ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Септембар

Школска 2020/2021. година почела је првог септембра, како је и предвиђено.
С обзиром на епидемиолошку ситуацију, део наставе одржавао се путем интернета,
тачније путем платформе Microsoft Teams. Такође, школа је увела и дигиталне
дневнике. Подршку наставницима за рад на платформи пружили су Марко Алексов,
наставник математике и Милош Пупавац, наставник руског језика, док су подршку
за електронске дневнике пружале Сања Зелић, наставница информатике и Биљана
Иванковић, наставница математике. Библиотека је, на свој захтев, такође добила
место на платформи, па је тако решено питање мањка лектира, прекомерног
задржавања, али исто тако најновија издања литературе за децу и одрасле постала
су доступна свим радницима и ученицима школе.
Од почетка заведене су строге епидемиолошке мере – ношење маски, мерење
температуре на уласку, као и рад школе у две групе – што је смањило број ученика
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у одељењу а самим тим и могућност заражавања. Часови су били скраћени на пола
сата.
Од школске 2020/21. године у школи се реализују активности у оквиру
обогаћеног

једносменског

рада.

Ради

се

о

ваннаставним

активностима

прилагођеним интересовањима ученика које се похађају по завршетку редовне
наставе и које су у функцији пружања додатне образовно – васпитне подршке у
учењу и развоју ученика.
За старије разреде:
1.

Математичке радионице „Решите да математику више не грешите“,

наставница математике Биљана Иванковић
2.

Креативну читаоницу , наставница српског језика, Славица Симић

3.

Радионице „Међународни дан“

(International day) , наставник историје

Стефан Марковић
4.

Математичке радионице „Математика је свуда око нас“ , наставница

математике Биљана Иванковић
5.

Лингвистичку радионицу, српског језика, Славица Симић

6.

Радионице „Основи програмирања уз помоћ micro:bit-а“ , наставник

математике Марко Алексов

Пројекат радионице микробита
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За млађе разреде:
7.

Креативнa радионицa „Без по муке иде нам од руке“, учитељица Биљана

Стојановић
8.

Радионицa „И машта и знање“, наставник Стефан Марковић и Милош

Пупавац
9.

Спортске активности „Спорт и природа“ , наставник Драган Живановић

10.

Мој свет знања, мастер учитељ Дарко Јовановић.

Октобар
Почетком октобра традиционално је обележена Дечја недеља, другачија од свих
претходних.

У организацији и под покровитељством удружења Дечје срце,

обележена је под слоганом Подељена срећа, два пута је већа. Као и сваке године,
ученици школе Живојин Перић обележили су ову манифестацију уз бројне
активности. 1
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Више слика доступно је на фејсбук страни ОШ Живојин Перић,
https://www.facebook.com/groups/508518553274752

https://drive.google.com/file/d/15UwIQP8PzzR1PfjdrFM8K8OZdgFKaIFu/view?fbclid=IwAR3VpetbWiG_j0
1A11EnxZJZUuQrRhFRqmqa_6WRp1RbXy75nt-Rx25D9DU,
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Новинарска секција школе урадила је детаљан извештај о догађајима са
манифестације, поткрепљен бројним фотографијама, који се може погледати на
следећем линку:
https://drive.google.com/file/d/15UwIQP8PzzR1PfjdrFM8K8OZdgFKaIFu/view?fbclid=I
wAR3VpetbWiG_j01A11EnxZJZUuQrRhFRqmqa_6WRp1RbXy75nt-Rx25D9DU.
Ова манифестација одјекнула је и на веома посећеном сајту Зелена учионица,
која је занимљива због тога што пишу људи којима је школа занимање и
преокупација, дакле наставници, што је веома корисно и занимљиво јер се људи
који су директно у контакту с децом баве њиховим проблемима и потребама. Ево
једне од најлепших поставки с тог сајта:

У октобру се традиционално обележава и Светски дан учитеља, а мастер
учитељ Дарко Јовановић израдио је и интернет презентацију можете погледати на
линку:
https://drive.google.com/file/d/15UwIQP8PzzR1PfjdrFM8K8OZdgFKaIFu/view?fbclid=I
wAR3VpetbWiG_j01A11EnxZJZUuQrRhFRqmqa_6WRp1RbXy75nt-Rx25D9DU.
Kao и претходне године, школа је наставила с праксом обогаћеног сменског
рада, где су деца као и претходних година учила, поред обавезних предмета, и
креативне

