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I УСЛОВИ РАДА 

1. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

Набавка и радови у школској 2018/19. години: 

 

1. Купљена наставна средства планирана од стране наставника, 

канцеларијски материјал, извршена поправка рачунара, пројектора. 

Набављени дневници рада свих облика рада, роковници, педагошке 

свеске, допуњен књижни фонд ђачке библиотеке. Набављенe су 

столице да би се комплетирале све учионице са по 15 клупа и 30 

столица, извршена санација санитарног чвора. 

2. Од грађевинских радова, у току летњег распуста у школи је урађено: 

- Извршена је санација свлачионица  

- Поправка хидрантске мреже 

- Фарбање спољне заштитне мреже на фискултурној сали извршено је 

донацијом од стране локалне самоуправе, тј. ГО Нови Београд у 

износу од 237 000 динара. 

- Замењен ,,плот‘‘ на вратима ђачког улаза 

- Урађени гардеробни ормани за помоћно – техничко особље 

- Извршена комплетна дезинсекција и дератизација 

- Од стране домара школе окречени графити на објекту 

 

 

2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 
У школској 2018/2019. години у школи је укупно било запослено 55 радника и сви са 

одговарајућом стручном спремом 

Образовно-васпитни процес су реализовала укупно 39 наставника (35 наставникa са 

високом стручном спремом, 4 наставника са вишом стручном спремом). 
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Од укупног броја наставника у разредној настави било је 19 наставника (18 

наставника разредне наставе са високом стручном спремом, 1 наставник разредне наставе 

са вишом стручном спремом). 

У предметној настави радило је 20 наставника (17 наставника са високом стручном 

спремом, 3 наставника са вишом стручном спремом). 

На административно-финансијским пословима раде 2 запослена и то: секретар и  

руководилац финансијско-рачуноводствених послова. 

На пословима референта за правне, кадровске и административне послове и 

референта за финансијско-рачуноводствене послове ради једна запослена са укупно 50% 

радног времена. 

На радном месту секретара налази се запослена у радном односу на одређено време 

до преузимања односно коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу. 

На хигијенско-техничким пословима радило је укупно 10 запослених и то: 8 

запослених на одржавању чистоће, 1 сервирка и 1 домар. 

Радила су два стручна сарадника: библиотекар са 50% и педагог школе са 100%. 

Запослена Јасмина Мијаиловић, наставница енглеског језика, је од 21.8.2017. године 

на неплаћеном одсуству са рада. Запослену од 1.9.2017. године мења Драгана Миљковић, 

наставница енглеског језика. 

Запослена Милијана Марковић Мишић, наставница разредне наставе је до 

13.4.2018. године била на одсуству са рада ради одржавања трудноће, а од 14.4.2018. 

године налази се на породиљском одсуству са рада и одсуству са рада ради неге детета. 

Запослену je мењалa наставница разредне наставе Марија Марковић до 9.1.2019.године од 

када се налази на одсуству са рада ради одржавања трудноће, од тада па до повратка 

одсутне запослене 1.7.2019.године на том радном месту радила је Милица Трифуновоћ 

мастер учитељ. 

Запослена Марија Шоргић, наставник физике и хемије, је од 18.2.2019.године до 

13.3.2019. године била на одсуству са рада због неге детета до 3 године, а од 14.3.2019. 
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године на одсусутву са рада ради одржавања трудноће. Запослену мења Драгица 

Момчиловић, наставник физике и хемије. 

Запослена Јелена Вујиновић, запослена на радном месту наставника у продуженом 

боравку je од 3.9.2018. године била на одсусутву са рада ради одржавања трудноће, а од 

10.12.2019. године запослена се налази на породиљском одсусву и одсуству са рада ради 

неге детета. Запослену мења Тамара Пантелић, мастер учитељ. 

Тина Дујић наставник разредне наставе, је од 27.5.2019. године на одсусутву са рада ради 

одржавања трудноће. Запослену је до 26.7.2019. године мењала Настасија Марић, мастер 

учитељ. 

Код осталих запослених у школи било је мањих одсуства са рада. Углавном су то краћа 

боловања техничког особља када је школа ангажовала замене за запослене који су на 

боловању. 

Табеларни приказ: 

Извршилац 

Укупан 

број 

запослених 

Степен стручне спреме Године радног стажа 

ОШ ССС 
ВШ

С 

ВС

С 
0-5 6-10 

11-

20 

21-

30 

31-

40 

Директор 
1    1    1  

Педагог 
1    1    1  

Библиотекар 
1    1    1  

Наставници 

разредне наставе 
19 / / 1 18 8 1 6 / 4 

Предметни наст. 
20   3 17 2 4 9 4 1 

Администрација 
3  1  2 1 / 1 / 1 

Хигијенско –

техничка служба 
10 8 2 / / 1 4 2 3  
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СВЕГА 
55 8 3 4 40 12 

9 

 
18 10 6 

 

 

НОРМАТИВНИ АКТИ 

Годишњи програм рада рађен је на основу следећих нормативних аката: 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласнику РС“ бр.88/17, 

27/18- други закони и 10/19) 

 Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласнику РС“ бр. 55/13, 101/17, 

27/18 други закони и 10/19) 

 Статут ОШ“Иван Гундулић“ (дел.бр.148 од 26.2.2018. године и 439 од 23.5.2019. 

године) 

 Школски програм за период од 2018. до 2022. године (дел.бр. 599 10.7.2018. 

године.) 

 Анекс I Школског програма за период од 2018. до 2022. године ( дел.бр. 66 од 

22.1.2019. године.) 

 Анекс II  Школског програма за период од 2018. до 2022. године ( дел.бр. 597 од 

4.7.2019. године.) 

 Развојни план уставнове од школске 2018-2023. године 

 Закон о уџбеницима („Сл. гласнику РС“ бр. 27/18) 

 Закон о забрани дискриминације („Сл. гласнику РС“  , бр. 22/09) 

 Правилник о општим основама школског програма („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“  бр. 5/04) 

 Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2019/2020.годину 

 Извештај о раду школе за претходну школску годину 2018/2019. годину 

 Протокол о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно- васпитним установама; 

 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље злостављање и 

занемаривање („Сл. гласнику РС“ бр. 30/10) 
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 Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у ОШ 

,,Иван Гундулић“ 

 Правилник о програму завршног испита у основном образовању („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“ бр. 1/11, 1/12, 1/14, 12/14 и 2/18) 

 Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 30/19) 

 Правилник о плану уџбеника ("Сл. гласник РС - " бр.9/16, 10/16 – испр. и 10/17) 

 Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 

боравка („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр.77/14) 

 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“ бр. 37/93 и 42/93) 

 Правила понашања у Основној школи „Иван Гундулић“ Београд (дел.бр.233 од 

23.3.2018. године) 

 Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. 

гласнику РС“ бр.34/19) 

 Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај 

обавезног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/10); 

 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 

ученику и одраслом („Сл. гласнику РС“  бр. 80/18) 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 

2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) 

 Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС" бр. 81/17 и 48/18) 

 Правилник о дозволи за рад наставника,васпитача и стручних сарадника („Сл. 

гласнику РС“ бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16 ) 

 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник 

РС – Просветни гласник“ бр. 5/12) 

 Правилник о стручно -педагошком надзору („Сл. гласнику РС“ бр.34/12.) 
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 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 

основној школи („Сл. гласнику РС“ бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13, 70/15, 

81/17,48/18, 65/18-др. правилник и 66/18 др. правилник ) 

 Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 

гласник“ бр.  2/92, 2/00) 

 Правилник о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“ бр.10/19) 

 Правилник о ближим условима у погледу простора,опреме и наставних средстава за 

остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним 

школама(„Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 27/87 

 

3. УТИЦАЈ СРЕДИНE НА РАД ШКОЛЕ 

Школа се налази у улици Народних хероја 12, на територији МЗ «Студентски 

град», општина Нови Београд. 

Двориште је ограђено и остављен је пролаз за грађане. Спортске терене око школе 

користе станари из околних зграда па је њихово одржавање отежано, а потребно је и 

да се терени ограде и асфалтирају. 

У близини школе се налази Дечје луткарско позориште „Пинокио“, реновиран 

биоскоп „Фонтана“ што омогућава чешће културне посете овим институцијама. 

О здравственом стању ученика брине педијатријска служба Дома здравља ,,Нови 

Београд'' која са школом има добру сарадњу. Систематски и контролни прегледи 

обављају се у школи о чему се извештавају управа школе и разредне старешине. 

Сарадња са ГО Нови Београд је на скромном нивоу, с обзиром да ни за један 

пројекат уређења и одржавања објекта нисмо добили средства, без обзира што је 

врста радова у надлежности ГО. 

Сарадња са ПУ Нови Београд је на високом нивоу, а огледа се у доброј сарадњи са 

школским полицајцем Сузаном Лентић, предавањима од стране њихових предавача на 

тему „Основи безбедности ученика“. 
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II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

1.  УЧЕНИЦИ 
 

На почетку школске године школа је имала 514 ученика у току године је било кретања 

ученика исписивали и уписивали, најчешће због пресељења  и на крају школске године 

укупан број ученика је 515. Просечан број ученика по одељењу је 24,3. 

На почетку школске године формирано је 21 одељење – 8 одељења старијих разреда и  

13, одељења млађих разреда, од чега 4 са целодневном наставом и 9 одељења класичне 

наставе са 2 групе продуженог боравака у првом и другом разреду , две у трећем и једна у 

четвртом разреду 

 

 

 

МЛАЂИ РАЗРЕДИ 

КЛАСИЧНА НАСТАВА СА ПРОДУЖЕНИМ БОРАВКОМ 

*ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА 

Разред I II III IV 

Одељења 

 

3 4 3 3 

*11 *12 13 *2 *2 2 2 31 32 33 41 42 43 

 

Број 

ученика 

 

24 26 22 29 27 22 24 28 27 24 27 25 22 

72 102 79 74 

327 

Прос. уч. 
24 25.5 26,33 24,6 

25,1 
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СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 

КЛАСИЧНА НАСТАВА 

Разред V VI VII VIII 

 

Одељења 

 

2 2 2 2 

51 52 61 62 71 72 81 82 

 

Број ученика 

 

21 25 29 25 19 27 24 18 

46 54 46 42 

188 

Прос. уч. 
23 27 23 21 

23.5 

 

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 9 ГОДИНА УНАЗАД 

Школска година На почетку шк.год На крају шк.год. 

