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О нама 

Почетак рада ОШ ,,Јајинци'' везује се за далеку 1915. годину, а обележила су га 

два учитеља, Велимир Јовић и Наталија Михајловић. Школа је свој рад започела као 

четвороразредна да би Решењем општине Вождовац из 1965. године и изградњом нове 

зграде, формирана осморазредна ОШ ,,Јајинци'' са издвојеним четвороразредним 

одељењем у Раковици селу, а име добија по историјском месту, на којем је, у Другом 

светском рату, стрељано преко 80.000 родољуба, жртава фашистичког терора.  

Реализација наставе одвија се у три објекта, укупне површине 2093 m2, у два објекта у 

матиној школи у Јајинцима и једном издвојеном одељењу у Раковица селу.  

Школске 2018/2019. године, уписано је 67 ученика 1. разреда, 17 ученика у Раковица 

селу, а укупан број ђака је 512. Одељење за ученике са сметњама у развоју похађа 5 

ученика, а продужени боравак броји укупно 85 ђака, 25 ђака у Раковица селу (ученици 3. 

и 4. разреда) и 60 ђака у матичној школи у две групе (ученици 1. и 2. разреда). 

 

                                                                         

 
 

Као установа основног образовања и васпитања, наша школа,  у свом саставу има једно 

издвојено одељење од првог до четвртог разреда, са седиштем у Раковица селу. У 

матичној школи настава је организована за 23 редовна одељења од првог до осмог 

разреда и једно посебно одељење, једну групу дневног боравка и две групе полазника 

припремног разреда.  

 

У складу са основним правцима реформе образовања, у погледу професионалне улоге 

наставника, оријентације наставе на учење и исход учења, демократизације школског 

система, школа посебну пажњу посвећује олакшању планирања и програмирања наставе. 

Полазећи од педагошког становишта да је ученик субјекат, личност у образовно - 

васпитном процесу, неопходно је и даље унапређивати васпитни рад и активности у 

одељењским заједницама и школи  као целини. 
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Партнерски однос ученик – наставник - родитељ, биће полазиште и исход школе. 

Уз помоћ Савета родитеља, Школског одбора, локалне заједнице и других чинилаца 

радимо на побољшању услова рада и боравка ученика у школи, реорганизацијом и 

оплемењивањем постојећег школског простора, набавком нових учила, опремањем 

кабинета, као и избором нових садржаја у зависности од интересовања ученика. 
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Школска 2018/2019. година започела је у понедељак 3. септембра 2018. године 

према Правилнику о календару васпитно-образовног рада основне школе за школску 

2018/2019. годину.  

Образовно-васпитни рад за ученике од 1-7. разреда остварен је у 39 наставних 

недеља, односно 180 наставних дана и завршен 14. јуна 2019. године. У првом 

полугодишту реализовано је укупно 101 наставни дан, а у другом 79 наставних дана.  

За ученике 8. разреда, образовно-васпитни рад остварен је кроз 37 наставних 

недеља, односно 170 наставних дана и завршем 31. маја 2019. године.  

Прва седница Наставничког већа, одржана је 20.08. са почетком у 10 сати.  

У току школске године, ученици су имали следеће нерадне дане: 

 Новогодишњи и Божићни празници од 01- 09. јануара 

 Завршетак Првог полугодишта 31. јануара и зимски распуст од 01.02 -18.02. 

 Пролећни распуст 26.04 - 06.05.  

 Летњи распуст од 14. јуна до 1. септембра 

 Као нерадни дани обележени  су државни празници: Дан примирја у Првом 

светском рату, Дан рада и Дан државности 

 

Одржано је 5 седница Савета родитеља док је Школски одбор током школске 

2018/2019. године одржао је 14 седница. Наставничко веће реализовало је 14 седница.  

 

Школа је у 2018/2019. години радила по хоризонталној, недељној наизменичној 

смени. Ученици млађих разреда ишли су у једну, а ученици старијих разреда у другу 

смену, мењајући смене на недељном нивоу. Прва смена почињала је у 8,00 часова, а друга 

смена у 14,00 часова. У издвојеном одељењу Раковица – село, прва смена почиње у 8,00 

часова, а друга у 13,30 часова. Продужени боравак радио је од 7 до 13,30 и од 11,30 до 

16,30 часова. На молбу родитеља, неки ученици долазили су и од 6,00 часова, а остајали 

у школи и до 17,30 часова. 

Остварени су сврха, циљеви и задаци, како обавезних наставних предмета тако 

обавезних изборних (верска настава, пројекат грађанског васпитања, физичко васпитање 

– изборни спорт). Од изборних наставних предмета родитељи и ученици определили су 

се за лепо писање у првом разреду, народну традицију од другог до четвртог, 

информатику и рачунарство и цртање, сликање и вајање од петог до осмог разреда. 

Изборни спорт, ученици се искључиво опредељују за одбојку и мали фудбал. Међутим, 

у наредној школској години настојаће се да ученици кроз слободне активности прошире 

круг бављења спортом. Настава веронауке и пројекта грађанског васпитања била је 

стручно заступљена. Изборни предмети информатика и рачунарство, изборни спорт 

(одбојка, фудбал, рукомет и кошарка) одржавани су од петог до осмог разреда. 
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РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2018-19. 

1. Почетак школске 2018-19. године 03.09.2018. 

 

2. Родитељски састанци од 4. до 11. 09. 2018. 

 

3. Радост Европе Дечија недеља од 1. до 7.10.2018. 

 

4. Дан школе 19.10.2018. 

 

5. Дан сећања на жртве у II светском рату 21.10.2018. 

 

6. Дан просветих радника 

 

08.11.2018. 

7. Јесењи распуст 

 

09.11-12.11.2018. 

8. Први класификациони период 14.11.2018. 

 

9. Велика отворена врата 15.11.2018. 

 

10. Родитељски састанци од 15.11. до 23.11.2018. 

 

11. Наставна субота 

(31.12.2018.) 

24.11.2018. 

12. Први део зимског распуста од 03.01. до 08.01.2019. 

 

13. Велика отворена врата 10.01.2019. 

14. Свети Сава 27.01.2019. 

 

15. Крај првог полугодишта 31.01.2019. 

 

16. Подела књижица 02.02.2019. 

 

17. Други део зимског распуста од 01.02.до 14.02.2019. 

 

18. Државни празник – Сретење 15. и 16. 02.2019. (нерадни дани) 

 

19. Пробни завршни испит 12. и 13. 04.2019. 

 

20. Трећи класификациои период 15.04.2019 

21. Велика отворена врата 16.04.2019. 

22. Родитељски састанци 16.04.-25.04.2019. 

23. Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фаш.у II св.р. 

22.04.2018. 

 

24. Пролећни распуст од 30.04.-03.05.2019. 

25. Дан победе 09.05.2019. 

26. Велика отворена врата 17.05.2019. 