вештине, и учествовали у креативним пројектима, где спадају и

заборављене вештине, попут плетења, причања прича, препричавања (наравно, све
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приче су ван лектире, што активира њихову меморију и могућност да се снађу на
лицу места. Утолико је ефектније што се ради о најмлађим ђацима, ученицима
првог и другог разреда).
Овако је изгледао обогаћени једносменски рад одељењу у Пироману,

а овако креативни час енглеског на тему Час енглеског језика на тему
"Describing appearance ( my clown)" (Описивање изгледа – мој кловн) у издвојеном
одељењу наше школе у Пироману
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Ученички парламент се већ по традицији састаје, овог пута о теми која је већ више
од годину дана окупира цео свет – пандемија КОВИД 19. Ученици су направили
презентацију, која има за циљ да нас подсећа на обавезе поштовања мера како би се
спречило ширење вируса Ковид-19. Презентација се може пратити на овом линку:
https://drive.google.com/file/d/1AF80rcAtgSiM8WDfYkeyIbOdX_1oi1O1/view?fbclid=I
wAR1xpd30ZjFuv5vJlvDCreoYczE6UhNi1oOvpbGhXdLI1XBBlo2vuZ3KZLg
Ученик Милан Перишић из 7/3 показао је да ни изолација ни пандемија не
могу ништа против уметничког изражавања.
Ушао је у финале такмичарског Фестивала "Мали победник". Конкурс је
намењен младим песницима, а песме финалиста улазе у Зборник фестивала.

Док су професори славили свој празник и дан рођења великог реформатора
српског језика, ученици, од најнижих до највиших разреда, нису заостајали у раду,
било да су у питању ручни радови, примењена уметност, па све до егзактних наука:
Четвртаци из Пиромана оживели су прошлост поставком етно – изложбе – јер ако
заборавимо одакле смо дошли, нећемо знати ни куда идемо: на пример, како су
људи били испеглани када није било струје – пегла на жар. На истој страни се виде
ручни радови, који су били обавезни део знања сваке девојке. Осим тога, из њеног
веза веште везиље могле су да прочитају њена осећања и мисли.
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Ћилимарство је од скора под заштитом УНЕСКА, као светска културна баштина.
Ђаци из Пиромана то знају, па нису пропустили прилику да покажу један леп
примерак:

Домаћинска кућа подразумевала је умешност и гостољубивост домаћина, па би гост
увек био послужен кафом, за столом застртим извезеним или исхекланим
столњаком:
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Ни ученици из Стублина нису заостајали за Пироманцима, па су на паноу одали
почаст Вуку Караџићу:

Новембар

Зима се приближава, а с њом и нове активности. Једна од њих је била и фестивал,
због пандемије, био праћен на даљину. Ученик школе „Живојин Перић“,
вишеструко надаран, био је један од финалиста. Његова песма се може одслушати
на овом линку:
https://www.facebook.com/Festival-dečije-poezije-Mali-pobednik-Kultart579241352085974

Фестивал дечје поезије МАЛИ ПОБЕДНИК
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Новембар протекле године био је месец стваралаштва, изгледа, јер су ученици
другог разреда одељења у Пироману направили кратак филм о другарству. Ово
лепо остварење може погледати на Фејсбук страници школе „Живојин Перић“, на
овом линку:
https://www.facebook.com/zivojin.peric.984/videos/379215663493337
Као и сваке године, обележен је дан примирја, који је такође државни празник, али
тога дана нико није заборавио да школу обележи лепим ружичастим цветом,
Наталијином рамондом, која представља српски народ који се дигао из смрти и
победио бројнијег и јачег непријатеља.
Занимљиви часови одржани су и у кабинету енглеског језика, где су ученици
правили играчке од рециклираног материјала, и у исто време учили језик,
примењене уметности, али и стварали свест о важности рециклаже. Тај велики
подухват остварили су ученици трећег разреда из истуреног одељења у Пироману.
Ево слике њиховог пројекта под именом Toys from recycled material (Играчке од
рециклираног материјала):
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У исто време ученици старијих разреда у Стублинама правили су моделе
структуре атома кроз историју, истовремено учећи и имена научника који су
стварали дате моделе атома. Њихов рад се може видети на паноу:

Децембар
Месец коме се сви ученици радују, због зимских радости, свечаности, дочека Нове
године, прослава Божића, а пре тога приредбе у школи, традиционално кићење
јелке на тргу, фестифал науке који се сваке године с нестрпљењем ишчекује. Због
пандемије, овај фестивал остварен је под именом Кликни на науку. Програм ове
манифестације можете да пратите на следећем линку:
https://www.festivalnauke.org/?fbclid=IwAR3v38NvK7MUvdClGfbinfgxVxtQDORMN
5dLDfbUNVWZxHRPc9xbzHUmJys
Међу занимљивим цртежима новогодишњих мотива, као и сваке године, нашао се
рад који нема везе с предстојећим празницима, али је изузетно изазован, из
изборног предмета који се зове Свакодневни живот у прошлости, где је требало да
ученици осмисле грб своје породице, тачније речено, да замисле своју породицу као
средњовековно племство. И то је изгледало овако:
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Ученици шестог разреда показали су се изузетно маштовитим, али, на
жалост, немамо места да поставимо све радове. Предлог за идућу годину: да радови
из овог предмета буду изложени.
Ученици из еколошке секције посадили су двадесет стабала црног јасена, у
оквиру пројекта Посади свој хлад.

Такође су у овој акцији учествовали и ученици једносменског обогаћеног рада.
Начињен је и видео запис ове акције, под именом Где год нађеш своје место ти
дрво посади, што су веома познати стихови Јована Јовановића Змаја. Видео можете
погледати овде:
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https://www.kizoa.com/VideoEditor/d347685523k9489491o1l1/_______](https://www.kizoa.com/VideoEditor/d347685523k9489491o1l1/_______)?fbclid=IwAR3hh57Ssjh5Hpe403eUasXeNP
p8tRCS7VBkDEFGQul-uYDhSf905pbeT4Q
Основна школа Живојин Перић из Стублина, у сарадњи са Канцеларијом за
верску наставу Епархије ваљевске, учествовала је у акцији прикупљања божићних
пакетића за децу са Косова и Метохије.
„Ми мали , великог

, најлепше и најслађе честитке упућујемо нашим другарима

са Косова и Метохије.“

Веома је важно напоменити о нлајн предавању за прваке о безбедности у
саобраћају. Због епидемије изазване Корона вирусом, 14. сезона едукативне акције
Ђаци вас моле, успорите поред школе, биће одржана онлајн, а предавања можете
пратити на Јутјуб каналу ЈКП Паркинг сервис, Београд. Прво предавање можете
погледати на линку испод ове објаве, а наредно предавање (специјал сс Деда
Мразом) планирано је за 30. децембар 2020. године, такође на Јутјуб каналу, на
овом линку:
https://youtu.be/8XKvVCKFk84
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Лепе радове предстојећих празника насликали су ученици из издвојених одељења у
Пироману и Трстеници. Ђаци из Пиромана заједно с наставницом показивали су
своје умеће из ликовне културе и енглеског језика правећи новогодишње честитке
на енглеском језику:

Трећаци из Трстенице креирали су џемпере са шаром карактеристичном за
новогодишње празнике:

Чланови савета МЗ Трстеница су ученицима у овом издвојеном одељењу подарили
новогодишње пакетиће.
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Традиционално украшавање новогодишњих јелки, данас је одржано на
Градском тргу у Обреновцу. Као и претходних година, наша школа је учествовала у
овој радосној акцији.

Једна од најважнијих и најлепших ствари које су се догодиле децембру, била је
представљање ауторског календара наставнице Наде Старчевић, под именом
Година када смо почели да играмо.

Јануар
Градска општина Обреновац расписала је ликовни и литерарни Светосавски
конскурс. Ученици трећег разреда наше школе у издвојеном одељењу у Пироману,
са својом учитељицом, припремили су нам видео о животу Светог Саве. Ученици
заслужују све похвале што су се ухватили укоштац с филмском уметношћу.
Као и сваке године, обележена је школска слава Свети Сава. Нажалост, због
пандемије, ове године није могла бити обележена како је била до сада обележавана.
Година 2021. такође је и јубиларна година, стотину педесет година од почетка рада
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школе. Као и претходних година, Ана Бујић написала је текст о оснивању школе а
Славица Симић се прихватила режије, с тим да се изведе у виду снимка. Нажалост,
због лоше технике, пројекат није успео, а због пандемије деци није било дозвољено
да говоре без маски, па је драмска секција одлучила да представу остави за нека
боља времена. Уместо тога, снимљен је видео о јубилеју школе. Може се погледати
на овом линку:
https://view.genial.ly/6009c2d75ca6820d7366d522/presentation-osh-zhivoinperi?fbclid=IwAR1JQkdRpr1QfSSIJ1EjgAMVKN5r8TlNpKSSJhlhg09gHHmmb9gURfc
v13w
Обележавајући школску славу Светог Саву и Дан школе, свечано је обављено
резање славског колача и освећење жита. Традиционално на данашњи дан ђаку
генерације школске 2019/20. године, Лазару Којовићу уручена је светосавска
повеља, као и пригодни поклони. Учитељу

и одељењском старешини ђака

генерације, такође су уручене повеље. Додељене су награде ученицима који су
учествовали и награђени у ликовном и литерарном конкурсу које је био расписан
поводом обележавања Дана школе.

