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СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.

Милица Гарић, 43
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„Чудно је како је мало 
потребно да будемо срећни и 
још чудније како нам често баш 
то мало недостаје...“

Иво Андрић

С р е ћ а…
Постоји много дивних ствари 

и појава које наш свакодневни 
живот чине лепшим и срећнијим. 
Сунчан дан, добра књига, искрени 
пријатељи, шетња познатим 
улицама. Опојан мирис липе, сваког 
пролећа, који се шири Београдом...

Осмех, који не кошта ништа, а 
вреди много, радује нас, осваја, 
заноси. Често се питамо да ли смо 
заиста срећни и шта је то заправо 
срећа?

Свако од нас може да осети 
истинску срећу ако се загледа 
дубоко у себе и ту пронађе оно шта 
му је најважније.

„Пре него што кренете да 
тражите срећу, проверите – 
можда сте већ срећни. Срећа је 
мала, обична и неупадљива и 
многи не умеју да је виде.  

Душко Радовић 

Речи  уРедника
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филип инфо

Естетско уређење школе

Почетак ове школске године био је 
обележен радовима на фасади школе 

који су успешно приведени крају. Осим фасаде 
урађена је и термоизолација на спољним 
зидовима и постављени су нови олуци. 
Оплемењеном изгледу школе допринело је и 
сређивање терасе, постављањем жардињера 
са цвећем, столица и столова. Тапациран је  
намештај у библиотеци и побољшан видео 
надзор. Окречена је учионица и канцеларија 
рачуноводства. Урађено чишћење и  започета 
је адаптација подрумских  просторија. 
Набављени су нови ПП апарати и приручне 
апотеке. Сређена је дворишна фонтана и 
засађено је цвеће.

Ноћ истраживача 

Ученици  наше школе су 29. 9. 2017. године, 
са наставницом биологије, Драганом 

Петровић-Косановић посетили манифестацију 
Ноћ истраживача. Ове године манифестација 
се одигравала на неколико локација. У 
Француском институту су се ученици упознали 
са биодиверзитетом Србије, где су биле изложене 
различите биљне и животињске врсте. Музеј 
науке и технике је приказао низ техничких и 
научних достигнућа. Сви садржаји су били веома 
занимљиви и едукативни ученицима. Већина 
занимљивости са којима су се сусрели их је веома 
заинтресовала. 

Посете
Биоскоп Фонтана и гледање филма 

Чудовишта из моје породице;
Полудневни излет  Мали Дунав, Радмиловац;
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СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.

Милица Гарић, 43
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филип инфо

16. 11. 2017. године  Дан толеранције;
20.11. 2017. године Светски дан права 

детета;
10.12.2017. године  Дан људских права;
11.12. 2017. године  Светски дан планина ;
31. 1. 2018. године Национални дан без 

дувана;
Обележавање датума је протекло кроз 

радионице и ученичка излагања. 
Поводом Дана библиотекара, 26. 1. 

2018. године ученици су израдили корице за 
омиљену књигу.

Стручно су се усавршавали у организацији 
Министарства просвете – Oбука за 
електронски дневник.

Угледни час из математике је одржала 
Ирена Халиловић 3/2.

Присуствовали семинару Даровити и 
подбацивачи који је држала Ана Алтазар 
Димитријевић.

Дечја недеља  

Поводом Дечје недеље ученици 2/1 
посетили су другаре и учитељицу Снежу 

из ОШ Веселин Маслеша. Након упознавања 
уследило је дружење на спортским теренима. 
Није изостао ни „слатки тренутак”. Дружење 
са нашим новим другарима ћемо наставити. 
Очекујемо да ће нам ускоро узвратити посету!

Дан здраве хране 

Чланови Вршњачког тима су 16. 10. 2017. 
год. обележили овај значајан датум овај 

дан се обележава у више од 150 земаља у целом 

свету. Наши ученици су били веома креативни и 
маштовити у аранжирању здравих оброка. У томе 
им је подршку пружала наставница енглеског 
језика Ирена Бојовић-Миљковић. На тај начин су 
послали поруку својим вршњацима да у време 
брзог живота и брзе исхране треба да развијају 
здраве животне навике.

Ученици 1/3 су обележили Дан здраве 
хране у својој учионици. Уживали су у 

воћу и поврћу заједно са учом Иваном.

Радионица Роботи у 
основној школи

Ученици наше школе и ОШ Браћа  Барух су 
27.10.2017. године одржали радионицу 

Роботи у основној школи II на штанду 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја на 48. Сајму образовања и наставних 
средстава.

У оквиру радионице су ученицима четвр-
тог разреда ОШ Бранислaв Нушић, као и 

другим посетиоцима Сајма, представили mBot 
робота и могућности његовог програмирања. 
Посетиоци су били задовољни што су могли да 
програмирају mBot робота да се креће онако 
како желе, да свира, светли. Циљ је да што више 
деце упозна програмирање, јер оно развија 
логичко размишљање и креативност, учи их 
методичности, стрпљивости, аналитичком при-
ступу проблему, изграђујући им самопоуздање.

Школу су представљали ученици: Стефан 
Дингарарац 6/3, Aндрија Бернер 8/1, Срђан 
Бернер 8/1, Лазар Недељковић 8/2 и настав-
ница Мојца Вербич.
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турнира у фудбалу и одбојци поводом 
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Рукометаши наше школе 7 и 8. разреда 
су овојили 1. место на општинском 

такмичењу и пласирали се на градско. Екипа 
одабраних, одличних и добро мотивисаних 
ученика предвођених наставницима 
физичког васпитања Иваном и Бојаном су 
још једном показали да такмичарски дух, 
тимски рад и жеља за успехом доводи до 
врхунских спортских резултата. Све похвале 
наставницима  и ученицима са жељом да у 
будућности освоје што више медаља.

"Hour of Code"

Ове године се обележава 50 година 
дечјег програмирања. Ученици наше 

школе су се придружили светској акцији 
"Hour of Code", чији је циљ да промовише 
дечје програмирање, да деца од најмлађег 
узраста почну да развијају логичко мишљење 
и алгоритамски начин размишљања. 

Стиже Нова година

Продајну новогодишњу изложбу са 
ученицима спремале су наше учитељице: 

Нада Петковић,  Наташа Мартиновић,  Санела 
Драча и Татјана Нинковић. Веома занимљиво и 
креативно учешће ученика млађих разреда, који 
су показали изузетан таленат и креативност у 
изради новогодишњих радова. Изложба је била 
приказана у холу школе.

