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ЛЕТОПИС
Уредник: Ивана Ивашковић

Летопис школе је сведочанство о постојању људи у
времену, о животу ђака у школама.
Забележени и сачувани, важни тренуци о раду школе
представљају истојијску грађу у којој су
документовани трагови прошлости.

Носи име народног хероја из Другог
светског рата Владе Аксентијевића,
који је дао живот бранећи идеју
слободе.
Током историје школу су водили
директори:
Живота Марковић
Љубица Батановић
Tрифун Дамјановић
Милован Ђурић
Милован Ћеранић
Милош Пешаљевић
Слободанка Матковић

Директор- Небојша Нововић
Психолог- Звездана Никитовић
Библиотекар- Биљана Љубисављевић
Биологија- Ракић Слађана и Урошевић Биљана
Географија- Јовановић Биљана
Грађанско васпитање- Ангелина Јефтић
Енглески језик- Вучковић Драгана и Јелисавка Ерић
(замена: Тодоровић Јасмина)
Историја- Милорадовић Жељко
Ликовна култура- Мрђеновачки Јован

Математика – Љиљана Мајкић (замена: Бојана Живковић)
Стељић Предраг
Математика и информатикаМузичка култураВучићевић Драгана
Немачки језикЛукић Весна
Српски језикЈовановић
Светлана,
Ђуровић Ивана
(замена:
Васовић Марина)
Техничко и информатичко образовање Максимовић Драгослава и
Огњановић Јелена
ФизикаВучетић Јелана
Физичко васпитање
Меденица Драган,
Петровић Владимир и
Краљевић Радослав
ХемијаРакић Гордана и (Лазић
Љиљана)

Разредна настава
Ристић Бојана
Мићић Весна
Бјеговић Милена
Краљевић Александра
Илић Гордана
Петровић Нела
Ђукић Драгана
Недељковић Славена
Делић Јасмина
Пантић Снежана
Селаковић Свилана


Убовић Данијела
Лекић Наташа
Обрадовић Ивана
Стевановић Љиљана
Ристић Данијела

Јован Сладић- домар
Милена Лазаревић –сервирка
Спремачице
Ђука Веселиновић
Милена Ђокић
Милица Илић
Радојка Вулетић
Ђека Исмаили
Јованка Цветковић
Бранкица Петковић
Биљана Ћоровић













Школску годину је похађало 494 ученика- 25 више него прошле
школске године. Ученици су били распоређени у 18 одељења.
Наставни план и програм је у потпуности реализован.
У млађим разредима, 237 ученика (100%) је завршило разред са
позитивним успехом. У старијим разредима, такође, свих 212
ученика завршило је школску годину са позитивним успехом, без
полагања поправних испита.
У старијим разредима је било 212 ученика. Разред је са одличним
успехом завршило 118 (60,38%), са врло добрим 62 (29,26%),са
добрим 22 (10,35%), а није било ученика са довољним успехом.
Генерацијски посматрано, средња оцена од V-VIII разреда је врло
висока и износи 4,37, а на нивоу школе је 4,58.
Вукову диплому добило је тринаест осмака.
Предраг Пијевчевић 82је проглашен за ђака генерације.

1. Миона Дамјановић 81
2. Милица Кљајић 81
3. Ксенија Јововић 81
4. Марија Слијепчевић 81
5. Павле Станаревић 81
6. Лука Тица 81

7. Марко Драговић 82
8. Анђела Лаушевић 82
9. Ђорђе Миковић 82
10. Никола Мићић 82
11. Предраг Пијевчевић 82
12. Милица Прица 82
13. Наташа Чимбуровић 82

Предраг Пијевчевић 82
Истакао се сопственом
проактивношћу, такмичењима,
вођењем Ђачког парламента
покретањем и учешћем у
различитим активностима које су
организоване у школи.
Освојио је велики број награда у
различитим областима.
Предложен је од стране
одељењске заједнице,
одељењског старешине и Ђачког
парламента.












Српски језик (8): Милица Кљајић, Ксенија Јововић, Лука Тица,;
Анђела Лаушевић, Никола Мићић, Предраг Пијевчевић, Богдан
Петровић, Матија Вукашиновић
Енглески језик (3):Марко Драговић; Лука Тица, Милица Кљајић
Историја (2): Павле Станаревић, Предраг Пијевчевић
Биологија (7): Ксенија Јововић, Марија Слијепчевић, Павле
Станаревић, Предраг Пијевчевић, Милица Прица, Валерија
Исмаили, Милош Петровић
Географија (3): Лука Тица, Предраг Пијевчевић, Милица Прица
Музичка култура(1): Матеја Вукашиновић
Немачки језик: (1) Милица Кљајић;
Физика: (4)Милица Кљајић, Ксенија Јововић, Лука Тица , Предраг
Пијевчевић








