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Историјат школе 

 

Основана још далеке 1870. године, ресничка основна школа је дуги низ година, 

боље речено деценија, била једина образовна и културна установа у насељу. 

Сам развој школе имао је велике успоне и падове, а пролазио је и кроз многе 

историјске ломове и обнављања. Ипак, школа је увек била расадник знања, културе, 

стваралаштва и свих правих вредности, лучоноша који је свакако допринео укупном 

друштвеном развоју Ресника. 

Први сачувани Летопис школе датира из 1958. године. Први летописац је био 

учитељ Алекса Шеговић који чак и није радио у Реснику, а каснији летописци били су 

наставници школе. Међутим, приликом писања летописа наставници се нису 

руководили одређеном методологијом тако да су подаци уношени у овај документ 

често непотпуни, уочене су недоследности у избору тема о којима се писало и оне су 

биле углавном ствар избора самог аутора летописа. Зато су у појединим периодима  

изостављени врло важни подаци који се тичу појединих области из живота школе. Сама 

школа нема своју монографију.  

Сматрамо да ће савременом читаоцу бити интересантан овај текст јер је мало 

мештана Ресника који познају развој школе од њених почетака до данас.  

  Вредело је ...  

„Трепери бреза мирисом септембра и мрси косу несташном дечаку. Музика ветра 

звонку грају допуњује.  

У једну песму слило се све. И уздах младе учитељице што први пут ступа у 

учионицу. И од тог дана, далеког, а тако блиског, живи новим животом даривања без 

краја. И примања у недоглед. 

Испред учионице престаје све. У учионици почиње све. И траје. Као безброј 

звездица трепере очи знања жељне. 

Треба доживети погледе малишана тако бистре и наивне, тако жељне и 

искричаве – осетити невидљиву нит што их нераскидиво веже за цео живот, за учитеља, 

прву особу која у школи стаје пред њих и почиње грандиозно дело – стварање човека. 

Први расклимани зуб и прва суза због превисоке столице, и руменило на образу, и 

несташни чуперак и утрнули прстићи – све то се преплиће са првим словима, решеним 

проблемом, другарством. 

Учитељ није за оцене само, за један дан и годину једну. Учитељ је за цео живот. 

Зна то учитељица што већ утабаним стазама корача и сећа се брезе једног 

јесењег дана у једном селу. Колико пута је била мајка девојчици поцепане хаљинице и 
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нежна сестра што стихове пише. И научник који све зна, и чаробњак да све може, и вила 

да свуда стигне, и учитељица да учи и воли. Јер учитељ није за један дан, за оцене само и 

годину једну. 

Учитељ је за цео живот ! 

И док грицка посну корицу хлеба, смеши се учитељица у пензији плавокосом дечаку.  

Док чека у реду за хлеб црни – сећања се буде. И срећна је! Јер њено је дело мост на реци. 

И солитер у граду. И виртоуз на виолини. И пилот у висини. И ложач крај котла. И угаљ у 

котлу. И глумац у позоришту. И чистач на улици. Све је то њено, и зна да је вредело 

издржати. Не поклекнути пред потцењивачким погледом, пред омаловажавајућим 

односом бирократије, уценама газдарица и ситнишем у џепу. 

Можда ће ово помоћи некој младој учитељици, која устрептала, праћена шумом 

бреза, први пут улази у учионицу.“ 

Вредело је ...   

                                                         ( Непознати аутор ) 

 

Министарство просвете и црквених послова школске 1870/1871. године отвара 

основну школу у Реснику и поставља за учитеља Тому Никашиновића. Држава је 

плаћала учитеља, а школу је издржавала општина. У школу су ишли само дечаци. Тако 

је било прописано законом. 

Сама школа је била смештена у приватној кући мештанина Миливоја 

Стојановића. Била је то велика, пространа зграда од слабог материјала, тзв. чатмара. С 

предње стране, према путу, чатмара је имала чардак кроз који се улазило у једину 

учионицу. Тај чардак народ је звао „диванина“ и то име је дуго трајало у сећањима 

мештана. Диванина је била постављена на дрвеним стубовима, ограђена укусним 

дрвеним тарабицама од тесане грађе и имала је диван поглед на долину реке 

Топчидерке. Поред те једне учионице, школа је имала и стан за учитеља. 

Ова зграда служила је за школу све до 1894. године када је завршено зидање 

зграде од тврдог материјала. Драгомир Ђурђевић из Ресника, уз потврду Чедомира 

Савића, такође из Ресника, говорио је да је његов отац Живан Ђурђевић продао плац за 

школу, али не за новац, већ је у замену добио два хектара добре ораће земље у Гају и 

плац од 20 ари на којима су сазидали куће. 

Нова зграда такође није била велика. Имала је само две учионице и била је без 

станова за учитеље. Причало се да је зграда требало да буде већа и са становима, али да 

је план измењен. Но, не постоје никакви веродостојни подаци о томе, те ове приче не 

можемо прихватити као апсолутно тачне. Ипак, овако мала и неусловна зграда радила 

је тако све до 1957. године када су дозидане још две учионице. 
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Када је школа у Реснику отворена, била је троразредна са једним одељењем и 

једним учитељем, а такво је стање трајало све до 1903. године када је отворено друго 

одељење. Треће одељење отворено је 1911. године. 