Снешко и Шишарко  

Ученици 1/4 су на часу ликовне културе 
правили Снешка Чарапуљка, Скијаша 

Шишарка  и Божићне венчиће.

Пливање за часни крст

У организацији Одбора за верску наставу 
Архиепископије београдско – карловачке, 

18. 01. 2018. године, одржано је за ученике од 1-4 
разреда основне школе пливање за часни крст. 
Нашу школу су представљали ученици четвртог 
разреда. Наталија Рајчевић 4/2 и Марко Перишић 
4/1, при чему је Марко први допливао до крста.
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Причешће пред 
Васкршње празнике

Ученици наше школе, традиционално, 
у сусрет најзначајнијим хришћанским 

празницима, након поста одлазе заједно са 
вероучитељем Небојшом Грујићем у цркву, на 
причешће. Ова већ устаљена вишегодишња 
традиција усмерава младе генерације деце путем 
вере и симболизује  прави начин прославе и 
обележавања Божића и Васкрса.

Обележавање 
Дана Светог Саве

У нашој школи свечано је обележен 
Дан Светог Саве. У обележавању 

овог дана учествовали су ученици старијих 
разреда. Реализовали су ову манифестацију  са 
наставницом српског језика Јованом Стругар, 
вероучитељем Небојшом Грујићем, наставницом 
музичке културе Сањом Икач, хором и мајком 
ученика наше школе, Иваном Бојанић. Извели  
су сјајну и занимљиву представу под насловом  
Свети Сава. Представа је била веома едукативна, 
са освртом на српску традицију и културу и 
елементима модерних сценских решења.. Сјајна 
глумачка екипа ученика школе уз одличан избор 
музике и подршку хора. Све похвале.

Посета министра 
просвете нашој школи

Министар просвете, науке и технолошког 
развоја Младен Шарчевић и градски 

менаџер Горан Весић су 12.02.2018. године  
обишли нашу школу, поводом радова на фасади и 
термоизолацији. 

Министар је закључио да је све што је 
урађено у школи добар пример како 

министарство и град улажу у школске објекте. 
Осим новца који је обезбедило министарство у 
школи је завршено реновирање тоалета, урађен 
је нов под, атријум, ограда, а уведен је и видео-
надзор. Весић је истакао да је школа изграђена 
1959. године  и да је реконструкција неопходна. 
Наша школа је према његовим речима међу 
десет најбољих школа на територији Београда. 
Директор школе Милан Луковић се захвалио 
министарству и граду на труду и том приликом 
истакао да је Горан Весић пре годину дана обећао 
реконструкцију и да је обећање испуњено.

Данас ова школа изгледа као савремена, 
модерна, естетски оплемењена образовна 

установа.  Школа ће бити укључена у све процедуре 
дигитализације, а можда ћемо урадити и један 
мањи IT центар за овај део Вождовца, истакао је 
том приликом  Шарчевић. 

Сајам образовања

 ОШ Филип Филиповић и ОШ Ђура Даничић 
организовале су Сајам образовања за општи-

ну Вождовац за ученике и родитеље VIII разреда. 

 У петак 02.03.2018. године 17.30-20.30h у 
просторијама школе ОШ Филип Филиповић, 

Булевар ослобођења 317, представило се више од 
30 средњих школа.
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Дан девојчица

 среда, 28. март 2018. године 

Овим путем желимо да истакнемо да смо се 
прикључили манифестацији под називом  

Дан девојчица, која ће се традиционално, као 
и претходних година, одржати у априлу месецу. 
Наша школа ће тим поводом пратити све 
планиране активности и учествовати у њиховој 
реализацији.

Волимо природу јер и 
природа воли нас!

У оквиру изборног предмета, чувари 
природе, одељења 2/3 и 2/4 су са својим 

учитељицама Љиљаном Бекић Милисављевић  
и Србиславом Кнежевић – Гагом, оплеменили 
фонтану у дворишту школе са разноврсним 
пролећним цвећем и понеким трајницама. Тако 
су се ту нашли разни цветни узорци чинећи 
ову малу оазу лепоте: чуваркућа, лепа бегонија, 
ђурђевак, ноћурак, кадифица, баштенски 
каранфил, рузмарин, виола, вербена, лепи јова, 
покоји украсни жбун...

Вредне дечје руке показале су колико 
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СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.

Милица Гарић, 43
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Освајачи 
републичких награда

Ученици наше школе су и ове године показа-
ли изузетне резултате у такмичењима, њих 

осморо су се такмичили у различитим областима: 
српски, физика, енглески, рецитовање, и показали 
својим примером да се рад и упорност увек награ-
де на прави начин. Директор школе је наградио 
ученике књигама. Овим путем се посебно 
захваљујемо њима и њховим наставницима са 
жељом да имају пуно  успеха и награда у даљем 
школовању.

Оне су увек ту за нас

Део слогана наше школе гласи да  је Филип 
школа у свему јака, колико је то тачно 

можемо сваког дана да се уверимо када покуцамо 
на њихова врата. Наше  увек љубазне, срдачне 
и насмејане Нена, Гоца, Весна, Снежа и Маја без 
којих ни ми не бисмо могли да будемо то што 
јесмо. Колико је важно оно чиме се оне баве знамо 
сви и зато их овим путем истичемо, похваљујемо, 
а уједно им се захаљујемо за сваки потенцијални 
проблем, који увек успешно решавају, топле речи 
подршке и присутности и са сигурношћу можемо 
да потврдимо да су оне  наш највећи ослонац у 
свакој ситуацији...  

Свети 
Василије Острошки

Дана 12.05.2018. године ученици на-
ше школе, који иду на часове верске 

наставе, а они који су имали жељу заједно 
су са вероучитељем Небојшом Грујићем 
посетили цркву Светог Василија на 
Бањици. Црква се налази у близини  
школе. Велики број ученика је желео да 
присуствује литургији и обележи један од 
значајнијих датума у црквеном календару 
православља. Свети Василије ,чудотворац, 
заштитник болесних и немоћних је светац 
за кога сви верници добро знају и кога 
изузетно поштују. Вероучитељ је још 
једном указао на прави пут и усмерење 
младих људи, пут вере, добрих мисли и 
светлости… 
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Клуб наставника и родитеља

Још једна сјајна могућност коју наша школа пружа. Клуб наставника и 
родитеља је основан са жељом да се презентују нове идеје, укључе родитељи у 
активности и живот школе. Анкетирани су сви родитељи ,  око Нове године, за 
учешће у школском животу. Формирани су тимови,  по интрсовању родитеља 
и изабрани наставници кординатори.  Одржни су састанци и договри око рада, 
посетa, професионалнe орјентацијe, спортских активности...

