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Септембар 

Организација рада у школској 2021/22. години 

Ученици свих разреда похађају наставу у школи, час траје 45 мин. Одељење се не дели на 

групе. Настава се организује у складу са Стручним упутством Министарства просвете. 

 

01.09.2021. 

Почетак школске године 

 

Школске 2021/2022. уписано је четири одељења првака. Њихови  учитељи су: 

I-1 (30 ученика) Слађана Зрнић, учитељица у боравку је Вања Захаријев; 

 

I-2 (31 ученик) Данијела Крговић, учитељица у боравку је Сунчица Мраковић; 

 

 



I-3 (32 ученика) Маријана Туфегџић, учитељица у боравку је Aна Јовановић; 

    

 

I-4 (32 ученика) Светлана Ристић, учитељица у боравку је Бојана Трандафил. 

 

 

13.09.2021.  

I седница Наставничког већа 

 

14.09.2021. 

I Састанак Школског одбора 

 

16.09.2021. 

I Састанак Савета родитеља 

 



30.09.2021. 

Такмичење у атлетици 

У четвртак 30. септембра одржано је такмичење у атлетици и трци „Брзином до звезда“. 

Учествовали су ученици трећег и четвртог разреда: Мирковић Андрија, Линта Алекса, 

Дрндаревић Саша, Васић Вукашин, Пргин Марко, Вељко Жугић, Михајловић Марко, Лука 

Петровић, Штрк Коста; Милица Поповић, Лана Пекеч, Шево Кристина, Наталија 

Дуванчић, Наталија Рајчевић, Маша Јанковић.Ученица Кристина Шево из одељења III4 

освојила је друго место на општинском у атлетици на 60м, и друго место у трци „Брзином 

до звезда“. 

 

 

 



Бесплатна школа рукомета 

Ученици који остају у боравку добровољно се пријављују за похађање школе рукомета. 

Часове води наставник физичког, Срећко Терић. 

 

Октобар 

 

4 - 8.10.2021. 

Дечја недеља "Дете је дете да га волите и разумете" 

Наши ђаци, својом креативношћу и радом, допринели су да нам ова недеља протекне 

динамично и весело. 

Дружили су се, играли разне спортске и друштвене игре, организовали такмичења, 

чајанке, осликавали стазе школског дворишта, правили разне паное, фигуре и букмаркере. 

Учитељице, одељења 1/1, 2/4 и 2/5 направиле су кратак видео онога што су радили на 

часовима и у боравку у оквиру Дечије недеље. 

             

 

 



11.10.2021. 

II Састанак Школског одбора 

 

18.10.2021.  

II седница Наставничког већа 

 

26.10.2021. 

III Састанак Школског одбора 

 

27.10.2021. 

Дан школе  

Дан школе је обележен, тако што су наставнице, Јасмина Раденковић, наставница српског 

језика и Миљана Игњатовић, наставница музичке културе, са одабраном групом ученика 

припремиле приредбу посвећену нашем српском језику. 

Посебну захвалност дугујемо нашем родитељу Бојану Маројевићу, који је приредбу 

снимио и монтирао, тако да сви на нашем сајту можемо да је погледамо. 

Свима који су учествовали у реализацији овог школског пројекта захваљујемо на 

уложеном труду и раду. Часови су овог дана били скраћени. 

29.10.2021. 

Градско такмицење из атлетике  

На градском такмицењу из атлетике Томић Лука, 8/1, је у дисциплини бацање кугле 

освојио прво место. А уједно да пидсетимо да је и прошле године био првак државе у 

истој дисциплини. 

 



Новембар 

03.11.2021. 

„Трка за срећније детињство“ 

Овог октобра одржана је, у Земунском парку, већ традиционална, хуманитарно-

рекреативна манифестација „Трка за срећније детињство“. Циљ је да се кроз добру забаву 

и развијање такмичарског духа промовишу здрави стилови живота, а малишани подстакну 

да негују хуманост и праве вредности. Мото овогодишње трке је био „ИМАМО ЦИЉ-

ДОЂИ НА СТАРТ“. Сматрамо да су сви учесници заслужили похвалу, али посебно 

желимо да истакнемо ученице Уну Мудрић 2/5, која је освојила прво место и Машу 

Марјановић 2/4, за освојено треће место. Оне су поред пехара, медаље и захвалница 

добиле пакете слаткиша. 

 
 

8.11 - 12.11.2021. 

Јесењи распуст 

Јесењи распуст за ученике основних школа почиње у понедељак, 8. новембра и траје 

до петка, 12. новембра, обавестило је Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја. 