О раду школе, од њеног оснивања (1870), па до Првог светског рата (1915), не 

можемо ништа рећи, јер не постоји документација, односно школска архива је 

уништена током рата, а такође не постоје ни подаци да ли је и како радила ресничка 

школа у току Првог светског рата. 

Школа у Реснику нема документацију која се односи на период између два 

светска рата, осим списка учитеља, управника школе, школских надзорника и чланова 

Школског одбора.Такође постоје подаци и о укупном броју ученика од школске 

1918/1919. година, па све до школске 1939/40. године. 

О раду школе за време окупације немамо никакву документацију. 

Ослобођење Ресника наступило је октобра 1945. године. Из рушевина се 

стварало ново друштво и нова држава. У тим околностима рад у нашим школама је 

заузимао једно од првих места, стога, где год је било услова, одмах по ослобођењу се 

кренуло са наставом. Ресник је био једно од оних места где се одмах започело са 

школским радом, а имена првих учитељица које су радиле после ослобођења су: 

Милица С. Миловановић , Драга Митић и Драгина Дражић. Још у првим данима рада 

имале су 160 ученика.  

Значајну прекретницу у развоју основне школе у Реснику чини формирање петог 

разреда основне школе школске 1957/1958. године. У овај разред су се уписала сва деца 

која су завршила четврти разред ресничке школе, али и деца из села Рушња. Извршена 

је прерасподела предмета на учитеље. Управитељ школе Милан Лазић био је ослобођен 

редовног разреда и предавао је географију, биологију, цртање и лепо писање (10 

часова). Радислав Бајкић је предавао математику и ручни рад, Зорка Лазић српски језик 

и наставу певања док се не нађе стручњак за овај предмет. Дана Станојевић је била 

одређена за предавача француског језика, а Милош Миловановић за фискултуру. У 

школској 1957/58. години радило се у две смене. Ваншколски рад је појачан „културно-

просветним уздизањем и забављањем омладине“ (Летопис, књига бр.1). Најбољи пут за 

реализацију овог циља, по мишљењу Наставничког већа, био је развој драмских 

активности.  

Школске 1958/1959. године настава се одвијала и у шестом разреду. Ову 

школску годину обележиле су велике тешкоће по питању простора, па се настава до 

децембра одвијала у три смене. На инцијативу Школског одбора, а уз помоћ НОО 

Раковица, просторије бившег ресторана у Реснику адаптиране су у две учионице и тако 

је омогућен рад у две смене. Намештај је био врло оскудан, стар и углавном преузет из 

других школа Раковице као расходован. Слична ситуација је била и са училима. Школа 

је располагала само дијапројектором, радио апаратом, грамофоном, плочама за 

француски језик, 45 дијафилмова, моделом човјечјег тела и нешто ситних учила. 

Постојала је школска ђачка књижница са 300 књига која је била смештена у једној 
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учионици због недостатка простора. При школи је радила ђачка кухиња; део намирница 

је добијан од Црвеног крста, а део од ученичких уплата које су износиле 150 динара 

месечно по ученику. Захваљујући разумевању Земљорадничке задруге у Реснику, 

школа је од исте добила једну њиву од 60 ари за своје потребе. 

Наставно-васпитни рад се одвијао у овој школској години у 11 одељења са 415 

ученика. У сваком разреду је било по два одељења, а шести разред је имао једно 

одељење. 

Године 1974/1975. школа добија име по песнику Кости Абрашевићу, а Дан 

школе се слави на дан песниковог рођења, 29. маја. 

Продужени боравак се први пут уводи у школу школске 1975/1976. године и 

школа ради са 45 одељења редовне наставе, два одељења продуженог боравка, три 

одељења за образовање одраслих и три специјална одељења Основне школе „Милоје 

Павловић“ чије је седиште било на Бановом брду. 

Укупно је било 1423 ученика и 69 полазника одељења за одрасле.  

            Решена су и три крупна проблема: завршена је фискултурна сала, пуштена је у 

рад трафостаница сазидана у дворишту и оспособљене све просторије у старом делу 

школе. 

У организацији рада дошло је до промена, односно прешло се на кабинетску 

наставу. 

Године 1985/1986. у пензију одлази директор школе Никола Стаменковић, за 

чије име се везује златан период школе „Коста Абрашевић“.  Наследио га је, у наредној 

школској 1986/1987. години, професор српскохрватског језика Зоран Ристић.  

У школи је 1654 ученика. 

У школској 1987/88. години било је 1719 ученика. Ове године први пут су 

уведени часови пливања у оквиру физичког и здравственог васпитања који су се 

реализовали на базену „Кошутњак“.  

Поклањала се пажња и културном животу. У школи су гостовали Добрица Ерић, 

Гроздана Олујић, Крстивоје Илић, Љубивоје Ршумовић и аутор читанке за трећи 

разред, Вук Милатовић.  

Библиотекарска секција је уређивала пригодне паное за сваки празник.  

За ученике од првог до четвртог разреда постојало је 27 секција, а од петог до 

осмог разреда радиле су 42 секције.  

Те године школа је добила прву републичку награду за најуређеније и најлепше 

двориште Покрета горана Србије. 
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Школа и школство у Реснику постоје сада већ више од 144 године, али 

заједнички именитељ за све деценије постојања једне од најстаријих школа у Београду 

јесте недостатак простора и недовољна опремљеност училима. 