Драгана Вуксановић,  наставник немачког језика, је била са родитељима  и 
децом из школе  у посети прихватилишту за животиње у Раковици 11.05.2018. 
године.

Дана 28.05.2018. године у посети  позоришту Атеље 212 представа Славна 
флоренс, у јуну посета Ботанчкој башти.

Радионице реализовали: наставник енглеског језика Ирена Бојовић-
Миљковић , учитељ Иван Милановић, други учитељи и родитељи.

Дечак и девојчица разлике и сличности и разлике међу половима  др. 
Верица Јовановић, гинеколог 

пРиМеР доБРе пРакСе
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Обилазак Златибора

У суботу ујутру, око осам сати са 
својим одељењем, упутили смо се 

ка Златибору. Златибор је планина и парк 
природе у Србији, која се простире на 
површини од око  1000 км, дугачка је до 55 
км, а широка и до 20 км.

• Пружа се правцем северозапад-
југоисток. Највиши врх је Торник (1.496м). 
Златибор је познато летовалиште и 
зимовалиште, такође, је и познато климатско 
лечилиште. Налази се на северном делу 
области Стари Влах, граничне области 
између Рашке, Херцеговине и Полимља. 
Обухвата пределе три општине Републике 
Србије: Чајетину и један део општине Ужице, 
северни Златибор и  један мањи део општине 
Нова Варош( јужни Златибор).

• Јужна и источна граница Златибора су 
реке Увац и Велики Рзав. На западу, Златибор 
се граничи са Босном и Херцеговином, селима 
Мокром Гором, Семегњевом и Јабланицом. 
Пре доласка на Златбор обилазили смо 
предходна села као што су Сирогојно и 
Мокра Гора. Сирогојно је насеље у Србији, у 
општини Чајетина, у Златиборком округу. 
Мокра Гора је насељено место у граду у 
Ужицу, у Златиборском округу. Име селу је 
дао његов ага Мустај-бег из Прибоја. Кажу 
да је ту законачила нека војска и ложила 
сирову гору (дрва) на ватру па су говорили: 
„ ала је ова гора мокра“, па је тако настало 
име МОКРА ГОРА. У Мокрој Гори има пуно 
занимљивих налазишта. Као што је  била 
вожња Шарганском осмицом. Шарганска 
осмица је музејско – туристички комплекс, 

пруга узаног колосека, у власништву музеја 
железница Србије. Вожња Шарганском 
осмицом била је једна од најлепших и 
најзанимљивијих вожњи. Након те вожње 
сели смо у аутобус и упутили се ка Златибору. 

Уна Ђукић, 8/4

Разгледница
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довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.
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Б   е   ч

Беч је главни град и уједно једна од савезних држава Аустрије (нем. Wien, бечки дијалект Wean, мађ. 
Bécs, архаично Вијена од енгл. Vienna). Са око 1.730.000 становника (2,4 милиона на ширем подручју 

града) Беч је 10. највећи град Европске уније, далеко највећи град Аустрије и њено политичко, економско 
и културно средиште.

Град лежи на Дунаву, у најисточнијем делу Аустрије, недалеко од границе са Словачком, Мађарском и 
Чешком, на раскршћу путних праваца север-југ, повезујући Балтик са Јадраном и запад-исток, повезујући 
западну Европу са Балканом и даље Азијом. 

Историја Беча почиње пре око 4 миленијума чиме се подручје града сврстава међу најстарије људске 
насеобине на свету. Беч је тако једна од најстаријих метропола у 'срцу' Европе, царски град и место 
укрштања разних култура и утицаја, град који је вековима имао водећу улогу у креирању политичке сцене 
Европе и овог дела света. Био је седиште императора Светог римског царства, главни град Аустријског 
царства те Аустроугарске монархије када је и достигао свој врхунац крајем XIX века и са око 2.000.000 
становника представљао четврти град по величини на свету (после Лондона, Париза и Њујорка), културно 
средиште, речну луку, индустријски и трговачки центар повезан са чешким, мађарским и јужнословенским 
земљама.

Ш е н б р у н
Шенбрун је палата у Бечу, један од најважнијих културних споменика у Аустрији, а од 1960-их такође, 

једна од главних туристичких атракција у Бечу. Године 1569. свети римски император Максимилијан 
II купио је Катербург који се налазио на широком подручју између Мадлинга и Хајцинга, где се данас 
налазе Шенбрунски паркови и различите грађевине. С правом је назван креатором Шенбрунских 
паркова.

Ново име, Schönbrunn („лепи бунар“), има своје корене у бунару воде из кога се користила вода 
на краљевском двору у Бечу. По наређењу царице Марије Терезије, архитект Николаус Пакаси 
преобликовао је Шенбрунску палату у стилу рококо ере. На крају тзв. терезијанске епохе Шенбрунска 
палата била је снажан центар аустријског царства и царске породице.

Разгледница
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То СаМ ја

Т о   с а м   ј а

Нико савршен није,
Али то не мора да се крије

Можда сам другачија, 
али то сам ја

Нека свако то зна!
Никада се променити нећу,
У ономе што јесам уживаћу,

Нећу се мењати, а немој ни ти
Нисмо исти, сви смо различити.

Буди и воли оно што јеси
Ма шта год да се деси,

Немој да се мењаш, увек свој буди,
Прихвати све што ти живот понуди.

Сви нека се мењају, али ја ћу своја бити
И оно што јесам нећу крити!

Тијана Марковић, 7/1

Спортом до здравља и успеха

Колико је спорт важан за развој и здравље сваког човека слушамо 
свакодневно путем медија и кроз емисије везане за здрав живот и 
правилну исхрану. Наставници физичког васпитања у нашој школи 
се максимално труде, кроз разне спортске активности да децу 
усмере и едукују у том правцу. Деца временом, како сазревају , 
а у право време су окренути ка спорту и физичкој активности, то 
схватају као део своје свакодневнице. Представљамо вам једног у 
низу успешних спортиста наше школе.

