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ЛЕТОПИС ОШ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“ за 2018/2019. годину 

 

 

Септембар 

 Као и увек, почео је приредбом за пријем првака. Старији разреди су 

певали и рецитовали и показивали шта су научили под брижљивом руком 

учитељица. 

 Између осталог, ова школска година била је посебно успешна за ђаке ове 

школе, па су се окитили бројним наградама. На општинском конкурсу „Шта 

деца знају о саобраћају“ прву награду је освојила Ирена Стаменић и постала 

власница бицикла. 

Октобар 

Одржана је Дечја недеља, која је обухватила пет дана, од првог па до петог 

октобра.  Деца су могла да се упознају са различитим садржајима примереним 

њиховом узрасту. 

Уследила је Недеља Црвеног крста, где су ученици могли да се обавесте шта да 

учине   у случајевима елементарних непогода. 
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Октобар месец веома богат дешавањима, тако да су ученици наше школе у 

пратњи професора књижевности и библиотекара отишли на Сајам књига, као и 

сваке године. Ученици су се показали веома заинтересованима за овај догађај. 

 Најбоље одељење, VII2 и њихов разредни старешина Снежана Карталија, 

као награду добили су дан у природи – Забрану. Осим по успеху, одељење и 

разредна су се истакли у такмичењу из физике (Мијат Голочевац је освојио треће 

место на општинском такмичењу), док је рад о фреквенцијама професорке 

Снежане Карталије објављен у београдском часопису „Млади физичар“. 

Нажалост, план да се ученици одведу у Музеј Николе Тесле и Музеј илузија није 

могао да буде остварен због проблема превоза у Београд. Надамо се да ће се 

проблем с превозом решити и да ће ученици моћи да, у пратњи наставника, 

посећују музеје, сајмове, и позоришта. 

 

Наградни излет и предавање ЈКП о заштити природе. 

Новембар и децембар су протекли у знаку припрема за Нову Годину и Дан 

школе – Школску славу Светог Саву. 

       У сустет новогодишњим празницима, ученици и учитељи су припремали 

представе за родитеље.  
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Град је организовао и кићење јелке на Тргу у Обреновцу, што је био посебан 

доживљај. 

Јануар 

После новогодишњих и Божићних празника, ученици су се срели са 

припремама за представу Дана школе – Светог Саве.  У госте, као и сваке 

године, стигао је унук Живојина Перића, Ханс Јован Ивановић, а као специјалан 

повод била је и монографија о Живојину Перићу поводом јубилеја – сто педесет 

година од рођења светски признатог правника. Том приликом традиционално је 

уручена Светосавска плакета прошлогодишњем ученику генерације и његовом 

учитељу и разредном старешини. У протеклој години то је била Катарина 

Ковачевић,  и они који су допринели његовом успеху водећи га кроз школовање, 

учитељица Снежана Обрадовић  и одељењски старешина Биљана Иванковић.  
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Приредбу су обележили млађи разреди игроказом у стиху, рецитацијама и 

фолклорним играма, и старији, драмским приказом који је написала и режирала 

Ана Бујић, уз помоћ Бојане Гитарић и Весне Павловић , костиме према нацртима 

професорке ликовног Наде Старчевић сашила помоћна радница Рада Муцић, 

сценографију су сви укључени у пројект смислили и извели, техничку подршку и 

хор спремили су Исидора Блажић и Борислав Васиљевић. Право изненађење био 

је КУД Стублине, који с ветеранима наступио с дворским колом, Бојарком.  

 

После фебруарског распуста, ученике су сачекале нове школске и 

ваншколске обавезе. Према традицији која се више од десет година одвија у 

Библиотеци „Влада Аксентијевић“, расписан је конкурс за бајку. Награде, које се 

додељују другог априла, на дан рођења Ханса Кристијана Андерсена, добили су 

наши ученици Милан Перишић и Невена Николић, обоје из одељења V3. 