  Бројни запослени су оставили свој траг кроз деценије постојања школе, 

свакодневно се трудећи да обезбеде квалитетну наставу и што боље услове рада својим 

ученицима. 

  Из ове школе је изашло много ученика, а велики је број и оних који су освајали 

награде и представљали школу у Реснику у најбољем могућем светлу. Из наше школе 

излазе генерације осмака које носе довољно знања, вештина и вредности које ће им 

бити потребне у животу. 

 

 

Организација васпитно-образовног рада школе у 2013/2014. 

 

             Табеларни преглед Календара образовно-васпитног рада основне школе за 

школску 2013/2014. годину 

*Према Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2013/2014. годину. 

Према одредбама Правилника, настава и други облици образовно-васпитног рада 

у основној школи остварују се у току два полугодишта: 

– прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у 

петак, 27. децембра 2013. године;  

– друго полугодиште почиње у понедељак, 20. јануара 2014. године, а завршава се у 

петак, 30. маја 2014. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 13. јуна 2014. 

године, за ученике од првог до седмог разреда.  

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 

петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.  

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне 

наставне седмице, односно 170 наставних дана.  

У току школске године ученици основних школа имају зимски, пролећни и летњи 

распуст, и то: 

1) зимски распуст почиње у понедељак, 30. децембра 2013. године, а завршава се 

у петак, 17. јануара 2014. године;  

2) пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, а завршава се у 

среду, 23. априла 2014. године;  
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3) летњи распуст почиње у понедељак, 16. јуна 2014. године, а завршава се у 

петак, 29. августа 2014. године.  

У основним школама се празнују државни и верски празници, у складу са 

Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 

43/2001, 101/2007 и 92/2011), и то: 

• Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 

2013. године, Свети Сава 27. јануара 2014. године, Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. 

априла 2014. године, Дан победе 9. маја 2014. године, а Видовдан 28. јуна 2014. 

године;  

• Свети Сава и Видовдан празнују се радно, без одржавања наставе, а Дан сећања 

на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су 

наставни дани, изузев кад падају у недељу. 

Четвртак, 8. новембар 2013. године обележава се као Дан просветних радника.  

Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда на крају 

другог полугодишта обавиће се у суботу, 28. јуна 2014. године.  
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Kућни ред школе 

  

Кућни ред школе дефинисан је правилником под називом Правила понашања 

запослених, ученика и родитеља у ОШ „Коста Абрашевић“. Ево неколико 

најважнијих извода из тог правилника. 

Члан 1 

Овим правилима уређују се међусобни односи и понашање запослених, ученика 

и родитеља у ОШ „Коста Абрашевић“.  

Запослени, ученици и родитељи дужни су да негују односе међусобног 

уважавања, поштовања, толеранције и разумевања и да својим радом и укупним 

понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи, успеху у учењу и 

раду и афирмацији Школе. 

Члан 2 

Ступањем на рад запослени, а уписом у Школу ученик, преузимају обавезе и 

дужности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о 

изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања и другим 

законима, подзаконским актима и општим актима школе који регулишу Правила 

понашања истих у установама. 

Члан 4 

Запослени, ученици и родитељи дужни су да се у Школи и активностима у 

организацији Школе ван школских просторија прикладно понашају, буду прикладно 

одевени уз поштовање уобичајених правила личне хигијене и уредности. 

У случају непоштовања одредби из става 1 овог члана, директор школе може 

захтевати или извршити удаљење запосленог, ученика, родитеља, странке или 

посетиоца. 

Члан 5 

Запослени, ученици, родитељи и странке дужни су да поштују стандарде 

пословних састанака: 

• на састанке се долази одговарајуће припремљен; 

• предлози се припремају унапред, писмено; 

• на састанке се долази благовремено; 

• поштује се редослед седења, тражи реч и не упада у реч другима; 

• говори се сажето, конкретно и учтиво; 

• поштују се ставови осталих учесника; 

• после састанка, без овлашћења и потребе, не прича се о састанку; 
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• у случају потпуног неслагања, издваја се глас; 

• уколико је неопходно излажење, састанак се прекида уз извињење и брзи 

повратак; 

• обавезно се искључују мобилни телефони. 

Члан 6 

У Школи је забрањено физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и 

занемаривање деце и ученика, физичко кажњавање и вређање личности, односно 

сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених. 

У просторијама Школе забрањено је пушење. 

У Школу не могу да се уносе алкохол, опијати, наркотичка и друга средства са 

психоактивним дејством. 

У Школу не могу да се уносе оружје, оруђе и друга средства којима се могу 

нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини 

Школе. 

За време наставе у учионицама наставници и ученици не могу да користе пејџер, 

мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације којима се ремети рад на часу. 

Члан 9 

Наставници су дужни да на рад долазе најкасније 15 минута пре почетка наставе 

и других облика образовно-васпитног рада, да се благовремено јаве директору Школе, 

помоћнику директора или главном дежурном наставнику уколико не могу доћи на рад 

или из оправданих разлога рад морају прекинути. 

Остали запослени дужни су да о изостајању са посла благовремено обавесте 

директора и секретара Школе. 

Члан 10 

Ученици су дужни да на наставу и друге облике образовно-васпитног рада 

долазе најкасније 10 минута пре почетка истих. 

