ОШ ,,22. ОКТОБАР”
СУРЧИН

ОСНОВНА ШКОЛА ,,22. ОКТОБАР” У СУРЧИНУ

ОРГАНИЗАЦИЈA И РЕАЛИЗАЦИЈA ТУРНИРА
АУТОМОДЕЛАРСТВО – СУРЧИН 2014.

Реализатор: Актив наставника техничког и
информатичког образовања ОШ
„22.октобар” Сурчин
Весна Шимшић, професор ТИО
Татјана Чепурац, професор ТИО
Жељен Шимшић, професор ТИО

У Сурчину у ОШ „22.октобар”, у
уторак 21. октобра, одржан је већ другу
годину заредом, турнир Аутомоделарство
Сурчин 2014.”, а поводом прославе Дана
школе и ослобођења ГО Сурчин.
На турниру су учествовали ученици и
наставници
десет основних школа из
различитих градова:

1) ОШ ,,Никола Тесла”, Раковица, 2) ШОСО ,,Радивој Поповић”, Сремска Mитровица 3) ОШ
,,Јанко Веселиновић”, Шабац 4) ОШ ,,Митраљета”, Батајница 5) ОШ ,,Гаврило Принцип”,
Земун 6) ОШ ,,Свети Сава”, Руменка 7) OШ ,,Свети Сава”, Младеновац; 8) ОШ ,,Драгојло
Дудић”, Београд 9) OШ ,,Борислав Пекић”, Нови Београд 10) ОШ ,,22.октобар”, Сурчин.
Турнир Аутомоделарство Сурчин 2014. свечано је отворила новоизабрана директорка
Светлана Јовановић. Присутним наставницима и ученицима обратили су се и председник
Друштва педагога техничке културе Србије Митар Митровић и председник Друштва
наставника техничког образовања ,,Никола Тесла” Београд Станислав Стевуљевић, а који
нису скривали своје емоције и одушевљење због значаја Турнира за ученике, наставнике и
наставни предмет ТИО.
На предлог организатора овог турнира, ученици су се такмичили по Правилнику
Друштва педагога техничке културе Србије али уз додатни, трећи старт модела и без израде
теста. Да би такмичење било још интересантније, уведене су и дисциплине у појединачној и
екипној конкуренцији. Једну екипу представљала су три ученика једне основне школе.
Изузетно леп и сунчан јесењи дан, омогућио је да стаза за такмичење аутомодела
буде направљена у дворишту школе, што је привукло велику пажњу родитеља и ученика.

Након такмичења, на предивном великом улазу нове школе домаћина, проглашени су
победници и сви учесници такмичења. Сваки такмичар је добио захвалницу за учешће. Јавно
предузеће за културу и спорт Сурчин наградило је све оне који су освојили прва три места

медаљама и пехарима. Макетарски клуб ,,Нови Сад” најуспешније учеснике такмичења у
екипној конкуренцији додатно је обрадовао поклоном збирком модела Папирно моделарство.
По завршетку турнира такмичарима је омогућено освежење и ужина, а наставници су
одржали радни састанак. Наставник Жељен Шимшић је предложио да се покрене Лига у
аутомоделарству. Предлог су са одушевљењем подржали сви наставници и заказали два
наредна турнира за ову школску годину. Истакнута је важност турнира на пољу моделарства
као и на промоцији предмета техничко и информатичко образовање.
Турнир је омогућио да наставници размене искуства из наставне праксе, да

анализирају многобројне наставне материјале и дају своје предлоге за унапређење рада у
предмету ТИО. Ученици су на најбољи могући начин, провели један школски дан, упознали
нове пријатеље, проверили своје моделе за наредна школска такмичења. Сви су се вратили у
своје школе са бројним фотографијама, причама, утисцима и наградама.
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