2018/2019. 514 515 

2017/2018. 486 486 

2016/2017. 434 437 

2015/2016. 395 399 

2014/2015. 366 364 

2013/2014. 362 362 

2012/2013. 343 340 

2011/2012. 357 356 

2010/2011. 392 385 
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2. РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

 

Школа ради у једној смени, за одељења класичне наставе, настава је организована пре 

подне са почетком у 09:00 сати. Продужени боравак организује се после наставе до 

одласка ученика кући, односно дo 16:45. Одељења целодневне наставе имају посебан 

режим рада од 07:00 до 16:30. 

 

 

3. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

 

Календар рада школе заснивао се на Календару за школску 2018/2019. год.који је сачинило 

Министарство просвете. У току ове школске године је било одступања од календара због 

продужетка зимског распуста за седам дана. 

 

4. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВА 
 

Реализација наставног плана и програма одвијала се у оквиру 36 наставних недеља. Поред 

часова обавезног дела школског програма, редовне, допунске и додатне наставе, успешно 

су реализовани задаци и активности ученика у оквиру секција. 

Због бољег прегледа остварености фонда часова обавезних и изборних наставних предмета 

у табелама је приказан број нереализованих часова. 
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А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Нереализовани часови 

Предмет/разред I II III IV V VI VII VIII ∑ 

СРПСКИ ЈЕЗИК     2 1 1 6 10 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 2 3 3  4 2 2 18 

ЛИКОВНА КУЛТ.     4  1 5 10 

МУЗИЧКА КУЛТ.     1    1 

СВЕТ ОКО НАС          

ПИД          

ИСТОРИЈА     2   2 4 

ГЕОГРАФИЈА     1 3 1 2 7 

МАТЕМАТИКА     3 2   5 

БИОЛОГИЈА      1 1 2 4 

ХЕМИЈА        2 2 

ФИЗИКА      1 2 1 4 

ТИО     1`    1 

ФИЗИЧКО ВАСП.      2 1 5 8 

ОСНОВИ 

ИНФОРМАТИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА 

    2 2   4 

  

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

16 

 

16 

 

9 

 

28 

 

78 

 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

Нереализовани часови Број ученика 

Предмет/разред 
I II III IV V VI 

VI

I 
VIII ∑ I II III IV V VI VII VIII 

∑ 

ВЕРСКА НАС.  1      2  28 56 32 26 33 17 18 9 219 

ГРАЂ.ВАСП.     4 3 2 4  45 46 47 48 13 37 28 33 396 

ИЗАБ. СПОРТ                46 42 88 

ЛЕПО ПИС.                   

ЧУВАРИ ПР.      2     101 27   36   164 

НАРОДНА Т.            51      
51 

ОД ИГР.ДО РАЧ.             73     73 

ХОР И ОРКЕ.              30    30 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У 

ПРОШЛОСТИ 

    2 2        19 16   

35 
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Број реализованих часова допунске и додатне наставе по предметима и разредима 

ДОПУНСКА НАСТАВА  

Реализовани –часови Број ученика (редовно и повремено) 

Р
аз

р
ед

 

С
Р

П
. 

Ј.
 

Е
Н

Г
.Ј

. 

Н
Е

М
. 

Ј.
 Ј

 

Р
У

С
. 

Ј.
 

М
А

Т
Е

M
. 

Ф
И

З
И

К
А

 

Г
Е

О
Г

Р
. 

Х
Е

М
И

ЈА
 

Б
И

О
Л

О
Г

 

. С
Р

П
. 
Ј.

 

Е
Н

Г
.Ј

. 

Н
Е

М
. 

Ј.
 Ј

 

Р
У

С
. 

Ј.
 

М
А

Т
Е

M
. 

Ф
И

З
И

К
А

 

Г
Е

О
Г

Р
. 

Х
Е

М
И

ЈА
 

Б
И

О
Л

О
Г

 

. 

I 52    53     10    7     

II 72    72     16    21     

III 52    52     12    8     

IV 53    56     6    16     

V 21 26 18 - 24  -  10 7 4 6 - 18    2 

VI 22 21 18 - 30 25 -  16 8 9 2 - 15 13   3 

VII 20 13 16 - 35 15 - 8 14 7 5 1 - 10 6 - 3 9 

VIII 20 22 15 - 21 4 - 9 18 8 4 4 - 8 13 '- 10 10 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

Реализовани часови Број ученика (редовно и повремено) 

Р
аз

р
ед

 

С
Р

П
. 
Ј.

 

Е
Н

Г
.Ј

. 

Н
Е

М
. 
Ј.

 Ј
 

Р
У

С
. 
Ј.

 

М
А

Т
Е

M
. 

Ф
И

З
И

К
А

 

Х
Е

М
И

ЈА
 

Г
Е

О
Г

Р
. 

И
С

Т
О

Р
. 

Б
И

О
Л

О
Г

. 

Л
И

К
 К

. 

М
У

З
.К

. 

С
Р

П
. 
Ј.

 

Е
Н

Г
.Ј

. 

Н
Е

М
. 
Ј.

 Ј
 

Р
У

С
. 
Ј.

 

М
А

Т
Е

M
. 

М
А

Т
Е

M
. 

Ф
И

З
И

К
А

 

Х
Е

М
И

ЈА
 

Г
Е

О
Г

Р
. 

И
С

Т
О

Р
. 

Б
И

О
Л

О
Г

. 

Л
И

К
 К

. 

М
У

З
.К

. 

IV 46    57        14    23        

V 28 26 28 - 25  - -  10 - - 12 10 9 - 12     10   

VI 32 40 - - 30 18 - -  16 - - 10 8 - - 11 15    11   

VII 31 - - - 35 - 15 38 38 15 - - 11 - - - 9 - 14 6 4 6   

VIII 25 22  - 26 2 - 28 28 3o - - 11 6 - - 9 5 - 7 3 4   

 

ИНФ. И РАЧУ.    1 1 2  4        12 19 41 

ДОМАЋИНСТВО        2        32 25 57 

НЕМ. ЈЕЗИК**      2 2       30 32 31 35 128 

РУС. ЈЕЗИК**     4 1 2 2      16 21 13 8 58 

∑Б  1  1 11 12 6 14  5-8. разреда други страни језик 
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Број реализованих часова секција и број обухваћених ученика 

СЕКЦИЈЕ -Реализовани часови и број обухваћених ученика 

I- IV час ученика V-VIII час Ученика 

1. ЛИТЕРАРНА 36 5     

2. 
РЕЦИТАТОРСКА 

1-2 разред 
36 11 1. РЕЦИТАТОРСКА 20 18 

3. 
РЕЦИТАТОРСКА 

3-4 разред 
37 2 2. ГЕОГРАФСКА 31 24 

4. ДРАМСКА за 3.разред 36 12 3. ДРАМСКА 18 30 

5. ДРАМСКАмлђ.разред 36 34 4. СПОРТСКА 32 15 

6. 
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ 

2-разред 
36 15 5. ЕКОЛОШКА 35 22 

7. 
МАТЕМАТИЧКА  

3  И 4 разред 
36 9 6. АРХИТЕКТОНСКА 25 3 

8. ФОЛКЛОРНА 36 25 7. МАШИНСКА 36 2 

9. ЕКОЛОШКА 36 10 8. МУЗИЧКАСЕКЦИЈА 36 16 

10. ИГРА БЕЗ ГРАНИЦА  36 12 9. САОБРАЋАЈНА 31 4 

12. ЛИКОВНА 35 20 

13. ПУТ ОКО СВЕТА 36 13 

14. 
ИГРОМ И ПЕСМОМ 

КРОЗ СВЕТ 
36 15 

15. РИТМИЧКА 37 25 

16. ДОМАЋИНСТВО 36 17 

17. БОТАНИКА 36 5 

18. ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 36 3 

19. МАТЕМАТИЧКА 36 9 

20. СПОРТСКА 36 18 

 

Број ученика обухваћен допунском наставом варирао је у току године према потребама 

ученика. 

Удовољило се већини педагошких захтева у циљу успешног учења. Праћењем 

напредовања ученика констатовано је да су сви ученици постигли боље резултате. 

Ученици су активно учествовали у реализацији додатне наставе. На овим часовима 

проширивали су знања и припремани су за такмичења . 

Добри резултати на свим нивоима такмичења говоре о квалитету рада на овим часовима 
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Понуда слободних активности  вршена је према интересовањима ученика. Резултат тога 

је велики број ученика укључених у секције које су успешно оствариле своје циљеве и 

задатке. 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ 

 

Припремна настава у 81 и 82 одржавала се од почетка школске године за предмете Српски 

језик и Математика. За остале предмете који су обухваћени комбинованим тестом: 

Географија, Историја, Физика, Хемија и Биологија припремна настава је почела у другом 

полугодишту. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

 У овој школској години припремна настава из Српског језика почела је 10. 9.2018. 

године. Овом наставом обуваћени су ученици 8-1 и 8-2 одељења. Настава се одвијала у 

термину: понедељак, 6. час. У првом полугодишту одржаноје 13 часова ове наставе, а у 

другом 5 часова припремне наставе, што је укупно 18 часова у току школске године. У 

току прве две недеље јуна (након што су се осмаци распустили) одржано је још 10 часова 

припремне наставе. Дакле, укупно је одржано 28 часова припремне наставе из Српског 

језика. 

На овим часовим са ученицима је обновљено целокупно градиво од 5. до 8. разреда из 

граматике, као и из књижевности и теорије књижевности. Такође, на овим часовима 

рађени су задаци из Збирке за завршни испит, као и квизови и вежбе. Пет часова ове 

наставе посвећен је и текстуалном задатку који на завршном испиту носи 3 поена. 