Ученици за време наставе не могу без дозволе наставника напуштати час ни 

зграду школе, а у супротном наставник је дужан поступити у складу са Правилником о 

мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика. 

Ученик који закасни на час мора да присуствује часу и не сме да ремети 

одвијање наставе.  

Члан 11 

Одељенски старешина дужан је да обавести родитеља односно старатеља 

ученика одмах након што ученик изостане са наставе дуже од три дана. 
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Изостанке са наставе до једног дана ученику је родитељ односно старатељ дужан 

да оправда на основу личног разговора са одељенским старешином, а изостанке преко 

једног дана оправдава лекар путем лекарске потврде односно уверења. 

Изостанке до једног дана родитељ односно старатељ дужан је да оправда 

најкасније од три дана, а дуже изостанке у року од пет дана по повратку ученика на 

наставу. 

Уколико не постоји оправдан разлог, протеком рокова из става 3 овог члана, 

изостанци се сматрају неоправданим, одељенски старешина је дужан да их као такве 

евидентира и о томе обавести родитеље односно старатеље ученика. 

Одељенске старешине дужне су да одмах, након истека од 15 дана недоласка 

ученика на наставу, обавесте секретара, педагога и психолога Школе ради 

пријављивања надлежном органу државне управе. 

Члан 12 

Родитељи односно старатељи ученика дужни су да поштују ова Правила.  

Родитељ односно старатељ ученика дужан је да на позив директора, разредног 

старешине или другог овлашћеног радника Школе дође у Школу (родитељски састанак, 

дисциплински поступак, проблеми у учењу и понашању ученика, здравствени 

проблеми и сл.). 

Уколико се родитељ односо старатељ ученика више пута, без оправданог разлога 

не одазове позиву из става 1 овог члана, Школа ће, у складу са одговарајућим 

прописима, консултовати и обавестити надлежни орган државне управе (Одељење за 

друштвене делатности општине, Центар за социјални рад, Одељење ОУП Раковица за 

превентиву малолетничке деликвенције и сл.). 

Члан 18 

За спровођење ових Правила овлашћен је и одговоран директор Школе. 
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Наставни кадар и техничко особље 

 

Ред. 

бр. 

Презиме и име На радним задацима  Школска 

спрема-

степен  

Радни 

стаж 

 

Проценат 

радног 

времена 

1.  Шуњеварић Весна ВД директор 7 22 100% 

2.  НН Пом.директора 7 -  

3.  Трајковић Александра Педагог  7 11 100% 

4.  Црњаковић Биљана Психолог  7 33 100% 

5.  Вукмировић Сњежана Соц.радник  6 10 100% 

6.  Ћурин Мирјана Секретар  7 34 100% 

7.  Чепрња Жељко Библиотекар  7 18 100% 

8.  Петровић Верица Админ.техн.секретар 4 31 100% 

9.  Живковић Благодарка Рачуновођа  7 24 100% 

10.  Јеремић Светлана Админ.фин.радник 4 11 100% 

11.  Марковић Стела Проф.лик.културе 7 11 97% 

12.  Јовић Силвана Проф.српског 7 23 100% 

13.  Пурић Јовановић Надежда Проф.српског 7 12 100% 

14.  Величковић-Шућур Абелина Проф.српског 7 16 100% 

15. Б Благојевић-Бошковић Сања Проф.српског 7 13 100% 

16.  Башовић Сања Проф.српског 7 11 100% 

17.  Лазаревић Биљана  Проф.српског 7 9 80% 

18.  Шпика Зорица Проф.енглеског 7 25 100% 

19.  Мартинов Сања Проф.енглеског 7 12 80% 

20.  Милосављевић Оксана Проф.енглеског 7 11 40% 

21.  Тејић Мирјана  Проф.енглеског 7 30 100% 

22.  Босанкић Јадранка  Проф.енглеског 7 16 100% 

23.  Анђелковић Милица  проф. енглеског 7 8 100% 

24.  Љубојевић Данијела проф. енглеског 7 9 18% 

25.  Мишкељин Ивана Проф.француског 7 8 78% 

26.  Славица Љубисављевић Наст.француског 7 23 100% 

27.  Ранчић Зорица Проф.француског 7 17 100% 

28.  Тамара Максимовић Тот Проф.математике 7 2 40% 

29.  Лазаревић Радојица Проф.математике 7 33 100% 

30.  Ранчић Јагода Проф.математике 7 23 100% 

31.  Јанкањ Јелена Проф.математике 7 8 100% 

32.  Трбојевић Наташа Проф.математике 7 7 100% 

33.  Лемић Чедомир Проф.математике 6 34 100% 

34.  Марјановић Снежана Проф.информатике 7 21 100% 

35.  Веселић Милан  Проф.информ. 7 28 15% 

36.  Иветић Биљана Проф. физике 7 13 90% 

37.  Матић Борка Наст.физике 6 37 100% 

38.  Таталовић Милка Наст.хемије 6 39 100% 

39.  Марија Мечанин Наст.хемије 7 5 40% 

40.  Дураки Шемија Проф.биологије 7 18 20% 

41.  Стевуљевић Весна Проф.биологије 7 26 100% 
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42.  Ђорђевић Сања Проф.биологије 7 - 80% 