27. Завршетак школске године за ученике 8. 

разреда 

31.05.2019. 

28. Наставничко веће 05.06.2019. 

29. Завршетак школске године за ученике од 

1. до 7. разреда 

14.06.2019. 

30. Завршни испит 17,18. и 19. 06.2019. 

31. Свечана додела књижица и диплома  28.06.2019. 
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НАСТАВНИ И ВАННАСТАВНИ КАДАР 

 

Планирање кадрова извршено је према Годишњем плану рада школе и потребама. 

Наставни предмети подељени су на наставнике, одређене одељењске старешине, а 

ваннаставне активности према афинитету и стручности наставника. Углавном су 

усвојени сви предлози стручних већа. Наставу реализују наставници разредне наставе са 

учитељском школом (1), са вишом (5) и високом школском спремом (7). Наставници 

предметне наставе са вишом стручном спремом (3) и професора (24).  Психолог, педагог 

и библиотекар школе са високим стручним спремама (3). Верску наставу реализује 

Татјана Калезић, вероучитељ.  

На место новоизабраног директора, дана 03.03.2017. године, ступила је Јелена 

Ђорђевић, наставник српског језика и члан колектива. 

 

РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ 

Тијана Јовић 1/1 

Нада Бојић 1/2 

Бојана Кецовић 1/3 

Нада Ралевић 2/1 

Ружица Репац 2/2 

Мирјана Дудуковић 2/3 

Снежана Здравковић 3/1 

Снежана Поповић  3/2 

Весна Обреновић 3/3 

Весна Вујовић 4/1 

Гордана 

Мартиновић 

4/2 

Сњежана Вученовић 4/3 

Татјана Калезић 6/1 

Гордана Бојчић 6/2 

Горица Масловарић 7/1 

Радован Ковачевић 7/2 

Гордана Владић  7/3 

Татјана Весић 8/1 

Милијана Видицки 8/2 

Александра 

Митровић 

8/3 

 

Ивана Богдановић 

Одељење за ученике са сметњама у развоју 

Наташа 

Стеванчевић 

Продужени боравак 

 

 

 

 

 



Летопис 2018-2019. година ОШ ,,Јајинци'' 
 

8 
 

СТРУЧНИ ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања, стручни органи школе су 

Наставничко веће кога чине сви наставници и стручни сарадници, Одељењска већа кога 

чине сви наставници који реализују наставу у одређеном одељењу, Стручна већа за 

област предмета, а чине га наставници из групе сродних предмета, Стручни активи за 

развој школског програма, Педагошки колегијум. У школи раде тимови за 

самовредновање рада школе, Тим за инклузивно образовање, Тим за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања, Тим за вредновање стручног усавршавања у 

школи и Тим за развојно планирање школе. 

 

РУКОВОДИОЦИ ВЕЋА ИЗВРШИОЦИ 

Руководилац већа првог разреда Нада Бојић 

Руководилац већа другог разреда Мирјана Дудуковић 

Руководилац већа трећег разреда Снежана Поповић 

Руководилац већа четвртог разреда Сњежана Вученовић 

Руководилац већа петог и шестог разреда Татјана Калезић 

Руководилац већа седмог и осмог разреда Татјана Весић 

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗВРШИОЦИ 

Руководилац стручног већа млађих разреда Гордана Мартиновић 

Руководлац стручног већа српског језика Горица Масловарић 

Руководилац стручног већа страних језика Марина Станковић 

Руководилац стручног већа математике, информатике 

и ТИО 
Весна Нешић 

Руководилац стручног већа природних наука Радован Ковачевић 

Руководилац стручног већа друштвених наука Златибор Васић 

Руководилац стручног актива уметности и вештина Радојка Игњатовић 

Руководилац стручног већа физичког васпитања Горан Југовић 

 

ШКОЛСКЕ СЕКЦИЈЕ 

СЕКЦИЈЕ ИЗВРШИОЦИ 

Драмска 
Гордана Мартиновић, Горица Масловарић, Татјана 

Весић 

Литерарна Марија Ђорђевић 

Рецитаторска Снежана Поповић, Горица Масловарић 

Ликовна Милијана Видицки, Тијана Јовић 

Спортска 
Нада Ралевић, Репац Ружица, Дудуковић Мирјана, 

Зоран Росић 

Историјска Милица Конатар 

Биолошка Гордана Владић 

Спортска секција Горан Југовић, Зоран Росић 

„Шта знаш о саобраћају“ Зорица Петровић 

Машинска секција Зорица Петровић 

„Архитектура и грађевинарство“ Александар Марковић 

Авиомоделарство Александар Марковић 

Математичка 
Весна Обреновић, Весна Вујовић,Сњежана Вученовић, 

Гордана Мартиновић 

Калиграфија Снежана Здравковић 

Упознајемо француску културу и 

цивилазацију 
Гордана Бојчић 
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ТОКОМ 2018-2019. ГОДИНЕ 

Са жељом да својим ученицима омогућимо да откривају, одговоре и даље развијају 

своја интересовања, склоности и способности за поједине облике живота, у школи је 

организован велики број слободних активности као облика васпитно-образовног рада и 

друштвеног деловања. Оне подстичу најразноврсније видове стваралаштва и испуњавају 

део слободног времена. Пружају прилике и услове за заједничку игру, глуму, литерално и 

ликовно стваралаштво и спортске активности, као и бављење науком и активностима које 

подстичу друштвено-корисни рад и одговорност.  

 

СЕПТЕМБАР:  

Почетак нове школске године обележио је пријем првака. Срећан почетак и много 

успеха у годинама које следе, пожелели су директор школе и запослени у школи, као и 

представници општинске власти пригодном приредбом и поклонима. 
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 Наша школа је наградила екипне победнике из маја 2018. год.  у Квизу знања на 

енглеском  језику одласком у Зоолошки врт. У пратњи наставника енглеског језика 

Марине Станковић и Александре Митровић је 11 ученика градским превозом дошло 

до центра града. То су били ученици победници из садашњег 43, 52, 72 и 82. 

  
 

 Награду са конкурса Недовршена прича, литерарног конкурса где је задат почетак 

приче, а неопходно је завршити, добила је наша ученица Милица Живановић. Своју 

креативност, изражени таленат и умеће за писањем, наша ученица приказала је на 

најбољи начин.  
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 Програмирање Дечије недеље  

 Припреме за обележавање Дечије недеље и припреме ученика првих разреда 

основних школа за приступање Дечијем савезу, обезбеђивање одговарајуће 

литературе, Добродошлица, беџева, организација изложби дечијих радова, 

припремање и емитовање ведрих музичких програма преко разгласних станица.  

