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Историјат школе 

 

 

Основна школа у Остружници основана је 16. јула 1805. године – Контрактом од 

стране кметова и кнежева-устаника убрзо после одржавања Прве парламентарне 

скупштине у Остружници, 1804. године. Школа носи име по Вожду Првог српског 

устанка, Карађорђу, који је заједно са осталим војводама подржао оснивање ове школе. 

Школу у Остружници похађао је и његов старији син Алекса, као и деца осталих 

устаничких првака. Прва школска зграда, пише Јоаким Вујић, подигнута је у периоду 1805 

– 1813. године, друга 1814, а дограђивање исте вршено је 1826. године. Трећа школска 

зграда подигнута је 1903. године, а 1959. и 1962. године је постојећа зграда проширена. 

Школа се налази у центру насеља Остружница на 12 километара од Београда и на 

16 километара од ушћа Саве у Дунав. Некада је била матична школа за сва оближња 

места. Мрежом путева повезана је са следећим местима: Умком, Железником, Сремчицом 

и Великом Моштаницом. Градска линија аутобуса повезује веома разуђено насеље. Два 

главна пута, као и више локалних, спајају ово насеље са Београдом и Обреновцем – 

удаљеним 16 км. Знамените грађевине у Остружници су: Црква Светог Николаја, 

задужбина Милоша Обреновића из прве пoловине XIX века, и хан с краја XVIII века. Оба 

објекта су под заштитом Републичког завода за заштиту споменика. 

Школске 2014/2015. године школа је обележила 210 година постојања и рада 

пригодним програмом у „Галерији 73“ на Чукарици и у „Дому културе“ у Остружници. 

Тим поводом објављена је и Монографија школе под називом ОСТРУЖНИЧКА 

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“ 1805 – 2015, аутора Радомира Ј. Поповића. 

У октобру 2018. године школа је, донацијом Министaрства за спорт, добила 

спортске реквизите (голове са специјалном заштитом статива, кошеве са безбедним 

кошаркашким таблама, мрежице за одбојку, кошарку и фудбал, као и 40 лопти за све 

групне спортове). 

2019. године донацијом Општине Чукарица обновљена је фасада на школи, 

окречене су учионице и промењена су врата на учионицама. 

План за почетак градње фискултурне сале је у току. 

Ове школске године Основна школа „Карађорђе“ је прославила јубилеј, 215 година 

од оснивања. Нажалост, због ситуације у којој се нашао читав свет, нисмо били у 

могућности да прославимо уз свечаност, приредбу и дечје осмехе. Ипак, деца су била 

вредна, па су и поред преоптерећености онлајн наставом и задацима, имали воље и 

времена да покажу своју креативност из разних предмета. Њихови радови се налазе на 

сајту школе http://osko.edu.rs/dan-skole/. 

На основу испитивања Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања 2012. године, школа је уврштена у 50 најбољих школа у Србији. 

Кадровски услови 

 

Кадровски услови за рад су веома добри. Наставници и стручни сарадници, 

запослени у школи имају одговарајућу стручну спрему. Избору кадрова се поклања 

посебна пажња. 

 

http://osko.edu.rs/dan-skole/
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У школи је запослено 35 радника: 

- један директор 

- два стручна сарадника (педагог, библиотекар) 

- 25 наставника 

- један секретар 

- један рачунополагач 

- један административно-финансијски радник 

- један домар 

- три спремачице 
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Извештај о реализацији значајних активности у школи и ван ње 

 

      Током школске 2019/2020. године школа је активно учествовала у великом броју 

различитих образовних, културних, спортских манифестација и хуманитарних акција. 

 

У дворишту школе, 2. септембра 2019.год. организован је свечани пријем првака. 

У програму су учествовали ученици млађих разреда. 
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18. септембра 2019. год. педагог школе је, са ученицима осмог разреда, одржала 

радионицу на тему „Где одлази бес?“ 
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19. септембра 2019. године, наставница енглеског језика Љиљана Шћекић и учитељица 

Снежана Ковачевић, одржале су заједнички час интегративне наставе за ученике 4. 