43.  Драгана Попов-Милакара Проф.биологије 7 8 30% 

44.  Стевановић Бојана Проф.историје 7 12 100% 

45.  Стевановић Владимир Проф.историје 7 12 25% 

46.  Лечић Жељко Проф.историје 7 5 100% 

47.  Спасић Мимица Проф.географије 7 14 100% 

48.  Момчиловић Марица Проф.географије 7 12 100% 

49.  Губеринић Милан Наст.ТО 6 40 80% 

50.  Милићевић Мирослава Проф. TO 7 30 100% 

51.  Маринковић Сања Наст. TO 7 5 100% 

52.  Зарић Душан Проф.. TO 7 9 10% 

53.  Тошић Маријанка Проф. TO 7 30 100% 

54.  Башић Весна Проф..TO 7 10 100% 

55.  Санадер Гордана Наст.муз.културе 6 30 100% 

56.  Вујанић Милунка Проф.муз.културе 7 10         70% 

57.  Станојевић Драган Проф.физ.васп. 7 27 100% 

58.  Момчиловић Душко Проф.физ.васп. 7 21 100% 

59.  Анђелковић Милорад Проф.физ.васп. 7 7 100% 

60. Н Костић Станислава  Проф.физ.васп. 7 6 50% 

61.  Вуковић Вељко Проф.физ.васп. 7 11 25% 

62.  Гојаковић Љубица Наст.лик.култуе 6 35 100% 

63.  Шумаковић Мица Проф.разр.наставе 7 15 100% 

64.  Костић Златка Наст.разр.наставе 6 26 100% 

65.  Радоичић Јасмина Проф.разр.наставе 7 15 100% 

66.  Спасић Миленија Проф.разр.наставе 7 33 100% 

67.  Стојановић Бранислава Проф.разр.наставе 7 19 100% 

68.  Лазаревић Драгана Наст.разр.наставе 6 37 100% 

69.  Лазаревић Миливоје Наст.разр.наставе 6 37 100% 

70.  Вукман Јасмина Проф. раз.наставе 7 16 100% 

71.  Пухаловић Снежана Наст.разр.наставе 6 33 100% 

72.  НН Проф.разр.наставе 7 - 100% 

73.  Здравковић Наташа Проф.разр.наставе 7 18 100% 

74.  Стојковић Јасминка Проф.разр.наставе 7 14 100% 

75.  Станојевић Снежана Наст.разр.наставе 6 33 100% 

76.  Матић Ксенија Проф.разр.наставе 7 18 100% 

77.  Лазић Невена Проф.разр.наставе 7 22 100% 

78.  Витас Милена Проф.разр.наставе 7 10 100% 

79.  Манојловић Нада Проф.разр.наставе 7 24 100% 

80.  Крстић Јадранка Проф.разр.наставе 7 20 100% 

81.  Станковић Љубинка Наст.разр.наставе 6 37 100% 

82.  Васиљевић Љиљана Проф.разр.наставе 7 22 100% 

83.  Сандић Весна Наст.разр.наставе 6 30 100% 

84.  Петровић Златија Наст.разр.наставе 6 34 100% 

85.  Ристић Тања Проф.разр.наставе 7 23 100% 

86.  Томић Наташа Вероучитељ 7 11 100% 

87.  Суботић Ирена Вероучитељ 7 5 35% 

88.  Миленковић Миливоје Домар  3 40 100% 

89.  Стојановић Србољуб Домар  3 33 100% 
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Активности школе у првом полугодишту 

 

Настава у ОШ „Коста Абрашевић“ у току првог полугодишта реализована је у 84 

наставна дана, од 2. септембра до 27. децембра 2013. Реализовано је све што је 

планирано школским програмима и Годишњим планом рада школе.  

Наставу је похађало 1264 ученика, распоређених у 48 одељења. Рад се одвијао у 

две смене и на начин планиран ГПРШ-ом. Од 15. септембра са радом је почео и 

продужени боравак. 

Свечани пријем првака уприличен је 2. 9. 2013. у свечаној сали школе уз 

пригодни програм који су припремили учитељи. 

У току септембра месеца ученици наше школе узели су учешће у конкурсу 

Општине Раковица „Фонд за развој младих талената Раковице“ и као један од десет 

стипендиста фонда одабрана је ученица 8/6 Ана Милошевић. 

Екипа Завода за трансфузију крви Србије одржала је 25. 9. предавање о 

добровољном давалаштву крви у свечаној сали Школе. 

Ученици од 6. до 8. разреда, предвођени наставницом ТиО Мирославом 

Милићевић, учествовали су 26. 9. у Шумарском вишебоју на Авали. 

Ученици трећег разреда укључили су се у пројекат Црвеног крста „Толеранција 

и солидарност“ у току септембра. 

Првог октобра директорка школе присуствовала је састанку у МУП-у на ком се 

разговарало о безбедности ученика у школама. 