Огњен Ристић,  ученик осмог разреда, активно се бави 
спортом од своје седме године. Као сада већ успешан рукометаш 
и члан рукометног клуба Партизан освојио је са својом екипом 
бројне медаље. У разговору са Огњеном сазнајемо да тренира 
сваки дан, што му није тешко и поред бројних обавеза у школи и 
припрема за сада актуелни завршни испит. У низу успеха који су иза 
њега издвајамо она признања која је освојио за своју школу заједно 
са екипом и наставницима физичког васпитања Иваном и Бојаном. 
Рукометаши наше школе, а са њима и Огњен су  били освајачи 
бројних медаља од којих  издвајамо само неке: 2013/2014. год. 1. 
место на општини и 1. место у граду,  2015/2016. год.   1. место на 
општини и 3. место у граду,  2018. год  1. место на општини.

И као што смо одвно чули речи У здравом телу здрав дух Огњену 
желимо пуно среће и успеха у даљем животу и још много медаља 
у спортској каријери.

Стигао је мај, а са њим и крај

У животу постоје тренуци за које мислимо да дуже трају, а у ствари брзо пролазе. Ближи се крај. Осам 
година дружења, несугласица и љубави се завршава за месец дана.

Нисмо најбољи у школи, али смо заједница која се и данас држи заједно у добру и у злу. Осећања су 
ми помешана. Недостајаће она смејања, преписивања и несташлуци које смо имали. Заједно смо лакше 
пребродили све неправде и грдње. Проводећи сваки дан са њима постали су моја друга породица. Кад се 
вратим осам година уназад схватим да смо били деца, једно другом непозната која су тог дана почела да деле 
тајне, клупу и ужину. Све те екскурзије, излети и матура која се ближи, остаће ми у најлепшим сећањима. 
Пријемни, који већина нас схвата врло неозбиљно се ближи. Након тога, свако ће кренути својим путем. 
Жеља ми је да се после неколико година сретнемо сви заједно и да сумирамо свих осам година проведених у 
школи. Моје одељење и ја захвални смо учитељици и разредној које су нас усмериле на прави пут.

Сада смо спремни да као велики људи крочимо у нови период живота, средњу школу. Тамо ћемо се срести 
са новим изазовима окружењем и приатељима.

Софија Антонијевић, 8/4

П р о л е ћ е 

Стигло је пролеће,
листа дрвеће и цвета цвеће.

У парку деца
играју се пуна среће.
А баке у саксијама

саде цвеће.
Пролеће дарове дели свима,

низ ливаде младе, 
расуле се беле раде.

Андреј Симић, 3/1

Ф у д б а л

Фудбал је моја омиљена игра
кад шутнем лопту,

она се заврти као чигра.
Мој другар Јанко

јури као ветар,
а на другом голу

стрепи Петар.
Фудбал је најлепша игра на свету,
фудбал је освојио целу планету.
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СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.

Милица Гарић, 43
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То СаМ ја

На растанку памтићемо

Коначно, дошао је и тај дан. Дан када за нас време 
стане и када казаљке заћуте. Дан када нам се књиге 
почаствовано клањају и када нам се отварају нови 
путеви за будућност.

Већ је топли јун, а ми млади и зрели напуштамо 
ову школу са знањем, поштовањем и са вечним 
пријатељима које смо овде срели. Напуштамо старе, 
дрвене и помало ишаране ђачке клупе из којих смо 
преписивали и проводили већину времена. Остављамо 
све добре наставнике, који су се такмичили у томе ко 
ће пре да нас ућутка и да једном у нашем одељењу 
завлада мир.

Памтићу та времена. Памтићу још и тај чувени 
велики одмор који смо сви обожавали, и сва та 
лудила која смо правили. Све те шале, игре, песме, 
тајне, па чак и туче, свађе и заљубљивање – увек ће 
ми бити познате. Поготово ћу се сећати свих прелепих 
екскурзија, на којима смо остајали будни до глуво 
доба ноћи и незаборавно се проводили.

Свих ових осам година биле су осам незаборавних 
година у мом животу. Сећам се, како су ми старији 
говорили да су то најлепше године. И сад то видим.

Крај је. Одлазимо као прави правцати људи и 
напуштамо једни друге. Било би ми драго када би 
сви наставили да се дружимо и да и даље проводимо 
прелепе тренутке заједно.

 И поред свега овога, имам само још једну жељу, 
а то је да нас не забораве. Јер, ми нисмо било ко. Ми 
смо VIII2 које управо одлази. Хвала вам на свом знању 
што сте нам пренели, и хвала вам за све остале бајне 
тренутке које смо са вама доживели. А сад, Адио!

Никола Ђорђевић,VIII/2

 с  а  н 
Сањало дете чоколаде лете,

а жуте банане скачу на све стране.
Сањало дете бомбоне лете,

А другари мали, бацају конфете.
То дете порасло,  

Порасло од главе до пете,
а и даље сања 

бонбоне и конфете.
Селена Дробњак, 3/1

У свету маште и надахнућа

Кажу да машта може свашта. Колико 
је важно да развијамо своје креативне 
могућности, сањамо , желимо и свакога 
дана нешто ново учимо толико и можемо 
да се потрудимо у томе да трајемо. Док 
смо мали бајке су саставни део нашег 
одрастања, уз њих лепше спавамо и 
више ствари можемо да додирнемо у 
сновима. А када пожелимо своје снове 
да претворимо у стварност онда нам 
за то осим жеље треба и пуно рада и 
одрицања..

Теодор Танасковић, ученик 
четвртог разреда наше школе је на путу ка 
остварењу својих маштања. Још од првог 
разреда активно учествује у драмској 
и рецитаторској секцији са којима је 
освојио бројна признања и награде на 
такмичењима општинским и републичким 
зa своју школу. Од бројиних награда 
издвајамо: 5. место на републичком 
такмичењу рецитатора 2016. год, као и 
2017/2018. год. 3. место у граду и 5. место 
на републичком такмичењу.   Члан је 
школице глуме Иза седам мора. Због 
свог израженог талента за глуму често је 
учествовао у реализацији приредби за 
Дан школе и Светог Саве. Желимо му да 
истраје у својим сновима и да што више 
награда осваја.
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у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.

Милица Гарић, 43
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Мој БеогРад
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СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.
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одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.

Милица Гарић, 43
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Моја СРБија

М а н а с т и р   М и л е ш е в а

Налази се код Пријепоља, на реци Милешевци. 
Овај манастир је подигао Стефан Владислав као 
своју задужбину, а у Милешеви је и сахрањен. 
Манастир представља културно добро које је од 
изузетног значаја.