 Избор савета и секретара Дечијег савеза у школама  

 Акција чишћења и уређења дворишта  

 

 ПРОЈЕКАТ ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦЕ 

Актом кабинета министра МУП-А 01 број 814017-3 од 14.12.2017 год. Одобрено је 

спровођење „Програм оснаживање породицеˮ ПОП 10-14. Сам пројекат реализован је од 

17.09.2018 па наредних 6 недеља (сваког уторка од 17 до 20 h). У пројекту су учествовале 

четири породице које су се сваког уторка редовно окупљале у одређено време. Пројектом 

се превентивно делује на проблеме у понашању младих, а између осталих ризичних 

понашања и превентивно делује на спречавање коришћења дрога. По заврешетку обуке 

све четири породице су добиле сертификат о редовном  похађању и предавању. 

 

ОКТОБАР:  

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – од 2. до 6. октобра. Наша школа била је домаћин гостима из 

Украјине у оквиру манифестације Радост Европе. Кроз бројне заједничке активности и 

дружење, размењена су искуства и упознавање са другом културом, језиком и обичајима.  

 
                                      

Дечија недеља обухватила је пријем првака у Дечији савез, презентације, маскенбал, 

квиз Ја волим Србију, осликавање школског дворишта и спортске активности. У току 

Дечије недеље организовали смо бројне активности где су ученици могли да искажу 

своје уметничке и спортске таленте, као и познавање знаменитости своје земље, 

друштвену одговорност и свест према очувању планете и животиња као и несебичну 

љубав према свим генерцијама. Наши ученици посетили су Дом за стара лица и 

улепшали им свакодневницу, представници парламента и ученици 72 су заједно са 

наставницом Татјаном Весић и психологом школе Горданом Јовић припремили пригодан 

програм. Особље из дома је ученике упознало са начином на који дом ради, ритмом, 
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активнстима и образовним профилима који су потребни за рад у старачком дому. 

Ученици 71 Маша Недељковић и Матеја Таневић су израдили слику са јесењим мотивима 

која је уручена власници дома. Овом посетом успели смо да код бака и дека измамимо 

осмехе на лица, а ученицима скренемо пажњу на важност и значај бриге о старим лицима. 

 
 

 

  
 

 Прва помоћ – уводна предавања и практичне вежбе. Као и до сада, током 

септембра и  октобра одабрани су ученици - представници Подмлатка Црвеног 

крста нижих и вишх разреда, који су упознати са радом и вредностима које ова 

организација промовише. Сакупљена је и добровољна чланарина ученика 1 - 8. 

разреда. 

 Час по мојој мери – наставници и ученици заменили улоге  

 Полудневни излет - Зоолошки врт - Калемегдан 4.10.2018. организован је за 

ученике млађих разреда. 

 Сајам књига ˗ Сајам посетили ученици старијих разреда 

 Ученици 1/2 са својом учитељицом, Надом Бојић, традиционално су учествовали 

на фестивалу, Kids fest, где је посебно интересовање изазвала ликовна радионица 

под називом Фрактал арт – цртамо затворених очију.  
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Месец октобар обележавамо веома радно. Осим наставних активности, бринемо 

и о изгледу наше школе и дворишта. У оквиру еко – чишћења пре Дана школе, у договору 

са директорком школе уређено је степениште школе са раличитим натписима 

еколошких, правопшисних и хуманих садржаја. Замењена су платна и уређен ормар са 

посебним дипомама и наградама ученика. Панои у школи су делимично замењени и 

одређено је место истицања релевантих информација за сваки тим понаособ. Ученици су 

у оквиру одељењских заједница имали су задатак да одржавају хигијену учионица. 

Директор школе је добио идејна решења за уређење зелене површине. У сарадњи са 

Србија шумама у школском дворишту је посађено 10 четинара. У садњи су учествовали 

запослени школе и ученици као и председник Школског одбора, Вук Мирчетић. Школа 

је такође учествовала у санацији мале школе у Раковици. Урађени су одређени 

грађевински радови који су били неопходни да би настава нормално функционисала. 

 

Дан школе 

Прославили смо 19.10.2018. године Дан школе. За богат програм побринули су 

се ученици са својим учитељицама и наставницима. Програм су водили ученици Ђорђе 

Ненадић и Маша Нешковић. За почетак представиo  се хор ОШ „Јајинци“ и отпеваo 

химну „Боже правдеˮ и химну наше школе. Ученица другог разреда Маша Јанковић 

рецитовала je песму  „Позив на љубав“. 

„Љубавну песмуˮ рецитовали су Бојана Миловановић, Вукашин   Милидраг и 

Марија Ледерер, ученици II2. Ученици 42 припремили су кореографију уз песму „With or 

without youˮ  групе U2. Рецитал „Еколошка химнаˮ припремили су ученици 32. Дует 

„Густа ми магла паднелаˮ отпевале су  Андреа Николић и Софија Савић, а „Чаробну ноћ“  

Наталија Михајловић. 

Ученици VII1 Андријана Гогић и Марија Обрадовић говориле су беседу  „Розе за 

девојчице, плава за дечакеˮ. Чланови КУД-а „Радостˮ представили су се  сплетом игара 

из Мачве. Затим су ученици старијих разреда приредили су драмски приказ „Прва 

љубавˮ. Ученице шестог разреда Софија Савић, Андреа Николић и Нађа Отовић  

отпевале су руску песму „Ои та не вечерˮ. 

  И за крај  поново је наступио фолклор, сплетом игара из Лесковца. Обележавању 

Дана школе присуствовали су родитељи, представници Општине Вождовац, 
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представници МУП – а Вождовац, представници месне заједнице Јајинци и Раковица 

села као и сви запослени школе. 

   
 

 

 

 

 

 
 

 Наша драмска секција, млађих и старијих разреда, исказала је свој глумачки 

таленат и наговестила да ћемо ускоро на позоришној сцени или на малим 

екранима гледати велика глумачка имена. Приказане су представе: Прва љубав и 

Лилипутанска свадба.   

 

 

НОВЕМБАР: 

 Обележавање 5. новембра Дана Општине 

 Пројектна настава – наставница разредне наставе Тијана Јовић и наставница 

енглеског језика Оливера Кошанин, припремиле су угледни час са одељењем 11 као 

исход пројетне наставе који је изведен на два језика, енглеском и српском. Тема 

пројекта биле је Нек' се чује, нек'се зна ко се лепо понаша, где су кроз међупредмретну 

корелацију показани прихватљиви обрасци понашања уз низ драмских, ликовних, 

музичких и физичких активности. Пратећи иновације и нове изазове у реализацији 

наставе, ученици 1/1 са својим наставницама Тијаном Јовић - наставница разредне 

наставе и Оливером Кошанин – наставница енглеског, приредили су угледни час. На 

угледном часу су приказани исходи пројектне наставе под називом ,,Нек' се чује не' 

к се зна ко се лепо понаша''.  

 Пројектна настава као модел организованог пројекта, излаже савремене концепте 

учења и поучавања, а као крајњи циљ има развијање функционалних знања ученика. 