90.  Радојичић Живко Домар  3 40 100% 

91.  Симић Гордана Спремачица 1 20 100% 

92.  Ранковић Станица Спремачица 1 35 100% 

93.  Радоичић Вида Спремачица 1 24 100% 

94.  Вељковић Славенка Спремачица 1 25 100% 

95.  Цветковић-Карановић Мирјана Спремачица 1 9 100% 

96.  Шпијуновић Славица Спремачица 1 30 100% 

97.  НН Спремачица 1  100% 

98.  Златковић Славица Спремачица 1 33 100% 

99.  Гајић Слађана Спремачица 1 19 100% 

100.  Ћировић Вера Спремачица 1 24 100% 

101.  Џодић Данка Спремачица 1 27 100% 

102.  Јанковић Боска Спремачица 1 28 100% 

103.  Михајловић Љиљана Спремачица 1 20 100% 
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Центар за културу Раковица организовао је 12. 10. јавни час физичког под 

називом „Мала школа рукомета“ на ком су учествовали наши ученици трећег и 

четвртог разреда. 

Дана 13. 10. ученици наше школе присуствовали су у својству рецитатора 

свечаности обележавања Дана ослобођења Ресника. 

Почев од 12. 11. школа је узела учешћа у пројекту Фондације Ана и Владе 

Дивац, „Један у милион“, и тако конкурисала за средства намењена реновирању 

фискултурне сале. 

Дана 24. 11., у свечаној сали приређена је промоција књиге „Доца – приче из 

живота Милорада Доце Јанковића“ Горана Недељковића и Славољуба Јеремића. Скуп 

је био изузетно посећен, а организовала га је породица познатог сликара у сарадњи са 

управом школе. 

Последњег викенда у новембру месецу у школи је организована акција 

добровољног давања крви.  

Телевизија Студио Б посетила је школу 2. 12. 2013. да би проверила у каквим се 

условима одвија васпитно-образовни рад. 

У току два викенда, 7. и 8. 12. и 21. и 22. 12. наставно особље школе 

присуствовало је програму стручног усавршавања под називом „Коришћење интернета 

– употреба и злоупотреба“. Програм обуке је прошло 60 учесника. 

Средином децембра организована су школска такмичења рецитатора у две 

категорије: од 1. до 4. и од 5. до 8. разреда. Том приликом одабрани су најнадахнутији 

рецитатори да представљају школу на предстојећем општинском такмичењу 

рецитатора. 

За заинтересоване ученике уприличена је прослава Нове године, крајем 

децембра месеца, у Пионирском граду. 

У оквиру педагошко-инструктивног рада реализоване су седнице и састанци 

стручних органа, стручних већа за области предмета и бројних тимова, на којима се 

разматрало унапређење наставе и ваннаставних активности, едукативна и васпитна 

подршка ученицима, безбедност ученика, успех и дисциплина као и мере за 

побољшање истих.  

Посебна пажња је посвећена сарадњи са родитељима ученика који имају 

проблема у учењу и понашању, и то посредством родитељских састанака, али и 

индивидуалних разговора. 

Одржан је и планирани број седница Савета родитеља и Школског одбора. 
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Активности школе у другом полугодишту 

 

Настава у другом полугодишту реализована је у 96 наставних дана, за све осим 

за ученике 8. разреда којима је школска година трајала две недеље краће. Настава је 

почела 20. јануара, а завршила се 13. јуна 2014. (за ученике 8. разреда 30. маја). 

На Дан Св. Саве, 27. јануара, одржана је Свечана академија поводом 

обележавања школске славе у свечаној сали школе. Програм је припремила учитељица 

Невена Лазић са ученицима 2. и 3. разреда.  

На позив Европске пословне школе „Милутин Миланковић“ из Раковице 

петочлана екипа ученика 8/5 заједно са одељенским старешином Сањом Благојевић-

Бошковић, узела је учешће у пројекту Предузетништво, присуствујући радионицама у 

ОШ „Иво Андрић“ на Канаревом брду, а затим и учествујући у Међуопштинском 

такмичењу 13. 02. 2014. у ЕПШ „Милутин Миланковић“, где је у конкуренцији осам 

школа освојила друго место, а затим и на Градском такмичењу 14. 03. 2014. где су у 

још јачој конкуренцији освојили убедљиво прво место. За њихову верзију бизнис плана 

и пословног подухвата у склопу пројекта „Београд на води“ жири је имао само речи 

похвале. 

Дана 3. 3. 2014. у школи су гостовали г-дин Горан Весић у функцији градског 

менаџера, г-ђа Зорана Михајловић у функцији министарке енергетике и председник 

Општине Раковица, а повод је био ШКОЛИЦАЈАЦ – Пројекат за безбедност деце у 

школама. 

На дан обележавања петнаестогодишњице НАТО бомбардовања, 24. 3. 2014. на 

Стражевицу су отишли директорка и ученици 7. разреда наше школе како би 

присуствовали полагању венаца на споменик војницима погинулим у бомбардовању. 

Дана 1. априла у школи је одржан традиционални првоарпилски маскенбал за 

ученике млађих разреда на коме је за најбоље маскирану екипу проглашена екипа 

„Индијанци“. Они су представљали школу на Раковичком карневалу, 6. априла 2014. на 

којем је учествовало више од 2.000 учесника и 45 карневалских група из земље и 

иностранства. За победника карневала проглашена је управо екпиа „Индијанци“ из ОШ 

„Коста Абрашевић“. 

Група наставница школе (вероучитељке Наташа Томић и Ирена Суботић, 

наставница музичке културе Милунка Вујанић, учитељица Невена Лазић и др.) 