Одлука о продужењу јесењег распуста је донета како би дала ефекат на смањење 

оболевања од ковид-19 у школском узрасту и општој популацији. 

Први радни дан за ученике је понедељак, 15. новембар 2021. године. 



17.11.2021.  

III седница Наставничког већа 

 

23.11.2021.  

II Састанак Савета родитеља 

 

24.11.2021. 

IV Састанак Школског одбора 

 

 

26.11.2021. 

Школско такмичење у одбојци 

 

 

22.11.2021. 

Недеља љубазности и толеранције 

Поводом обележавања Међународног дана љубазности 13. новембра и Међународног 

дана толеранције 16. новембра, наши ђаци су нас својим идејама и овог пута одушевили. 

Наиме, ове недеље су у одељењима на часовима и у боравку организоване разне 

активности које нас подсећају на значај поштовања и разумевања. Обележавајући ове 

датуме, подсетили смо се зашто је важно да причамо, упознајемо се и уважавамо 

различитости не само ове већ и сваке наредне недеље! 

               



 

22.11.2021. 

Почела реализација пројекта „Твоје знање мења све“ у IV разреду 

„Твоје знање мења све“ је превентивни програм настао као имплементација Националне 

стратегије о злоупотреби психоактивних супстанци, која је донета 2009.године. 

        

 



Децембар 

1.12.2021. 

„Наша Соња“ - школски часопис 

Изашао је први број школског часописа. Издање се може погледати на школском сајту.  

http://ossonjazemun.edu.rs/kontent/novosti/942/NasaSonja-decembar-2021.pdf 

 

3.12.2021. 

Општинско првенство у кошарци  

Дечаци 5/6 су заузели треће место. 

 

3.12.2021. 

Школско такмичење из математике 

 

На такмичење је изашло 146 ученика, а на општински ниво је прошло 38 ученика. 

 

17.12.2021. 

„Један пакетић-много љубави“  

Ученици су и ове године у великом броју учествовали у хуманитарној акцији. Учитељице 

у боравку запаковале су пакетиће које су преузела задужена лица Црвеног крста. 



Било је 228 пакетића, а подељено је 282 похвалница, ученицима који су дали допринос 

акцији. Сарадник Црвеног крста је Сунчица Мраковић. 

 

 
 

 

13.12-15.12.2021. 

Екскурзија ученика 8. разреда на Златибору 

Релација: Београд-Стопића пећина, хидрокомплекс Гостиље, -Златибор- Дрвенград, 

Шарганска осмица, Сирогојно кућа 

Трајање: 3 дана 

 

 

 

 



16.12.2021. 

Општинско такмичење из одбојке 

 

На такмичењу из одбојке дечаци 7/8 разреда су заузели четврто место а ученици 5/6 су 

играли у финалу и освојили одлично друго место. Девојчице нису имале запаженије 

резултате. 

 

21.12.2021.  

Бакама и декама с љубављу -Новогодишње честитке за баке и деке у дому „Melior 

Vita“ 

Протеклих дана ђаци млађе смене су били вредни и показали су хуманост, маштовитост и 

креативност на делу, израдом новогодишњих честитки за баке и деке. Учитељице из 

боравка припремиле су пригодни поклон пакет (слаткиши, ЦД са приредбом, честитке 

ђака и писмо у име запослених). Како нажалост ни ове године нема дружења и посета, све 

лепе жеље и поруке подршке пренели смо на папир, а уместо приредбе уживо послали смо 

снимак приредбе „Знање је моћ“ организоване поводом Дана школе (Јасмина Раденковић, 

наставница српског језика и Миљана Игњатовић, наставница музичке културе). 

 

 

 



29.12.2021.  

IV седница Наставничког већа 

 

31.12.2021-21.01.2022. 

Зимски распуст према школском календару  

Зимски распуст према школском календару почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а 

завршава се у петак, 21. јануара 2022. године. 

 

Јануар 

12. 01.2022. 

V Састанак Школског одбора 

 

28.01.2022. 

Школска слава- Свети Сава 

    



       

Светосавска приредба је доступна на линку https://youtu.be/w9BaRvyM7Zs 

 

Фебруар 

01.02.2022. 

ЛИКОВНИ КОНКУРС " ПРЕД ЛИКОМ И ДЕЛОМ СВ. САВЕ" 

На ликовном конкурсу ''Пред ликом и делом Св. Саве'' награђени су цртежи Теодоре 

Азировић 5/5 и Дуње Рајковић 5/1 . Изложбу свих награђених цртежа на територији школа 

општине Земун моћи ћете да погледате ускоро и у библиотеци Св. Сава. 