Ученици су ове часове редовно посећивали у великом броју, иако ови часови нису 

обавезни. 
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Ученици су постигли и завидне резултате на Завршном испиту из овог предмета. Просечна 

оцена осмих разреда је 15,26 од могућих 20 поена. 

 Наставник српског језика 

Сузана Кићановић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ 

МАТЕМАТИКЕ 

 

Припремн настава је почела у првом полугодишту и одржано је укупно 10 часова у оба 

одељења осмог разреда. Углавном су рађени задаци из ранијих тестова за полагање мале 

матуре. Доста се рад базирао и на изради задатака из тежих области. Прођено је целокупно 

градиво од петог до осмог разреда. Ученици су редовно долазили на припремну наставу 

иако она није била обавезна.  

Наставник математике 

Катарина Митровић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ  

 

Укупно одржаних часова припреме за завршни испит је 9 часова. Укупан број ученика 

VIII1 и VIII2 који су похађали прпремну наставу је 23. 

Наставникгеографије 

  Драгана Томић 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

  

Из Историје је  током другог полугодишта одржано укупно 10 часова припремне наставе, 

понедељком, у време 7. часа. Обновљено је градиво 5, 6, 7. и 8. разреда. Знањеје 

проверавано решавањем тестова из Збирке за завршни испит. 

Ученици су ове часове редовно посећивали у великом броју, иако ови часови нису 

обавезни. 

Ученици су постигли и завидне резултате на Завршном испиту из овог оба предмета. 

Средња оцена за оба одељења на завршном тесту из Историје је 2,97 од 4 поена. 

 

Наставник историје 

Весна Бојичић Кремењак 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

У школској 2018/2019. Години настава из биологије је почела 26.02.2019. Овом наставом 

обухваћени су ученици 8-1 и 8-2 одељења.  

Настава се одвијала у термину  уторак 7. час. Свих 10 часова реализовано је у другом 

полугодишту. У току прве две недеље јуна након што су се осмаци распустили  одржано је 

четири часа. Укупно је одржано 10 часова. На овим часовима са ученицима је обновљено 

целокупно градиво од петог до осмог разреда.  

На овим часовима су такође рађени задаци из збирке за припремну наставу –комбиновани 

тестови као и тестови из Логосове збирке само за биологију. 
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 Одзив ученика на припремној настави је био умерен. Ученици су постигли 

задовољавајуће резултате. Просечна оцена из биологије је била боља у односу на пробни 

тест.  

Наставница биологије  

   Весна Нерић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ ФИЗИКЕ И 

ХЕМИЈЕ 

 

Припремна настава 

Одељење Физика Хемија 

81 7 7 

82 7 6 

Укупно 10 9 

 

Припремна настава за ученике 8. Разреда одржавана је током другог полугодишта и прве 

две недеље јуна месеца. Током другог полугодишта ученицима 81 и 82 одржавана је 

припремна настава у различитим терминима, а у јуну ученици су заједно долазили на 

припрему из физике и хемије. Укупан број  одржаних часова припремне наставе из физике 

је 10, а из хемије 9.  

Драгица Момчиловић 

 

Припремна настава се одржавала редовно. Ученици су долазили редовно. У току другог 

полугодишта због много часова припремне наставе нису могли да иду на све часове, па су 

се ученици опредељивали за оне где им је била потребна већапомоћ. 

Резултати завршног испита дати су у посебном Извештају за завршни испит. 
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5. ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗНАЧАЈНИХ 

АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ (ПРИРЕДБЕ, 

ПРЕДАВАЊА, АКЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  

ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА) 
 

СЕПТЕМБАР  2018.  

Ове године наша школа има 512 ученика. Уписали смо три одељења првог разреда, 

тако да имамо  укупно 21, рачунајући од првог до осмог разреда. 

Имамо и једну новину у школи. Од септембра се води електронски дневник упоредо 

са класичним. 

3.9.2018. Данас је био свечани пријем ученика првог разреда у 18 сати. После 

приредбе ученици су отишли у учионицу са својим учитељицама, а родитељи су 

остали да разговарају са педагогом школе. 

13.9.2018. Организовано је предавање за ученике шестих разреда. Тема је била : 

Полиција у служби грађана. 

15.9.2018.  Храм културе Бежанија – у оквиру прославе ,,Дани Старе Бежаније“ и 

пројекта у реализацији „Пријатеља деце Новог Београда“ и МЗ ,,Стара Бежанија” 

реализована је музичка радионица „Певамо у хору“. Учествовалa су три ученика 7/2. 

Ученике је водила Александра Тасић Адамовић, професорка музичке културе. 

 

ОКТОБАР 2018. 

Почетком месеца су учитељице првих разреда с  библиотекарком  школе одвеле 

прваке у Библиотеку ,,Вук Караџић“ како би им се уручиле бесплатне чланске карте 

за ову школску годину. Пошто је библиотека мала, свако одељење је ишло посебно, у 

различитим данима.Све учитељице су, такође, бесплатно учлањене, што је новина у 

односу на претходне године. 
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4.10.2018. Организовано је предавање у нашој школи о ватрогасној безбедности за 

ученике шестих разреда. 

6.10.2018.  Црвени крст  Новог Београда организовао је, као и сваке године,  трку 

хуманитарног карактера под називом  ,,Трка за срећније детињство“. Овога пута 

такмичење  није одржано на Ушћу, већ у спортском центру  на Бежанијској коси , 

који се налази у Улици Партизанске авијације. Учествовали су ученици свих 

новобеоградских школа. Наша Ева Петронијевић  из 21 освојила је 3. место у својој 

категорији. 

8.10.2018. Студенски културни центар – Ревија стваралаштва деце и младих Новог 

Београда. Учествовала је група певача с нумером Р. Роџерс „Димничар“. Ученике је 

припремила Александра Тасић Адамовић. 

10 -13.10.  Сви ученици млађих разреда ишли су у Биоскоп,,Фонтана“,  где су 

уживали у пројекцији филма за децу ,,Том и Боб – мисија спасавања света“. 

13.10.2018. Храм културе Бежанија – у оквиру прославе дани Старе Бежаније и 

пројекта у реализацији „Пријатеља деце Новог Београда“ и МЗ ,,Стара Бежанија“ 

реализовано је књижевно вече, посвећено Срему. Учествовао је хор (20 ученика) 

наше школе с две нумере „Нек свуд љубав сја“ и „Машта“. Ученике је припремила 

Александра Тасић Адамовић. 

17.10.2018.  Јутрос су ученици првог  разреда отпутовали на једнодневни излет на 

Салаш Катаи, а ученици другог разреда провешће дан у Бојчинској шуми. Надамо се 

да ће по овом топлом и сунчаном времену уживати у природи! 

18.10.2018.  Ученици трећег и четвртог разреда данашњи четвртак проводе у 

Јагодини. Посетиће Музеј воштаних фигура, ЗОО врт и аква парк, а слободно време 

после ручка искористиће за игру и дружење у уређеном парку на Ђурђевом брду. 

19.10.2018.  Музеј афричке уметности – амбијентална настава  у петом разреду, 

наставна јединица „Ритам и ритуал“. Часу су присуствовали ученици 5/1 и 5/2. 

Ученици су, поред посете музеју и разгледања сталне поставке, погледали и поставку 

,,Подељени светови“, самосталну изложбу Масинисе Селманија. Реализована је и 
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ликовна радионица „Маске Ђивара“. Ученике су водили Александра Тасић 

Адамовић, Драгана Миљковић и Александар Човић. 

24.10.2018.  Донација рачунара ,,Ротари клуба“  Београд – Нови Београд. Ученици су 

са наставницима (С. Кићановић и А.Т. Адамовић) припремили пригодан програм. 

Школи су свечано уручени рачунари и потписан је уговор о сарадњи. 

25.10.2018. Сајам књига – посету су реализовали ученици 8/2 с одељењским 

старешином Александром Тасић Адамовић, 

25.10.2018.  Посета биоскопу „Фонтана“, филм „Злогоња“ – филмској пројекцији су 

присуствовали ученици од петог до седмог разреда са својим одељењским 

старешинама. 

26.10.2018. На Сајму књига  купљене су књиге за ученике, белетристика и лектира. 

30.10.2018. У Основној школи ,,Борисав Пекић“ одржан је  математички квиз за 

ученике млађих разреда. Наши ученици су освојили 1. место.Честитамо им! 

 31.10.2018. Овог дана јебио математички квиз за ученике старијих разреда у истој 

школи. Нашим представницима је припало 4. место. И њима честитамо! 

31.10.2018. Сузан Кићановић и Александра Адамовић Тасић, разредне старешине 

осмих разреда, данас су одвеле своје ђаке у обилазак Музеја Вука и Доситеја. 

 

НОВЕМБАР  2018. 

9.11.2018. Одржано је предавање за ученике шестих разреда о основама безбедности 

деце – полиција у служби грађана. 

16.11.2018.  Дан замене улога, кад наставу  из свих предмета држе одабрани ученици 

уместо наставника.  

19.11.2018.Прекида се употреба папирног дневника и прелази на електронски 

дневник. 

21.11.2018. За ученике 71  одржано је у 8 часова предавање о наркоманији. Гости 

предавачи су били психијатар и заменик државног тужиоца. 

26.11.2018. Књижевница Биљана Алавања посетила је нашу школу како би 

ученицима млађих разреда представила своју збирку ,,Приче једне реке“. 
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28.11.2018. Предавање о истој теми, наркоманији, овога пута за ученике 72  у 13:30. 

30.11.2018. Данас су ученици млађих разреда гледали представу ,,Мали – велики 

принц“ у Културном  центру ,,Студентски град“. 

 

ДЕЦЕМБАР 2018. 

24.12.2108. У холу школе је данас била продајна изложба  коју су  назвали 

,,Новогодишњи базар“. Сви заинтересовани, родитељи, родбина, пријатељи,  могли су 

купити ђачке рукотворине, а изложба је била у поподневним сатима. 