Као лајт мотив овог пројекта провлаче се играчке којима је на практичан и смисаони 

начин приказан модел прихватљивог понашања. Кроз више предмета, српски језик, 

енглески језик, математика, свет око нас, грађанско васпитање, ликовна култура, 

музичка култура и физичко и здравствено васпитање, изнета је једна проблемска 

целина и решење исте путем представљања, истраживања, презентовања употребе и 
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примене конкретних знања. У овом пројектном задатку понуђена је опција са 

комуникативним играма заснованим на поделама улога које су ученици сами 

осмислили. Наставнице и наши ученици показали су и предузетнички дух 

организовањем продајне изложбе за играчке, које су као један од исхода ове 

пројектне наставе, направљене од рециклираних материјала. Употребом ових 

материјала показали смо високу еколошку свест.  

  
 

 Наставница разредне наставе Весна Вујовић организовала је са својим ученицима 

угледни час Полигон препрека, где је централна тема била физичка способност и 

спретност.  

 Ђаци наше школе 23.11.2018, заједно са својим мештанима, у школском дворишту 

посадили су саднице поводом обележавања стогодишњице од Првог светског рата, а 

у оквиру шире друштвене акције пошумљавања Србије и пројекта Једно дрво за 

једног ратника које је покренуло Министарство правде. Сарадњу школе са 

носиоцима пројекта  и господином Баковићем, помогао је Вук Мирчетић, испред 

Општине Вождовац. Пројектом је предвиђено да за сваког страдалог српског 

родољуба у Првом светском рату буде посађена по једна садница, односно укупно 

1.300.000 шумских врста, лишћара и четинара, на подручју Србије. Вождовац је једна 

од општина где је одржана завршница овог вишегодишњег пројекта. Пројектом Једно 

дрво за једног ратника обележава се сто година од почетка Првог светског рата, а 

предвиђено је да за сваког страдалог српског родољуба у том рату буде посађена по 

једна садница шумских врста на подручју Србије. За четири године колико је трајао 

Велики рат, према речима г. Звонимира Баковића, планирано је да буде посађено 

1.300.000 садница шумских врста. За реализацију пројектне идеје, Министарство 

правде Владе Републике Србије остварило је сарадњу са ЈП Србијашуме и 

Шумарским факултетом Универзитета у Београду. Пројекат има три циља: 

историјски – прилику да се одужимо прецима за њихово велико дело и жртву, 

социјални – да се помогне ресоцијализацији осуђених лица који су у отвореном или 

полуотвореном притвору, а учествују у реализацији пројекта, и трећи еколошки – да 

се подигне ниво еколошке свести, да се промовише пошумљавање и значај шума у 

ери климатских промена. 
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6.11.2018.год. одржана је презентација о птицама у Београду. После презентације, 

одржана је и радионица у којој су учествовали ученици 33, 41, 42 и 43. Презентацију су 

одржали ученици 6. разреда (уч.61 Михајло Јанићијевић, Дуња Вујичић, Ива Голубовић 

и Петра Стопа; уч.62 Никола Николовски, Лука Исић и Никола Лапчевић). Током 

радионице ученици су правили хранилице за птице од пластичних флаша и кутија, затим 

букмаркере од осушеног и пресованог лишћа (декупаж техника) и птице од папира 

(оригами). Током радионице ученицима су помагале њихове учитељице и ученици: 5/2 

Милица Миленковић и Анастасија прокић; 71 Матија Таневић, Вукашин Врачар, Ања 

Тадић, Нађа Стојчевић, Наталија Китић и Марија Обрадовић; 73 Софија Станојковић и 

Милица Кљајић. Ученици 4. и 3. разреда су на крају радионице добили кућице за птице, 

које су правили ученици 5. и 6. разреда. Кућице и неке хранилице ће бити постављене у 

шк. дворишту у Раковици и у Јајинцима. 
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 Како би се подигла свест и ученици упознали са последицама болести зависности 

као и превенцијом, организована су предавања. Овог пута тема је била пушење.  

 

ДЕЦЕМБАР:  

 Дан борбе против СИДЕ – обележен је презентацијоми и паноима о СИДИ.  

   
 

 

 Током месеца новембра и децембра, проведена је акција Један пакетић - много 

љубави када смо сакупљали играчке, школски прибор и слаткише. Акцији се 

добровољно одазвао велик број ученика, претежно нижих разреда, а прикупљени 

поклони прослеђени су општинском Црвеном крсту. Предложени ученици, осам 

ученика из Раковице села и  пет ученика из Одељења са посебним потребама добили 

су новогодишње поклон - пакетиће у просторијама Црвеног крста Вождовца. Ова 

акција је друштвено – одговорна акција са циљем подизања свести о неопходности 

помоћи социјално угроженим  

 Чаробни град  Новогодишњи звездаријум ученици 11 посетили су 26. 12. 2018. године, 

а ученици 12 , 28.12. 2018 . године. 

 Угледни час – ученици 12 са својим наставницама, наставницом разредне наставе, 

Нада Бојић и наставницом енглеског, приказале су угледни час на тему 

новогодишњих и божићних празника као резултат пројектне наставе организоване на 

ову тему. Приказан је кратак филм на енглеском језику и од ученика се тражи да 

пажљиво испрате које су теме обрађене и шта је њихова порука. Развија се дискусија 

о добрим и лошим особинама код људи и како то препознати, шта људе чини 

срећним.  У току самог филмића, имају део на енглеском који певају – божићна песма. 

Причају о обичајима у Србији и упоређују их са оним што су видели у филмићу и 

што је везано за обичаје у Великој Британији. Причају о поштовању различитости и 

прихватању другачијих обичаја и понашања. Исписују и цртају прве асоцијације на 

ове празнике и причају о осећањима које они доносе. На овај начин извршена 

корелација српског, енглеског, света око нас, грађанског и музичког. Заједничко 

извођење нумере Звончићи, на срспском и енглеском језику, рефрен певају на 

енглеском. На столовима су изложени украси преко којих су  исказали своју 

креативност, цртајући, бојећи и лепећи различите рециклиране материјале. Показују 

друштвену одговорност према екологији, креативност као и поштовање различитости 
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у мишљењу и поимању лепог и складног уклапања боја и материјала, могу да 

разликују облике и да их именују. Повезали смо ликовно, математику, грађанско, свет 

око нас. Кићење јелке која је такође направљена од рециклираних материјала и 

продајна изложба, где наши најмлађи опет показују предузетнички дух.  

