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Добродошлица првацима 
 
       Поводом  краја летњег распуста и почетка нове школске године, добродошлицу првацима смо 
пожелели школским програмом у холу школе. Учитељице  Љиљана Младеновић и Гордана 
Поповић,  које ће повести још једну генерацију најмлађих школараца наше школе у овој   години. 

 

 
 

       Поздравили смо их топлим осмехом, и пожелели пуно успеха током школовања, још више 
добрих  другара и безброј тренутака за памћење и сећање на лепе и безбрижне дане школовања 
у ОШ „ Живојин Перић“,у Стублинама. 
Првог септембарског дана, који је за сваког ђака је дан од најважнијих датума у години, у нашу 
школу, у пратњи својих најближих, пристигло је укупно 68 нових ђака- првака, које смо 
распоредили у пет одељења. 
 



Безбедност деце у саобраћају 
 
            Почетком  септембра, у нашој школи кренуло се са реализацијом програма ”Основе 
безбедности деце”, који  на основу  споразума између Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и Министарства унутрашњих послова, су  кроз едукативна предавања држали  
припадници Министарства унутрашњих послова ПС Обреновац.  
            Програм „Основи безбедности деце“ био је  реализован током школске 2017/2018. године 
на часовима одељенског старешине, један месечно, са ученицима свих одељења четвртог и 
шестог разреда. Области које су   реализоване кроз наставу су : Безбедност деце у саобраћају, 
Полиција у служби грађана, Насиље као негативна појава, Превенција и заштита деце од опојних 
дрога и алкохола, Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, Превенција и заштита 
деце од трговине људима, Заштита од пожара и Заштита од техничко-технолошких опасности и 
природних непогода.  
       Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради 
подизања безбедносне културе ученика. 
        Исти циљ смо остваривали и са ученицима првог и петог разреда, кроз реализацију часа са 
школским полицајцем , који је новодошле ученике на самом почетку школске године упознао са 
околином школског дворишта, прелажењем преко улице, сигнализацијом у зони школе.  
 

 
Едукативни саобраћајни полигон, са ученицима млађих разреда, у организацији ЈПС Београд 

 
        Представници ГО Обреновац, и Савет за безбедност у саобраћају  ГО Обреновац су посетили 
прваке наше школе и поклонили им едукативни приручник  Пажљивко, о понашњу у саобраћају.  
       Ученици првог разреда су посетили Спортско-културни центар у Обреновцу, и на 
интерактивној едукативној представи Безбедно у саобраћају, обновили постојећа и стекли нова 
сазнања о правилима понашања у саобраћају.  
 

 

Сви прваци су добили поклоне, заштитне прслуке, и едукативну игрицу 



Октобар, 2017 
 

Дечија недеља 
 

 
 
Ученици,  нижих и старијих разреда, су у холу школе, имали Симултанку у шаху, у оквиру 
програма Дечије недеље. Гости, и актери дешавања су били представници шаховског 
клуба из Београда.  
       Прве седмице октобра, било је занимљиво, весело, распевано, креативно, разиграно, 
насмејано и испуњено богатим садржајним активностима. Програм манифестације под 
називом Дечија недеља, ове године била је испуњена мноштвом, колико забавних, 
толико и едукативних садржаја.   
За ученике старијих разреда организовани су спортски турнири у фудбалу и кошарци, док 
су ученици нижих разреда имали шаролик програм : упознавање са правима детета, 
израда паноа у холу школе о правима и обавезама, ученичким жељама; шеширијада- 
израда јесењих шешира; спортске активности кроз полигоне спретности; осликавање 
бетонских површина у школском дворишту кредама.... Сви заједно смо радили на добром 
расположењу деце и запослених у школи. 
 
 

Заслужено  на излету 
 
          Најбоља одељењска заједница 8/2, са одељењским старешином Зорицом Ковач-
наставницом математике, у ученици који су постигли успех и резултате на такмичењима 
прошле школске године, су као награду добили излет у заштићено подручје „ 
Обреновачки Забран“ . 
         Лепог, сунчаног и топлог октобарског дана преко педесет ученика наше школе, у 
пратњи наставнице Зорице Ковач, Наде Старчевић и Милоша Пупавца, су обишли 
заштићено подручје, и кроз прдавања од стране едукатора ЈП за заштиту и унапређивање 
животне средине на територији ГО Обреновац, стекли нова знања  о флори станишта.  
 



