
 

 

 

 

 Рајко Митић 

рођен је 19.новембра 1922.године у 

Белој Паланци. Био је један од 

најпознатијих југословенских 

фудбалера. Играо је за БСК и Црвену 

звезду у којој се прославио са 580 

одиграних утакмица на позицији 

десне „полутке.“ За репрезентацију 

Југославије одиграо је 59 утакмица где је дебитовао давне 1946.год. и 

постигао 32 гола.Учествовао је на светском првенству у Бразилу 1950.год. и 

Швајцарској 1954. Његовив 32 гола за репрезентацију уврстила су га у велику 

четворку најбољих голгетера репрезентације. 

Учествовао је на две олимпијска турнира 1948. у Лондону и 1952. у Финској. 

Са оба турнира вратио се са сребрном медаљом. 

Посебно су му у сећању остале две утакмице против Совјетског Савеза, када 

је Југославија и поред водства од 5:1 завршила прву утакмицу нерешено, али 

у другој је победила резултатом 3:1 где је Митић постигао водећи гол. 

Јубиларну,50.утакмицу у репрезентацији прославио је на Светском првенству 

1954.год. у сусрету са Немачком, где је Југославија изгубила резултатом 2:0. 

Митић се од репрезентације опростио 29.септембра 1957.год против 

Румуније (1:1). Имао је 35 година и 23 дана и тако постао рекордер по броју 

дана играња за државни тим. 
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16.новембар 

МЕЂУНАРОДНИ  ДАН  ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

 

На часовима одељеских заједница, Ученичком парламенту, Вршњачком тиму 

организоване су прикладне радионице и разоварали су о ТОРЕЛЕРАНЦИЈИ - 

има ли је или не, и зашто је то тако? Како да се сви научимо да постоје 

РАЗЛИЧИТОСТИ и  ДА ИХ СВИ ПОШТУЈЕМО. 

У холу школе приређена је изложба где су ученици окачили своја мишљења, 

запажања, утиске и препоруке на тему толеранције. 

 

 

 

 



28. новембар  

Млади песници Чукарице 

ПЕСНИЧКО СУСРЕТАЊЕ 

Нашу школу ове године представили су: 

Стеган Немања Јелачић   VI/2 

Марија Лакић  VI/2 

Јована Новић  VIII/2 

Искра Дејановић  VIII/3 

Сандра Пауновић  VIII/5 

На почетку, као рећи добродошлице, све нас је поздравио песник 

Бранко Стевановић. 

Овако је све то изгледало: 

 

 

 

 



Добро дошли драги учесници! 

Сви заједно на бини! 

 

  

 

 



НАШИ КАНДИДАТИ и ЊИХОВА ПРОФЕСОРКА! 

 

А сада представљање песама малих  будућих песника... 

 

 

Стефан Немања Јелачић 

 



Марија Лакић 

 

 

Јована Новић 

 



Искра Дејановић 

 

Сандра Пауновић 

 

 

 



Све честитке!!! 

 

 

А победници су... наша Искра са освојеним 

ТРЕЋИМ МЕСТОМ!!! 

 

 