                



4.02.2022.  

Пројекат ,,Твоје знање мења све“ 

Педагог школе је реализовала радионице у одељењу 5/1 у договору са одељењским 

старешином Сањом Бојовић. Радионице су реализоване у оквиру ЧОС-а. Са реализацијом 

је започето 22.10.2021, а завршено 4.2.2022.  

       

  

 

 



4.02.2022. 

Школско такмичење у шаху 

 

3.02.2022. такмичили су се ученици 3. и 4. разреда, наредног дана у шаху су се такмичили 

ученици 1. и 2. разреда. 

Ученици који су остварили даљи пласман: 

1. и 2. разред: 

Марић Маша, Суботић Вера, Жигић Дуња, 

Петровић Сергеј, Гавриловић Алекса, Главоњић Урош. 

 
 

14.02.2022. 

Дан пријатељства 

У нашој школи се већ традиционално 14 фебруар обележава као Дан пријатељства, а овај 

пут смо га обележили мало раније због распуста. Посебну пажњу смо посветили дружењу, 

лепим порукама, цртежима и играма, а ђаци млађе смене су на часовима и у боравку са 

својим учитељицама учествовали у разним занимљивим активностима, радионицама и 

игрицама. 



 

 

 

Сретењски распуст од 14. до 18. фебруара 2022. године 

Распуст почиње у понедељак, 14. фебруара 2022. године, а завршава се у  петак,    

18. фебруара 2022. године. 

 

17.02.2022. 

VI Састанак Школског одбора 

 

19.02.2022. 

Општинско првенство у шаху 

 

Девојчице: 

1.место Марић Маша 

2.место: Стаменковић Ана, Суботић Вера 

3. место Стевановић Анђела 

 



 

 

Дечаци: 

1. место Милосављевић Борис 

2. место Раковић Милан 

 3. место Главоњић Урош, Крижак Коста, Теслић Марко 

ОШ „Соња Маринковић“ заузела је 3. место. 

 

 



             

 

20.02.2022. 

Општинско такмичење из математике 

 

21.02.2022. 

Oбележен  Међународни дан матерњег језика 

 

 

23.02.2022. 

VII Састанак Школског одбора 

 

 



Градско првенство у пливању 

Ученик 5-1, Филип Мрђен, освојио је прво место на градском такмичењу из пливања у 

дисциплини 50 м леђно. Тиме се пласирао на Државно првенство у Крагујевцу 2022. 

 

25.02.2022.  

Смотра рецитатора 

У нашој школи такмичење рецитатора одржано је 25. фебруара 2022. године. Школска 

библиотека је била пуна такмичара, а жири у саставу Гордана Качавенда, Светлана Ристић 

и Александар Златојевић имао је тежак задатак да одабере најбоље. Сви ученици су 

похваљени за труд, лепо рецитовање и избор песама, а на даље такмичење иду: 

Душан Митковић 1/1, Милош Дрндаревић1/4, Петар Дудић 5/1, Ленка Жигић 6/2 

 



Март 

2.03.2022.  

III Састанак Савета родитеља 

 

3.03.2022.  

V седница Наставничког већа 

 

10.03.2022.  

Математичко такмичење „Мислиша“ 

 

19.03.2022. 

Градско такмичење у шаху 

 Ана Стаменковић, ученица I3, је освојила 3. место. а на републичком 14.место.      

 

                               

 



                                                     

Вера Суботић, ученица одељења 2/1, освојила је 2. место на Општинском првенству 

"Милорад Божовић" и пласман на републичко такмичење у шаху. 

 

20.03.2022. 

Општинско такмичење из историје 

Наша школа је била домаћин такмичења. Резултати такмичења су доступни преко линка.  

http://ossonjazemun.edu.rs/index.php?jezik=sr&strana=novosti&n=951 

VI разред 

Стијак Јован, II место 

Боричић Невена, III место 

Станковић Софиа, III место 

VII разред 

Ђурић Марко, III место 

Милошевић Јован, III место 

VIII разред 

Божанић Јована, I место 

Раковић Милан, III место 

Момчиловић Новак, III место 

 

 



25. и 26.03.2022. 

Пробни завршни испит 

25.03.2022. ученици су радили математику, док су наредног дана, 26.03.2022. полагали 

српски језик и комбиновани тест. 

28.03.2022. 

Општинско такмичење у рукомету 

Општинско такмичење у рукомету дечака и девојчица 7. и 8. разреда основних школа 

одржано је у марту, у нашој школи. Организацију су помогли земунски клубови и 

Омладински спортски савез Земун, а награде је уручио председник РК Земун Дамир 

Стојановић. 