Хемија: (3)Лука Тица , Предраг Пијевчевић, Милош Петровић
Математика: (6)Милица Кљајић, Марија Слијепчевић, Лука Тица,
Марко Драговић, Анђела Лаушевић, Предраг Пијевчевић
Ликовна култура (12):Миона Дамјановић, Ксенија Јовоић, Марија
Слијепчевић, Лука Тица, Ђорђе Миковић, Никола Мићић, Предраг
Пијевчевић, Лука Петраш, Обрадовић Теодора, Петар Станковић,
Маја Карагуновић, Сандра Карагуновић
Физичко васпитање (21): Миона Дамјановић, Милица Кљајић,
Марија Слијепчевић, Лука Тица, Марко Драговић, Анђела
Лаушевић, Ђорђе Миковић, Никола Мићић, Предраг Пијевчевић,
Наташа Чимбуровић, Ања Бружа, Балмазовић Растко, Ђорђе
Ђорђевић, Богдан Петровић, Лука Петраш, Ива Миловић,
Обрадовић Теодора, Матија Станковић, Петар Станковић, Ања
Бјелановић, Матеја Вукашиновић

Прваци су учествовали на многим ликовним конкурсима.
Награде:
 Сава Станисављевић I-2
1.место у граду на ликовном конкурсу “Ђачко паркинг место“
 Иван Ђукић I -2 и Михајло Кањевац I-1
Похвала међу 10 најбољих у граду на истом конкурсу.











У одељењу II/1
Ученица са највише похвала и награда за школску 2014/2015.год.
је Нина Ракић из : српски језик –литерарни конкурс „ Птице“,
математика „Мислиша“, ликовна култура –ликовни конкурс
„Осликавање јаја“;
У одељењу II/2
Похвале на математичком такмичењу ''Мислиша'' освојили су
ученици:
Андрија Радуловић са освојених 52 поена ( најбоље урађен тест у
целој генерацији),
Алек Лазић са освојених 45 поена,
Константин Миленовић са освојених 45 пеона.
За ликовни рад Српско –кинеско пријатељство освојили су
ученици: Ненад Хан – 1.награда и Тара Благић – 1.награда



Ове школске године пријавили смо се на многа спортска,
математичка, музичка такмичења и литерарне и ликовне конкурсе
и освојили много награда диплома и похвала и на школском,
општинском, градском и републичком нивоу из свих области и са
много ученика, 20-так је награђених ученика.
ПОКАЖИ
ШТА
ЗНАШ
1.

Име и
прзиме
ученика
Хор 31

разред

освојена
награда

3-1

Прва
награда
Друга
награда
Трећа
награда

2.

Нина Ракић

2-1

3.

Војин
Арчаба

3-3

ТАКМИЧЕЊЕ У
ПЛИВАЊУ
1.
2.

Име и
прзиме
ученика
Андреј
Тасовац
Сљепчевић
Нађа

разред

освојена
награда

3-3

Прво место

3-3

Треће место

Златна сирена, општинско такмичење у певању:
Гвозденовић Гаћеша, треће место
ЛИКОВНИ
КОНКУРС :
БЕОГРАД
НОЋУ
1.
2.

Огњанка

Име и прзиме разред
ученика

освојена
награда

Јелица
Новаковић
Теодора
Младеновић

3-1

Прва награда

3-2

Друга награда

IV-1
 Никола Гаврић (Освојио 3 награду на „ Мислиши“)
 Mарија Сужњев (Добила похвалу на „ Мислиши“и диплому за
глуму)
 Стефан Радмиловић (Добиo похвалу на „ Мислиши)
 Ђорђе Павловић 1. место на школском такмичењу рецитатора )
IV –2
 Вук Бајрушевић ( 2. место на Општинском такмичењу и 3. место
на Градском такмичењу из математике )
 Лука Костић (3. место на Општинском такмичењу из математик и
похвала на „ Мислиши“)
 Страхиња Симовски (Освојио 3 наградуна „ Мислиши“)
 Марија Милисављевић (Освојила 1. место л. конкурсу „ Птице“)
1. место на Општини (Конкурс- Најлепше Васкршње јаје )
 Мина Радисављевић ( Освојила 2. место на такмичењу „ Златна
сирена“ )
















Одељење: 51
Ања Вучковић - Српски језик: треће место на Општинском
такмичењу
Ана Стевановић- Математика: друга награда на Дописној
математичкој олимпијади
Миона Арсенијевић - Музичка култура: треће место на такмичењу
„Златна сирена“
Андреј Антић- Математика: похвала на такимчењу „Мислиша “
Одељење: 52
Андреј Шушак - Математика: трећа награда на Дописној
математичкој олимпијади; Биологија: друго место на Општинском и
треће место на Градском такмичењу
Милош Ивковић - Биологија: треће место на Општинском
такмичењу
Јелена Јаконић- Биологија: друго место на Општинском такмичењу
Реља Тица- Математика: похвале на такимчењима „Мислиша“ и на
Дописној математичкој олимпијади

Најбољи резултати су постигнути на такмичељима из физике,
српског језика, математике и биологије, о чему постоји евиденција
у записницима одељењских и стручних већа.
 Укупно је 18 ученика награђивано.
Највише освојених награда имају:
СараЂокић (српски језик и биологија),
Нина Бојовић (српски језик и биологија),
Миња Новаковић (српски језик и биологија) и
Алекса Гвозденовић који је на републичком такмичењу из физике
освојио 3. место.