                                     
 

 Новогодишњи програми – представе са Деда Мразом 

       

 

 

 
 

ЈАНУАР:  

 Прослава Светог Саве – школске славе  

Пре почетка прославе одржана је церемонија сечења колача. Маша Нешковић и 

Ђорђе Ненадић водили су  програм. Учитељи и наставници припремили су културно - 

уметнички програм, који је почео хорским извођењем химне Светом Сави и песмом 

,,Крст је силаˮ, а  затим се наставио здравицом Димитрија Ђуровића, ученика 72. У 

наставку програма уживали смо у драмским приказима, рециталима, играма и музичким 

нумерама наших ученика. За крај  дружења, још једном је наступио КУД Радост, старија 

група, са игром Халово. 

Прослави школске славе присуствовали су и представници месне заједнице, гости из 

других школа и сви запослени у нашој школи. 
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 Драмска секција организовала је представу Свети Сава и сиромашна породица 

 Пливање за Часни крст – поводом обележавања великог хришћанског празника 

Крстовдана, организовано је и пливење са циљем да се први стигне до циља, 

учествовали су ученици 4. разреда. 

 

МАРТ:  

 Васршњи конкурс – ликовни и литерални радови 

 Такмичење Мислиша – организовано такмичење за 106 ученика за основни ниво, 

100 ученика из млађих разреда и 6 ученика из старијих.  

 Такмичење Кенгур 

 Представљање школе будућим првацима кроз ликовне радионице, игре без граница, 

пролећни карневал 

 Обележавање Дана шума и вода. У нашој школи су обележена два значајна еколошка 

датума: 21. март – Дан шума и 22. март – Дан вода. Обележена су предавањем и 

презентацијом у ченика 8. разреда (8/1 Тамара Врељаковић, Лана Јовичић, Марија 

Спасић; 8/2 Мина Дуњић, Невена Радмилац) за ученике 5. разреда. Пошто је 21. март 

и Дан поезије, ученице су француским песмама на тему шума и вода обележиле и Дан 

поезије.  

         

 

         

 
 

 Такмичење основних школа – џудо и стрељаштво 

Наша ученица, Јелена Недељковић, освојила је 2. место у Београду и 5. место на 

државном такмичењу у џудоу.  
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 Ученици 12 присуствовали су интерактивној научно – уметничкој радионици 

Научног клуба ЦПН-а. До одредишта су ишли превозом градског саобраћаја 

практично користећи знања о правилима понашања учесника у саобраћају. 

Искористи смо прилику да уживамо у лепом дану шетајући  Кнез Михајловом 

улицом. На радионици су ученици сазнали како се неурони рађају, како расту, старе, 

треба ли да вежбају, како се формира мозак, да ли неурони сарађују. После дивне и 

едукативне радионице сви ученици су добили беџеве и модел мозга. Било је то веома 

лепо поучно искуство. 

  
 

 

 Сајам образовања – ОШ Филип Филиповић 

Наша школа учествовала је у организацији Сајма образовања који је био одржан у ОШ 

Филип Филиповић. На овај начин представљене су средње школе како би се будући 

средњошколци упознали са подручјима рада и себи олакшали избор.  

 Полудневни излет млађих разреда – посета Хиподрому 

 

 

        

 



Летопис 2018-2019. година ОШ ,,Јајинци'' 
 

21 
 

 

 

        

 
 

АПРИЛ:  

 Инклузивне игре без граница Упознај нас осмехом у организацији Ђачког парламента 

Средње занатске школе у сарадњи са невладином организацијом ЦИРП – Центар за 

инклузивни развој и подршку који је одржан у балону Средње занатске школе. Ово 

су прве инклузивне игре у којима учествују и ученици са сметњама у развоју са 

циљем да се обележи Светски дан особа са аутизмом.  

                            
 

 СМАГОШ  2019. 

Шести Сусрети Малих Глумаца Основних Школа  

Ове године наша школа је добила позив да учествује на фестивалу СМАГОШ који 

организује Основна школа „Мирослав Букумировић Букум“ Шетоње. Сусрети малих 

глумаца већ шест година заредом окупљају школе из региона и успешно реализују ову 

манифестацију. СМАГОШ је трајао три дана, од 23.04. до 25.04.2019. Наша школа је 

учествовала 24.04.2019. представом „Прва љубав“ Мајде Томић, у адаптацији и режији 

наставнице српског језика, Татјане Весић. Представу је изводила драмска секција 

ученика старијих разреда. Домаћини су нас угостили, а ученици су уживали у дружењу 

и упознавању нових другара. Циљ овакве манфестације је подстицање и развијање 

позитивних вредности, као и креативних, социјалних и етичких потенцијала. Кроз 

драмску секцију желимо да јачамо емпатију, толеранцију и самопоуздање међу 

ученицима, што су важне особине једног зрелог човека. 
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 Читалачка значка такмичење по школама 

 Наставница Горица Масловарић је као појачани васпитни рад организовала 

презентацију на тему насиља. Презентацију су приказали ученици 71 својим млађим 

другарима из петог разреда. 

 Државно првенство у стрељаштву: прваци Београда – Елена Белимер, Емилија Стајић 

и Тамара Ђорђевић 

 

 

 Председник Школског одбора, Вук Мирчетић, донирао је школи белу таблу.  
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 Пројектни дан  

У склопу Еко-пројекта наша школа је 22.04.2019. одржала пројектни дан и тиме 

обележила Дан планете земље. Пројектна настава је нови, савремени вид наставе који 

поред тога што едукује, пружа и могућност развоја креативности и учење на другачији 

начин. Сарадња локалне заједнице и родитеља  пуно нам је помгла да овај дан протекне 

у свечаној и забавној атмосфери. Друштво „Путујући занати“ имали су своју 

презентацију и представили нам старе занате. Тања Требјешанин, наш родитељ је на свом 

штанду представила радионицу, у којој су ученици уживали. 

Млађи ученици су пројектни дан започели презентацијом ученика 42, затим је 

уследио кратак уметнички програм, са хором, рециталом и КУД-ом „Јајинци“. 

Заједничким радом украсили су еколошку кућицу и припремили јој башту, која је 

изложена у холу школе. 

Старији ученици имали су презентације са својим предметним наставницима и 

показали су одговорност и креативност. Пројектни дан завршили смо такмичењем у 

вишебоју. 
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МАЈ:  

 Крос РТС-а  

 Месец мај је месец математике. Наши ученици учествовали су у бројним 

радионицама посвећеним математичким проблемима и изазовима.  

Радионица Математика, балони и животиње - ученици 12 учествовали су у 

интерактивној радионици ЦПН која је организована поводом Маја – месеца математике 

- Математика, балони и животиње. Играјући се балонима ученици су поновили раније 

стечена знања о скуповима. Бојили су животиње и смештали их на одговарајући 

континент. Веома интересантна радионица која кроз игру подучава, а у којој су ученици 

уживали. 

 

 Са математиком око света                                 

Ученици 12 учествовали су у радионици Са математиком око света  која је 

одржана у току манифестације Мај - месец математике. Ученици су овом 

приликом добили прва знања о континентима читајући занимљиве и поучне 

текстове. Рад је био веома динамичан, сви ученици су читали, решавали задатке 

"путујући" светом. На крају је одржан квиз кроз који су поновили све занимљиве 

информације о континентима. 