 

Пласман девојчица V и VI разред: 

III место ОШ ,, Соња Маринковић“ 

 

Пласман дечака V и VI разред: 

II место ОШ ,, Соња Маринковић“ 

 

https://youtu.be/n4nX0gvecZc  



 

30.03.2022. 

Читалачка значка 

У нашој школи је у марту традиционално библиотекарка Гордана Качавенда имала пуне 

руке посла.Тачније - пуне руке читалачких дневника које ће прегледати и проследити на 

даље такмичење Читалачка значка. Велики одзив ђака и чести одласци у библиотеку 

враћају веру да се уз читање лепше расте. Од предатих 80 радова 20 ће учествовати на 

даљем такмичењу. Чекајући резултате знамо да су победници сви који су учествовали јер 

је награда знање и уживање које пружа свака прочитана књига. Колико је време проведено 

уз књиге посебно и драгоцено видећете ако погледате видео. Уживајте и читајте. 

 

                   Награђени ученици II 4 

 

 



Ученици 2/1 Милици Јовковић је на такмичењу "Читалачка значка" додељена титула 

Великог поштованог писара, а Софији Калембер титула Поштованог писара. 

 

 

                        Милица Јовковић                                          Софија Калембер 

31.03.2022. 

VI седница Наставничког већа 

Април 

01.04.2022. 

Приредба на страним језицима 

У нашој школи традиционално се одржава месец представљања страних језика. 

Наставници енглеског и немачког су са ученицима припремили различите садржаје , али 

због епидемиолошких разлога приредба је снимљена без публике.  

На сајту можете погледати видео који ће дочарати рад наставника и ученика. 

https://youtu.be/-U3C30s-3hs 

https://youtu.be/ZEnq-spsmIE 

https://youtu.be/-hRRwlSwWiE 

Захваљујемо се нашим предметним наставницима Јаблан Вањи , Бојовић Сањи, 

Вујасиновић Горанки, Јоловић Ани, Пеовић Милошу и Граовац Марини, учитељици 

Бојани Билић. Посебна захвалност је за ученике који су вредно вежбали и представили 

стране језике на занимњивији начин. 



04.04.2022. 

Награђени цртеж 

На такмичењу карикатура и портрета „Мали Пјер“, учествовали су ђаци свих разреда, а 

другу награду је добила Мила Ђорђевић ученица VII2. 

Мила Ђорђевић VII2    Јана Пејчић VII1 

Марија Кубуровић V2 Ања Цицмил VII2

Маја Вејиновић VI3     Слободан Цвејић     

                                                                                                                              VIII3 



5.04.2022. 

IV Састанак Савета родитеља 

 

6.04.2022. 

Посета Цркви Свете Тројице 

Васкрс нам доноси много радости. Током васкршњег поста наши уценици традиционално 

иду у Цркву Свете Тројице. Учествују у богослужењу и причешћују се. Имали смо среће 

да 6.4.2022.у нашу цркву дође и Патријарх Порфирије. Дружио се са нашом децом, шалио 

и фотографисао. 

              

 

8.04.2022. 

VII седница Наставничког већа 

 

12.04.2022. 

Резултати „Мислише“ 

Похвале имају ученици:  

2.разред 

Стојковић Ђорђе (47 бодова) 



Главоњић Урош (46 бодова) 

3.разред 

Миловановић Милош (85 бодова) 

Томић Кристина (83 бодова) 

Марјановић Ставан (82 бода) 

Ранковић Урош (80 бодова) 

Дурутовић Даница (77 бодова) 

Шљукић Марина (77 бодова) 

 

4. разред 

Пурић Данило (86 бодова) 

Оруч Кристина (76 бодова) 

5.разред  

Марић Уна, похвала 

Топаловић Маша,похвала 

6.разред  

Милосављевић Борис, похвала, 

Родић Милан, III награда 

Танкосић Андреј, III награда 

Теслић Марко, III награда 

 

14.04.2022. 

V Састанак Савета родитеља 

14.04.2022. 

Такмичење „Шта знаш о саобраћају“ 

После паузе од две године 53 општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ Земуна 

одржано је 08.04.2022. године у ош „Светозар Милетић“. Ученици наше школе су као и до 



сада учествовали на такмичењу. Ове године такмичарски део се састојао само из 

познавања правила безбедног понашања у саобраћају (теоријског дела). 