разреда. Час под називом „Деца као један свет“ повезује час Енглеског језика и час 

Природе и друштва. 
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Дана 23. септембра 2019. године наставница Сандра Куљић организовала је квиз за 

ученике петог и шестог разреда. Kahoot квиз је интерактивни квиз и сви ученици активно 

су учествовали. 
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27. септембра 2019. године ученици од 1. до 8. разреда, заједно са 

наставницима, учествовали су у акцији чишћења школског дворишта. 
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Дана 9. октобра 2019.год. у дворишту Основне школе „Карађорђе“ одржана је „Трка за 

срећније детињство“. 

Трка представља најмасовнију хуманитарно-рекреативну активност националног друштва 

Црвеног крста, као помоћ у побољшању материјално-социјалног положаја најугроженијих 

категорија деце и као помоћ болесној деци. 

Сва прикупљена средства од продаје картица уплаћена су Црвеном крсту Чукарице. 

У нашој школи продато је 129 картица и прикупљено 6450 динара. 
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11. октобра 2019. године наша школа је организовала низ хуманитарних активности „За 

Хелену“. Ученици су покренули акцију прикупљања помоћи за лечење ове девојчице. 

Током дана организован је јесењи вашар у коме су учествовали родитељи, ученици од 

првог до четвртог разреда и све учитељице (Љиљана Сушић, Бранка Сурчулија, Ивана 

Миладиновић, Ирена Живковић, Маја Јовић, Драгана Аврамовић, Ивана Огњановић 

Антонић и Снежана Ковачевић). У вечерњим сатима у организацији Сандре Куљић, 

Љубице Чорбић и Невене Тоскић одржана је хуманитарна журка за ученике старијих 

разреда. Током 7 дана ове акције прикупљено је и уплаћено на рачун родитеља девојчице 

97 170 динара. 
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12. октобра 2019. године, у оквиру обележавања Дечје недеље, ученицима III2 су 

приближена важна занимања која помажу у очувању свих права: официр и полицајац. 

Гости предавачи су били госпођа Јелена Јевтић, полицијски инспектор, и господин Горан 

Зековић, генерал-мајор у пензији (мама и дека ученице). 

Искуство господина Зековића у оријентацији у природи је помогло да повежемо и 

садржаје из оријентације у оквиру предмета Природа и друштво. Ученици су имали 

прилику да упознају начин рада бусоле и курвиметра, сналажење на географској и војној 

карти. 

Госпођа Јелена је објаснила како полицајци користе оријентире за сналажење у граду. 

Ђаци су били веома зaинтересовани што су показала њихова насмејана и радознала лица. 

Захваљујемо се драгим нам гостима и радујемо се будућим сусретима са родитељима 

ученика! 
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22. октобра 2019. године у одељењу III1 је реализована  радионица у сарадњи са 

педагогом Невеном Тоскић. Циљ активности је био да ученици буду подстакнути да уоче 

да смо сви ми  истовремено, упркос сличностима,  јединствени и непоновљиви и да је 

значајно уважавање међусобних разлика и особености. Ученици су уочили и  да се људи 

разликују не само по спољашњим особинама, већ и по унутрашњим особинама и да је 

врло важно упознати баш те унутрашње људске особине, а не унапред судити о некоме. 

Кромпир је послужио као поређење. 
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Од 20. до 27. октобра 2019. године ученици наше школе су, у пратњи наставница српског 

језика Љубице Чорбић и Данијеле Франете, посетили 64. Међународни београдски сајам 

књига.  
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Радионица Куда одлази бес одржана је 29. октобра 2019. године у одељењу VII2 и 

посвећена је контроли беса код ученика. 
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У петак, 1. новембра 2019. године психолог Влајко Пановић одржао је предавање на тему 

„Злоупотреба психоактивних супстанци“ ученицима шестог разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици наше школе учествовали су 7. новембра 2019. године на школском такмичењу 

из математике. 
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У оквиру наставе слободних активности из енглеског језика и ове године настављамо 

сарадњу са Америчким кутком. Наставнице енглеског језика Љиљана Шћекић и Славица 

Вучковић су организовале реализацију неколико часова у овом простору. 