  

 

 Чорбамат 

Ученици 12  учествовали су у практичној радионици где су припремали чаробно јело уз 

помоћ решавања математичких задатака и тако дошли до савршене мере. Читали су, 

решавали, рачунали, сецкали, мешали, окушали се успешно у кулинарству. Радионица је 

одржана у Центру за промоцију науке у оквиру обележавања манифестације Мај месец 

математике. Било је то слатко математичко искуство. 
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 Мајска песничка сусретања и Читалачка значка 

На завршној свечаности 29. маја 2019. у спортском центру "Шумице" додељене су 

дипломе и награде најуспешнијим на такмичењу Читалачка значка и  Ђачка песничка 

сусретања 2019. Водитељи Читалачке значке били су професори и библиотекари у 

основним школама, а на разговорима са такмичарима професори Невенка Стефановић, 

Милица Краљевић и Софија Панић. Даница Лапчевић, 3/2  добила је титулу "Поштовани 

писар" а Милош Павасовић 12, Теодора Ломић 32, Даница Лапчевић 32 и Милица Грујић 

51 титуле "Поштованог говорника". 

Млади песници општине Вождовац читали су своје песме победнице. Маја Митић 42 

представљала је нашу школу песмом "Ветрић" и добила похвалу и награду као 

најуспешнија за своју школу.Такмичење су успешно водили професори Оливера 

Драгишић-Благојевић, Слађана Бушић и Драгиша Јошић. 

   
 

 

 Читалачки маратон 

Читалачки маратон организован је кроз шест радионица. Свака је имала своју тему. 

За најбољи роман изабрано је дело Јаје, млеко, вода – Мина Д. Тодоровић.  



Летопис 2018-2019. година ОШ ,,Јајинци'' 
 

26 
 

 Ученици 4. разреда учествовали су на општинском такмичењу – квизу из веронауке 

и заузели 4. место. 

 На такмичењу Willkommen, Милица Ољача, ученица 51 заузела је 3. место. Ово је 

треће учешће наше школе на овом такмичењу.  

                

 
 

 У мају је одржано и такмичење ватрогасаца где су ученици 5. и 6. разреда освојили 2. 

место у категорији Јуниор. 

  
 

 

 РАДИОНИЦА СА КОЛЕКТИВОМ БАСУРАМА 

Ученици 51 са одељењским старешином Маријом Ђорђевић и наставницом енглеског 

језика Александром Митровић, посетили су галерију „Колектив“, у оквиру 

манифестације БИНА, где су активно учествовали у радионици са уметницима из трупе 

БАСАРЕМА из  Мадрида која се бавила еколошком темом. Назив трупе има симболично 
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значење: БАСА- смеће, РЕМА – пејзаж. Практично, они од смећа праве предмете. Оно 

што је за неког неупотребљиво, њима постаје алатка. Са децом се говорило о рециклажи, 

екологији, планети Земљи, а потом су заједно довршили прављење хаљине од 

пластичних кеса. Ту хаљину је уметница Ида – Марија Корел носила 18. 5. 2019. године 

на перформансу испред  Културног центра Београда. Хаљина је имала шлеп дугачак 20 

метара. Потребно је истаћи да су ученици сарађивали са уметницима који говоре само 

енглески језик и да су се  добро разумели. Одговарали су на захтеве, постављали питања, 

распитивали се о фудбалу и животу у Мадриду.Ученици су се за радионицу припремили 

тако што су сакупили велики број белих и плавих пластичних кеса. Радионица је трајала 

3 часа.  

  
 

 Ученици 12 учествовали су у активној радионици Центра за промоцију науке под 

називом Колико свет личи на себе. Разговарали су о изгледу Сунца, изгледу биљака 

и животиња проналазећи облике које познају из области математике. Било је то веома 

лепо, ново искуство. 

  
 

 Ученици млађих разреда 21.05.2019. уживали су у извођењу представе „О 

пријатељству“ од покровитељством Општине Вождовац. 

 

 Првенство у стрељаштву – Смедерево 2019. Екипа наше школе учествовала је на 

првенству у стрељаштву и том приликом освојила 11. место од 42 екипе које су 

учествовале. Честитамо! 
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 Мале олимпијске игре. Ученици првих разреда у пратњи учитељице Тијане Јовић 

учествовали су на Малим олимпијским играма и освојили 2. место. Браво за наше 

прваке! 

         

 
 

 

 Угледни час Пасив. Наставнице српског и енглеског језика Татјана Весић, 

Александра Петровић и Александра Митровић одржале су угледни час у одељењима 

71 и 73. 
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 Његова Светост Патријарх српски, господин Иринеј, поводом празника и славе храма 

служио је 24. маја 2019. године свету архијерејску Литургију у храму Светих Ћирила 

и Методија, у Јајинцима. Ученици 3. разреда, учитељице Снежана Поповић, Снежана 

Здравковић, директор школе Јелена Ђорђевић и вероучитељ Татјана Калезић  

присуствовали су служби и надахнутој беседи Патријарха, који  је рекао да су "света 

словенска браћа донела словенима писану реч, посејали прве речи благодати Божије 

превођењем Светога Писма и постали равноапостолни". Патријарх је узнео молитву 

да "св. Ћирило и Методије благослове нашу децу и школе, како би се учила 

праведности и мудрости Божијој". 

 

       
 

Наша школа потписала је Повељу о сарадњи са још четири школе; ОШ "Јован 

Шербановић" (Рановац), ОШ "Мирослав Букумировић Букум" (Шетоње), ОШ "Вук 

Караџић" (Краљево) и ОШ "Бранко Ћопић" (Београд). На Дану школе ОШ "Бранко 

Ћопић" директори наведених школа и њихови ученици били су специјални гости и том 
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приликом су и потписане повеље. Током „Приредбе пријатељства“ гости су имали 

прилику да чују музичко извођење наших ученица Софије Савић и Андрее Николић (6/2) 

и то песмом „Тече ми вода студена“. 

         

 

 

 
 

 

ЈУН: 

 

 Излет млађих разреда – Косјерић, Етно село, Гостољубље 

  
 

 Дан заштите животне средине обележен је акцијом чишћења и уређења школског 

дворишта. Учествовали су ученици 51 и 52. Урађен је и пано на ту тему (ученици 52). 
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Координатор акције је била наставница биологије, Гордана Владић, а сарадници су 

били педагог, Милана Пејић и домар, Милан Мајсторовић. 