Фреске Милешеве се убрајају у најбоља 
европска остварења у 13. веку. Најпознатија међу 
њима је фреска Бели Анђео, која својом лепотом 
надмашује остале. Поред ње, у Милешеви се 
налази и Богородица из Благовести и Криторска 
композиција. Садржи портрете Владислава, 
Светог Саве, Стефана Првовенчаног, Радослава 
и Драгослава. Овај манастир одише лепотом и 
миром.  Препоручујем да посетите Милешеву.

Ћ  е л е   к у л а

Ћеле кула (кула од лобања) споменик је из Првог српског устанка, који је у знак одмазде 
изградила тадашња турска власт. Кула је 
сачињена од преко 100 лобања, међу којима је 
и глава Стевана Синђелића, предводника у бици 
на Чегру 1809. године. Налази се у Нишу.

Данас је преостало свега 58 лобања, а 1892. 
преко куле је подигнута капела.

Иза овога стоји Хуршид-паша, који наређује 
да се коже са српских глава одрежу и напуне 
сламом, затим пошаљу у Цариград као 
показатељ начина са којим се треба поступати 
са побуњеном рајом. За сваку главу поклањао 
би 25 гроша. Како би једном за свагда заплашио 
Србе, наређује да се направи зид и да се у њега 

убаце лобање погинулих Срба. Овај поступак никада неће бити заборављен и заувек ће бити 
упамћен као немилосрдно дело Турака. 

Ђ а в о љ а   в а р о ш

Ђавоља варош је скуп земљаних кула, на чијим се врховима 
налазе капе. Има их више од 200, висински распон је од два до чак 
петнаест метара, а широке су од пола до три метра! То је редак 
природни феномен, који се налази на планини Радан, у близини 
Куршумлије. Ђавољу варош чине 202 куле, које су настале 
стрпљивим радом природе. Смештена је у две јаруге: Ђавоља 
и Паклена јаруга. Ђавоља варош је један од 77 кандидата за 
седам светских чуда природе. Проглашена је за природно добро 
изузетног значаја. Зрачи мистериозном и запањивом светлошћу.

Тијана Марковић, 7/1
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Кањон реке Увац се сматра за једно од 
најлепших места у Србији. Налази се 

у југозападној Србији, између планина Јавор 
и Златар, познат је по својим укљештеним 
меандрима. Такође, ово је једно од последњих 
станишта белоглавог супа, предивне птице 
која је готово изумрла.

Део клисуре реке Увац, површине 2 543 
хектара, је 1971. године проглашен за 

Специјални резерват природе Увац. Налази 
се на надморској висини од 902 до 1276 
метара. 

Река Увац је најдужа притока Лима. 
Извире на надморској висини од 

560 метара. Дужина реке Увац износи око 
120 километара. Обзиром на то да је Увац 
планинска река, њен хидроенергетски 
потенцијал је искоришћен формирањем 

три бране, самим тим и три вештачка језера. 
То су Златарско језеро или Кокин Брод, 
Сјеничко или Увачко језеро и Радоињско 
језеро. Обале клисуре реке Увац красе шуме 
оморике, брезе, бројне ливаде, пропланци…

Велика пажња је усмерена на 
Златарско језеро, које је настало 

шездесетих година прошлог века. Брана 
која је изграђена је највећа земљана брана 
у Европи. Ниво воде Златарског језера 
достиже и до 45 метара. Оно што Златарско 
језеро чини јединственим су чувени 
меандри реке Увац. Река се вијугаво пробија 
кроз кречњачке стене, формирајући изглед 
правог лавиринта. Меандри реке Увац 
простиру се све до Радоињског језера. 
Занимљиво је то што у овом делу свог тока, 
река Увац има карактеристичну зелену боју.

заниМЉиВA геогРафија и Биологија

Река увац и природно 
станиште белоглавог супа
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Такође, на обалама Златарског језера 
се налази највеће природно станиште 

белоглавог супа на целом Балкану. 
Белоглави суп је симбол кањона реке Увац. 
Пре двадесет година ова ретка врста је 
била пред изумирањем. Тада је у кањону 
боравило свега 7 јединки белоглавог супа. 
Оснивањем фонда за заштиту белоглавог 
супа, омогућено је постављање хранилишта. 
Белоглави суп је лешинар, храни се 
искључиво месом угинулих животиња што 
га чини великим заштитником екосистема. 
Обзиром на то да ове прелепе птице имају 
једног партнера за цео живот, као и да женка 
леже само једно јаје годишње, тим који је 
успео да бројку од 7 јединки повећа на чак 
300, заслужује сваку похвалу. Овај небески 
краљ који има распон крила од 2,7 метара, 
од давнина краси грб Србије. Потпуно 
уживање погледа на меандре реке Увац 
омогућава долазак на видиковац Молитва. 
Поред белоглавог супа, Увац је станиште 
за још 100 врста птица. Неке од њих су 
сури орао, планински пузгавац, водомар, 
буљина…

До скора је Увац крио једну велику 
тајну. Мештани овог краја су били 

упознати са две пећине, Ледничком и 
Ушачком. Бројним истраживањима која су 
обавили врсни спелеолози је установљено 
да је у кречњачким стенама присутан 
један изузетан природни феномен. Ради 
се о пећинском систему дугом више од 6 
километара. Ушачка и Ледничка пећина 
су повезане многобројним каналима и 
дворанама које су украшене прелепим 
пећинским накитом. На излазу из Ушачког 
система се налази савршено место за 
камповање.

Ова заслепљујућа лепота заиста 
оставља без даха. Поглед у висину 

усмерава ка овим летећим божанствима, 
која нас подсећају на потребу да оваква 
места остану баш онаква каква су сада. 
Кањон реке Увац за сваког љубитеља 
природе нуди по нешто. Било да се ради о 
риболову, планинарењу, камповању или 
бициклизму, кањон Увца је једна од топ 
туристичких атракција Србије. 

Ива Ал Халиди, 6/3
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школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.
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Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.
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заниМЉиВа иСТоРија

Вук Караџић

Карађорђе Петровић

Фудбалска репрезентација

Интересантно из историје
1. Рат између Србије и Бугарске завршен је 3. 

марта 1886. године склапањем мировног споразума у 
Букурушту, који је имао само једну реченицу: „Између 
Краљевине Србије и Кнежевине Бугарске мир се 
васпоставља потписивањем овог уговора.” 