 
 

У гостима код Перића 

        Представници Ученичког Парламента наше школе су пожелели добродошлицу 

ученицима београдске ОШ „ Руђер Бошковић“.  Ученици су кроз дискусију разменили 

идеје, искуства и мишљења у просторији библиотеке у Стублинама.  Гости су поклонили 

преко 500 наслова библиотеци.  Након разговора , наставили су дружење кроз спортске 

активности на игралишту и школском дворишту.  

 

На сајму књига 

Реализована је посета Сајму књига 26.10.2017. године за 30 ученика старијих разреда, у 

пратњи  наставнице  ЈованеЖивковић и библиотекаркеАнеБујић. 

 

 

Новембар, 2017 



Јавни час спортско-рекреативних активности 

 

На часовима физичког васпитања, ученицима су представљене спортске вештине, од 

стране професионалних спортиста.  

 

У холу школе, кроз слободне наставне активности, ученици наше школе, који су активни 

чланови културно-уметничког друштва из Стублина су приказали игром и песмом своје 

вештине.  

Децембар, 2017 

Перићи на Фестивалу науке 

Како је наука у центру интересовања наших ученика и наставника, пун аутобус  ђака из 

стублинске школе , у пратњи наставника, Биљане Иванковић, Снежане Карталије, Јоване 

Живковић и Милоша Марјановића,  се  упутио  18.децембра, ка Београду, у хале 

Београдског сајма, на Фестивал науке.  



 

       Обилазак Фестивала је био узбудљив и упечатљив догађај за ученике. Посматрање 

спектакуларних сценсих ефеката холивудских филмова, сазнања како се прави соларна 

кућа, како се покреће енергија, како су настали вулкани, какво је било ледено доба, како 

се ласерски мере скокови у вис и даљ, паљење ватре додиром стакленог штапића и још 

сличног томе је учинило дан спектакуларним и динамичним.  

      Наука је освајала без престанка учеснике, и можда подстакла на размишљања о 

неким  новим пројектима,  изумима, идејама, проналасцима, и  открићима. 

Импресионирани  сазнањима на овогодишњем  Фестивалу, у исчекивању наредног , 

ученици су отишли кући задовољни и искуствено подстакнути ,  даном који ће сигурно 

памтити.  

Петарде нису играчке 

У месецу децембру, како је познато да влада новогодишња еуфорија,и појава 
пиратерских експлозивних средстава, у циљу указивања на опасност и последице 
употребе петарди,  реализовано је  предавања „ Петарде нису играчке“, за ученике 
млађих разреда ( 1. – 4. разреда) , у организацији  Савета за безбедност ГО Обреновац. 
Предавање је реализовано у фискултурној сали од стране припадника МУП ПУ 
Обреновац. 

 

Фестивал кратких драмски форми „ Чапља“ 

   На позоришним даскама спортско-културног цента у Обреновцу, заиграла је драмска 

група наше школе,комад „ Месец и његова сенка“. Наставници Славица Симић, није   

могла да прикрије задовољство и осмех на лицу , након громогласног аплауза пуне 

позоришне сале, по наступу наших ученика, са којима је несебично уложила време, рад 

и залагање у припрамању драмског скеча за учествовање на другом фестивалу кратких 

драмских форми „ Чапља“.  



 

У сусрет Новој години 

  У организацији ГО Обреновац на градском тргу у Обреновцу, ученици првог разреда са 

учитељицом Љиљаном Младеновић, и фио Велико Поље са учитељима су ишли 

поводом кићења новогодишње јелке. Ученици су од рециклираног материјала 

припремили украсе за јелку. 

 

 Испраћај старе календарске године учитељи и ученици млађих разреда су обележили 

школским програмом, те су  у холу школе извели новогодишњу приредбу за ђаке и 

њихове родитеље, које смо позвали у госте. 



