Летопис за школску 2019/2020. школску годину

Године 2019/2020. уписано је 464 ученика у 26 одељења. Ова година се
издвојила од осталих, у првом делу успесима, а у другом делу глобалним прекидом
и наставком, извојеваним самопрегором наставника и сарадника, који су сви заједно
успели да наставе школску годину, и, упркос пандемији, успешно је приведу крају.
У периоду од 16.03.2020. до 16.06.2020. ученици су пратили наставу на даљину
путем телекомуникационих система – вибер група, интернет платформи и
телевизијског програма.
Школска година је почела пријемом нових ученика, пријемом првака а новитет ове
школске године је почетак рада продуженог боравка за ученике 1. и 2. разреда.

Октобар

Октобар је посвећен бројним манифестацијама које се увек прикладно
обележавају. ОШ Живојин Перић увек је била стални посетилац, а такође и домаћин
доброг дела ових свечаности.

Ученици имали прилике да уживају у позоришној представи Чаробна мушмула, у
извођењу Обреновачког позоришта, по тексту и режији Френка Дукса
Традиционални и увек жељно ишчекивани, Београдски сајам књига, прошле
године није проведен у заједничком дружењу ученика и наставника, како је било
планирано, због измене у правилнику о превозу ђака. За школу је значајно да је
1

издавачка кућа Кlett објавила зборник Лексикон стваралаца у предуниверзитетској
настави где је место нашло хиљаду стваралаца из целе Србије, међу којима се
нашла библиотекарка школе, Ана Бујић.

Многобројне активности којима се ученици радују и радо учествују у њима.
Завршног дан током обележавања Дечије недеље испољили су своју креативност
кроз представљање својих маски.

Одлазак у Арборетум на едукативно предавање Елемеентарне непогоде.
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У програму слободних активности у оквиру биологије и физике, чији су
покретачи били Маријана Маринковић и Снежана Карталија, ученици су посетили
Арборетум и изложбу Лобање животиња и птица, под стручним вођством Зоране
Кнежевић. Обиман и амбициозан план није остварен до краја, због проглашења
пандемије корона вируса и увођења ванредног стања.

Дан
учитеља
који
се
обележава 5. октобра обележен је
изведбом представе О животу
Живојина Перића - у част Живојина
Перића. По тексту Славице Симић,
представа је изведена у режији
Весне
Павловић,
руководиоца
драмске секције, док су глумили
чланови драмске секције шкoле. У
оквиру представе су гостовали и
чланови КУД-а Стублина.
Тим поводом нашу школу су
посетили
професор
Војислав
Андрић, који је школској библиотеци поклонио књиге из области математике, као и
представници Архива Србије, који су такође овом приликом школској библиотеци
поклонили веома вредне књиге, углавном богато опремљене монографије из
области историје Србије.
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Поводом исте манифестације одржана су спортска такмичења, где су осми
разреди извојевали прво место у одбојци и рукомети, шестаци у фудбалу. Награде
су додељене, али је битнији разлог била хуманитарна акција, где је прикупљен
школски прибор за оне којима је био потребан.
У оквиру пилот пројекта,Укључивање финансијског описмењавања у систем
образовања и васпитања Републике Србије, а у склопу пројекта наше школе
ШТЕДИША - МИСЛИША, ученици из Великог Поља и Пиромана су са својим
учитељицама и родитељима организовали продајну изложбу. Том приликом
посетиоци изложе могли су да купе различите предмете од рециклираног
материјала, а валута у којој су кушци плаћали била је – школски прибор!
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Новембар
Ученица
Тамара
Вићентић
окитила
дипломом са литерарног конкурса одржаног
у школи Посавски партизани.

И млади спортисти су закитили школу дипломама - уеници седмог и осмог
разреда, на утакмици одржаној 29. новембра 2019. освојили су друго место.

Децембар
И oвај месец наговестио је бројне школске успехе и радионице: Београдски
центар за особе са инвалидитетом и Црвени крст Обреновац организовали су
литерарни конкурс под називом Ја сам равноправни део екипе. На поменутом
конкурсу ученица наше школе Тамара Бранковић, V2, освојила јe награду.
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Новогодишњи квиз знања из природних наука реализован је 26. децембра 2019.
године. Учествовали су ученици од петог до осмог разреда – подељени у три
екипе од којих је свака имала по једног представника сва четири разреда. Победила
је екипа у саставу: Огњен Благић V/2, Марија Видаковић VI/2, Лазар Деспотовић
VII-2 и Наталија Матић VIII/2. Победници су награђени дипломама и књигама. У
реализацији су учествовали чланови Стручног већа за образовну област
математика, природне науке и техника, наставник информатике, психолог школе и
представници Ученичког парламента.
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Новогодишњи продајни сајам ученика VIII разреда одржан je 27. децембра
2019. у холу школе. Свако одељење је на свом штанду продавало предмете које су
сами направили или донели од куће. Новац који су ученици сакупили на продајном
сајму је искоришћен за смањење трошкова прославе мале матуре.
Посета Фестивалу науке у Београду успешно је изведена, у организацији
наставнице Биљане Иванковић која већ неколико година уназад води ученике на
ову манифестацију. Интересовање је било велико па је више од педесет ученика
посетило сајам.

