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БРИНЕМО О УСПЕШНИМА И ОНИМА КОЈИМА ЈЕ ПОМОЋ ПОТРЕБНА 
У овој генерацији ученика осмог разреда две девојчице су се посебно истакле својим успехом, 
резултатима на такмичењима, односом према друговима и запосленима у школи, учешћем у раду 
Ученичког парламента и промоцији школе. Као и неколико претходних година и оне су од школе 
добиле бесплатно летовање. Надамо се да Тадић Тијана, ученик генерације и Даница Марјановић, 
спортиста генерације, послужити као узор другима, а ми ћемо и надаље промовисати и афирмисати 
успешне и вредне ученике. 
 
У периоду од 6. до 13. августа група од 10 ученика III до VI разреда боравила је у Митровом Пољу на 
Гочу. Захваљујући дугогодишњој сарадњи са Црвеним крстом Чукарице успели смо да у Програм 
опоравка за децу из социјално угрожених породица укључимо и десет наших ученика. Ученике је 
водила и о њима бринула учитељица Љиљана Станојевић. 
 

      
 
И ове године наша школа укључила се у акцију Црвеног крста „Трка за срећније детињство“. 
Захваљујући ангажовању свих у школи, масовном учешћу деце и великом износу прикупљених 
средстава  ЦК је издвојио 50.000 динара и уплатио на рачун родитеља наше ученице Бјанке 
Обрадовић која је у току школске године успешно оперисана. 
 

                  
 
У оквиру обележавања Дана школе 29.3.2013. организовали смо хуманитарно вече “Круг љубави” за 
Тијану Огњановић. Продајна модна ревија, наше наставнице историје, Милене Радовић чије су 



моделе носиле наше ученице, уметнички програм ученика наше школе, продајна изложба слика и 
радова ликовне секције и секције примењених вештина, донели су око 280 000 дин. који су уплаћени 
на Тијанин рачун. Сала Културно образовног центра Чукарица била је мала да прими све 
заинтересоване, а међу посетиоцима је био и председник Општине Зоран Гајић. Идеју за ову хуману 
акцију дала је ученица 7-3 Александра Вукосављевић. На жалост свих нас мала  Тијана  није успела 
да добије ново срце. 
 
САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 
На иницијативу Савета родитеља, а у сарадњи са Општином Чукарица, после дугог низа година 
успели смо да обезбедимо превоз за ученике из Рупчина. У сарадњи са”Ластом“ Општина је 
обезбедила превоз за око 250 ученика. Задовољство родитеља је огромно јер деца лепо и лако долазе 
до школе, а о њиховој безбедности брину возачи који заслужују све похвале. 

             

На иницијативу Општине укључили смо се у акцију “Бесплатан спорт за децу Чукарице“. Отворили 
смо врата фискултурне сале за све оне који желе да вежбају или се баве неким од понуђених 
спортова. Акцију су подржали и дали бесплатне тренинге: Одбојкашки клуб Чукарички Феникс, 
Кошаркашки клуб Жарково, Рагби клуб Победник, Теквондо клуб Азија, Рукометни клуб Рекреативо, 
Аикидо клуб Еики и Клуб хокеја на трави - БАСК. Током целе школске године око 200 ученика 
млађих разреда викендом је вежбало и тренирало у фискултурној сали. 

ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ 
 
Идеју ученика  да покажу неки од својих талената, подржале су, осмислиле и реализовале наставнице 
енглеског језика у априлу месецу. Вишенедељно представљање ученика од I до VIII разреда 
завршено је на манифестацији „Талент шоу“ 24. априла када смо уживали у представљању ??? 
најбољих који су играли, певали, глумили, изводили перформансе и скечеве, наравно на енглеском 
језику. Са нестрпљењем их очекујемо и следеће године. 

      



СРЕЂИВАЊЕ ШКОЛЕ ПРЕД ПОЧЕТАК СЛЕДЕЋЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 
Запослени наше школе су доказали да нас криза и недостатак финасисјких средстава не могу 
спречити да унапредимо и побољшамо услове боравка и рада у школи. Крајем августа, сасвим 
уобичајено је било да у школи сретнете учитеља или наставника, па чак и председника општине, у 
радном оделу и са четком и ваљком за фарбање и кречење. Иницијатива је кренула од учитељица 
првог разреда Драгане Пејчић, Оливере Ранковић и Биљане Симовић које су окречиле своје 
учионице. Врло брзо су се укључили и наставници техничког и информатичког образовања Дејан 
Илић, Синиша Славић, Бранка Тоађер и Сретен Лукић, који су офарбали столове у свом кабинету. 
Овај кабинет је претходно окречио домар школе Радоје Глишић који је активно помагао и у радовима 
који су уследили. Радна атмосфера се пренела на спрат где су наставнице математике Александра 
Росић и Тања Њаради предузеле акцију сређивања свог кабинета. Овај ентузијазам и позитивна 
енергија оставили су утисак на председника општине Чукарица, Зорана Гајића, који се 
самоиницијативно прикључио радовима и у два дана одвојио време да, заједно са неколико чланова 
општинског већа, помогне у кречењу кабинета математике. Уследило је кречење кабинета српског 
језика и биологије ангажовањем наставница Јелене Битичај и Зорице Поповић и фарбање металних 
конструкција намештаја у кабинету музичке културе које је организовала настаница Зорица Тубин са 
својим ученицима.  
 

             
 
Када узмемо у обзир и да је школа, претходно издвојила средства и финансирала постављање нових 
плоча на ђачке клупе и седишта и наслона на столицама, онда је јасно да нам је нова школска година 
заппочела у једном потпуно другачијем, лепшем и чистијем простору. Преостаје само да ученици, 
својим пажљивим поступањем и односом према школској имовини допринесу да овај лепши 
амбијент потраје што дуже. 
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