25.12.2018. Сви ученици трећих разреда имали су веома корисно  предавање, а потом  

и радионице које је организовао Црвени крст. Тема је била у вези са заштитом у 

случају елементарних непогода и пожара. 

28.12.2018. Велика радост деце, а и нас одраслих, због новогодишњег маскенбала! 

Сјајне идеје за костиме и променада озарених дечјих лица учиниле су овај последњи 

школски дан у календарској 2018. години посебним! 

 Желимо свима срећну нову 2019. годину! 

 

ЈАНУАР 2019. 

27.1.2019.  Свечано је прослављена школска  слава   Свети Сава у холу школе. После 

приредбе, ђаци, учесници, имали су малу закуску, а ми, запосленици школе,  и   наши 

гости, после њих. 

 Распуст почиње за нашу школу, уместо последњег дана јануара, 1.фебруара, јер 

одрађујемо 31. децембар. Друго полугодиште почиње 18. фебруара.   
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ФЕБРУАР 2019.      

Од 1.2. почиње зимски распуст и трајаће  две седмице, до18.2.Распуст је био 

продужен за недељу дана до 25.02.2019.због грипа. 

1-3.2.2019.  Ова три дана се одржава семинар за наставнике у нашој школи. Назив 

семинара је Мултимедијални садржаји у функцији образовања.Већина наставника се 

пријавила за похађање овог семинара.      

25.2.2019. Зимски распуст је продужен за једну седмицу због епидемије грипа, тако 

да је друго полугодиште почело данас, место 18. фебруара. 

 

МАРТ  2019. 

8.3.2019. Додела награда и похвалница за прошлогодишљу Читалачку значку била је 

у свечаној сали Општине Нови Београд у 12 сати. 

14.3.2019. Одржано је још једно предавање из пројекта МУП-а Србије о основама 

безбедности деце за ученике 6. разреда. Тема је била у вези са заштитом од техничко-

технолошке опасности и природних непогода.   Овог истог дана су ученици четвртих  

разреда и два трећа  ишли у Биоскоп ,,Фонтана“ на пројекцију филма ,,Аладин и 

летећи ћилим“. 

 Дан пун активности!  

Данас су била и  ,,Отворена врата“ за  будуће ученике и њихове родитеље. Сви 

учетељи и наставници имали су у својим учионицама презентације и разне радионице 

у којима су будући првачићи могли учествовати. Свако од њих је добио и поклончић. 

15.3.2019. На ред  су дошли  ученици других разреда и 33  да гледају, такође, 

анимирани филм ,,Аладин и чаробни ћилим“. 

Ученици првог разреда ишли су у шетњу са својим учитељицама од школе до ушћа 

Саве у Дунав. То је био њихов први корак у извођењу пројекта ,,Упознај Београд да 

би га више волео“. Сви су уживали у шетњи Земунским кејом и Ушћем. Чак су и сами 
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компоновали мелодију у тзв. ,,музичком парку“, који се налази код Музеја савремене 

уметности. 

18.3.2019. И данас су  ишли у биоскоп ученици свих првих разреда, 31 и  21 на 

пројекцију већ поменутог анимираног филма ,,Аладин и летећи ћилим“. 

21.3.2019. Данас се одржало такмичење из математике ,,Кенгур без граница“ за 

ученике од првог до осмог разреда, а у организацији Друштва математичара Србије. 

Сви учесници  на такмичењу   постали су чланови  Друштва, а добили су признање  и 

ситне поклоне од организатора. Одзив деце био је више него добар. 

 

АПРИЛ  2019. 

4.4.2019.  јутрос су инспектори СУП-а одржали предавање о наркоманији ученицима 

62. 

8.4 -15.4.2019.  Јутрос су ученици 13, 21, 24, 31, 41 и 42 отпутовали на рекреативну 

наставу . Седам наредних дана провешће у  ЦДЛ ,,Букуља“,  у Аранђеловцу. Желимо 

им добро здравље и  лепо време. 

11.4.2019. Још једно корисно предавање било је у нашој школи. Тема је била Насиље 

као негативна друштвена појава, коју су инспектори СУП-а одржали  ученицима 62. 

15. 4 -22.4.2019. Ове седмице ће, надамо се, ученици 11, 22  и 23  уживати у разним 

активностима у Аранђеловцу, где су, као и претходна одељења, одабрали да иду на 

рекреативну наставу. 

17 - 4.2019. Ученици семих разреда отпутовали су на  дводневну екскурзију у источну 

Србију.  Одсешће у Кладову, а планирано је да  обиђу  значајна места у околини 

попут Лепенског Вира, Голупца и других. 

 Наставница биологије из друге школе одржала је предавање о пубертету  ученицима 

62. 
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22 - 24.4.2019. Ученици осмих разреда су отишли на тродневну  екскурзију на 

Златибор и Тару. Посетиће значајне локације као што су: Мећавник, Перућац, 

Сирогојно, возиће се Шарганском осмицом...Желимо им да све буде у најбољем реду 

и да се увек сећају своје последње екскурзије у основној школи! 

 

Мај  2019. 

15.5.2019. Данас је пригодном приредбом прослављена 69. година постојања наше  

школе. Ученици су пред многобројном публиком улепшали овај дан песмом, игром, 

глумом, рецитовањем и модном ревијом,  чији су модели направљени од 

рециклираног материјала. Ученици, који су освојили награде на неком од такмичења, 

похваљени су и награђени књигом. 

16.5.2019. Данас је одржано завршно такмичење у читању за ученике другог, трећег и 

четвртог разреда. Трочлани жири је одлучио следеће: 

2. разред:                                                                3. разред 

1. место Павле Стефановић 23                             1. место Дуња Обрадовић 31                                    

2. место Лана Јовановић 22                                  2. место Давид  Јандрић 33 

3. место Лука Милић 21                                        3. место Никола Комленац 31 

 

Пошто су изабрани ученици четвртог разреда, дословце, сви одлично читали, веома 

тешко је било одлучити се за троје најбољих, па је одлучено да се  доделе по два прва 

и два друга места следећим ученицима: 

1. место Маша Стефановић 43  и  Исидора Бојовић 41 

2. место Богдан Бјелић 42  и  Сара Васић 41 

3. место Мила Панић 42 



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

27 
 

20.4.2019.  Јутрос су ученици 32, 33 и 43  отпутовали на рекреативну наставу на 

планину Букуљу, која је била дестинација и за сва друга одељења млађих разреда. 

Желимо да им све буде како су испланирали и да их послужи лепо време! 

21.5.2019. Данас су ученици четвртог разреда гледали представу ,,Баш челик“ у 

Луткарском позоришту ,,Пинокио“. 

28.5.2019. Ученици првих разреда су, у оквиру Пројектне наставе, посетили 

Ташмајдан, цркву Светог Марка и Дечији културни центар, где су одгледали 

интерактивну представу ,,Средњовековни Београд“. 

 

JУН  2019. 

 3.6 2019.Ученици шестих разреда отпутовали су на једнодневни излет у Сремску 

Митровицу. Обишли    су  Шид и Засавицу. 

10.6.2019. Ученици петог разреда  отпутовали су на једнодневни излет у Тршић. Били 

су  и на Мишару, Церу, обишли су Текериш и Бању Ковиљачу. 

Ученици 21 приредили су завршну опроштајну  приредбу с учитељицом Драганом 

Миок, која  је била са њима ове две године. 

12.6.2019. Учитељица ТамараПантић је са ученицима 23  извела луткарску приредбу 

,,Црвенкапа какву још нисте видели ( и још понешто)“, на задовољство свих 

присутних. 

13.6.2019. Ученици 22  су приредили  са своим учитељицама опроштајну приредбу за 

родитеље. 

Данас су у преподневним сатима ученици 32, 33 и 43 у ,,Фонтани“ одгледали игрни 

филм за децу ,,Ружњићи“. 

Одељење 11 припремило је са својим учитељицама, а за родитеље, одељењску 

приредбу са презентацијом  Пројектне наставе, у којој су уживали и одрасли и деца. 
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17.6.2019 - 20.6.2019. Дани у којима је одржано полагање испита за ученике осмих 

разреда. Прво се полагао српски језик, другог дана је била непланска пауза јер је 

математика одложена за четвртак (порваљен тест), трећег комбиновани  тест.  

24.6.2019. Мали матуранти су прославили завршетак осмогодишњег школовања са 

својим разредним старешинама, учитељима и предметним наставницима у ресторану 

,, Бел ривер“ у Земуну. Било је весело, полетно и незаборавно! 

 

III РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 
 

1. ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И 

ИЗОСТАНЦИ 
 

Први разред је због описног оцењивања изузет из даље анализе која се заснива на 443 

ученика од другог до осмог разреда који се бројчано оцењују. 

Сви ученици првог разреда успешно су савладали  наставне садржаје предвиђене за  први 

разред. 

 

Табеларни приказ: 

 ОПШТИ   УСПЕХ  ОД   2. ДО 8. РАЗРЕДА  

 БРОЈ УЧЕНИКА  

 I II III IV V VI VII VIII ∑ 

∑ 72 102 79 74 46 54 46 42 515 

М 34 58 39 43 25 25 16 24 254 

Ж 38 44 40 31 21 2 9 30 18 261 
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 ОПШТИ УСПЕХ  

 

о
п

и
сн

е 
о
ц

ен
е 

        

5. 92 66 64 34 37 29 27 349 

4 10 12 10 11 15 12 11 81 

3  1 - 1 2 5 4 13 

2 -   - - - - - 

1 - - - - - - - - 

Неоцењен - - - - - - - - 

са 1 нег. - - - - - - - - 

са2 - - - - - - - - 

са3,4 - - - - - - - - 

С.О.        
4,63 

II-IV/  V-VIII 4,79 4,48 

 ИЗОСТАНЦИ ОД   1. ДО 8. РАЗРЕДА  

∑ 2800 2986 2304 3121 2544 3752 4327 3867 25701 

Оправдани 2798 2986 2304 3116 2544 3714 4093 3664 25219 

   

неоправдани 2 / / 5 / 38 234 203 482 

   

I-VIII 37,86 78,74 58,30 

 ВЛАДАЊЕ *од 6. разреда владање 

се оцењује бројчано и 

улази у просек 

 

примерно 72 102 79 74 46 52 39 38 502 

врлодобро - - - -  2 5 `2 9 

добро -  - -  - 2 1 3 

задовољавајуће - - - - - - - 2 1 

незадовољавајуће - - - - - - - - - 

Васп. мере          
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васп.дисцип. 