Екипу су чинили: 

„Б“ категорија 

1. Богдан Живковић 

2. Андреј Шимпрага 

3. Валентина Манојловић 

4. Варја Ђорђевић 

„Ц“ категорија 

1. Василије Дробњак 

2. Вукашин Дутина 

3. Петра Радосављевић 

4. Јана Радосављевић 

Вођа екипе је Светлана Вучетић, наставник Технике и технологије. 

Школа је у генералном пласману, као и ранијих година, освојила ПРВО место. 

У појединачном пласману остварени су следећи резултати: 

Богдан Живковић (5/3), Валентина Манојловић (5/3), Василије Дробњак (8/1), Петра 

Радосављевић (7/1) 

прво место-златна медаља.  

Јана Радосављев (7/3) – треће место, бронзана медаља, 

Богдан, Валентина, Василије и Петра чиниће екипу Земуна на градском такмичењу које ће 

се одржати 07.05.2022. године. 

14.04.2022. Излет ученика 5. разреда Београд-Тршић- Београд 

На пут је кренуло 111 ученика и петоро одељењских старешина. Посећен је манастир 

Троноша, кућа Вука Стефановића Караџића. 

 

Ученици V5 испред куће Вука Стефановића Караџића 



18.04.2022. 

Дводневна екскурзија 7. разреда 

Релација: Земун-Чачак-Златибор-Мокра гора, Земун 

Путовало је 57 ученика са одељењским старешинама. Смештај у хотелу „Бањица“. 

 

14 -21.04.2022. 

Настава у природи ученика 3. разреда, Сокобања 

Путовало је 94 ученика, са учитељицама. Видели су општину, цркву, Андрићев парк и 

Андрићеву таблу, Амам (турско купатило), галеријуу. Организован је и излет до планине 

Озрен, до водопада Рипаљка. Видели су и плажу Жупан. Организована је и позоришна 

представа Нушићева ,,Аутобиографија".  

               

 

 

 

 



19.04.2022. 

Интервју са Аном Констрактом 

На следећем линку можете погледати део ексклузивног интервјуа са Аном Констрактом, 

нашом представницом на Песми Евровизије, који су снимиле ученице Милица Стојановић 

и Милица Петаковић. Остатак овог врло занимљивог разговора прочитаћете у јунском 

броју часописа "Наша Соња", а до тада ћемо навијати за Констракту у Торину и певушити 

њену песму... 

https://photos.google.com/share/AF1QipOF-qniWsktqN9bCgFCfrq-

x5iKjX0gIPf4bCQnalUHeWhv3MkNfJIJ7nfjxsk_pg?key=RjRHVjlrT2N1R2I1SXMwRVZkTm

RBU25Ld1ktTHF3 

19.04.2022. 

Општинско такмичење из ликовне културе 

Одржано је општинско такмичење из ликовне културе у ОШ „Сутјеска“, 12. априла. 

Учествовали су ђаци наше школе а награде су добили Павла Станимировић 5-4, задатак 

вајање глином, тема животиња, освојила је друго место Христина Спасић 5-3 , задатак 

вајање глином, тема животиња, освојила је треће место. 

 

                                                    
 

     Павла Станимировић 5-4                                                         Христина Спасић 5-3 

 

 

 



20.04.2022. 

Књиге и дипломе за награђене на Конкурсу „Васкршње ликовне радости “ 

Списак награђених ученика: 

Оливера Манчић 1/3, 

Кристина Лазаревић 6/3, 

Дрвена јаја:  

Елена Бороја 2/2,  

Анастасија Пешић 4/1, 

Андреа Вукашиновић 2/3 

  

Осликано дрвено јаје, рад ученице Елене Бороје 

 

 

 

Ученица I 3 Оливера Манчић, на ликовном конкурсу Ускршње радости, освојила је прво 

место. 

 



Пролећни распуст према школском календару 

Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. маја 

2022. године. 

Мај 

Завршена реализација Пројекта „Твоје знање мења све“ у 4/2 и 4/3 

Учитељице: Бранка Граховац, Светлана Алексић 

Учитељице које су реализовале пројекат: Вања Захаријев, Пауновић Мира, Сунчица 

Мраковић, Бојана Трандафил и Катарина Матић 

Креативни рад са ученицима за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци 

„Твоје знање мења све“ је превентивни програм настао као имплементација Националне 

стратегије о злоупотреби психоактивних супстанци, која је донета 2009.године. У основи 

овог приступа учења о психоактивним супстанцама је тзв. модел „Заједничко учење у 

акцији“,  кроз одржавање часова радионичарског типа, који има за циљ оснаживање деце у 

периоду када одрастају и доносе сопствене одлуке. Овај модел рада им пружа шансу да 

искажу своје мисли и жеље, да буду саслушани и да предузимају акције, чиме им се 

помаже, између осталог, и у развоју самопоштавања, при чему наставници успостављају 

границе и обезбеђују концептуални оквир за дечје акције. 