2. Вук Караџић је 1823. године уписао студије 
хирургије на Универзитету у Лајпцигу, али их је 
напустио после похађања вежби из анатомије. Сви 
знамо шта је било после тога.

3. Срби су кукуруз у почетку звали турско жито, 
пошто су га у наше земље донели током османске 
владавине.

4. Први професионални војници у Србији су постојали још у 13. веку. Ангажовао 
их је краљ Милутин, који је током своје дуге владавине плаћао најамнике разних 
националности и вероисповести: Кумане, Турке, Осете и Латине.

5. Порођају краљице Наталије Обреновић 14. августа 
1876. године присуствовали су председник владе 
Стевча Михаиловић, министар иностраних дела Јован 
Ристић и митрополит Михаило. 

6. Карађорђе се 1817. године вратио у Србију преко 
Аустрије. Путовао је са лажним руским пасошем који је 
гласио на име Анастасије Николић.

7. Венчање краља Александра Карађорђевића и 
румунске принцезе Марије одржано је 8. јуна 1922. 
Године, а на двору су после церемоније установили 
да је нестала половина златних кашика, виљушака 
и ножева, па су после тога одлучили да више не 
организују тако велике пријеме. Бар неко време...

8. Дубровник је био омиљено место азила за многе истакнуте личности из 
Србије. Тамо су због политичке несигурности, уточиште налазили српски краљеви 
Радослав и Владислав, ћерка краља Драгутина, ћерка краља Милутина, деспот Ђурађ 

Бранковић, удовица деспота Лазара Бранковића. У 
народу чак постоји изрека забележена већ око 1440. 
године: Ако зеца гоне и он се склања у Дубровник.

9. Наша фудбалска репрезентација је на Прво 
светско првенство у фудбалу у Уругвају 1930. године 
путовала поштанским бродом чак 18 дана.

10. Супруга књаза Милоша Обреновића, Кнегиња 
Љубица је у нападу љубоморе пуцала из кубуре.
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В а с а  Ч а р а п и ћ

(1768 – 1806) 

  

По јунаштву, поуздању и 
одлучности, чувеном имену и 
добром гласу — стајао је у почетку 
устанка Васа Чарапић, војвода 
грочански, уза самога Вожда 
Карађорђа. Тако га је и песма 
народна ставила, одредивши 
му завидно друштво у лепим 
стиховима: 

Београде, што си потамнео?

А како ти потамнити нећу,

Кад ме бију са четири стране:

С једне стране даре од Русије,

С друге стране од Беча ћесаре,

С треће стране Петровићу Ђорђе,

А с четврте Чарапићу Васо!

 Налазећи се на врхунцу 
такве славе, Чарапић је јуначки 
погинуо на бедемима тврдога 
Београда у зору 30. новембра — 
на Св. Андрију — 1806. године. 
Шта је Србима значила смрт 
његова сведочи народно певање 
по освојењу Београда:

Београде, велика радости!

Чарапићу, велика жалости!

Београд се од Турака узе,

Али соко Чарапићу паде!

Јелена Калезић, проф. историје

заниМЉиВа иСТоРија
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СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.

Милица Гарић, 43
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Ученици наше школе су и 
ове године, показали изузетне 
резултате на такмичењима из 
свих предмета...

Ученици наше школе су били 
врло успешни на општинским, 
градским и републичким 
такмичењима и постигли су 
следеће резултате:

OПШТИНСКО И ГРАДСКО 
ТАКМИЧЕњЕ

хеМијА
Душица Тасић, VII4 – 3. место на  

општинском и 1. место на градском 

такмичењу

еНглеСКи језиК
Милица Миладиновић,  VIII2 – 2. место 

на оштинском такмичењу и 2. место на  

градском такмичењу,  на републичком 

такмичењу показала изузетне 

резултате

НеМАчКи  језиК
Милица Миладиновић,  VIII2 – 2. место 

на оштинском такмичењу 

МАТеМАТиКА
Душица Ђорђевић, VII4  – 1.местона 

општинском и  3. место на градском 

такмичењу

Душица Тасић, VII4  - 3. местона 

општинском такмичењу

Вукашин јованчић, VI1 -2. место на 

општинском такмичењу

Петар Стојановић, VIII3 - 3. местона 

општинском такмичењу

Стефан Дингарац, VI3 – 3. место на 

такмичењу Кенгур без граница и позив 

на финале

Тијана Спасић, V4 - 3. место на 

општинском такмичењу

Младен Марковић, V4 - 3. место на 

општинском такмичењу

Тијана Спасић, V1 - 3. место на 

општинском такмичењу

Младен Марковић, V1 - 3. место на 

општинском такмичењу

геОгРАфијА
Анђела Павловић,  VIII3 –3. место на 

оштинском такмичењу 

Никола Ђорђевић,  VIII2 –3. место на 

оштинском такмичењу 

Софија Ђокић,  VIII3 –3. место на 

оштинском такмичењу 

јана Дринчић, VII3 – 1. место на 

општинском 

Тадија Милићевић, VII3 - 2. место на 

општинском такмичењу

Михаило Вуковић, VII4 – 2. место на 

општинском 

Тодор Ракић, VII4  - 2. место на 
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1

СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.

Милица Гарић, 43
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општинском такмичењу и 3. место на 

градском такмичењу

јана Дринчић, VII3 – 2. место на 

општинском такмичењу и 3. место на 

градском такмичењу

Александра Радовановић, VII1 –2. 

место на општинском такмичењу 

и 2. место на градском такмичењу, 

пласман на републичко такмичење

Михаило Вуковић, VII4 – 3. место на 

општинском такмичењу 

Тамара филиповић, VIII2– 3. место на 

општинском такмичењу

Мила илић, VIII2 – 3. место на 

општинском такмичењу и 3. место на 

градском такмичењу

Милица Миладиновић,  VIII2 – 1. 