мере 

- - - -   -   

 

 

Изузетно висок проценат ученика са примерним владањем говори у прилог остваривања 

квалитетне комуникације, васпитне улоге школе и поштовања правила понашања која 

обезбеђују добре односе и међусобну толеранцију свих актера васпитно-образовног 

процеса. 

ВУКОВЕ  И СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ 

Ученици носиоци Вукове дипломе  Специјалне дипломе (укупно 29) 

ЕленаГолубић 

ЕмилијаЈанићијевић 

ЈованМићић 

ОгњенЈевтић 

НиколаНерић 

МиланПантић 

Коста Грубор 

Теодора Јовановић 

 

Српски језик -6  

Биологија - 6 

Математика -4  

Информатика –1 

Техничко и 

информатичко 

образовање-1  

Физика – 3 

Хемија - 1 

Историја -3  

Географија-1  

Ликовна култура -1  

Музичка култура - 1  

Физичко васпитање-1 

 

За ђака генерације школске 2018-19. год. проглашен је Јован Мићић  из одељења 8-1. 

Један ученик 8-2, Милован Шијаковић је полагао разредни испит из три предмета. 

Положио је у јунском року и изашао на завршни испит. 

 

2. РЕЗУЛТАТИ  СА ТАКМИЧЕЊА 
 

Детаљни  резултати ученика  са такмичења налазе се у извештајима Стручних  већа 

из области предмета. 
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Табеларни преглед  резултата: 

 

Предмет 

Општинско Градско Државно 
∑н 

∑

п 

 

Предмет 

Општинско Градско Државно 

∑н 
∑

п 1. 2. 3. П 1. 2. 3. П 1. 2. 3. П 

С
р

п
ск

и
  
је

зи
к

 

    

Граматика 4 4 2 1  1 5 2     16 3 

Књиж.  

олим 
 1 2 1  1 2 1     6 2 

Лит. 

Радови 
              

*„Читалачка значка“   :   15  награда и такмичење у читању 10 награда:   

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

 

ДМ Србије 4 3 4   1 1 1     13 1 

Математич

ки турнир 
1            1  

„Архи

медес“ 

п 
        1  1  2  

 е            1 1  

*„Кенгур без граница“  финално 1. место:1 ;  2. место: 0;  3. место:1; 

похвале :14 
  

Историја  1 4          5  

Географија  3    1 2      6  

Физика 1   1  1  1  1  1 3 1 

Биологија 1 1      2     2 2 

Хемија 1 1 1  1        4  

Лит. конкурс 

„Мојкрајприче“ 
 1           1  

Међународни              1  
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литер.конкурс 

„Голубић „2018. 

Међународ. литер. 

конкурс“Будионо

штотечинисрећно

м“ 

            1  

„Сунчана јесен 

живота“ 
 2           1  

Литер.конку„Мојс

мешнисвет“ 
         1   1  

Литер.конк„Смеш

непричеипесме“ 
        1    1  

Лик. конкурс 1            1  

Витезов ликовни 

конкурс 
            8  

Традиционално 

певање терцет 
        4    4  

Традиционално 

певање квартет 
         4   4  

Златна сирена 1 2 
5 

 
         8  

Информатика 1 1 
 

 
  1 1 2   1  5 2 

Техничко и 

технологија 
1 1 4   1  1     7 1 

Техничко  и 

инфор.образовање 
  1          1  

Физичко.васпит. 

екипстрељаштво 
     3       3  

Физичковаспит –      1       1  
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екип. стони тенис 

Центарзаталентеб

иолиматематика 
    2    1    3  

УКУПНО 16 21 23 3 3 11 11 10 7 6 2 2 105 12 

 

Изузетно висок проценат ученика са примерним владањем говори у прилог остваривања 

квалитетне комуникације, васпитне улоге школе и поштовања правила понашања која 

обезбеђују добре односе и међусобну толеранцију свих актера васпитно-образовног 

процеса. 

 

3. РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

УЧЕНИКА 
 

На Завршни испит је приступило 42 ученика осмог разреда.  Ученици су Завршни испит 

полагали у школи, у сали за физичко васпитање.Сви ученици су завршили успешно 

Завршни испит. 

Резултати на тестовима: 

Српски језик – 15,38 бодова од укупно 20 

 Математика – 13,42 бодова од укупно 20 

Комбиновани тест – 12,16 бодова од укупно 20 

Укупно на нивоу школе – 40,95 бодова од 60 
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Табеларни приказ резултата на завршном испиту 

 

 

Одељење 

 

Српски језик (број 

поена од укупно 

20) 

 

Математика (број 

поена од укупно 

20) 

 

Комбиновани 

(број поена од 

укупно 20) 

 

Укупно 

бодова(број поена 

од 60) 

81 15,75 14,19 12,98 42,92 

82 15 12,64 11,34 39,98 

Просечно 15,38 13,42 12,16 40,95 

 

Табеларни приказ комбинованог теста по предметима 

 

Разред 

Физика 

(број 

поена од 

укупно 4) 

Хемија 

(број 

поена од 

укупно 3) 

Биологија 

(број поена од 

укупно 5) 

Географија 

(број поена од 

укупно 4) 

Историја 

(број поена 

од укупно 4) 

Укупно 

бодова 

(од 20) 

81 2,37 1,69 3,07 2,7 3,15 12,98 

82 2,39 1,33 2,78 2,06 2,78 11,34 

Просечно 2,38 1,51 2,93 2,38 2,97 12,16 

 

АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ТЕСТА (ШКОЛСКА 2018/2019.) 

МАТЕМАТИКА 

Укупан број задатака 20, максималан број бодова 20. Од 480 поена одељење VIII/1 

једобило 340,5  поена док је одељење VIII/2 од укупно 360 поена добило 227,5поена. 

Укупно процената за одељење VIII1 (70,93 %). Укупно процената за одељење VIII/2 

(63,19%). Средња вредност бодова по ђаку у одељењу VIII/1 је 14,19 , а у одељењу VIII2 
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износи 12,64. На нивоу школе урађено је 67,06 % теста из математике, а просечан број 

бодова на нивоу школе износи 13,42. 

 

 

Табеларни приказ теста из математике по питањима 

Питање 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VIII1 – укупно 

поена 

 

22 

 

18 

 

19 

 

21 

 

21 

 

20 

 

21 

 

19 

 

23 

 

21 

VIII1 

у процентима 

 

91,67 

 

66,67 

 

79,17 

 

87,5 

 

87,5 

 

83,33 

 

87,5 

 

79,17 

 

95,83 

 

87,5 

 

Питање 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VIII1 – укупно 

поена 

 

7 

 

17,5 

 

14 

 

18 

 

16,5 

 

16,5 

 

5,5 

 

8 

 

15 

 

16 

VIII1 

у процентима 

 

29,17 

 

72,92 

 

58,33 

 

75 

 

68,75 

 

68,75 

 

22,92 

 

33,33 

 

62,5 

 

66,67 

 

Питање 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VIII2 – укупно 

поена 

 

16 

 

9,5 

 

14 

 

13 

 

15 

 

14 

 

18 

 

15 

 

16 

 

15 

VIII2 

у процентима 

 

88,89 

 

52,78 

 

77,78 

 

72,22 

 

83,33 

 

77,78 

 

100 

 

83,33 

 

88,89 

 

83,33 

 

Питање 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VIII2 – укупно 

поена 

 

4 

 

13 

 

7 

 

12 

 

10,5 

 

9 

 

2,5 

 

2,5 

 

7 

 

11 

VIII2 

у процентима 

 

22,22 

 

72,22 

 

38,89 

 

66,67 

 

58,33 

 

50 

 

13,89 

 

13,89 

 

38,89 

 

61 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Укупан број задатака 20, максималан број бодова 20. Од 480 поена одељење VIII/1 је 

добило 378 поена док је одељење VIII/2 од укупно 360 поена добило 270 поена. Укупно 
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процената за одељење VIII1 (78,75 %). Укупно процената за одељење VIII/2 (75 %). 

Средња вредност бодова по ђаку у одељењу VIII/1 је 15,75 а у одељењу VIII/2 износи 15. 

На нивоу школе урађено је 76,88 % теста, а просечан број бодова на нивоу школе износи 

15,38.  