 

 

Зима, зима, е па шта је  

Реализација бесплатног климатског опоравка за ученике млађих разреда у 
организацији Градске општине Обреновац у сарадњи са Центром дечјих летовалишта , 
спроведена је у два термина . 

 Током првог дела зимског  распуста,  група од 93 ученика и 8 наставника , 
дочекала је Нову годину на Митровцу на Тари .  
          Одлазак друге групу од 77 ученика и 6 наставника у периоду другог дела зимског 
распуста , је био ка Букуљи у месецу фебруару. 
            Ученици и наставници су уживали у чарима наших планина, боравећи седам дана  у 
еколошки чистијој и уређенијој средини. Одморили су се али и вредно радили-  
учествовали су  у многобројним едукативним, ликовним, креативним, и  стваралачким 
радионицама,  спортско-рекреативним активностима. Свакодневне шетње су пријале 
ученицима са здравственог аспекта, али и научно-истраживачког. Понешто су знали, али 
доста тога новог научили: упознали се са флором и фауном поднебља, заштићеним 
биљним и животињским светом, и осталим карактеристикама заштићених подручја, 
споменициима културе, и знаменитостима крајева.  
 

 
 
 



Јануар, 2018. 
 

Школска слава Свети Сава и Дан школе 

       Један од најсвечанијих дана у свакој школи током године, је и дан обележавања 

школске славе Светог Саве. Тако је било и овог 27.јануара. У нашој школи свечано и 

достојанствено обележили смо славу како и доликује у српској, православној , 

домаћинској кући  уз икону, свећу,  сечење славског колача, жито и вино.  

      Уз присуство великог броја ученика, родитеља, колега,  и пријатеља школе, након 

славског обреда, који су обавили свештеници стублинске православне цркве , отац 

Вељко Видаковић и Петар Јевтић  , и вероучитељ Слађан Филиповић. 

      Савиндан је слава свих ђака и просветних радника, а данашњи датум и дан , је за 

нашу школу још посебнији из разлога што је и Дан школе.  

Традиционално, гости школе на прослави Дана школе и школске славе, су потомци 

професора Живојина Перића, господин Јован Ханс Ивановић са супругом, широм 

фамилијом Перић, и пријатељима.  

 

Поводом  Дана школе и Светог Саве организован је наградни ликовно–литерарни конкурс. 
Аутори, ученици најбољих радова на литерарном конкурсу и ликовном конкурсу су 
похваљени и награђени књигом. 

Приредба је била изузетно посећена и добијене су похвале од гостију и родитеља 
ученика. Како је ова година , 150.година од рођења славног професора Живојина Перића, 
тематски програм приредбе је намењен животу и делу професора. 



 
Ђака генерације 2016/2017. године, Милоша Николића, директорка школе  је 

похвалила и наградила књигом и светосавском повељом. Ђак генерације је добио на дар   
златник- медаљон са  ликом Живојина Перићa,  од  г. Јована  Ивановића, потомка 
Живојина Перића. Ђак генерације је добио на дар од свештеника православне Цркве 
покрова пресвете Богородице у Стублинама икону Св.Саве. 
       Одељењске старешине  Маријану Митић Шиник и Маријану Маринковић, као и  
учитељице ђака генерације Веру Пејчић и Љиљану Младеновић, директорка школе је 
наградила светосавским повељама.  

У физички издвојеним одељењима, учитељи су припремали ученике за школски 
програм, а у сарадњи са члановима месних заједница  села организовали прославу славе.   

 

 

Светосавска академија  у Соколском дому у Обреновцу. Део  колектива ОШ „Живојин Перић“, 

крај бисте професора Ж.Перића , испред Соколског дома у Обреновцу 

 

 

 

Март, 2018. 



Општинско такмичење из техничког образовања 

  Традиционално као добри домаћини, и ове године у најбољем реду је организовано и 

спроведено такмичење из технике и технологије и техничко-информатичког образовања, 

на општинском нивоу, у нашој школи. Са обреновачке територије, 11.марта, све основне 

школе су биле гости и учесници овогодишњег такмичења.  