У среду, 20.новембра 2019. године, група од 20 ученика наше школе је присуствовала 

радионици у Америчком кутку. У току неколико сати које смо тамо провели, ученици су 

имали прилику да у разговору са Гордоном Фенгом сазнају нешто више о Дану 

захвалности који се слави у САД и Канади. Заузврат, наши ученици су Гордона научили 

нешто више о славама и тако добили прилику да размене искуства и упореде обичаје у 

различитим земљама. 

Неки од наших ученика су у Кутку били први пут, па им је љубазна библиотекарка Тања 

Шудимац представила Кутак и све могућности које он нуди – бесплатне програме за све 

узрасте, као и бесплатно чланство без временског ограничења које омогућава 

позајмљивање књига из њиховог богатог фонда. 

Трећи део наше посете био је посвећен ликовно-језичкој радионици. Ученици су, пратећи 

упутства на енглеском језику, направили шарене папирне оригами ћурке. 

Ученици су били јако задовољни радионицом и приликом да разговарају са неким коме је 

енглески језик матерњи и изразили жељу да часове поново организујемо на овај начин. 
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4. децембра 2019. године наша ученица Жељана Покрајац освојила је награду за најбољу 

атлетичарку у категорији пионирки на нивоу града Београда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У суботу, 14. децембра 2019. године у Ада молу, ученици 14 основних школа са 

територије општине Чукарица учествовали су у хуманитарној акцији декорисања 

новогодишњих јелки.  

Након гласања за најлепше декорисану јелку, које је одржано преко Фејсбук странице Ада 

мола,  јелка коју су декорисали ученици ОШ „Карађорђе“ освојила је друго место, а школа  

донацију у износу од 1500 евра. 
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Филмско вече у ОШ „Карађорђе“ 

 Нова година још није стигла, али забава је већ почела у нашој школи. Ове године 

смо решили да нашим ученицима понудимо филмски ужитак као једну од новогодишњих 

активности.  У уторак, 17. децембра 2019. године одржано је филмско вече. Ученици су 

имали на располагању 4 филма од којих су могли да изаберу онај који највише одговара 

њиховом узрасту и интересовањима. Најмлађи ученици су се углавном одлучивали за 

„Писмо за Деда Мраза“ и новогодишњи класик „Сам у кући“, док су пажњу наших 

старијих ученика привукле екранизација викторијанског романа „Гордост и предрасуде“ и 

филмски приказ животне приче Криса Гарднера у филму „У потрази за срећом“.  
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26. децембра 2019. год. ученици наше школе посетили су школу „Милоје Павловић“ где 

су првацима поделили пакетиће. Ову волонтерску акцију организовали су ученици седмог 

разреда. Овом приликом упознали су ученике и запослене ове школе. Добили су и 

информације о занимањима – дефектолог, специјални педагог, логопед, соматопед. 
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Новогодишњи маскенбал ученика млађих разреда организован је 27. децембра 2019. 

године. Жири су сачињавали ученици шестог разреда. Најбоље осмишљене и креиране 

маске награђене су пригодним поклонима. 
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Истог дана ученици млађих разреда су организовали купопродајну изложбу за родитеље 

ученика и за све заинтересоване ученике и наставнике школе. Честитке и разне украсе 

ученици млађих разреда правили су на часовима Ликовне културе и у оквиру часова 

Ликовне секције. 
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27. јануара 2020. год. обележена је школска слава Свети Сава. Након сечења славског 

колача и поздравне речи директорке школе, уследио је пригодан програм ученика школе. 
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28. фебруара 2020. год. ученици наше школе, заједно са својим наставницима и 