Суштина је у томе да се деци не дају готова знања о психоактивним супстанцама, већ 

група деце истражују једно од изабраних питања или проблема унутар теме, затим 

размењује са осталим групама оно шта су научили о психоактивним супстанцама. Неке од 

тема којима су се ученици бавили су: Енергетска пића, Лекови, Кофеин, Алкохол, 

Никотин. Израђивани су хамери, осмишљаване песме, текстови за глуму. 

На последњој радионици групе су се представиле кроз глуму, рецитовање, истицање 

најважнијег о теми. Урађени су снимци, од којих је сачињен филм. 

Филм ће одгледати остала одељења 4. разреда, која нису прошла кроз овај програм, како 

би се информисали о психоактивним супстанцама, стекли знања, која ће им помоћи да 

опрезно праве изборе пред изазовима којих ће бити у животу. 



    

 

11.05.2022. 

VIII Састанак Школског одбора 

 

16.05.2022. 

Републичко првенство у атлетици 

Лука Томић, 8/1 , 1. место- кугла 

 

16.05.2022. 

Недеља Црвеног крста 



Наши ученици су се и ове године са учитељицом Сунчицом Мраковић укључили у 

организоване акције и на тај начин допринели ширењу хуманости и знања о Црвеном 

крсту и добровољном давању крви. 

У понедељак 9 маја је одржано традиционално „Цртање на кеју“, а учествовале су две 

наше екипе трећег разреда. Ликовно умеће кредама на асфалту су показали ученици 

Летиција Сајчић, Валентина Ракић, Анђелија Лазић, Ивона Шимуновић, Галина Спасић, 

Мина Радовић и Павле Буњевчев. Након забавно-рекреативног програма награде је уручио 

капитен Црвене звезде Милан Борјан. 

У четвртак 12 маја у ОШ „Лазар Саватић“ је реализован квиз „Шта знаш о Црвеном 

крсту“, а учествовали су ученици четвртог разреда Мила Брадашевић, Татјана 

Гардашевић, Николина Ковачевић, Дуња Момчиловић и Павле Гаћеша. Показали су 

изузетно знање, а за освојено четврто место су добили слатке пакете. 

Недеља Црвеног крста је завршена Општинским такмичењем у пружању прве помоћи које 

је одржано у Земунском парку у суботу 14 маја. Наша екипа ученика шестог разреда коју 

чине ученици Миа Недељковић, Стефан Тошковић, Лана Мајсторовић, Теа Павловић и 

Милица Панић је освојила друго место и награђена је пехаром и медаљама. 

17.05.2022. 

Окружно такмичење "Шта знаш о саобраћају" 

Окружно такмичење Београда „Шта знаш о саобраћају“ одржано је 07.05.2022.  

Вођа екипе Земуна била је Светлана Вучетић, наставник Технике и технологије ОШ 

„Соња Маринковић“. 

У генералном пласману екипа Земуна заузела је ДРУГО место. 

Ученици наше школе су постигли следеће резултате: 

Богдан Живковић – друго место, пласман на Републичко такмичење 

Валентина Манојловић – друго место, пласман на Републичко такмичење 

Василије Дробњак – треће место 

Петра Радосављевић – пето место 

Учесници који су заузели прва три места добили су медаље, дипломе и пригодне поклоне. 

 

18.05.2022. 

Награђени радови 



На конкурсу поводом Ускрса, ученици од петог до осмог разреда су учествовали са 

цртежима и сликаним дрвеним ускршњим јајима. Награђен је рад Кристине Лазаревић 

VI3. 

 КРИСТИНА ЛАЗАРЕВИЋ VI3 

20.05.2022. 

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА СЛОБОДАНА ЦВЕЈИЋА 

Постављена је изложба цртежа илустрација и карикатура талентованог ученика Слободана 

Цвејића VIII3, који је више пута освајао награде на општинским и градским такмичењима. 

На отварању изложбе свирао је хармонику Никола Вуковић VIII3 

             

 

 

28.05.2022. 

Кадетско првенство Земуна у шаху 



Кадетско првенство Земуна у шаху одржано је 28.5.2022. год. у ОШ „Соња Маринковић“. 

Турнир је подразумевао учешће најуспешнијих такмичара током школске године са 

територије општине Земун. У групи млађих ученика, до четвртог разреда, позиву се 

одазвало 17 девојчица и 31 дечак.  