Ученици су учествовали у традиционалном кићењу јелке на градском тргу,
као и у декорацији школског хола, не само централе школе у Стублинама, већ и
млађи разреди издвојених одељења. Исто тако, традиционално су прослављени
новогодишњи празници, како у Стублинама, тако и у издвојеним одељењима у
Пироману, Великом Пољу и Трстеници:
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Треба посебно нагласити да је наставница ликовне уметности и организатор
ликовне секције Нада Старчевић добила позив из Италије, прецизније из града
Урбина за међународну ликовну колонију Urbino in aquarello, који је ове године био
посвећен Рафаелу Сантију и у рад је требало уклопити неки детаљ с његових слика.

Нада Старчевић такође је била чланица српског тима на колонији Fabriano in
aquarello, са сликом The beast.
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Због пандемије корона вируса, за сада су реализоване само виртуелне изложбе.

Јануар

Јануар је месец празника, па су тако, у оквиру вишедисциплинарне наставе,
наставници верске наставе (Неда Несторовић), руског и енглеског језика (Радмила
Прелић Поломац), информатике, грађанског васпитања и музичке уметности
(Борислав Васиљевић) осмислили и извели заједнички програм под називом
Божићни обичаји – мој крај. У циљу проширења религијских и културолошких
општеобразовних појмова, значај Божића и божићни обичаји посматрани су кроз
српске, руске, и енглеске, односно англосаксонске обичаје – кроз обичаје,
традиционалне божићне песме, народне и црквене обреде, као и значај тог празника
у поменутим културама - ученици су учили о различитостима и на тај начин
остварили циљ пројекта – упознавање с културама других земаља и сличности у
разноликости.
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Дан школе и школска слава Св. Сава обележени су 27. јануара текуће
године. Том приликом одржана је приредба у којој су учествовали ђаци од четвртог
до осмог разреда. Програм приредбе је обухватио учешће школског хора (хорске
секције коју води наставник музичке културе Борислав Васиљевић), рецитатора –
ученика четвртог разреда, који су рецитовали пригодне песме о Светом Сави, у
одабиру наставнице верске наставе Неде Недосторовић, а потом и чланова драмске
секције који су извели драмски приказ У потрази за Св.Савом, у режији наставнице
српског језика Весне Павловић. Посебан шарм приредби су дали најмлађи чланови
Културно-уметничког друштва Стублине.
У протеклој години то је био Матија Вујић, ученик одељења 8-1 и они који су
допринели његовом успеху водећи га кроз школовање, учитељ Слободан
Добросављевић и одељењски старешина Ивана Коњевић.

11

Истог дана, наша школа била је домаћин свечане Светосавске академије у
Дому културе Обреновац, где се представила драмским приказом Одлазак Растка
Немањића у Свету гору, по ауторском драмском тексту библиотекарке школе Ане
Бујић, у режији аутора и наставнице српског језика Славице Симић. Представу су
извели чланови школске драмске секције. Школа је имала подршку техничке
службе Дома културе, који су допринели целокупном утиску професионалним
осветљењем и озвучењем. Такође наставница Славица Симић много је допринела
представи набавком костима из Народног позоришта, у којима су млади глумци
дивно дочарали средњовековни српски двор.
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У току школске 2019/20. године планиране су две радионице Читалачког
клуба, чији је ментор Славица Симић. Прва радионица одржана је 29. јануара 2020.
Радионици је присуствовало једанаесторо чланова. Том приликом подељени су им
бесплатни примерци победничког романа Читалачког маратона. На овој уводној
радионици разговарало се о техникама читања, као и условима, околностима,
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амбијенту у ком ученици воле да читају, и осталим темама везаним за читање и
интерпретацију текста. Тиме се и завршило прво полугодиште.

Фебруар

Друга радионица Читалачког клуба заказана је за прву недељу после распуста
и одржана је 28. фебруара текуће године. Радионици је присуствовало десеторо
чланова. Обрађен је роман Хотел милион звезда Драгане Кнежевић. Услед
проглашења ванредног стања дистрибуција романа је прекинута. Други и трећи
роман подељени су члановима клуба тек након укидања ванредног стања, тако да
одржавање онлајн радионица није било могуће. С обзиром да Клуб има више
чланова него што је прописано да би се организовала наставе у затвореном,
радионице су одложене за наредну школску годину.
Током другог дела зимског распуста ученици четвртог разреда, са
учитељицама Биљаном Стојановић и Весном Малиновић боравили су шест дана на
Дивчибарама, и том приликом учили да спајају лепо с корисним, да уживају у
зимским активностима, посећују културну баштину али и уче кроз кроз квизове
знања и развијају машту и стваралачке способности кроз игре

Март
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Ученици издвојеног одељења у
Пироману прославили су Осми
март, међународни Дан жена,
играма под називом Дружење
без граница са мамама и бакама.