Табеларни приказ теста из српског језика по питањима 

Питање 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

VIII1 – укупно 

поена 

 

24 

 

12 

 

 

18 

 

 

19 

 

13 

 

 

12 

 

15 

 

18 

 

 

23 

 

 

18,5 

 

VIII1 

у процентима 

 

100 

 

50 

 

75 

 

79,17 

 

54,17 

 

50 

 

 

62,5 

 

75 

 

 

95,83 

 

77,08 

 

 

Питање 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

VIII1 – укупно 

поена 

 

20,5 

 

21 

 

 

23 

 

 

22 

 

 

24 

 

19,5 

 

20 

 

16 

 

 

19,5 

 

21 

 

VIII1 

у процентима 

 

85,42 

 

 

87,5 

 

 

95,83 

 

 

91,67 

 

 

 

100 

 

 

81,25 

 

83,33 

 

 

66,67 

 

81,25 

 

87,5 

 

Питање 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

VIII2- укупно 

поена 

 

18 

 

7,5 

 

 

10 

 

 

12 

 

11 

 

 

10 

 

12 

 

14 

 

 

17 

 

 

10 

 

VIII2 

у 

процентима 

 

100 

 

41,67 

 

55,56 

 

66,67 

 

61,11 

 

55,56 

 

 

66,67 

 

77,78 

 

 

94,44 

 

55,56 

 

 

Питање 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VIII2 – укупно 

поена 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

16 

 

 

15 

 

16 

 

14 

 

12 

 

 

11 

 

11 

VIII2 

у процентима 

 

55,56 

 

 

83,33 

 

 

55,56 

 

 

88,89 

 

 

83,33 

 

 

88,89 

 

77,78 

 

 

66,67 

 

61,11 

 

61,11 
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КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

 

Ученици су полагали комбиновани тест који чине питања из физике, хемије, биологије, 

географије и историје. Полагали су четири питања из физике (20% теста), три питања из 

хемије (15% теста), пет питања из биологије (25% теста), и по четири питања из географије 

(20% теста) и историје (20% теста). Тест је носио укупно 20 поена. Просечан број поена у 

одељењу VIII/1 износи 12,98 што је у процентима 64,9 %. Просечан број поена у одељењу 

VIII/2 износи 11,34 што је у процентима 56,7 %. На нивоу школе  урађено је 60,8% теста, а 

просечан број бодова на нивоу школе износи 12,16.  

Табеларни приказ комбинованог теста по предметима 

 

Разред 

Физика (број 

поена од 

укупно 4) 

Хемија (број 

поена од 

укупно 3) 

Биологија (број 

поена од укупно 

5) 

Географија 

(број поена од 

укупно 4) 

Историја (број 

поена 

од укупно 4) 

Укупно 

бодова (од 

20) 

81 2,37 1,69 3,07 2,7 3,15 12,98 

82 2,39 1,33 2,78 2,06 2,78 11,34 

Просечно 2,38 1,51 2,93 2,38 2,97 12,16 

 

ФИЗИКА 

 

Укупан број задатака 4, максималан број бодова 4. Од 96 поена одељење VIII/1 је добило 

57 поена док је одељење VIII/2 од укупно 72 поена добило 43 поена. Укупно процената за 

одељење VIII/1 ( 59,37%). Укупно процената за одељење VIII/2 ( 59,72%). Средња вредност 

бодова VIII/1 је 2,37 од 4 питања, а VIII/2 одељења је 2,39. На нивоу школе урађено је 

59,55% теста из физике, а просечан број бодова на нивоу школе износи 2,38. 

Табеларни приказ теста из физике по питањима 

 

Питање 1 2 3 4 

VIII/1 - укупно поена 9 17 20 11 

VIII/1 – у процентима 37,5% 70,83% 83,33% 45,83% 
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Питање 1 2 3 4 

VIII/2-укупно поена 8 13 14 8 

VIII/2 – у процентима 44,44% 72,22% 77,78% 44,44% 

 

ХЕМИЈА 

 

Укупан број задатака 3, максималан број бодова 3. Од 72 поена одељење VIII/1 је добило 

40,5 поена док је одељење VIII/2 од укупно 54 поена добило 24 поена. Укупно процената 

за одељење VIII/1 (56,25%). Укупно процената за одељење VIII/2 (44,44%). Средња  

вредност бодова VIII/1 је 1,69 поена од 3 поена, а одељења VIII/2 је 1,33. На нивоу школе 

урађено је 50,35% теста из хемије, а просечна вредност бодова на нивоу школе износи 1,51 

од 3 поена.  

Табеларни приказ теста из хемије по питањима 

 

Питање 1 2 3 

VIII/2 - укупно поена 13 7 4 

VIII/2 – у процентима 72,22% 38,89% 22,22% 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Укупан број задатака 5, максималан број бодова 5. Од 120 поена одељење VIII/1 је добило 

72,5 поена док је одељење VIII/2 од укупно 90 поена добило 50 поена. Укупно процената 

за одељење VIII/1 (60,42%). Укупно процената за одељење VIII/2 (55,55%). Средња 

Питање 1 2 3 

VIII/1 - укупно поена 21 8,5 11 

VIII/1 – у процентима 87,5% 35,41% 45,83% 
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вредност бодова VIII/1 је 3,07 од 5 питања, а VIII/2 одељења је 2,78. На нивоу школе 

урађено је 57,99%  теста из биологије, а просечна вредност бодова на нивоу школе износи 

2,93 

 

Табеларни приказ теста из биологије по питањима 

Питање 1 2 3 4 5 

VIII/1 - укупно поена 21 19 15,5 6 21 

VIII/1 – у процентима 87,5% 79,17% 64,58% 25% 87,5% 

 

Питање 1 2 3 4 5 

VIII/2 - укупно поена 16 4 8 8 14 

VIII/2 – у процентима 88,89% 22,22% 44,44% 44,44% 77,78% 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Укупан број задатака 4, максималан број бодова 4. Од 96 поена одељење VIII/1 је добило 

65,5 поена док је одељење VIII/2 од укупно 72 поена добило 37 поена. Укупно процената 

за одељење VIII/1 (67,31%). Укупно процената за одељење VIII/2 (51,39%). Средња 

вредност бодова по ђаку у одељењу VIII/1 је 2,7 а у одељењу VIII/2 износи 2,06. На нивоу 

школе урађено је 59,35% теста из географије, а просечна вредност бодова на нивоу школе 

износи 2,38.  

Табеларни приказ теста из географије по питањима 

Питање 1 2 3 4 

VIII/1- укупно поена 22 21,5 13,5 8,5 

VIII/1 – у процентима 91,67% 89,58% 54% 34% 
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Питање 1 2 3 4 

VIII/2 - укупно поена 11 13,5 7 5,5 

VIII/2 – у процентима 61,11% 75% 38,89% 30,56% 

 

ИСТОРИЈА 

 

Укупан број задатака 4, максималан број бодова 4. Од 96 поена одељење VIII/1 је добило 

75,5 поена док је одељење VIII/2 од укупно 72 поена добило 50 поена. Укупно процената 

за одељење VIII/1 (78,65%). Укупно процената за одељење VIII/2 (69,45%). Средња 

вредност бодова VIII/1 је 3,15 од 4 питања, а VIII/2 одељења је 2,78. На нивоу школе 

урађено је 74,05% теста из историје, а просечна вредност бодова на нивоу школе износи 

2,97. 

Табеларни приказ теста из историје по питањима 

 

Питање 1 2 3 4 

VIII/1 - укупно поена 23 20 13,5 19 

VIII/1 – у процентима 95,83% 83,33% 56,25% 79,17% 

 

Питање 1 2 3 4 

VIII/2 - укупно поена 16 12 10 12 

VIII/2 – у процентима 88,89% 66,67% 55,56% 66,67% 

 

Извештај са пробног и завршног теста 

Пробни тест је рађен у априлу, а завршни у јуну 2019.године. Завршни и пробни тест су 

радили сви ученици осмог разреда.У одељењу 8/1 има укупно 24 ученика, а у 8/2 укупно 

18 ученика. 

Резултати Завршном испиту су очекивани. Ученици су показали напредак на Завршном 

тесту у односу на Пробни тест. Просечан број поена на тестовима је следећи: 
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 Пробни / Завршни 

Одељење Српски језик Математика Комбиновани Укупно 

81 13,44/ 15,75 11,73 / 14,19 12,69 / 12,69 37,86    / 42,63 

82 11,5/ 15 10,08 / 12,64 11,14 / 11,14 32,72   / 38,78 

Просечно 12,47/ 15,38 10,91 / 13,42 11,92 / 12, 16 35,3   / 40,96 

Просечно у % 62,35% / 76,9 % 54,55 % / 67,1 % 59,6 % / 60,8 % 58,8  /68,27 % 

 

На Пробном тесту урађена је анализа остварености стандарда по задацима за сваки 

полагани предмет док на Завршном тест то није урађено. 

        Извештај предала 

                  Драгица Момчиловић 

 

Извештај уписа ученика у средње школе 

 

Табеларни преглед уписаних ученика у првом кругу: 

 

Жеља 1. 2. 3. 6. 9. 17. 18  Укупно 

Број 

ученика 

26 6 1 1 1 2 1  38 

 

Тип средње школе Школа Образовни профил Број ученика 

 Земунска Друштвено –језички 

смер 

2 

 Природно-математички 

смер 

1 

  Друштвено-језички 4 
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 смер 

 Девета Природно-математички 

смер 

4 

Гимназија 

 

Десета београдска Општи смеp 4 

  Општи тип-енглески 

језик 

1 

  Ученици са посебним 

потребама за 

рачунарство и 

информатику 

 

 Девета београдска   

1 

    

 Електротехничка школа 

„Стари град“ 

Електротехничар 

енергетике 

1 

 

Економска школа „Нада 

Димић“ 

Економски техничар  

1 

 

Филилошка гимназија Немачки језик 1 

Правно-биротехничка 

школа“Димитрије 

Давидовић“ 

Пословни 

администратор 

1 

 

 

Машинска 

школа“Радоје Дакић“ 
Техничар мехатронике 

 

1 

 Прва економска школа Службеник у 

банкарству и осигурању 

1 

 Седма београдска 

гимназија 

Друштвено језички смер  

1 

 Ваздухопловна 

академија 

Техничар ваздушног 

саобраћаја 

1 

 Медицинска 

школа“Београд 

Медицинска 

школа“Београд 

1 
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 Педијатријска сестра-

техничар 

1 

Средња туристичка 

школа 

 

Угоститељски техничар 1 

Кувар 1 

  

 Трговачка школа Комерцијалиста 1 

 

 

 

Електротехничка школа 

„Раде Кончар“ 

Електротехничар 

милтимедија 

1 

Техничка школа „Змај“ Техничар за 

компјутерско 

управљање машина 

1 

  

 

 

Геолошка и 

хидрометеоролошка 

школа «Милутин 

Миланковић» 

 1 

Хидролошки техничар 

 Фармацеутско-

физиотерапеутска 

школа 

Фармацеутски 

техничар- енглески 

1 

 Електротехничка школа 

«Никола Тесла» 

Електротехничар 

рачунара 

1 

 Електротехничар 

инфармационих 

технологија 

1 

   

 Грађевинска школа Монтер суве градње 1 

 Школа за негу лепоте Педикир и маникир  

1 

    

 

Један ученик је уписан у другом уписном кругу у Техничку школу за дизајн. 
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VI ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА 

УСТАНОВЕ 

 

1. ИЗВЕШТАЈ  РУКОВОДЕЋЕГ ОРГАНА – 

ДИРЕКТОРА 

Извештај о раду Директора школе посебан је документ и чува се у Школи. 

