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ВОЈИСЛАВ  ИЛИЋ 

(1862-1894) 

Једини прави песник епохе реализма био је  
Војислав Илић. Он је у српском песништву извршио 
оно што је десетак година раније захтевао Свето- 
зар Марковић: одлучан раскид с епигонским 

романтизмом. 
У неким песмама био је гласник напредних тежњи свог времена, оштар критичар политичких и 
друштвених изопачености.Па ипак његова поезија, у целини гледана, супротна је духу тенденци- 
озне,ангажоване литературе за какву се Светозар Марковић залагао.Иако га с реализмом повезују 
нека значајна заједничка обележја, као што су склоност ка дескрипцији, Илић је својим естетизмом 
и формализмом отворио пут поезији којој су супротности како брига реалиста за обичну стварност 
тако и захтеви идеолога за њено укључивање у друштвене и политичке борбе времена, отворио је  
пут поезији у којој је најважнија брига за саму себе, за своје властито уметничко биће. 
Од оца, песника Јована Илића,  био је од ране младости упућен на читање поезије. На њега су најви- 
ше утицали руски романтичари Жуковски,Пушкин,Љермонтов. Преко руских и српских превода 
упознао се с песништвом других народа, посебно с античком поезијом и митологијом која је имала 
великог одјека у његовом делу. За живота објавио је три збирке и велики број  песама објављених  
у различитим часописима. У његовом делу могу се издвојити следећи тематско-стилски кругови: 
дескриптивне песме,песме са мотивима прошлог и далеког, елегичне и исповедне песме и песме 
колективне инспирације. 
Дескриптивне песме су са дивним описима сеоских пејзажа,живота на селу, различитих годишњих 
доба и делова дана ( Зимско јутро, Зимска идила,Вече, Јесен, У позну јесен,Сиво,суморно небо). У 
њима је најизразитија црта објективност.Емоције нису директно исказане,оне зраче из  
слика-пејзажа и одражавају песниково емоционално стање и расположење.Емоције  одају 
карактеристични епитети :сив,суморан,таман,увео,скрхан,мрачан и сл. 
Илићеви пејзажи, као и његове песме о древним временима , прожете  су тихом сетом и 
меланхолијом.У тим елегичним песмама песник ,смирено и ненаметљиво ,износи своја горка  
искуства,меланхолична расположења,слутње смрти... 
Песник фине сете,носталгичних расположења, меланхоличних пејзажа , није био неосетљив на  
невоље и тежње народа ,нити затворен за идеале времена у којем је живео (На Вардару, Родољубу, 
Косовским соколовима,Муратово тулбе). 
Одлучно раскинувши с романтичарском поезијом,Илић је више од свега радио на усавршавању  
форме, богаћењу песничког израза, на обнови српског стиха.Највећу пажњу поклањао је грађењу  
стиха,настојећи да избегне све немарности и аљкавости карактеристичне за стих романтичара. 
Војислављев начин певања,војиславизам,како се понекад назива, био је песнички манир и школа. 
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1април 
Додела награда за освојено  

ДРУГО МЕСТО 
на градском такмичењу 

 ликовног  конкурса  
„ Мали Пјер“. 

 
 

 
 

Награду освојила  Ивана Бјелопетровић 85 
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3. април 
Општинско такмичење 

ХЕМИЈА 
Организатор: 

ОШ „Бановић Страхиња“ 
Учешће остварило 7-оро наших ученика. 

На градско такмичење није се нико 
                                 пласирао. 

 
3.април 

Градско такмичење из СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
Организатор: ОШ „ Данило Киш“ 
На такмичењу учествовали следећи ученици: 
ОСМИ РАЗРЕД: 
Марија Бркић, Катарина Савић, Ања Јаковљевић, Маша Михајиловић и Андрија 
Вукосављевић 
СЕДМИ РАЗРЕД: 
Николија Бојковић и Миа Колар 
ШЕСТИ РАЗРЕД: 
Теа Пантелић 
ПЕТИ РАЗРЕД: 
Јована Новић 
Пласман на Републичко такмичење  које се одржава у Тршићу,остварили  су ученици 
Катарина Савић и Андрија Вукосављевић. 
Реализатори :професори српског језика 
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6.април 
У организацији Актива учитеља организован 
 је излазак из школе као ваннаставна 
активност и посета ЗОО-ВРТУ,  
КАЛЕМЕГДАНУ и  ВОЈНОМ музеју . 
 

               

 
 

6.април 
Финале градског тамичења за  
млађе пионирке – КОШАРКА 
Наш тим млађих пионирки  

изборио је учешће у финалу. 
 
 

Градски савез за спорт Београда организовао је превоз за екипу и навијаче до 
Хале спортова „Ранко Жеравица“. 
У финалу су се  наше девојке бориле с вршњакињама  из ОШ“ Доситеј Обрадовић“. 

Утакмица-више него ФЕР, навијање још БОЉЕ и, као што обично бива, 
БОЉИ  ПОБЕЂУЈЕ!!! 

Овог пута боље су биле противнице, али свеједно 
ЧЕСТИТКЕ И НАШИМ И ЊИХОВИМ ДЕВОЈКАМА!!! 
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А сада фотографије са ДЕРБИЈА: 

 
Навијачи спремни за свој задатак! 

 
Сви заједно на једном месту, спремни за финале! 

 

 
                                                              Девојке спремне за меч! 
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 загревање                                     

 
 

     
                                                              и последње  инструкције... 

 
публика спремна... 

 
награде спремне... 
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                                                                    Спортски поздрав и -утакмица може да почне! 

       
                                 Подбацивање  , почиње  дуел за финале и -злато! 