А овако је тај празник изгледао у издвојеном одељењу у Трстеници:

На општинском такмичењу које је одржано у марту из наставних предмета
биологија и историја Тамара Вићентић и Лазар Којевић освојили су прва места, а
Иван Карић и Наталија Матић друго.

Школска година је због проглашења пандемије корона вируса прекинута 16.
марта увођењем ванредног стања. Треба посебно издвојити самопрегорни рад и
брзо пребацивање на онлајн наставу путем наставних платформи, вибер група,
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једном речју, коришћењем интернета и нових технологија. Библиотека је такође
била доступна, и брзо се прешло на коришћење електронских књига, путем
електронских библиотека, и нарочито помоћи електронских издања Народне
библиотеке Србије, као и библиотеке Учитељског факултета у Београду.
Ученици и наставници су наставили
и са својим
ваннаставним
делатностима, само онлајн. Ликовни радови ученица Тамаре Вићентић и Ане
Деспотовић изабрани су за међународну изложбу Mini restART. Психолог и
педагог, Весна Старчевић и Весна Јаковљевић израдили су кратак видео о интернет
бон-тону, под називом Буди фин и на интернету! Није тешко! У сарадњи с
наставницом географије Јеленом Тошић израђен је портал Географија за радознале,
за што приступачније праћење наставе путем медија, а исто тако постављен је и
портал за учење језика.

Април
У овом месецу настављен је рад на даљину и активности везане за школу и
такмичења.
На општинском такмичењу из историје, одржаном 15. априла у основној
школи Никола Тесла у Скели, два ученика су остварила пласман на окружно
такмичење. Ученик Иван Карић, из одељења VI/3, освојио је 2. место и ученица
Наталија Матић из VIII/2 такође је освојила 2. место.
У оквиру наставе на даљину, наставник историје, Стефан Марковић, спровео
је онлајн квиз знања у две групе - једна група питања је била намењена ученицима
од петог до седмог разреда, а друга ученицима осмог разреда. Питања у квизу су
била прилагођена узрасту ученика, а победници квиза у обе категорије добили су
као награду књигу. Награђени ученици су Огњен Благић, 5. разред, Иван Карић, 6.
разред, Уна Удовичић из седмог и Тамара Вићентић из осмог разреда.
Интересантно је то што су у квизу учествовале и поједине разредне
старешине, па би се могло говорити, заправо, о три категорије учесника у квизу, с
тим што је, и поред израженог такмичарског духа, учешће старешина било
ревијалног и забавног карактера.
Ученици одељења II1 обележили Ускрс ликовним радовима, који су били
доступни на следећем линку: https://drive.google.com/.../1pU..., a ученици петих и
шестих разреда овај празник су обележили литерарним радовима на тему Васкрс у
мојој породици. А Завод за унапређење образовања и васпитања расписао је
конкурс за средње и основне школе на тему Моја породица – моја слобода.Ни
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наставници нису заборављени, па је за њих расписан награди конкурс на за избор
најбољих примера наставе на даљину под насловом Магија је у рукама наставника.

Мај
Без обзира на наставу на даљину, ОШ Живојин Перић није заборавила да и
овог месеца честита Дан рада, Први мај, као и Дан словенске писмености и културе,
24. маја, који се празнује као дан св. Ћирила и Методија.
Као и сваке године, ученици су се упознавали са образовним профилима које
нуде гимназије и стручне школе. Ништа није могло да заустави стваралачке снаге
ученика наше школе, па је Ружица Томић, ученица V2, осмислила и спровела у дело
пано на тему Угрожене животињске врсте, из области географије, а ученица
Тамара Вићентић из VIII1 на задату тему из историје Само да рата не буде,
одговорила је песмом:

Јун
Првог дана јуна месеца ученици и наставници су се вратили у школе,
наравно, под знатно измењеним условима. Под тиме се подразумева скраћење
часова, строг надзор над хигијеном и обавезно ношење маски. Јун је протекао у
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извођењу припремне наставе, и ангажовању наставника у помоћи ученицима који
су желели да поправе оцене.
Завршни испити су одржани 15, 16, и 17. јуна, уз све мере предострожности и
заштите. Од шездесет три ученика, колико их је изашло на испит, сви су положили
и стекли право на упис у средње школе.
Планирано другарско вече осмих разреда није одржано због препорука о
окупљању, па су се стога школа, ученици и родитељи сложили да оно буде
накнадно одржано, када се за то створе услови.

Поклон књига и таблет уређај, Градског секретаријата ђаку генерације ове године
Лазару Којевић .
Упркос свему, може се рећи да је школа одржала висок ниво и у најтежим
условима, а запослени и ученици показали несаломиви дух самопрегора и
заједништва, али ипак, жеља свих је да више никад не буде потребе за таквом
врстом доказивања снаге и умећа.
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