Успех наших ученика је био добар увод у Књиговдан, међународни дан 

књиге за који је у свету одређен двадесет и трећи април, као датум рођења 

Вилијема Шекспира. Ученици су тај дан обележили књижевном дебатом 

Читалачког клуба, који води професорка Славица Симић, и представом „Мали 

принц“ у режији професорке Весне Павловић. Мора се напоменути да су и 

књижевна дебата и представа прошле врло успешно и пропраћене су са великим 

интересовањем.  
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Пано је тематски облепљен занимљивостима из књижевног света, 

литерарна секција је тумачила прочитане романе, а свечаност је увеличала 

позната списатељица за децу и младе Весна Алексић. Њено присуство је 

изазвало велико интересовање, посебно када је писала посвете на свим својим 

књигама које су у поседу школске библиотеке. 

Одржан је и књижевни конкурс под називом „Књиге су најлепше играчке 

духа“ на којем су награде додељене ученицима одељења 5-3 Невени Николић и 

Милошу Николићу. 

Треба напоменути и још један велики догађај, откривање бисте Живојина 

Перића у дворишту Соколског дома,  (аутор је академски вајар Иван Марковић), 

као и књижевно вече у Библиотеци „Влада Аксентијевић“, посвећено 

монографији славног правника. На тај начин је град учествовао у прослави 

школе која носи његово име.   
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Треба напоменути да је аутор бисте академски вајар Иван Марковић, а 

бисту је открио Ђорђе Комленски, адвокат из Стублина.  

 

 



7 
 

 



8 
 

Мај 

Мај је био тријумфалан за ученике наше школе који су донели два прва 

места на веома важним такмичењима. Једно је било такмичење које је 

организовао Природњачки дом Арборетум, за идејно решење логоа њиховог 

дома. На конкурсу је, између ученика свих обреновачких школа, прву награду 

однео Вељко Станишић из VIII2, ученик наше школе. Исто тако, на конкурсу 

које је основало Еко двориште  из Обреновца, прву награду је опет однела 

школа „Живојин Перић“, чији су професори и ученици дали најкреативнија 

решења.    
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Вељко Станишић, аутор идејног решења Арборетума. 
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У нашем награђеном пројекту налазили су се: табуре од пластичних флаша, 

подстицајна играчка за бебе, стони фудбал - направљен од кутије и штипаљки, 

жирафа - осмишљена од пластичних флаша и балона, сточић од пластичних 

флаша, ваза од пешкира и бетона, огласна табла од дрвета и старог папира, 

црвић од чарапе.  

Честитамо нашим креативним наставницима и ученицима. 
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Такмичења у протеклој години 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

НАСТАВНИК РАЗРЕД НИВО МЕСТО ОБЛАСТ 

Екипа девојчица 5. 
и 6. разреда 

Ненад 
Симоновић 

5. и 6. општинско 1. 
физичко -  

мали 
фудбал 

Екипа девојчица 7. 
и 8. разреда 

Ненад 
Симоновић 

7. и 8. општинско 3. 
физичко - 

мали 
фудбал 

Екипа девојчица 5. 
и 6. разреда: 
Валентина 
Милосављевић 6-3 
Катарина 
Милосављевић 6-3 
Ана Станишић 6-3 
Марија Васић 5-1 
Татјана Стевовић 5-
1 
Анастасија 
Комановић 5-3 

Ђорђе Поповић 5. и 6. општинско 1. 
физичко - 
атлетика 

Екипа дечака 7. и 8. 
разреда: 
Лука Павловић 8-2 
Далибор Марковић 
8-1 
Филип 
Милосављевић 8-3 
Милан Николић 8-3 
Урош Мићић 8-2 
Вељко Станишић 8-
3 
Давид Петровић 7-3 

Ђорђе Поповић 7. и 8. општинско 3. 
физичко - 
атлетика 

Валентина 
Милосављевић 6-3 

Ђорђе Поповић 6. општинско 1. 
физичко - 
скок у вис 

Анастасија 
Комановић 5-3 

Ђорђе Поповић 5. општинско 1. 
физичко - 
...на 60м 

Катарина 
Милосављевић 6-3 

Ђорђе Поповић 6. општинско 2. 
физичко - 
...на 100м 

Марија Васић 5-1 Ђорђе Поповић 5. општинско 2. 
физичко - 
скок у даљ 

Теодора Вујковић 
8-2 

Ђорђе Поповић 8. општинско 2. 
физичко - 
...на 60м 
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Далибор Марковић 
8-1 