место на оштинском такмичењу и 

2. место на  градском такмичењу, 

пласман на републичко такмичење

Павле георгијев, VIII2 – 1. место на 

оштинском такмичењу и 2. место 

на  градском такмичењу, пласман на 

републичко такмичење

јана ивановић, VIII2 – 1. место на 

оштинском такмичењу и 2. место 

на  градском такмичењу, пласман на 

републичко такмичење

Нина Ђорђевић, VIII2 – 1. место на 

оштинском такмичењу и 1. место 

на  градском такмичењу, пласман на 

републичко такмичење

СРПСКи језиК и језичКА 
КулТуРА - гРАМАТиКА 

федор Вуксановић, V1 – 2. место на 

општинском такмичењу 

Наум Милиновић, V1 - 2. место на 

општинском такмичењу 

лука Соломун, V3 - 3. место на 

општинском такмичењу

Тадија Милићевић, VII3 – 3. место на 

општинском такмичењу и 3. место на 

градском такмичењу

ленка Матић, VI1 – 1. место на 

општинском такмичењу и 2. место на 

градском такмичењу

ирина Радосављевић, VI1 –  2. место 

на општинском такмичењу

Милица Миладиновић, VIII2- 2. место 

на општинском такмичењу и 3. место 

на градском такмичењу

Нина Ђорђевић, VIII2-  3. место на 

општинском такмичењу и  3. место на 

градском такмичењу
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градском такмичењу

јана ивановић, VIII2- 1. место на 

општинском такмичењу и 3. место на 

градском такмичењу

БиОлОгијА
Тијана Спасић, V4 – 3. место на 

општинском такмичењу 

Магдалена Ђокић, VI1 -  3. место на 

општинском такмичењу

ленка Матић, VI1-  3. место на 

општинском такмичењу 

Кристина Миљуш, VI1 - 2. место на 

општинском такмичењу

Вуковић Михаило, VII4 - 3. место на 
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СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.

Милица Гарић, 43
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ко зна зна

Nomen est omen -  каже стара латинска 
пословица. Са друге стране могао би 

стајати цитат : „Можеш ме звати како год хоћеш, 
јер ја нисам име“, реченица коју изговара Лето 
Други, божански црв у Хербертовом роману  „ 
Дина “. Заиста дубоко хумана је Летова изјава, 
јер велика ствар је препознати у другима њихову 
праву природу, њихове људске особине, невезано 
за име или одело које носе, њихову боју коже, или 
језик којим говоре. Но, вратимо се ипак старим 
Латинима. 

Родитељи, бирајући имена својој будућој или 
тек рођеној деци, свесно или несвесно желе 

да им унапред одреде карактер, да  тим именом, 
тајним кодом који у себи садржи, том мантром 
утичу на формирање њихових  личности. Вук, 
Mиодраг, Градимир, Жељка, Анђела, Мирко, 
Добривоје, Дуња,  јасно говоре о жељама 
родитеља (или кумова). Не знамо како је бивша 
професорка српског језика у нашој школи - Јагода 
Жунић добила име, али то овде није ни важно. 
Знамо само да су атрибути јагоде, тог сласног, 
јарко црвеног бобичастог воћа опојног мириса 
и жуне, птице из породице детлића, предивног 
зелено црвеног или пак отмено црног перја 

одвели нашу Јагоду (а куда другде) пут широког 
пространства уметности и лепоте.  Лепоте и 
јасноће изражавања и уметности писане речи и 
говора. 

И поред силних професионалних успеха, 
изванредне репутације коју је имала међу 

колегама, чињенице да је била члан управе 
Друштва за српски језик и књижевност Србије,  
члан жирија за доделу Светосавске награде, 
Јагода је била и остала оно што заиста јесте: 
лежерни ерудита, колега-другар, лаф у срцу, 
вицкасто шармантна, често провокативна - 
никада вулгарна, препуна позитивне животне 
енергије. Са обе ноге чврсто на земљи не ствара 
око себе ауру академизма и високомудрености, 
иако на то можда од свих баш она има највише 
права. Напротив, увек простодушна и срдачна 
према свима, пријемчива једнако и за академике 
и за људе из народа. 

Њена непосредност и спонтаност у 
комуникацији са децом и са одраслима, 

њен шарм природне и опуштене нарави, 
њен пожртвовани и мајчински однос према 
ученицима  су онај чаробни прах који је у свакој 
прилици и сваком друштву чини посебном. 

И м е   и   з н а м е њ е
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Адресу редакције школског 
часописа потражи код наставника/
учитеља. Пиши нам.

Бојан Герзина, проф. физичког васпитања
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Траг 
у

 времену...
Само тренутак молим: 
Свет је овај крцат амбицијама, 

пуна је планета умних научника, 
врхунских спортиста и препуна 
комформиста, испразних 
каријериста са упрћеним акт 
ташнама и чврсто свезаним 
краватама. 

У нечему другом оскудевамо. 
Свету је овом потребна емпатија, 

поштовање, љубав и пажња према 
невиним и немоћним бићима. 
Потребни су искреност и морално 
достојанство, целoмудреност 
која се ослања на етику и људску 
топлину лишену предрасуда, злобе, 
лукавости. 

То су ресурси који могу спасити 
планету и сачувати нас... 

Сачувати људскост у нама од 
суровости и деструкције ове 
грамзиве цивилизације. 

Е тим благом, тим драгоценостима, 
наша Зока, нетенденциозно и 
ненаметњиво, тихо и без помпе, 
како и приличи онима који 
припадају јединој аристократији, 
коју је Данило Киш признавао-
Бодлеровој аристократији духа, учи 
и оплемењује децу и не само децу. 

И то је оно због чега је Зорица 
Лабовић драгуљ, без обзира на 
успехе или неуспехе њених ђака.

Бојан Герзина, 
проф. физичког васпитања
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број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.

Милица Гарић, 43
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Цинцари,
 народ којег нема

Цинцари, правилније Армани (од цинцарског 
назива Арм'њ) романски су народ, који живи на 
Балканском полуострву. У прошлости, централно 
место био им је град Москопоље у источној Албанији. 
Овај народ нема своју државу, а име су добили због 
њиховог изговора броја 5 - "цинц".

Цинцари говоре цинцарским језиком, који припада 
романској групи индоевропске породице језика. 
Углавном су православне вероисповести. Некада су 
били познати по бављењу трговином, сточарством, 
угоститељством, итд. У доба када се код осталих 
балканских народа јавио снажан национални инпулс 
који је водио ка стварању нације, Цинцари су као 
мања етничка група хришћанске вере учествовали 
у националним покретима других, блиских народа, 
а да је притом њихово национално питање остало 
нерешено до данас. Недостајало им је неколико 
битних елемената које чине неку групу народом 
(бројност, култура, прошлост, територија и др.) Нису 
имали своје писмо те, природно, нису израдили ни 
заједнички књижевни језик.

Цинцари насељавају територију данашње Грчке, 
Албаније, Македоније и Бугарске, а велики број се 
одселио са поменутих подручја у Румунију и Србију.