            
НАПРЕД  ЉУБА!!! 

 
И НА  КРАЈУ....  С Р Е Б Р О  је  Н А Ш Е !!! 
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9.април 
 

Градско такмичење из 
БИОЛИОГИЈЕ 

Домаћин школа:“Душко Радовић“ 
Учествовало 35-оро ученика, 

а пласман на републичко такмичење 
остварилa ученица 

Николија Бојковић ( 73) 
Реализатори професори биологије: Надежда Миленковић и 

                                                                                                Зорица  Златић 
 
10. април 
Градско такмичење из ФИЗИКЕ 
Домаћин школа: „Лаза Костић“ 
Реализатори професори физике: Ратко Кењић и Јасмина Кековић 
Учествовало  5-оро такмичара ( 4 ученика шестог раз. и 1 ученик осмог раз.) 
Пласман на републичко такмичење остварили  су  ученик шестог разреда  
Милан Гелић  и Марија Бркић ,ученица осмог разреда. 
На републичком такмичењу  Милан је  освојио ДРУГО место, док је Марија добила  
похвалу.                                     ЧЕСТИТАМО!!! 
 

 
Милан Гелић је учествовао  и на републичком такмичењу из математике у  
Суботици  и освојио је  ДРУГО место.   (22.априла)                БРАВО  МИЛАНЕ!!! 

Координатор: проф. математике Гордана Милићевић        
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19. април 
Додела награда на конкурсу 

„Мој град –моја улица“ 
у ОШ“ Свети Сава“ 

 
 
 

Награђени ученици: 
Наталија Милошевић   ДРУГО место  (фотографија) – 83 
Вељко Плавшић  ТРЕЋЕ  место -83 
Анђела Столић ,похваљена - 65 

22.априла 
ЛИК РУСИЈЕ 2016. 

Додела награда на учешћу у ликовном и литерарном конкурсу одржана је у Руској 
школи, где су награђеним ученицима додељене награде. 
Награђени ученици су: 
Велимир Илић ДРУГО место ( ликовни рад) 65 
Теодора Ђорић ТРЕЋЕ место ( ликовни рад) 84 
Теа Пантелић и Анђела Столић ТРЕЋЕ место ( видеоклип) 65 
Александра Филиповић ,Огњен Марковић и Јована Павловић ПРВО место (у  
рецитовању) 63 
Николија Бојковић ТРЕЋЕ место ( у рецитовању) 73 
Александар Миловановић ТРЕЋЕ место (рукотворине) 54 
Бојана Дивнић  ПРВО место (ликовни рад) 82 
Софија Косовац ДРУГО место ( ликовни рад )83 
 
КООРДИНАТОРИ СВИХ АКЦИЈА: професорке руског језика Марина Новаковић, 
Ангелина Мишић и Јелена Животић. 

ЧЕСТИТАМО СВИМ ДОБИТНИЦИМА  
и свим учесницима, 

као и њиховим наставницама!!! 
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22. април 
Мале драмске форме у организацији  
Културног центра Чукарице 
(општинско такмичење) 
Реализатори: 
проф .српског језика Ана Милуновић , 
Гордана Опалић и Жељка Драгичевић и 
проф.ликовне кул. Биљана Мицковић 

       Миловановић 
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22. април 

ОТВОРЕНА ВРАТА ЗА НАШЕ  
НОВЕ ЂАКЕ 

 
Овај дан посветили смо будућим 

ђацима-првацима и  
њиховим родитељима 

Данас су сви заинтресовани родитељи будућих ђака могли да дођу и посете нашу 
школу, обиђу објекат, упознају будуће учитељице и доживе свечани тренутак првог 
сусрета са школом. Велики број заинтересованих родитеља и деце присуствовали су 
нашој презентацији. Ево и неколико фотографија које то потврђују... 
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ДОБРО ДОШЛИ КОД 

учитељице 
Драгане... 

 
 
 

 

        
ДОБРО ДОШЛИ КОД 

учитељице 
Јелене 
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ДОБРО ДОШЛИ КОД 
учитељице 

Јелене... 
 
 

 
 

   
 
 

ДОБРО ДОШЛИ КОД 
учитљице 
Биљане... 
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ДОБРО ДОШЛИ КОД 
учитељице 
Данијеле... 

 
 
 
 

 
 

ДОБРО ДОШЛИ У ФИСКУЛТУРНУ САЛУ! 
 

 
А добили сте и поклончиће... 
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23.април 
Дан књиге 

Ове године је светски Дан књиге 
обележен  колективним 
читањем дела великих 

књижевника 
Сервантеса и Шекспира 

У организацији проф. књижевности Ане Милуновић и библиотекарке Сузане Илић, 
у просторијама библиотеке окупиле смо чланове  литерарне и библиотечке секције. 
Ученици су јавно читали делове књижевних дела „ Дон Кихот“ и „ Ромео и Јулија“. 
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22.април 
„Где год нађеш згодно место 

ти дрво посади...“ 
У организацији Покрета горана 
наше школе и града Београда, 

наше двориште је постало богатије 
за три саднице ЛИПЕ. 

Зашто три саднице? Руководилац Покрета горана града Београда дао нам је 
објашњење: свако у току свог живота треба да засади по три дрвета, јер је количина  
кисеоника који они произведу у свом веку довољна за живот  једном човеку. 
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                                                                            ...Наши горани засадише три липе... 

   

И тако сви заједно обележисмо 

ДАН  ПЛАНЕТЕ   ЗЕМЉЕ! 

И да додамо...(ПАЗИ И ТРАВУ (цвеће) НЕ ГАЗИ!!!) 
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Акцију спровели и у акцији уживали.... 