 

2. ИЗВЕШТАЈ ОРГАНА УПРАВЉАЊА – 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

САСТАВ  ШО  У  2018/19. 

 

 

 

 

 

Школски одбор је одржаоукупно девет седница, од тога7 редовних седница, једну 

посебну седницу и једну електронску седницу. На почетку је најпре дошло до 

Конситуисања ШО, избора председника, заменика и записничара. 

Дајана Тркуља-председник ШО 

Сузана Раичевић - члан ШО 

Сандра Онимус - члан ШО 

Љиљана Павловић- члан ШО 

ЈасминаДунђерскиГлувајић- заменикпредседникаШО 

Милош Лазаревић- члан ШО 

Бисерка Опачић- члан ШО 

Смиља Јанковић члан ШО 

Горан Бегулић- члан ШО 
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На седницама Школског одбора су разматране све активности предвиђене Годишњим 

планом рада школе. 

Школски одборjeнаседницама разматрао следећу проблематику, у складу са 

дневним редом: 

- Упознавање са Планом рада Школског одбора и Пословником о радуШколског 

одбора;  

- Упознавање са успехом и владањемсвих ученика на крају сваког класификационог 

периода школске 2018/19; 

- Упознавање са резултатима такмичења ученика; 

- Упознавање са спровођењем инклузивног образовања у школи; 

- Упознавање са резултатима завршног испита у школској 2018/19. години и 

расподела ученика у средње школе;  

- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину;  

- Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2017/2018. годину;  

- Усвајање Извештаја о раду директора школе за 2017/2018. годину; 

- Усвајање Финансијског план и плана јавних набавки за 2019. годину;  

- Усвајање Извештаја о попису имовине у школи  

- Усвајање извештаја о завршном рачуну и финансијском пословању; 

- Упознавање са  записницима просветне инспекције о редовном и ванредном 

инспекцијскомнадзору Основне школе  у 2018/19. години; 

- Дато је мишљење и предлог  министру за избор директора Школе 

- Разматран је Извештај о стручно-педагошком надзору; 

- Разматран је  и усвојен  полугодишњи Извештај  о раду директора школе за 

школску 2018/2019. годину 

- Разматрана су   мишљења и предлози  Савета родитеља (осигурање,школски 

динар); 

- Одобрена су средства за израду распореда часова за школску 2018/2019. годину 

- Разматрало се о  поклонима  за Нову годину деци запослених у Школи  

 Упознавање чланова ШО са записником о извршеном стручном надзору над 

архивирањем, стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе;  
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- Упознавање чланова ШО о спроведеној јавној набавци мале вредности – исхрана 

ученика;  

- Усвајање Нормативних аката школе који морају бити усаглашени са законом . 

- Усвојен је  Правилник о изменама и допунама Правилника о испитима 

 Усвојен је  Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-

дисциплинској одговорности ученика 

- Усвојен је  Правилник о ближим условима о начину, садржаjу, дужини, месту и 

времену обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

- Усвојени су  извештаји о реализацији екскурзија и наставе у природи у школској 

2018/2019. години.  

- Усвојени су  Анекс 1 и Анекс 2  Школског програма за период од 2018-2022.године 

- Изабрани су чланови из редова ШО за: 

-  Стручни актив за Развојно планирање; 

-  Тим за Самовредновање; 

-Тим за развојн међупредметних компетенција и предузетништва 

- Тим за Обезбеђивање квалитета и развој установе 

- Донете су одлуке: 

- о издавању школског простора и формирана комисија за пријем молби и захтева за 

коришћење  школског простора; 

- одлука о годишњем попису школске имовине за 2018. годину  

- одлука о расписивању конкурса за избор директора и образовање комисије која ће 

спровести поступак за избор директора 

- Текућа питања.  

На седницама су разматрана и решавана текућа питања, важна за функционисање и рад 

школе. Школски одбор је у школској 2018/19. радио по предвиђеном  плану и  

програму и реализоване су све предвиђене активности. Чланови Школског одбора су 

својим  кооперативним радом допринели  квалитетнијем раду школе. Сви закључци и 

одлуке донете су  према  важећим правилницима. Проблема у раду Школског одбора 

није било. 
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Седницама Школског одбора редовно су присуствовали директор и секретар Школе, 

председник Синдиката школе, а повремено и представници Ђачког парламента. 

Записници са седница ШО налазе се у архиви школе и трајно се чувају. 

Председник Школског одбора   

ОШ “Иван Гундулић“ 

Дајана Тркуља 

 

3. САВЕТОДАВНИ  ОРГАН – САВЕТ РОДИТЕЉА 
 

Савет родитеља школе као саветодавни орган чији је рад регулисан чланом 58. важећег 

Закона о основама система образовања и васпитања у школској 2018/2019. години одржао 

је четири седнице у првом полугодишту, три седнице у другом полугодишту и реализовао 

је садржаје по Годишњем плану рада школе. Представници одељења (од 1. до 8. разреда) 

су активно учествовали у раду и доносили конструктивне одлуке.  

На првој седници конституисан је Савет родитеља за шкослку 2018/2019.годину, бирао се 

председник Савета родитеља и заменик председника. Савет је разматрао и усвојио следеће: 

План рада Савета родитеља за 2018/2019.годину. Годишњи извештај о раду школе за 

претходну 2017/2018.годину, као и Годишњи извештај о раду директора школе у 

претходној 2017/2018.години, Годишњи план рада школе за школску 2018/2019.годину. 

Затим је одлучено о представницима за Стручни актив за развојно планирање, Тим за 

самовредновање и Тим за заштиту ученика од насиља и занемаривања.Чланови Савета 

дали су сагласност на програм и организовање наставе у природи и екскурзија и 

одређивање висине надокнаде (дневнице) за учитеље и наставнике за извођење екскурзије 

и наставе у природи. Такође, разматрали су и предложили намену и висину Школског 

динара. Формирали су и комисују за разматрање понуда о осигурању ученика у школској 

2018/2019. години.На другој седници Савета родитеља речи је било о бирању представника 

родитеља у Општински Савет родитеља, извештају осигуравајућег друштва, извештају о 
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прикупљеном новцу за Школски динар у претходној школској години, као и о расходима 

истог, а надаље биће праћено стање о прикупљању новца за ову школску годину. 

Разматрана је и тема исхране ученика млађих разреда и акције у школи: Друг-другу, 

чишћење дворишта, Базар, радионице...На трећој седници Савета родитеља анализиран је 

успех и владање ученика по завршетку првог класификационог периода, разматрани су 

услови за рад и учење, безбедност и заштиту ученика. Разматрали су понуде за 

организовање новогодишњег програма. Савету је представљен и извештај о реализованом 

инспекцијском надзору. Упознати су са Правилником о ближим критеријумима за 

препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег 

лица у установи образовања и васпитања; Правилником о обављању друштвено-корисног 

односно хуманитарног рада и Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање. На следећој седници 

разматран је Анекса Годишњег плана рада школе за 2018/2019.годину и Анекса Школског 

програма 2018-2022.године. Поднет је извештај са продајног базара и донета је одлука да 

се прикупљена средства уложе у обнову фискултурних реквизита, опреме и справа. У 

другом полугодишту на седницама Савета родитеља био је анализиран успех и владање 

ученика на крају првог полугодишта, као и на крају трећег класификационог периода. Били 

су упознати са реализацијом наставног плана и програма, као и са планом надокнаде 

часова због продуженог зимског распуста, са Полугодишњим извештајем о раду директора 

за школску 2018/19год. Такође, учествовали су у одабиру чланова за спровођење поступка 

јавне набавке за Исхрану ученика у школи. Упознати су са Упутством о поступању у 

случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у образвно васпитним 

установама  и  са Међународним стандардима за превенцију употребе дрога у раду са 

ученицима. Затим су анализирани резултати са пробног завршног испита. Учествовали су 

у одабиру члана за комисију за Избор ђака генерације, а имали су удела и у одлуци о 

прослави матуре за ученике осмог разреда. Упознати су са Пилот пројектом обогаћеног 

једносменског рада у основним школама. На последњој седници у јули  

Месецу СР је упознат са успехом и владањем ученика на крају другог класификационог 

периода, резултатима са такмичењеа, резултатима са завршног испита, извештајима са 

екскурзија и наставе у природи. Размотрен је Анекс 2. Школског програма 2018/2022. 
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Чланови су анкетирани за самоевалуацију рада Савета родитеља у школској 2018/2019. 

Години. 

  Савет родитеља је био информисан о свим питањима која се односе на рад школе, и на 

активности за унапређење образовно-васпитног рада. На тај начин Савету родитеља је 

било омогућено да у већој мери буде укључен у живот школе и да активно доприноси 

побољшању услова за стицање квалтетнијег образовања ученика.  

 

Милена Минић 

 

 

 

4. СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТИМОВИ 

4.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

На седницама се расправљало и одлучивало о свим стручно-педагошким питањима 

васпитно-образовног рада школе. Усмеравало делатност свих стручних органа и радника 

школе на унапређивању и осавремењивању образовно-васпитног рада. Разматрало 

предлоге Годишњег плана рада школе, Развојног плана, Школског програма. Разматрало 

успех и дисциплина ученика, анализирало рад других стручних тела. Пратило стручно 

усавршавање наставника и приправника. Наставничко веће је доносило одлуке, одобравало 

извођење ученичких екскурзија и наставе у природи, разматрало извештаје о раду тимова у 

школи. План Наставничког већа је реализован кроз тринаест седница 
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Време Садржај рада Носиоци 
С

Е
П

Т
Е

М
Б

А
Р

 

Усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2017/2018. 