Данас се занемарује или прећуткује њихов велики 
утицај и значај за српску културу, науку, традицију, 
историју… 

Покушајте да замислите српску политику и 
историју без једног од најпознатијих државника и 
политичара, Николе Пашића, који је пореклом из 
познате цинцарске породице Паску. Преци су му били 

Цинцари из села Рогачева у близини Тетова. Био 
је председник Радикалне странке, градоначелник 
Београда, председник владе и министар инистраних 
послова Србије.

Исто тако покушајте да замислите српску 
књижевност, или уже, драму, односно комедију, без 
Јована Стерије Поповића и Бранислава Нушића, 
илити Алкибијада Нуше, како је било његово право 
име које је касније посрбљено или српску и светску 
науку без Михајла Пупина.

Много је таквих генијалних људи цинцарског 
порекла који су дали немерљив допринос средини 
у коју су дошли и народу са којим су живели.  У то 
друштво одабраних спадају: Владан Ђорђевић, 
лекар, књижевник и политицар, председник 
владе Краљевине Србије, Цинцар Јанко Поповић, 
трговац, а затим устанички војвода, Александар 
Цинцар-Марковић, дипломата и учесник ратова 
за ослобођење Србије, Константин Коча Поповић, 
истакнути надреалистички песник, књижевник, 
партизански војсковођа, југословенски дипломата 
и народни херој Југославије, Миша А. Анастасијевић, 
трговац, који је поклонио држави зграду у којој се 
данас налази ректорат београдског универзитета, 
звану Капетан-Мишино здање, Ташко Начић, 
истакнути позоришни и филмски глумац…

Свима њима и њиховим сународницима дугујемо 
искрену захвалност за све што су даровали Србији и 
њеном народу, који су поштовали до те мере да су се 
поистовећивали са њим, свесни да њихов идентитет 
полако бледи у времену које није било наклоњено 
малим народима.

Томица Мојашевић, проф. српског језика

На слици су Никола Пашић, Михајло Пупин, Јован Стерија Поповић и Бранислав Нушић



28

1

СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.

Милица Гарић, 43

1

СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.

Милица Гарић, 43

1

СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.
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заБаВни куТак

ПА
МЕТА

Н Ј
Е:

☺   Онај који зна шта треба

☺   Онај који се не хвали

☺   Онај који редовно учи

☺   Ко брзо мисли а споро хода

☺   Онај који ради нешто добро

Размисл
и шта те

би значе
 ове речи

:
НЕКИ 

ТВОЈИ 

ДРУГАРИ
 

МИСЛЕ 

ДА 

ЗНАЧЕ!
!!

Деца кажу:

РУЖНО ЈЕ:

☺   Када те  неко вређа
☺   Када ометаш наставника док предаје 

☺   Када говориш ружне речи
☺   Када се смејеш другима
☺   Цепати туђе радове

СРАМОТА ЈЕ:
☺   Када ништа паметно не урадиш у школи
☺   Исмејавати друга ако добије лошу оцену
☺   Испасти лажов
☺   Писати нешто ружно о другу
☺   Када заборавиш неко обећање
☺   Када тучеш мањег
☺   Када паднеш и други ти се смеју

НЕЖ
НО

 ЈЕ
:

☺   Лептирова крила

☺   Пољубити маму у образ

☺   Мазити некога

☺   Када те беба додирне

☺   Псећи језик

☺   Када те родитељи пољубе

Која реч је теби најлепша, а која најстрашнија?

Размисли!!!
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СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.
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15 + 5 + 5 = 550 
Додај само једну цртицу и једнакост ће бити 
тачна.

5 Када су питали неког човека колико има година он рече: „Прекјуче имадох        
30, а идуће године имаћу 33.” 
Да ли је то могуће?

2ШЉиВА, ДуњА, МАлиНА 
ВиШњА и јАгОДА.
Која од њих и зашто не припада?

м о з г а л и ц ем о з г а л и ц е

3Једном човеку је нестао кишобран 
врло скупоцен из аутомобила који је 
био закључан и под алармом. Како је 

лопов успео то да уради?

4На једној фарми човек је гајио пужеве.  
Имао их је тачно 3.000. Питање гласи 
колико их је мушког, а колико женског 

пола?

1. 1) Код + додаје се коса цртица и добија се број 4; 2) Шљива је одговор због тога сто су остале имена жена; 3) Ауто је био 
кабриолет; 4) 3.000 ( пужеви су двополне животиње); 5) човек је рођен 31. децембра, а ово су га питали 1 . јануара.
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СРЕЋАН ТИ ШКОЛО 

РОЂЕНДАН!

Године 1959. одлуком општине Вож-
довац на територији града Београда, 
преко пута Бањичке шуме у улици 

Булевар ЈНА (данас Булевар ослобођења) 
број 317 отворена је ОШ „Филип Фили-
повић“. Одмах се уписало 1105 ученика.

Од давне 1959. године, па све до данас у 
нашој школи су радили најбољи учитељи 
и наставници. Сви су они волели своје 
ђаке и трудили се да их лепо васпитају и 
образују. Но, пре свега учили су их да буду 
добри људи, да поштују једни друге, да 
воле своју домовину и да је граде љубављу 
и знањем.

Из школе су годинама излазили најбољи 
ђаци који су данас успешни спортисти, 
научници, лекари, професори...

И данас је овде тако. Имамо најбоље 
наставнике и учитеље који са својим 
ђацима постижу успехе у општини, граду 
и републици.

И ми најмлађи ћемо бити понос наше 
школе. Многи ће као Филип Филиповић 
бити математичари, физичари, једнос-
тавно „велики људи“.

О ФИЛИПУ ФИЛИПОВИЋУ

Филип Филиповић је рођен 1878. године 
у Чачку, граду на Западној Морави.

У самом центру Чачка, негде иза 
данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.

Рано је заволео математику. Отишао је у Ру-
сију. У Петровграду је студирао мате матику на 
Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.
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Филип Филиповић је рођен 1878. године 
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данаш ње Скупштине Општине налазили су се 
„про фесорски станови“. Ту је становао Филипов 
отац Васо, који је био професор. У том насељу је 
одрастао Филип Филиповић.

Основну школу је учио у Чачку. Био је добар и 
музикалан ђак. Свирао је виолину. Осми разред 
је завршио у Београду и ослободио се матуре.
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Математичком факултету. Факултет је завршио 
са одличним оценама. 

Кратко време је био и градоначелник Бео-
града. Револуционарским и професор ским 
послом се бавио читавог живота.
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