Ђорђе Поповић 8. општинско 2. 
физичко - 
...на 300м 

Вељко Станишић 8-
3 

Ђорђе Поповић 8. општинско 2. 
физичко - 
скок у даљ 

Тамара Пејић 8-3 Ђорђе Поповић 8. општинско 3. 
физичко - 
скок у вис 

Милан Николић 8-3 Ђорђе Поповић 8. општинско 3. 
физичко - 
бацање 

кугле 

Марко Гајић 6-1 Ђорђе Поповић 6. општинско 3. 
физичко - 
скок у даљ 

Живорад Јовановић 
6-3 

Ђорђе Поповић 6. општинско 3. 
физичко - 
бацање 

кугле 

Мијат Голочевац 6-
3 

Снежана 
Карталија 6. општинско 3. физика 

Лазар Којовић 7-3 Снежана Бабић 7. општинско 1. хемија 

Наталија Матић 7-2 Снежана Бабић 7. општинско 1. хемија 

Невена Томић 7-2 Снежана Бабић 7. општинско 2. хемија 

Марко Бабић 3-1 
Биљана 

Стојановић 3. општинско 3. математика 

Милина Пантелић 
4-1 

Слободан 
Добросављевић 4. општинско 3. математика 

Невена Николић 5-
3 

Биљана 
Иванковић 5. општинско 3. математика 

Матија Вујић 8-1 Ивана Коњевић 8. општинско похвала математика 

Лазар Којовић 7-3 Горан Блажевић 7. општинско 3. географија 

Ђорђе 
Миловановић 8-2 Горан Блажевић 8. општинско 3. географија 

Лука Пантелић 8-1 Горан Блажевић 8. општинско 3. географија 

Матија Вујић 8-1 
Данијела 
Луковић  8. општинско 3. историја 

Иван Карић 5-3 
Стефан 

Марковић 5. општинско 3. историја 

Иван Карић 5-3 Славица Симић 5. општинско 3. 
српски 
језик 

Маша Грчић 2-1 
Гордана 
Поповић 2. општинско 1. шах 

Маја Грчић 3-1 
Биљана 

Стојановић 3. општинско 1. шах 

Ана Деспотовић 6-2 

Гордана 
Ненадовић 

мешовита 
екипа 

посавско-
тамнавско 

намесништво 
1. веронаука Лазар Којовић 7-3 

Вукашин Пантелић 
8-1 

Лазар Којовић 7-3 Снежана Бабић 7. градско 2. хемија 
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Милан Перишић 5-
3 

Славица Симић 5. општинско награда 
Најлепша 

бајка 

Невена Николић 5-
3 

Славица Симић 5. општинско награда 
Најлепша 

бајка 

Иван Карић 5-3 
Стефан 

Марковић 5. градско 2. историја 

Иван Карић 5-3 Славица Симић 5. градско 2. 
српски 
језик 

Ирена Стаменић   8. општинско 2. 

Литерарни 
конкурс  

"Шта знаш о 
саобраћају" 

Ана Вићентић 4-5 
Дуња 

Стевановић 
4. општинско 1. 

Литерарни 
конкурс  

"Крв живот 
значи" 

Катарина Томић 2-4 
Јелена 

Тодоровић 
2. општинско 2. 

Ликовни 
конкурс  

"Крв живот 
значи" 

Еколошка секција 

Маријана 
Маринковић, 

Нада Старчевић,  
Снежана Обрадовић 1. - 8. општинско 1. 

Конкурс Еко 
дворишта 

Магија 
рециклаже 

Ана Деспотовић 6-2 

Гордана 
Ненадовић 

мешовита 
екипа 

ваљевска 
епархија 

1. веронаука 
Лазар Којовић 7-3 

Вукашин Пантелић 
8-1 

Вељко Станишић 8-3 Нада Старчевић 8. општинско 1. 

Конкурс - 
Лого 
Арборетума 

Јана Цветковић 
Дуња 

Стевановић 4. општинско похвала 

Конкурс - 
Лого 

Арборетума 

 