У групи старијих ученика такмичило се 11 девојчица и 12 дечака. Након одиграних седам 

кола прва три места су заузели: 

девојчице: 

1 Михаиловић Селена, ОШ „Соња Маринковић“ 

2 Бранковић Милица, ОШ „ С.Г. Митраљета“ 

3 Богдановић Вишња, ОШ „Светозар Милетић“ 

Директор школе домаћина, Јасмина Филиповић, је као и увек радо подржала овакве 

активности ученика и обезбедила медаље и пехаре. Заслужни за добру организацију и 

спровођење овог турнира су још и: 

1 Милош Пеовић, директор турнира 

2 Небојша Пеовић, главни судија 

3 Иван Раденковић, супервизор из ШК „Глига“ 

4 Саша Гавриловић, помоћник судије, члан Управног Одбора Шаховског Савеза Београда  

5 Дејан Арбутина, помоћник судије, колега из ОШ „Сава Шумановић“ 

6 Сандра Дрндаревић, помоћник судије и домаћин 

7 Гордана Љумовић, помоћник судије и домаћин 

8 Анђела Миљевић, помоћник судије, бивша ученица и домаћин 

9 Матеја Илијев, помоћник судије, бивши ученик и домаћин 



   

 

 

 

 

 

Промотери школе 

Сваке године у нашој школи бирамо промотере школе. Избори за промотера су били у 

марту 2022.године. Кандидати су били ученици VII  и VIII разреда који су изабрани на 

часу одељенског старешине. Ове године кандидати су били : Огњен Михајловић VII/1, 

Младен Манчић VII/2, Петар Ћеранић VII/3, Андрија Прљевић VIII/1, Никола Филиповић 

VIII/2 и Лука Мирковић VIII/3. Кандидаткиње су биле : Ана Орловић VII/1, Милица 

Стојановић VII/2, Тина Рубежић VII/3, Мила Суботић VIII/1, Јована Петковић VIII/2 и 

Андријана Поткрајац VIII/3. Сви кандидати су написали кратке биографије о себи. Њихове 

биографије и фотографије су биле изложене на паноима у холу школе. За промотере су 

гласали ученици старије смене, наставници и учитељи. Резултати су следећи : 

Дечаци : 

1. Огњен Михајловић VII/1-47 гласова 

2. Младен Манчић VII/2- 57  гласова 

3. Петар Ћеранић VII/3 – 59 гласова 

4. Андрија Прљевић VIII/1 -69 гласова 

5. Никола Филиповић VIII/2 – 86 гласова 

6. Лука Мирковић VIII/3 – 83 гласа 



 

Девојчице : 

1. Ана Орловић VII/1 – 31 глас 

2. Милица Стојановић VII/2 – 101 глас 

3. Тина Рубежић VII/3 – 72 гласа 

4. Мила Суботић VIII/1 – 100 гласова 

5. Јована Петковић VIII/2 – 37 гласова 

6. Андријана Поткрајац VIII/3 – 60 гласова 

За промотере су изабрани Никола Филиповић VIII/2 и Милица Стојановић VII/2. 

         

 

 

 

Изабране нај-фаце 

Наша школа је од школске 2006/2007.године у пројекту“Моја школа-школа без 

насиља“.Једна од активности у оквиру овог пројекта је и избор нај-фаца.Свако одељење 

бира своју нај-фацу а затим се бирају нај-фаце млађе и старије смене.Фотографије 

кандидата као и образложења њихових другова зашто су изабрали одређеног друга или 

другарицу биле су изложене на паноу у холу школе.Ученици су гласали за једног 

кандидата са листе.Резултати су следећи: 

Млађа смена : 

1. Илија Штрк I/1-34 гласа 

2. Богдан Пантовић I/2-31 глас 



3. Ана Стаменковић I/3-32 гласа 

4. Стефан Гујаница I/4 – 19 гласова 

5. Вера Суботић II/1 – 28 гласова 

6. Јаков Милинковић II/2-25 гласова 

7.  Павле Савић II/3-19 гласова 

8. Јанко Рајковић II/4 –23 гласа 

9. Реља Рајковић II/5 –35 гласова 

10. Урош Ранковић III/1-28 гласова 

11.  Марина Шљукић III/2-30 гласова 

12. Илија Живковић III/3-31 глас 

13. Дуња Штрбац III/4-32 гласа 

14. Видак Бојанић IV/1-28 гласова 

15. Филип Божиновић IV/2-23 гласа 

16. Дуња Момчиловић IV/3-28 гласова 

17. Тодор Митровић IV/4-24 гласа  

 

Највише гласова је добио Реља Рајковић II/5 и он је изабран за нај-фацу млађе смене. 