  
 

 

 Полигон саобраћаја. Ученици од 1. до 3. разреда опробали су своје вештине и 

применили знање на саобраћајном полигону. Секретаријат за саобраћај града 

Београда спроводи пројкат, чији је циљ едукација ђака, млађих основаца, о 

безбедности и активном учествовању деце у саобраћају. Практични рад се спроводи 

путем предавања и практичног рада на полигону који се поставља на спортском 

терену у школском дворишту. Такође, на полигону ученици су имали могућност да 

учествују у вежби и као возачи и као пешаци како би што лакше савладали правила у 

саобраћају. 
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 Додела награда носиоцима Вукових диплома 

Најуспешнији ученици награђени су за сјајне резултате. 

  
 

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

Родитељи су веома утицајан фактор васпитно - образовне средине. Обострана и 

садржајна сарадња између школе и породице ученика представља императив за 

успостављање континуитета између друштвеног и породичног васпитања у нашој 

заједници. Породица треба да постане отворена за васпитне утицаје стручњака, а са друге 

стране родитељима треба омогућити активно учешће у појединим сегментима образовно 

- васпитног рада. Основни задаци у овој школској години били су: 

 Спровођење педагошко-психолошког образовања родитеља 

 Ангажовање што већег броја родитеља у решавању и реализацији појединих задатака 

и делова програма школе како би васпитно - образовни рад са ученицима био што 

ефикаснији (учешће родитеља у остваривању програма слободних активности, 

професионалне оријентације, екскурзија, у организовању слободног времена и др.) 

 Организовање и непосредно учествовање у повезивању школе са друштвеном 

средином (укључивање у акције уређења постојећих објеката и других акција и 

манифестација од интереса) 

  Облици сарадње са родитељима  

 Индивидуални разговори су најадекватнији облик сарадње за помоћ ученику. Он 

обезбећује присан однос и поверење. Њиме се прикупља највише информација. Преко 

личних контаката и наставник ће непосредно бити упознат са условима живота 

породице, економским и стамбеним питањима, хигијенским условима, културним 



Летопис 2018-2019. година ОШ ,,Јајинци'' 
 

33 
 

навикама, односима у породици, односима родитеља према деци, здравственом стању, 

психофизичком развоју детета итд. 

 Школа организује четири пута годишње Општа отворена врата која су показала добре 

резултате у унапређењу сарадње са родитељима. 

 Пружа могућност посете часовима као и реализацију часа уз помоћ и сарадњу 

наставника. 

 Распоред индивидуалних разговора утврђен је за целу школску годину и  истакнут у 

холу школе, на тај начин доступан свим родитељима. 

 

САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ПРОСВЕТЕ 

 

      Током школске године школа је остварила успешну  сарадњу са Школском управом 

Београд и њеним начелником. Све активности спроведене у школи у сарадњи са 

Школском управом. Донација од 23 таблета ради бољег функционисања пројекта Ес-

Дневник. Опремање 9 дигиталних учионица. Портал е-управе омогућио је унос будућих 

првака и формирање одељења.  

 

 

САРАДЊА СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ВОЖДОВАЦ 

 

Током првог полугодишта 2018-19. било је неколико организованих састанака са 

представницима Општине, на којима је увек био присутан неко од чланова Општинског 

већа задужен за образовање. За све ученике 1. разреда Градска општина Вождовац  

припремила  је ранчеве. Представници ГОВ били су гости свих наших школских 

манифестација. Обезбеђен је поклон таблет за ученика генерације, а за носиоце Вукових 

диплома захвалнице и књиге. 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

Интерни маркетинг 
 

Табеларни и  графички приказ о постигнутим успесима наших ученика на 

такмичењима истакнути су на огласној табли у холу школе, на сајту и књигом 

обавештења. 

Родитељи се редовно информишу на родитељским састанцима, отвореним вратима и 

обавештењима  о раду са ученицима и образовно-васпитним питањима у  школи.  

Ученици и млађих и старијих разреда у сарадњи са наставницом културе 

презентују своје радове на школским паноима који красе ходнике, учионице и приредбе. 

Стална поставка урамљених ученичких радова изложена је у холу школе. 
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Свој таленат, ангажовање и рад ученици показују на школским свечаностима: Прослава 

Дана школе, Свети Сава, свечани пријем првака, Дечија недеља, приредбе за крај 

школске године, прирдебе приликом обележавања школских активности… 

Месна заједница Јајинци и Раковица Село и општина Вождовац  активно су 

укључени у све активности које организује школа. Акценат сарадње је побољшање 

живота и рада ученика. 

Активни смо чланови организације Црвени крст; у организацији Ђачког парламента 

спроведене су акције солидарности и прикупљање средстава. Стални смо члан акције 

“Чеп за хедикеп”. 

У холу школе постављено је сандуче за добровољни прилог за помоћ деци у Звечанској. 

У оквиру секција организоване су продајне изложбе: 

 у млађим разредима Новогодишња изложба 

 у старијим разредима Архитектура и грађевинарство. 

 

Пројектни дан школе одржан је 24.04.2019. на Дан планете Земље обележен је одличном 

сарадњом са родитељима и Месном заједницом. 

 

 

 

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

Спортски центар „Шумице“ 

Вечерње новости 17.11.2018. 

Изложба ликовних радова 

 

Општина Вождовац 03.10.2018. „Шта нам је још потребно у школи“ 

Сава центар 16.09.2018. Дани Кине 

“Једно дрво за једног ратника” 

23.11.2019. 
Друштвена акција пошумљавања 

„Енергетска ефкасност и обновљиви 

извори енергије“ 

12.03.2019. 

Едукација 

Секретаријат 

за енергетику 

Еко-репортери 

радио Студио Б 

08.04.2019. 

Део пројекта „Еко –школа“ 

Пројектни дан 

“Дан планете Земље” 

22.04.2019.Студио Б 

Део пројекта “Еко-школа” 
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„СМАГОШ“ драмски фестивал 

24.04.2019. 

ТВ Браничево 

Унапређење позоришне културе код 

деце 

Повеља о сарадњи 

14.05.2019. 

ТВ Браничево 

Учешће на Дану школе ОШ“Бранко 

Ћопић“ Београд 

Слава Св.храма Ћирила и Методија 

24.05.2019. 

ТВ Храм 

Посета архијереској литургији 

Међународна сарадња са школом 

у Словенији 

„Франца Лешника Вука“  јун 2019. 

Студијско путовање 

Општина Вождовац 

14.06.2019. 

Вождовачке новине 

Свечана додела награда носиоцима 

Вукових диплома 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА 

ОСМОГ РАЗРЕДА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

Школска 

година 

Број 

ученика 

Просек из 

српског 

језика 

Просек из 

математике 

Просек из 

комбинованог 

теста 

Просек 

са сва 

три теста 

2016/17 
46 

+2уч.ИОП2 
15,7 13,87 15,14 14,9 

2017/18 

 

60 

+2 уч. 