школском библиотекарком, су учествовали у акцији Друштва школских библиотекара 

Србије „Читајмо гласно“ поводом обележавања Националног дана књиге. 
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10. марта 2020. године ученици првог разреда су прошли обуку на саобраћајном 

полигону постављеном на школском терену, где су у симулираним условима имали 

прилику да вежбају и уче о безбедности у саобраћају и о саобраћајним правилима. 
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10. марта 2020. године у одељењу 42 је одржана радионица на тему „Да вам представим 

своје занимање – васпитач“. Радионицу су водили родитељи ученика. 
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

СРПСКИ ЈЕЗИК – 1. Ивона Стојковић, 

2. Балша Анђић 

3. Урош Кубуровић 

4. Дуња Тешић, Александра Станковић, Наталија Главоњић, Наталија 

Роквић,  Анђа Прица и Ана Станимировић имају пласман са 

прошлогодишњег такмичења. 

МАТЕМАТИКА – Балша Анђић (52) – 1. место на школском такмичењу 

Страхиња Сушић (52) – 1. место на школском такмичењу 

Вук Лазин (51) - 2. место на школском такмичењу 

Ивона Стојковић (51) – 3. место на школском такмичењу 

Александра Станковић (62) – 1. место на школском такмичењу 

Калина Дукић (62) – 2. место на школском такмичењу 

(Наставник Сандра Куљић) 

Војин Миленковић (31) – 1. место на школском такмичењу 

Нина Јовић (32) – 2. место на школском такмичењу 

                              3. награда на општинском такмичењу 

Лена Алексић (32) –3. место на школском такмичењу 

(Учитељица Маја Јовић) 

Тамара Станковић (31) – 3. место на школском такмичењу 

(Учитељица Драгана Аврамовић) 

Лена Марковић (42) – 1. место на школском такмичењу 

(Учитељица Снежана Ковачевић) 

Павле Петковић (41) – 2. место на школском такмичењу 

Катарина Станковић (41) – 2. место на школском такмичењу 

(Учитељица Ивана Огњановић Антонић) 

На математичком такмичењу „Мислиша“ учествовала су 54 ученика. 

ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС – Петра Стевановић (31) је освојила друго 

место на Трећем Божићном конкурсу интернет часописа „Табла“ за најлепшу песму у 

другој категорији. Учитељица Драгана Аврамовић 

ГЕОГРАФИЈА – школско такмичење  је одржано 28.02.2020. године, а ученици који су се 

пласирали на општинско такмичење (које због пандеминје није одржано по предвиђеном 
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распореду 22. марта 2020.године) су Анђа Прица 72 и Огњен Анрејић 81 који су освојили 

максималан број бодова. Наставник Марија Зупчић 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – „Авиомоделарство“ – учествовали су ученици 52 

разреда Алексија Анђелковић и Балша Анђић. Балша Анђић је освојио 2. место и пласирао 

се на Општинско такмичење, које је отказано. Наставник Никола Прица 

ИСТОРИЈА – Вања Ћосић (61) се пласирала на Општинско такмичење, које није 

одржано. Наставник Марина Гојић 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – Ученици су освојили 3. место на 

Општинском такмичењу у одбојци. Наставник Ненад Салаи 

БИОЛОГИЈА – На општинском такмичењу су учествовали  Лука Петровац (71) , Ивана 

Димић (71)  и Сара Миловановић (72). Наставник Нина Анђић 

У овој школској години велики број такмичења није реализован због пандемије 

узрoковане вирусом корона. 

16. маја 2020. године Основна школа „Карађорђе“ је прославила јубилеј, 215 година од 

оснивања. Нажалост, због ситуације у којој се нашао читав свет, нисмо били у могућности 

да прославимо уз свечаност, приредбу и дечје осмехе. Ипак, ученички гласови су се 

итекако чули и ове године! Деца су била вредна, па су и поред преоптерећености онлајн 

наставом и задацима имали воље и времена да покажу своју креативност из разних 

предмета. Њихови радови се налазе на сајту школе http://osko.edu.rs/dan-skole/. 

http://osko.edu.rs/dan-skole/