       Организатор и вођа активности такмичења су били наши наставници техничко-

информатичког образовања, наставница Љубица Милутиновић, Сања Зелић и наставник 

Милош Марјановић.  

Дан „Ф“ 

 

 

 

          Ученици старијих разреда, 23.марта, у холу школе у Стублинама,  су  кроз 

практични приказ , млађим ђацима школе представили многе науче појаве. 

Експериментима објаснили , показали и дочарали: силу гравитације, магнетно поље, 

електрицитет....  Ученици нижих разреда су знатижељно посматрали, радознало 

запиткивали и опробали се у извођење неких поступака.  

 

Квиз знања 

       За ученике 8.разреда организован је квиз знања из природних научних дисциплина. 

У холу школе, међуодељењска такмичења су изазвала задовољство међу ученицима и 

наставницима који су иницијатори самог квиза. 



 

 

Април, 2018. 

Симултанка у шаху 

    Древна игра, на 64 поља , која развија стратегије, логичко мишљење, систематичност, 

истрајност, прецизност, логику, психо-моторику, велико интересивање је заузела међу 

нашим ученицима. Ученици који похађају шаховску секцију, коју води наставница 

Снежана Карталија, радо су се одазвали и учешћу у манифестацији одржаној у 

просторијама Соколског дома у Обреновцу, са представницима локалног шаховског 

клуба „Hoze Raul Kapalblanka“. 

 

 

Књиговдан 

            Већ традиционално,  светски  Дан књиге, 23.априла, је обележен школским 

програмом у холу школе у Стублинама. Активно учешће у припреми програма су узели 

наставници  Славица Симић, Милош Марјановић, Нада Старчевић, Маја Вујковић. 



Драмска секција је извела комад,   дела романа „ Дон Кихот“. Поводом Дана књига „ 

Књиговдана“ , проглашени су и награђени књигом,  најактивнији корисници школске 

библиотеке, по одабиру библиотекарке Ане Бујић. 

Такмичари 

         Ученици и наставници су се активно припремали за такмичења, и одазвали се 
бројним школским, општинским, градским и републичким такмичењима. Постигнути 
резултати су следећи: 

Р
е

д
н

и
 

Б
р

о
ј 

 

Име ученика 
Р

аз
р

е
д

  

Предмет 

 

Место 

 

Предметни 

наставник 

Ниво 

1. Лазар Којовић 6/3 математика 3. Марко Алексов општина 

2. Николина Милановић 8/3 хемија 3. Снежана Бабић општина 

3. Ђорђе Миловановић 7/2 географија 2. Горан Ристовић општина 

4. Петар Миловановић 7/2 географија 3. Горан Ристовић општина 

5. Тијана Ђокић 8/1 географија 2. Горан Ристовић општина 

6. Милан Стаменић 7/2 
тио 

1. 
Љубица 

Милутиновић 

општина 

7.  Лука Вићентић 8/4 тио 1. 
Љубица 

Милутиновић 

општина 

8. Наталија Матић 6 историја 3. Данијела Луковић општина 

9. Матија Вујић 7/1 историја 3. Данијела Луковић општина 

10. Стефан Јадранин 5/2 биологија 2. 
Маријана 

Маринковић 

општина 

11. Ана Деспотовић 5/2 биологија 3. 
Маријана 

Маринковић 

општина 

12. Катарина Ковачевић 8/2 биологија 3. 
Маријана 

Маринковић 

општина 

13. Лазар Којовић 6/3 биологија 2. Снежана Станишић општина 

14. Тамара Вићентић 6/1 биологија 3. Снежана Станишић општина 

15. Вања Удовичић 6/2 биологија 3. Снежана Станишић општина 

16. Екипно: 
 

Верска настава 2. Слађан Филиповић општина 



Лазар Којовић 6/3, Лука 

Пантелић 7/1, Ивона 

Кесеровић 8/2 

17. Лазар Којовић  6/3 Српски језик 3. Славица Симић општина 

18. Екипно 4.разред 4 
Шта знаш о 

црвеном крсту? 
2. 