15

Фебруар
Овог месеца обележен је Државни празник, 15. фебруар, дан када је донет
Сретењски устав. Дан државности је државни празник Републике Србије који се
празнује 15. и 16. фебруара, а установљен у спомен на дан када је на збору у
Орашцу 1804. године дигнут Први српски устанак и дан када је у Крагујевцу 1835.
године издат и заклетвом потврђен први Устав Књажевства Србије — Сретењски
устав. Осим овог историјског податка, празник Сретење се у народу узима и као
почетак пролећа.
Предмети Финансијска писменост и учење о рециклирању уродиле су
плодом, па су ученици четвртог разреда показали на делу шта су научили:
Финансијска писменост:

Март
Овај месец обележила је веома важан успех школе Живојин Перић. Наиме,
идејно решење за лого Арборетума дао је ученик 8/1 Вељко Станишић. На табли на
улазу у Арборетум, освануо је Вељков цртеж

који је сада и

званични лого

Арборетума.
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Шестог дана овог месеца одржано је општинско такмичење из хемије, а на
градско такмичење су се пласирали Александра Нешић и Иван Карић, ученици
седмог разреда. Ученик Иван Карић је освојио пласман и упућен и на републичко
такмичење које се реализовало у Новом Саду.
Под слоганом „Засади живот, буди херој!“ , ученици, родитељи и запослени школе
су се придружили акцији Националног удружења родитеља деце оболеле од рака
NURDOR. Поручивањем Нурдор оловке са букмаркером , допринели су помоћ за
изградњу Родитељске куће у Београду. Учешћем у хуманитарној акцији послали су
поруку:„Пиши што више, читај што више, кад год можеш посади биљку и увек
помози другоме!“

У зеленом врху оловке се крије семе лаванде, рузмарина или нане – тако да, када се
истроши, оловка се засади у саксију! Леп и оригиналан поклон.
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Са наставницим Радмилом Прелић Поломац ученици наше школе и ове године
су се потрудили да обележе велики руски празник - Масленицу (Белу недељу,
односно Божићне покладе). Масленица је празник који се слави недељу дана пре
Великог поста, пеку се палачинке, посећују пријатељи, весели се, игра и пева, а
недеља је дан опраштања.

Април
Коначно пролеће. То су осетили и ученици 1. и 2. разреда, обогаћеног рада, па су
своје виђење пролећа приказали кроз слике и цртеже.
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На градском такмичењу из хемије, одржаном у суботу, 17. априла 2021. године,
ученик наше школе Иван Карић освојио је прво место. Пласман на градско
такмичење остварила је ученица Драгана Вуковић. Честитамо и свим учесницима и
организаторима општинског такмичења из технике и технологије које је одржано у
нашој школи, дана 17. априла 2021. године. Посебно похваљујемо Невену Николић
8/3, Маријану Живановић 8/2, Николу Лазаревића 8/1 и Драгану Вуковић 5/1 за
освојено треће место.
Ученик наше школе Милан Перишић VII 3, учествовао је на Фестивалу поезије
београдских основних школа "МАЛИ ПОБЕДНИК", на ком је био један од
финалиста. Његова песма објављена је у зборнику "Дјечије царство". Честитамо!
У априлу, на дан рођења Вилијема Шекспира обележава се Светски дан књиге.
Пошто због већ поменутих разлога није било могућности да се деца друже с
писцима, постављена је презентација где су могли ученици да виде нешто о
књижевности. Занимљив пројекат осмислила је наставница Весна Павловић. Она је
написала скеч Књигољупци, који је режирала уз учешће ученика Невене Пинтерић
и Павла Васића, из одељења 5/1. У кратком али веома ефектном и занимљивом
дијалогу решава се главни проблем школске деце: немогућност да се концентришу
на читање, и сматрање читања незанимљивом присилом. У скечу, девојчица Невена
успева да за књигу коју чита заинтересује Павла, који проводи време на
друштвеним мрежама. Поучан и забаван скеч снимљен је камером у ентеријеру
библиотеке. Презентацију, чији је део скеч Књигољупци, можете погледати на
следећем линку:
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https://view.genial.ly/6081ba09632b090d940c2866/presentation-dankige?fbclid=IwAR3aBN8704OmYkyMAlB0xFVG49G_1Oi90uA1pm18seafh9xqGhS1dJ
1ZqfU
Март и април су месеци такмичења. Школа Живојин Перић закитила са још две
дипломе: ученик наше школе Иван Карић, учешћем на градском такмичењу из
хемије пласирао се на републичко такмичење које ће бити одржано у Новом Саду,
док је на општинском такмичењу ученик Никола Лазаревић,8/1, освојио је треће
место и пласман на градско такмичење.
На општинском такмичењу у организацији Црвеног крста Обреновац, ученици
наше школе су узели учешће и освојили следећа места:
На ликовном конкурсу 1. место освојила је Катарина Томић, ученица 4/4, учитељ
Теодора Пантазис.
На литерарном конкурсу 2. место освојила је Катарина Јонев, ученица 7/1,
наставница Љиљана Стојковић.
На видео конкурсу 3. место освојила је Теодора Томић, ученица 7/ 2, наставница
Биљана Дајић.
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Ове године Ускрс је био, као и сваке године, једна од главних тема ђачких
радова, па да издвојимо неке. Ученици из Пиромана овако су доживели суштину
Ускрса:

Ученици из Трстенице овако су представили своје радове:

А овако су ученици одељења 3/3 заједно са својом наставницом енглеског
Браниславом Дилберовић спојили ликовно, веронауку и енглески језик:
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Мај
У овом месецу бавили смо се пољопривредним радовима, тачније –
хортикултуром. Свако од ученика донео је понеку садницу, или саксију са цвећем, о
којој сам брине. На тај начин се на лицу места ствара осећај одговорности и свест
да човеку природа није слуга, већ садруг у животу.

У креативној радионици Без по муке иде нам од руке, мало смо се играли јапанске
вештине слагања цвећа, икебане. Односно, нечег сличног. Учили смо да лепо
уклопимо каменчиће с кактусима, да би изгледали као у природи. Ево наших
радова:
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Двадесетог маја 2021. године ученици одељења 1/ 1 заједно са својом
учитељицом Биљаном Стојановић обележили су на креативан начин Дан пчела.

Дана 24. маја обележава се празник светих Ћирила и Методија, солунске браће
који су Словенима донели писменост. Веома леп видео праћен музиком средњег
века у извођењу ансамбла Ренесанс можете да погледате на овом линку:
https://www.facebook.com/zivojin.peric.984/videos/498523948229174
Поводом Дана словенске писмености, а у склопу презентације коју сте могли да
погледате у претходној објави, колега Стефан Марковић је саставио квиз.
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Пре решавања квиза саветујемо да погледате видео презентацију, а ако се
мислите

да

сте

добар

познавалац

књижевности

и

историје,

прескочите

презентацију.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjT6ac5ceykBwcTPY6xZpUI3uoi0ueSiIk
WVBnVYXnfhmW1A/viewform?fbclid=IwAR31I_DwUBseKJ9mOd9a2liApXS6YOGk
DMk7CvQMVAdMTuDINnN3erB3e2Q
Јун
Ближи се лето, а са њим поправке оцена, још обавеза, и на крају распуст. Али,
наставници руског језика Радмила Прелић Поломац и Милош Пуповац заједно са
ученицима

направили

су

дивну

манифестацију посвећену руском језику и
књижевности

–

на

илустрације

чувених

паноу

су

освануле

руских

сликара

Биљибина и Рериха, такође илустратора
бајки, као и класици руске књижевности.
Погледајте:
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У оквиру пројекта Мој крај ученици одељења 4/2 са својом учитељицом,
Љиљаном Младеновић, осмислили су и реализовали низ активности у оквиру свих
наставних предмета. Све активности обједињене су и носе назив Прошлост мог
краја:

Осми разреди су, као и увек, школу завршили у мају. Мала матура чекала их је у
јуну. Од педесет и шест ученика сви су завршили осми разред и сви су изашли на
матуру. Такође су је сви и прошли, и уписали средње школе, а само је двоје
изабрало да се не упишу. Сви су уписани у првом уписном кругу, а од педесет
четворо половина је уписала школу наведену као прву жељу.
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Новина у односу на претходну годину било је одржано матурско вече. Одржано
је у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера, и тако је још једна
генерација прославила завршетак осам првих година свога школовања.
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