Одељење: 71
Теа Даниловић - Биологија 1. место на Општинском и 3. место на
Градском такмичењу; Физика 2. место на Општинском такмичењу;
Хемија 1. место на Општинском и 2. место на Градском
такмичењу; Географија 1. место на Општинском и 1. место на
Градском такмичењу, и пласман на Републичком такмичењу;
Српски језик 3. место на Општинском и 2. место на Градском
такмичењу, и пласман на Републичком такмичење.
Сања Пејчић - Географија 1. место на Општинском и 2. место на
Градском такмичењу, и пласман на Републичком такмичењу;
Хемија 2. место на Општинском и 1. место на Градском так
мичењу; Кошарка 3. место на Општинском такмичењу. Похвала на
дописној математичкој олимпијади (Републички ниво)
Милица Пањковић Губеринић - Биологија 1. место на
Општинском и 2. место на Градском такмичењу.

Одељење: 72






Иван Јевтић – Биологија 3. на Општинском такмичењу;
Географија 2. на Општинском и 3. на Градском такмичењу;
Информатика 3. на Општинском такмичењу; Физика 2. на
Општинском и 3. на Градском такмичењу; Мислиша 2. награда;
Математика 2. место на Градском и 3. место на Републичком
такмичењу.
Алекса Ђукић- Хемија 2. место на Општинском такмичењу;
Математика 3. место на Општинском такмичењу; Рукомет 2. место
на Општинском такмичењу.
Алекса Недељковић - Рукомет 2. место на Општинском
такмичењу; Атлетика 2. место на Општинском такмичењу.









Одељење 81
Милица Кљајић- треће место на општинском из немачког језика,
друго место на општинском из српског језика, пласман на градско
такмичење.
Станаревић Павле- друго место на општинском из биологије,
пласман на градско такмичење, друго место на градском из
биологије, треће место на општинском из историје, пласман на
градско такмичење.
Лука Тица- прво место на општинском из математике, пласман на
градско
такмичење,
прва
наградаДописна
математичка
олимпијада, прво место на општинском из географије, пласман на
градско такмичење , друго место на градском из географије,
пласман на републичко такмичење.







Одељење 82
Матеја Вукашиновић- прва награда на општинском такмичењу
„Златна сирена“, такмичење у певању (музичко), прва награда на
општинском такмичењу „Златна сирена“, такмичење у певању
(музичко), најбоља епизодна мушка улога на општинском
такмичењу – кратке драмске форме.
Предраг Пијевчевић - треће место на општинском из математике,
прва награда Дописна математичка олимпијада, прво место на
општинском из програмирања, друго место на општинском из
биологије, прво место на општинском из географије, друго место
на градском из географије, пласман на републичко такмичење,
треће место на општинском из историје, пласман на градско
такмичење.
Никола Мићић - треће место на општинском из историје, пласман
на градско такмичење, најбоља епизодна мушка улога на
општинском такмичењу – кратке драмске форме










Милош Петровић- друго место на општинском из хемије, највећи
број бодова на општини, друго место на градском из хемије,
пласман на републичко такмичење, друго место на општинском из
биологије, пласман на градско такмичење, прво место на градском
из биологије, пласман на републичко такмичење
Милица Прица- друго место на општинском из географије, друго
место на градском из географије, пласман на републичко
такмичење.
Марко Драговић- треће место на општинском из енглеског језика
Филип Лазовић- прво место, општинско такмичење, атлетика
скок у вис прво место, градско такмичење, атлетика, скок у вис
прво место, међуокружно такмичење атлетика скок у вис
Анђела Лаушевић- прва награда Дописна математичка
олимпијада

Резултати са спортских такмичења:








Девојчице 7. и 8. разред КОШАРКА – 3. место општинско
Девојчице 7. и 8. разред МАЛИ ФУДБАЛ – 1. место општинско и
учешће на градском
Дечаци 7. и 8. разред РУКОМЕТ – 2. место општинско
Дечаци 7. и 8. разред ОДБОЈКА – 3. место општинско
Девојчице 5. и 6. разред ОДБОЈКА – 2. место на општинском
Девојчице 5 и 6. Разред РУКОМЕТ – 2. место на општинском

ДАНИ ВОЋАКА
заједничка акција млађих разреда

Представу је осмислила и
уобличила наставница српслког
језика Светлана Јовановић, уз
наставницу музичке културе
Драгану Вучићевић, учитељицу
Данијелу Убовић (фолклор) и
наставника ликовне културе
Јована Мрђеновачког (сцена).