Снежана 

Обрадовић 

Милена Танасић 

општина 

19. Марија Ракић 8/1 

Физичко 

васпитање 

-трчање 300м 

2. Ђорђе Поповић 

општина 

20. Невена Рудоњић 8/2 

Физичко 

васпитање 

-бацање кугле 

3. Ђорђе Поповић 

општина 

21. Ана Пантелић 8/4 

Физичко 

васпитање 

-скок у вис 

 

3. Ђорђе Поповић 

општина 

22. Николина Милановић 8/3 хемија 3. Снежана Бабић град 

23. Матија Вујић  7/1 историја 1. Данијела Луковић град 

24. Стефан Јадранин 5/2 биологија 3. 
Маријана 

Маринковић 

град 

25. Лазар Којовић 6/3 биологија 3. Снежана Станишић град 

26. Ђорђе Миловановић 7/2 географија 3. Горан Блажевић град 

27. Матија Вујић 7/1 историја 3. Данијела Луковић република 

 

Добитници диплома „Вук Караџић 

Ученици осмих разреда који су на крају школске године добили дипломе за постигнут 

одличан успех и примерно владање: 

 Катарина Ковачевић, 8/2 

 Софија Аћимовић, 8/2 

 Николина Милановић, 8/3 



Ђак генерације је ученица  Катарина Ковачевић, 8/2. 

      Поред такмичења према календару МПНТР, ученици су учествовали и на 
организованим манифестацијама,фестивалима,  смотрама, квизовима који су током 
године били. Такође, били су   запажени   учешћем, и постигли пласмане. били похваљени 
и награђени, како у ревијалним тако и у такмичарским. 
Постигли су успех у конкурсима за најбоље таленте - 5 ученика објављене песме у „ 
Зборнику младих талената“ ;  Литерарном  конкурсу у организацији ГО Обреновац „ 
Обреновац- град отвореног срца“; ликовном и литерарном конкурсу у организацији 
Црвеног крста Обреновац „ Крв живот значи“ ;  „ Конкурс за најлепшу бајку“, у 
организацији Градске библиотеке „ Влада Аксентијевић“ у Обреновцу; „ Шта знаш о 
саобраћају?“, организација ГО Обреновац; литерарном конкурсу „ Писмо војнику“; Квизу 
знања „ Шта знаш о црвеном крсту?“ . 
 Успех ученика и наставника се јавно промовише, похвалама на разгласу школе или 
књигом обавештења, као и истицањем фотографија и диплома ученика у холу школе.  
 

 
Награђени ученици, „ Шта знаш о саобраћају?“ 

 

Мај, 2018 

Спортски дан  

 

 

 



Посета ТЕ Никола Тесла 

      У циљу професионалне орјентације, ученици осмог разреда су ишли у посету 

Техничкој школи у Обреновцу, и  у обилазак термоелектрани „ Никола Тесла“ у Ушћу. 

Групу од четрдесет осмака у пратњи одељењских старешина 8.разреда, запослени ТЕНТ-

а, су срдачно дочекали и спровели по кругу постројења, упознали са потенцијалним 

занимањима, и презентовали   опис  послова, као и потребно образовање за запослење 

у једној таквој идустрији.  

 

Јун , 2018. 

Другарско вече 

        По завршетку свих ђачких обавеза, и успешно завршеним испитима, расподели  у 

средње школе, био је више разлог за прославу наших осмака. Дана 26. јуна, у холу школе 

, уз добро расположење, забаву и музику, осмаци су прославили завршетак основног 

образовања у школи у Стублинама.  Весели, насмејани, лепи, и елегантни другари су 

своје вече провели у добром расположењу, али подкрала се и  понека суза . Растанак од 

вршњака, другара, наставника и школе је као и са сваки растанак носио тугу и по коју 

сузу, али и лепа присећања  на школске дане у овој школи.   

 



Наши мали матуранти  

 

 

 

До Тополе 

        Након  школских обавеза током наставне године, по завршетку наставе и почетку 

школског распуста за ученике, и запослени су себи дали одушка и кренули пут Тополе, на 

једнодневни излет. 

 