 

 Старија смена : 

1. Огњен Медић V/1- 24 гласа 

2. Илија Шевић V/2 – 20 гласова 

3. Богдан Живковић V/3 – 23 гласа 

4. Олег ПљеваљчићV/4 – 16 гласова 

5. Лука Шево V/5 – 12 гласова 

6. Андреј Танкосић VI/1 – 24 гласа 

7. Виктор Бороја VI/2 – 28 гласова 

8. Драган Анокић VI/3 – 19 гласова 

9. Сара Раковић VI/4 – 19 гласова 

10. Кристина Кљајић VII/1 – 22 гласа 

11. Лука Бодирога VII/2 -21 глас 

12. Андреа Пушоња VII/3-37 гласова 

13. Милан Раковић  VIII/1-35 гласова 

14. Ана Новаковић VIII/2 -32 гласа 

15. Никола Симић VIII/3-43 гласа  

 Највише гласова је добио Никола Симић VIII/3 и  и 

он је изабран за нај-фацу старије смене.Гласање за 

нај-фаце је било у мају месецу.  

                                                                                 

Нај-фаца старије смене                                         Нај-

фаца млађе смене 



              

31.05.2022. 

IΧ Састанак Школског одбора 

 

Музеј илузија 

 

Ученици V5 су са разредним старешином, Невенком Филиповић, посетили Музеј илузија. 

Било je занимљиво и забавно, нарочито кад су висили са плафона. 

 

Јун 



06.06.2022. 

Нови број школског часописа „Наша Соња“ 

На сајту школе је објављен други број школског часописа „Наша Соња“. Доступан је 

путем линка: https://online.fliphtml5.com/nwpix/mizj/#p=1 

 

1.06- 8.06.2022.  

Настава у природи ученика 4. разреда – Златибор 

На путовање су ишла одељења IV1, IV2 и IV3, са учитељицама Катарином Чеперковић-

Ђилас, Бранком Граховац и Светланом Алексић. 

 

 

 

 

4.06 - 11.06.2022.  

Настава у природи ученика 1. разреда - Дивчибаре, хотел „Хеба“ 

На путовање су ишла сва четири одељења 1.разреда, са својим учитељицама:Слађаном 

Зрнић, Данијелом Крговић, Маријаном Туфегџић и Светланом Ристић. 

 

11-18.06.2022.  

Настава у природи ученика 2. разреда - Дивчибаре, хотел „Хеба“ 

На путовање је ишло свих 5 одељења другог разреда, 99 ученика, са учитељима: Миливој 

Ђилас, Мира Пауновић, Ливија Малеш, Бојана Билић, Дајана Кнежевић. 

 



        

 

 

13.06.2022. 

VII Седница Наставничког већа 

 

 

21.06.2022. 

„Палићке нотице“ 

Освојили смо "Палићку нотицу", прву награду за најбољи музицки наступ на Дечјем 

фестивалу музике и покрета "Палићке нотице". Наступали смо уз бенд Школе за ученике 

оштећеног вида "Вељко Рамадановић". Свирали су и певали Бајагину песму "Само нам је 

љубав потребна". 



Уценици V5, Хелена Ђурђевић, Ирма Кукурић, Калина Југовић, Огњен Бојић, Вукашин 

Дробњак и Андрија Савић, су плесали рокенрол. Хвала Нади из плесне школе која је у 

нашој школи вежбала са победницима!  

          

            

24.06.2022. 

Упознајмо птице и помозимо им да живе слободно  

Најмлађи ученици наше школе учествовали су на ликовном конкурсу 

„Упознајмо птице и помозимо им да живе слободно”. Циљ овог конкурса је био да 

ученици схвате колико човек својим незнањем и мањком бриге може да угрози живот 

птица и на који начин може да помогне у њиховом очувању. 

Награђени ученици Иван Миленковић 1/1, Виктор Радосављевић 1/1 и Софија 

Јосиповић 1/1 добили су пригодне награде за своје ликовне радове. 

 

24.06.2022. 

Завршена је школска година. Почиње летњи распуст према школском календару. 

 



27.06 - 29.06.2022. 

Завршни испит ученика 8. разреда 

27.06. ученици су полагали тест из српског језика, 28.06. тест из математика, док су 29.06. 

полагали комбиновани тест. 

 

30.06.2022. 

VIII Седница Наставничког већа 

VI Састанак Савета родитеља 

 

7.07.2022. 

Χ Састанак Школског одбора 

 

Матурско вече у ресторану „Гардош“ 

 

            