припремиле су приредбу у Центру за културу Раковица на тему „Прослава Васкрса и 

васкршњи обичаји“. Програм је био хуманитарног карактера, а приход намењен за 

изградњу цркве Св. Николаја Жичког у Реснику. 

Због мајских поплава у Србији ученици  8. разреда нису били у прилици да 

угосте своје вршњаке са Косова у склопу акције „Мала матура – велико срце“. Из истог 

разлога отказана је и прослава поводом Дана школе. 
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За ученике 8. разреда Савет родитеља организовао је прославу матурске вечери у 

просторијама школе 31. 05. 2014. Мали матуранти лепо су се дружили и добро провели, 

а многи од њих су по завршетку вечери изјавили да нису веровали да прослава у школи 

може да буде тако лепа и добро организована. Представници одељења искористили су 

прилику да се на изузетно емотиван начин, са пуно љубави и уважавања опросте од 

својих одељењских старешина и бивших учитеља. 

Месец јун је за већину ученика протекао у знаку завршетка школске године, а за 

осмаке је то био вероватно најстреснији период у животу, јер су се први пут суочили, 

као генерација, са полагањем троделног завршног испита. У три дана, од 16. до 18. jуна, 

полагали су тест из српског језика, тест из математике и комбиновани тест (историја, 

географија, биологија, физика, хемија). Без обзира на тумачење успешности и знања 

показаног на завршном испиту, ученици ОШ „Коста Абрашевић“ су се готово у 

потпуности уписали у првом уписном кругу, а највећи број њих ушао је у тзв. „прву 

жељу“ (школу која је прва наведена у листи жеља). 

У јуну је у школи одржан још један семинар под називом „Школско 

законодавство – основа развоја образовања и васпитања“, Модули 1 и 5, у трајању од 8 

сати. Преко 40 људи, подељено у две групе, присуствовало је овом програму стручног 

усавршавања. 

Закључно са месецом јуном, окончан је и пројекат „Школски календар сећања“ у 

којем су током целе ове школске године учествовали неки ученици и наставници наше 

школе. Детаљан извештај о томе поднела је једна од учесница, професорка математике 

Наташа Трбојевић, и он се овде наводи у целини. 

 

Извештај о реализацији пројекта 

Школски календар сећања 

 

 

„Пројекат Школски календар сећања је национални пројекат, који је одобрило 

и донирало Министарство спољне трговине и телекомуникација, у оквиру програма за 

развој информационог друштва. Пројекат је одобрен по конкурсу, јавном позиву, у 

http://danpodan.weebly.com/
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области дигитализације националне баштине. Носилац пројекта је стручно удружење 

Заједница која учи „СаЗнање“.  

Из наше школе као носиоци пројектних активности учествовале су наставник 

Силвана Јовић у улози лектора и ревизора садржаја, наставница Наташа Трбојевић као 

аутор и особа задужена за имплементацију, као и ученици осмог разреда Анђела 

Антанасијевић 8/3, Јована Зеленовић 8/3, Ирена Матић 8/2, Зорана Јовић 8/2 и Марија 

Кнежевић 8/2. 

Неформална група наставника ентузијаста из целе Србије, спонтано окупљена 

око почетне идеје коју су заједнички изградили, поставила је на порталу Дан по дан 

прегледе важних догађаја за сваки дан у години и разврстала их у три тематске збирке: 

Наслеђе, Политичка историја света, Из света науке и културе. Тиме је била завршена 

алфа фаза пројекта која је трајала током школске 2012/2013. године. 

Следећа, бета фаза, трајала је током школске 2013/2014. године и подразумевала 

је да се из прегледа догађаја за сваки дан у години изабере један или неколико 

најважнијих догађаја који се графички приказују кроз временске осе и алате за 

нелинеарни приказ обогаћен медијским садржајима. Предност су имали догађаји и 

биографије знаменитих људи у националној баштини, а само изузетно, услед 

помањкања важних догађаја у сопственој култури, приказивали су се и личности или 

догађаји из других култура. Истовремено се на блогу формирао хронолошки приказ 

важних празника (националних и међународних, државних и најважнијих верских), 

који садржи базу предлога и примера њиховог прослављања и обележавања у школама. 

Процес рада је текао на Мудл-платформи Учимо заједно. Учесници су на Мудл 

Заједници комуницирали, договарали се, решавали тешкоће, питали за савете и давали 

их колегама, размењивали искуства, учили и подучавали друге, предавали на преглед и 

ревизију своје и ученичке продукте рада. 

Критеријуми по којима су се радиле збирке и по којима су се радили и 

продубљивали прикази појединачних биографија или прикази догађаја обезбеђивали су 

јединствен и професионалан приступ и изглед приказа. 

Коришћени су исти, односно слични алати за дигитализацију, са уједначеним 

обимом и изгледом елемената приказа и исти шаблони веб-подстраница за постављене 

садржаје. Коришћени су временске осе и алати Тајмрајм, Венинтајм, Мајхистро и 

Дипити, као и Мајндомо мапе. 

Сви садржаји су писани службеним писмом, уз пуно поштовање правописних и 

граматичких правила и стилских особености српског језика. Обављана је стална 

ревизија и лекторисање на неколико нивоа – наставници су ревидирали ученичке 

радове, лекторисали и ревидирали своје радове, а колеге за ревизију прегледале су све 

предате радове. 