ИОП2 

14,42 10,61 15,08 13,37 

2018/19 61 11,83 12,11 11,46 11,75 

 

 

Од 61 ученика који су изашли на завршни испит 59 је уписало средњу школу. Један 

ученик је уписао Музичку школу Јован Бандур у Панчеву. Један ученик је поднео 

изјаву да не жели да упише средњу школу и један ученик је престарео за упис у 

средњу школу због навршених 17 година. Прву жељу уписало је 77,01% ученика, а 

другу и трећу по 6,55% ученика, односно по четири ученика. 
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ОСТВАРЕНИ НА КОНКУРСИМА И ОСТАЛИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА 
 

 

НАЗИВ КОНКУРСА 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 
ОДЕЉЕЊЕ НАГРАДА/МЕСТО 

Општински ликовни 

конкурс “Пред 

ликом Светог Саве” 

 

 

 

 

 

Oпштински ликовни 

конкурс ,,Ускршње 

јаје” 

  

  

 

 

Општински 

конкурс“Осликана 

дрвена јаја“ 

Јагош Ђукић 

Анастасија Судимац 

Милица Стојановић 

Матија Ћосо 

  

 

Ања Тадић 

Андреа Калезић 

Николина Оташевић 

Стефан Сефери 

Марко Владетић 

  

Aнђелина Марковић 

Aња Тадић 

Софија Станојковић 

    Марија Обрадовић 

  

Маша Раковић 

Анђелина Марковић 

3/1 

3/1 

3/1 

3/1 

  
 

7/1 

6/2 

6/2 

         7/3 

8/1 

  

7/1 

         7/1 

7/3 

         7/1 

  

         2/1 

7/1 

награда 

награда 

награда 

награда 

  
 

награда 

награда 

награда 

           награда 

награда 

  

награда 
 

награда 

награда 
 

награда 

           награда 

1.награда 
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„Златна сирена“ 

  

  

Општинско 

такмичење соло 

певача“Сребрна  сир

ена“ 

  

 

  

  

Градско такмичење 

хорова 

ДЕМУС 2019. 

  

ФЕДЕХО 

Софија Савић 

  

  

Наталија 

Михајловић 

  

Андреа Николић 

Нађа Отовић 

Софија Савић 

  

 

ХОР 

  

  

 

ХОР 

6/1 

  

  

5/2 

  
 

6/2 

6/2 

6/2 

  

1. место 

  

  

1.место 

  

  

2.место – терцет 

  

  

 

 

             1. место 

  

  

  

3.награда 

Ликовно-литерарни 

конкурс-Црвени 

крст“Крв живот 

значи“ 

Вукашин Милидраг 

Алекса Марић 

2/2 

3/2 

награда 

награда 
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„Читалачка значка“ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

„Мајска песничка 

сусретања 2019.“ 

  

Милош Павасовић 

  

Теодора Ломић 

  

Даница Лапчевић 

  

Милица Грујић 

  

  

Даница Лапчевић 

  
 

 

 

 

 

 

Маја Митић 

  

1/1 

  

3/2 

  

3/2 

  

5/1 

  

  

3/2 
 

 

  

 

 

 

 

4/2 

  

поштовани 

говорник 

поштовани 

говорник 

поштовани 

говорник 

поштовани 

говорник 

  

поштовани писар 

  

 

 

 

 

 

 

1.место 

  

Општински квиз 

„Шта знаш о 

Црвеном 

крсту“ 

  

Ивона Јаџић 

Андрија Стојановић 

Маша Отовић 

Стефан Чабрић 

  

4/1 

4/1 

4/2 

4/2 

  

  

4.место 

  

Школа 

сликарства“Прогрм 

ликовне и визуелне 

уметности“ 

  

  

Ања Тадић 

  

  

7/1 

  

  

   учешће 
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Квиз „Покажи шта 

знаш“ из области 

ватрогаства и 

заштите од пожара 

Подмладак „М“ 

  

  

Јуниори „М“ 

старији 

разреди 

  

млађи 

разреди 

5. место 

  

  

2. место 

Ликовни конкурс 

„Лого Основне 

школе „Јајинци“ 

Такмичење пливање 

за 

„Часни крст“ 

  

Матеја Стевановић 

  

  

Стефан Чабрић 

Лука Степановић 

5/3 

  

  

4/2 

4/2 

1. награда 

  

  

учешће 

 

Квиз знања -  

енглески језик 

 

Анастасија Судимац 

Софија Обрадовић 

Матија Ћосо 

 

3/1 

3/1 

3/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школско такмичење 

из биологије 

Филип Гогић 

Анђела Милошевић  

Ђорђе Ненадић 

Матија Таневић  

Милица Живановић  

Лазар Ћирковић  

Огњен Ћирковић  

Емилија Ледерер  

Јован Јоксимовић  

Лазар Мијаиловић 

Драгана Обрадовић  

Софија Станојковић  

Марко Владетић  

Вељко Бодирога  

Марина Матовић 
 

7/1 

7/1 

7/1 

7/1 

7/2 

7/2 

7/2 

7/2 

7/3 

7/3 

7/3 

7/3 

8/1 

8/2 

8/2 
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ДИПЛОМЕ И ЗАХВАЛНИЦЕ  
 

ДОДЕЛИО ЗА АКТИВНОСТ КОМЕ? 

Друштво математичара 

Србије 
„Кенгур без граница“ 2019. 

ОШ 

„Јајинци“ 

Друштво математичара 

Србије 

 

„Кенгур без граница“ 2019. 
Тијани 

Јовић 

Математичко друштво 

„Архимедес“ 

 

„Мислиша 2019.“ 
ОШ 

„Јајинци“ 

Математичко друштво 

„Архимедес“ 
„Мислиша 2019.“ Нади Бојић 

Црвени крст Квиз „Крв живот значи“ 
ОШ 

„Јајинци“ 

   

Црвени крст 
Ликовно-литерарни конкурс 

„Крв живот значи“ 

Снежани 

Поповић 

Црвени крст 
Ликовно-литерарни конкурс 

„Крв живот значи“ 

Ружици 

Репац 

Општински ватрогасни 

савез Вождовац 

 

Квиз „Покажи шта знаш“ из области 

ватрогаства и заштите од пожара 

 

ОШ 

„Јајинци“ 

Дечији културни центар 

Београд 

ФЕДЕХО 

 

Фестивал дечијих хорова 

 

ОШ 

„Јајинци“ 

 

ОШ“Мирослав 

Букумировић-

Букум“Шетоње 

 

За допринос развоја и унапређења 

васпитно-образовног процеса учешћем 

на Сусретима малих глумаца основних 

школа 

 

ОШ 

„Јајинци“ 
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Савез за школски спорт 

Србије 

 

Стрељаштво – ученице – основне 

школе 

ОШ 

„Јајинци“ 

Средња занатска школа и 

Центар за инклузивни 

разој и подршку 

 

Учешће у манифестацији 

„Упознај нас са осмехом“ 

 

ОШ 

„Јајинци“ 

 