У публици су поред ученика и ђачких
родитеља били присутни и министар
културе Иван Тасовац и председник ГО
Палилула Стојан Николић и представници
Школског одбора.

Обележен Дан толеранције различитим
активностима, у боравку

10.
фебруар,
ученици
млађих разреда имали су
краћи програм, јер је то био
стоти дан у школи. Акцију
смо назвали "Фестивал 100
дана - 100 дана смо
паметнијi".

„Босоного детињство“, сценарио Милене Бјеговић, комад су заједно режирале
Биљана Љубисављевић и Милена Бјеговић са сарадницама Марином Васовић и
Ирином Миловановић, хором је управља Драгана Вучићевић, уз сарадницу Сању
Недељковић, фолклорну групу води Данијела Убовић, сценографију су поставили
Иван Величковић и Милена Бјеговић, графички дизајн осмислио Јован
Мрђеновачки, а техничка обрада Ивана Ивашковић и Предраг Стељићу.

2. марта, свечано је у школском
холу отворена Школа спорта
за ученике од првог до трећег
разреда. Фондација спорта
младих реализује пројекат
"Стварајмо спортисте", чији је
циљ пружање помоћи деци да
кроз спорт одрастају здраво.

«ОТВОРЕНА ВРАТА»
14. марта наша школа била је пуна
предшколаца и њихових родитеља,
који су дошли да се упознају са
организацијом и начином рада у
нашој школи.



Earth
Day
обележава се
22. априла у
више од 150
земаља широм
света,
а
у
нашем боравку
обележенје
овако.



3. јуна одржана свечана додела награда
ученицима који су у школској 2014,15.
години учествовали и освојили једно од
прва три места на такмичењима од
општинског до државног нивоа.

Прваке је поздравила учитељица
Милена Бјеговић, која је за њих
припремила представу. Публика је
била одушевљена!





У ОШ "Влада Аксентијевић" Ђаци прваци, чији су цртежи победили
на Дечјем ликовном конкурсу „Паркинг сервиса“ осликали су прво
„ђачко“ паркинг место испред ОШ „Влада Аксентијевић“.
Разлог због кога је баш испред наше школе постављено паркинг
место је што је наш првак Сава Станисављевић, у конкуренцији од
600 ученика освојио прву награду на конкурсу.

У школи се организују секције из скоро свих наставних
предмета. Често су чланови секција победници на
разнимтакмичењима која се организују из њихових
омиљених области.
- У оквиру шаховске секције организовани су школски и
општински турнири.
- Фолклорна секција је вредно радила и учествовала у свим
приредбама.
- Драмска секција је током године извела више представа, од
којих су за оне најбоље и награђени и ученици, а и
наставници.
- Током другог полугодишта у школи су организовани
бесплатни факултативни часови кинеског језика, које је
држала наставница Миа.











Настава у природи је планирана поштујући захтеве Министарства
просвете.
Први разред: Ученици из сва три одељења су ишла на рекреативну
наставу у Бању Врујци.
Други разред: Одељења другог разреда су наставу у природи реализовала
успешно, у Бањи Врујци хотел „Врујци“.
Трећи и четврти разред: Одељења трећег и четвртог разреда су наставу
у природи реализовала успешно, у Соко Бањи. Ученици су сазнали пуно о
животним заједницама ливада, пашњаци, шума, повртњак, воћњак и
пчелињак, а упознали су и сеоско домаћинство како је изгледало некад.
Шести разред: Обишли су Ресавска пећину, Раваницу,Зајечар,Феликс
Ромулијану код Гамзиградске бање и Покајницу крај Велике Плане.
Ученици осмог разреда су веома успешно реализовали тродневну
екскурзију на релацији Београд – Овчарско-Кабларска клисура –
Дрвенград - Златар, ХЕ Бистрица - Увачко језеро – манастир ДубницаМилешева – Потпећка пећина – Београд.







У протеклом периоду сви наставници и стручни сарадници
присуствовали су на неким од планираних
акредитованих
семинара.
Похађано је преко 30 семинара и сртучних предавања. У школи је
организован дводневни семинар Професионализација одељењских
старешина у сарадњи са породицом.
У складу са законом о обавезном стручном усавршавању
просветних радника, на Педагошком колегијуму сачињен је план
стручног усавршавања за школску 2014/15. годину, кога смо се
придржавали приликом избора семинара.