Када је реч о одабиру литературе која ће бити коришћена, приоритет су имали 

штампани извори знања. Такође се инсистирало на провери тачности коришћених 

http://www.ucimozajedno.edu.rs/
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података путем консултовања литературе, међусобних договора са учесницима 

пројекта и путем консултовања стручњака и колега ван пројекта. Посебна пажња 

посвећена је навођењу коришћених извора по стандардима библиографског цитирања. 

 

Наши наставници и ученици креирали су следеће приказе: 

Аутор Датум и догађај Приказ 

Зорана Јовић 8/2 27. мај - Дан рођења Алексе 

Шантића 

Биографија Алексе 

Шантића 

Марија Кнежевић 

8/2 

28. мај - Дан рођења Милутина 

Миланковића 

Биографија Милутина 

Миланковића 

Јована Зеленовић 8/3 30. мај - Потписивање Лондонског 

мира 

Лондонска мировна 

конференција 

Ирена Матић 8/2 31. мај - Битка на Чегру Битка на Чегру 

Анђела 

Антанасијевић 8/3 

1. јун. - Самосталност Хиландара Манастир Хиландар 

Наташа Трбојевић 29. мај - Дан рођења Косте 

Абрашевића 

Биографија Косте 

Абрашевића 

Наташа Трбојевић 2. јун - потписивање Београдске 

декларације 

Информбиро 

Силвана Јовић 13. децембар -  Биографија Васе Чарапића 

 

На самом крају процеса срели смо се уживо на студијском путовању посвећеном 

јубилејима у 2014. години. Сусрет је организован у Београду, 9. 6. 2014. године. 

Студијско путовање било је истраживачког карактера и остварено је кроз истраживачке 

шетње Београдом. Све што је прикупљено на тим шетњама постало је грађа за 

интерактивне квизове посвећене јубиларним темама: Вуку Караџићу, Браниславу 

Нушићу, Стевану Мокрањцу, Гаврилу Принципу и Првом светском рату.  

Пројекат је свим учесницима пружио разнолике добробити. Наставници су 

стицали и оснаживали тимски дух и одговорност за рад са другима, стицали и 

увежбавали вештине пројектног планирања, управљања временом, праћења, 

вредновања и самовредновања, извештавања о свом раду и ангажману. Такође им је 

било омогућено учествовање на студијском путовању, а добили су и одговарајућу 

потврду о сатима/бодовима за учешће у пројекту од националног значаја, који им се 

рачунају као облик стручног усавршавања на нивоу школе.  

Што се тиче ученика, учествовање у овом пројекту омогућило им је да усвајају и 

утврђују знања из опште културе, да стичу и развијају однос поштовања према 

националној и светској баштини, те потребу да се она памти, чува и негује. Ученици су 

откривали смисао празника и празновања, развијали и неговали истраживачки дух, 

усавршавали технике претраживања, филтрирања, вредновања информација и извора, 

http://danpodan.weebly.com/104010831077108210891072-106410721085109010801115.html
http://danpodan.weebly.com/104010831077108210891072-106410721085109010801115.html
http://danpodan.weebly.com/1052108010831091109010801085-1052108010831072108510821086107410801115.html
http://danpodan.weebly.com/1052108010831091109010801085-1052108010831072108510821086107410801115.html
http://danpodan.weebly.com/105110861085107610861085108910821072-1084108010881086107410851072-108210861085109210771088107710851094108011121072.html
http://danpodan.weebly.com/105110861085107610861085108910821072-1084108010881086107410851072-108210861085109210771088107710851094108011121072.html
http://danpodan.weebly.com/10411080109010821072-10851072-10631077107510881091.html
http://danpodan.weebly.com/10611080108310721085107610721088.html
http://danpodan.weebly.com/10501086108910901072-104010731088107210961077107410801115.html
http://danpodan.weebly.com/10501086108910901072-104010731088107210961077107410801115.html
http://danpodan.weebly.com/1048108510921086108810841073108010881086.html
http://danpodan.weebly.com/1042107210891072-1063107210881072108710801115.html
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њиховог избора, селектовања, представљања и етичког коришћења. Успостављајући и 

уочавајући узрочно-последичне везе између прошлости и садашњости, учили су да боље 

разумеју свет око себе и своје место у том свету. “ 

На Видовдан, 28. јуна организована је свечана подела ђачких књижица и 

сведочанстава ученицима чиме је, барем за ученике, дефинитивно завршена школска 

година 2013/2014.  

У периоду од половине јула до 18. августа 2014. наставно особље користило је 

годишње одморе да би се 18. 08. 2014. у 9 сати ујутро сви поново окупили у свечаној 

сали школе и отпочели припреме за нову школску годину. У том периоду, тачније 21. и 

22. 08. 2014. у школи је организован још један Програм обуке стручног усавршавања у 

трајању од 16 сати, а под називом „Образовна постигнућа и интегрисани тематски 

приступ настави и учењу“. Програму је присуствовало тридесетак наставника. Овим 

семинаром завршава се петогодишњи циклус (2009–2014) сталног стручног 

усавршавања ван установе. 

Благовремено су обављене све припреме за предстојећу школску 2014/2015. 

годину како би наставни процес могао несметано да се одвија почев од 1. септембра 

2014. године. 

 

 