годину 

Усвајање Годишњег извештаја директора о раду  

Усвајање   плана   рада  Наставничког већа 

Анализа  услова  рада  на  почетку  школске године 

Усвајање  Годишњег  плана  рада  школе  за школску 2017/2018. 

годину 

Усвајање: распореда  часова, дежурства, распореда   допунске  и 

додатне  наставе , слободних активности и  распореда контролних и 

писмених задатака 

Директор, 

педагог, одељењ. 

Старешине 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

 

Реализација наставног плана и програма свих облика образовно –

васпитног рада за први класификациони период 

Успех и владање ученика на првом класификационом периоду 

Идентификовање и укључивање ученикаудопунскуи 

      додатнунаставуисекције 

Адаптација ученика петогразреда на предметнунаставу-

извештајоистраживању 

Упознавање чланова Наставничког већа са записником о ванредном 

инспекцијском надзору 

Усвајање измене календара образовно-васпитног рада основне 

школе за школску 2018/2019. годину 

  

Координатори 

 ОВ 

 

Директор, 

Педагог 

 

ЈА
Н

У
А

Р
 

 

Планирање организовање прославе Св. Саве 

Разматрање Анекса Годишњег плана школске 2018/2019. године 

Разматрање Анекса Школског програма 

Извештај о прослави Нове године и продајног базара 

Руковод. 

тимова,Тим  за 

култ. Делат 



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

51 
 

 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

 

Успех и владање ученика на крају првог полугодишта школске 

2018/2019. године 

Реализација наставног плана и прог. свих облика образовно–

васпитног рада на крају првог полугодишта школске 2018/2019. 

године 

Извештај о прослави   Св. Саве 

анализа реализације Годишњег плана рада школе 

Извештај директора о свом раду и раду школе 

Извештаји  директора и педагога о  педагошко-инструктивном  

     раду са наставницима 

Договор о организацији школских и општинских такмичења 

 

Тим за праћење 

реализац. ГПР 

директор 

 

Тим  за марк. и 

култ. делат. 

Координатори ОВ 

Рим за културну 

делатност 

М
А

Р
Т

 

Усвајање плана надокнаде часова нереализованих услед продуженог 

зимског распуста 

Припрема за пријем будућих првака 

Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за школску 2019/2020. 

годину 

 

Координатори ОВ 

Тим за маркетинг 

и културну 

делатност 

 

А
П

Р
И

Л
 

Реализација наставног плана и програма свих облика образовно – 

васпитног рада за трећи класификациони период 

успех и владање ученика на првом класификационом периоду 

Организовање прославе Дана школе 

Анализа пробног завршног теста за осме разреде 

Праћење учествовања ученика на такмичењима 

Припреме за завршно тестирање ученика четвртог разреда 

критеријумским тестовима 

Координатори ОВ 

 

Чланови НВ 

М
А

Ј 

Организација припремне наставе  за ученике  8. раз. 

Припреме за израду Школског програма, Годишњег извештаја о 

раду школе и Годишњег плана рада школе 

Реализација плана проф. оријентације 

Договор о организацији  матурске вечери 

Извештај о резултатима  на такмичењима на свим нивоима 

Изборни предмети, анкете ученика 

Пред.наст. 

Директор,  

СА за израду ШП;  

Тим за проф. 

Оријент. 

 РС 8.разр. 

Руков. СВ  
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ЈУ
Н

 
Реализација наставног плана и програма свих облика образовно–

васпитног рада 

успех и владање ученика 8. разреда на крајушк. године  

Утврђивање и додела  специјалних диплома и диплома  «Вук  

     Караџић» и похвала за постигнуте резултате и успех постигнут  

     током школовања 

Избор ђака генерације 

Координатор ОВ 

осмог разреда 

 

 

 

Кординатори ОВ 

Тим за 

професионални 

развој 

Чланови НВ 

Реализација наставног плана и програма свих облика образовно–

васпитног рада на крају школске године 

Успех и владање ученика од 1-7. разреда на крајушк. године  

Извештај о реализованим  екскурзијама  ученика, настави у  

     природи, посетама и  матурској вечери 

Извештај о стручном усавршавању наставника 

Давање мишљења о новом Школском програму 

ЈУ
Л

 

Извештај о резултатима Завршног испита и о упису у средње  

     школе 

Извештаји о реализацији Самовредновања и Развојног плана 

Анализа нацрта Годишњег извештаја о раду школе  

Предлог задужења наставника и нацрт  Годишњег  плана рада  

     школе 

 

Директор, педагог 

 

Руководиоци 

тимова 

 

Чланови НВ 

А
В

Г
У

С
Т

 

Организација и спровођење припремне наставе и поправних  

     испита 

Успех ученика на крају школске године 

Усвајање школског календара за  2017/18. 

Организација почетка школске године и пријема првака 

Организационо-техничке припреме за почетак рада у  шк. 2017/18. 

Усвајање распореда часова, дежурства, додатне и допунске наставе, 

слободних активности, писмених и контролних вежби. 

Извештај о уписаним ученицима првог разреда и ученицима 

уписаних из других школа.  

Директор 

 

Записничар Наставничког већа 
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Зорана Плавшић 

 

4.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 

Педагошки колегијум је разматрао питањa и заузимао ставове у вези са својим 

надлежностима  и  у складу са Законом о основном систему васпитања и образовања. 

Донет је програм , конституисан колегијум  са новим чланова и записничарем.На 

састанцима је било разговора, дискусија, извештаја и анализа проблема по следећим 

ставкама: 

- Договор око израде Годишњег плана рада школе 

 

- Организација васпитно-образовног рада: редовне наставе,ваннаставних активности 

и изборних предмета, дежурства наставника, безбедност ученика, екскурзија, 

излети, посете,  рекреативна настава и обележавање значајних датума 

- Анализа резултата иницијалних тестова, вредновање резултата и предлог мера 

- Евалуација успеха и дисциплине ученика на крају  класификационих периода, на 

крају полуугодишта и на крају године 

- Анализа реализације наставног плана и програма редовне наставе, ваннаставних 

активности и изборних предмета 

- Евалуација рада стручних органа и тимова школе 

- Анализа Извештаја стручно педагошког надзора и предузимање мера 

- Анализа извештаја тима о самовредновњу и вредновању рада школе 

- Евалуација стручног усавршавање наставника 

- Праћење реализације садржаја Развојног плана 

- Анализом резултата завршног испита 

-  Преглед постигнућа ученика на такмичењима  

- Израда нацрта Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе 

Предложене ативности и мере: 

- Инсистирало се на имплементацији Развојног плана. 
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- На реализацији угледних часова и спровођењу Ппланова учапређења након посете 

стручно педагошког надзора 

- На поштовању Правилника о оцењивању и организацији семинара О оцењивању 

-  На евалуацији и предлагању мера за унапређење на нивоу стручних органа и 

тимова 

- На повећаном броју часова са применом проблемске наставе и учење уз помоћ 

графикона и дијаграма како би се  унапредили резулати завршног испита 

- На благовременој  евиденцији о напредовању ученика која севоди и чува као лична 

педагошка документација наставника- Педагошка свеска 

- На едукацији за примену дигиталних уџбеника и дигиталне учионице 

Педагошки колегијум је на предлог тима за инклузивно образовање  одобрио два 

прилагођена индивидуално образовни плана за ученика првог-2 и другог-4  одељења, 

ИОП-1 из предмета Српског језика,Математике и Света око нас , због сметњи у 

комуникацији и говорних проблема и наставак примене  ИОП-2 за ученика 3-3 одељења  

из предмета Српског језика ,Математике , Света око нас  и Енглеског језика због тешкоћа у 

учењу. 

 

4.3. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

У овој школској години планирано је и одржано пет састанака. Први разред броји 72 

ученика, 38 девојчице и 34 дечака. Два одељења обухваћена су целодневном, а једно 

класичном наставом са боравком.  

Наставни план и програм редовне наставе, ваннаставних активности и изборних предмета, 

као и допунске наставе предвиђених за ову школску годину су реализовани. Циљеви и 

задаци које смо предвидели да реализујемо током васпитно-образовног рада у настави и 

другим видовима ваннаставних активности су такође реализовани. Ученици су усвојили 
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планиране садржаје. Предвиђени исходи су усвојени на различитим нивоима постигнућа. 

Сви ученици су савладали исходе из свих предмета.  

Сви ученици су  редовно пратили наставу и учествовали у активностима на часовима 

редовне наставе и у ваннаставним активностима. Били су мотивисани и заинтересовани за 

рад. Ученици су добро напредовали из свих предмета. Са ученицима који су слабије 

напредовали, радило се спорије, кроз допунску наставу и индивидуални рад.Допунском 

наставом из српског језика обухваћено је 10 ученика, а из математике 5 ученика.  

  Из изборних предмета верска настава и грађанско васпитање и пројектне наставе сви 

ученици су оцењени са Истиче се.  

Свакодневно се радило на дисциплини и коригована су неправилна понашања. Већих 

дисциплинских проблема нема. Сарадња са родитељима је била континуирана и добра, 

кроз родитељске састанке и на отвореним вратима. Сви ученици имају примерно владање. 

Укупан број оправданих изостанака је 2.798 на нивоу првог разреда.. Просечан број 

изостанака по ученику је 38,86.  

Наставничко веће похваљује све ученике првог разреда за успешно завршен први разред и 

напредовање у  раду и примерно владње. 

ПОСЕТЕ  И АКТИВНОСТИ 

* Трка за срећније детињство – 6.10. 2018. 

* Посета библиотеци „Вук Караџић“- 11.10. 2018. 

* Једнодневна екскурзија (Мали Иђош)- 17.10. 2016.  

* Посета биоскопу „Фонтана“ – "Том и Боб - мисија спасавања света" 25.10. 2018. 

* Посета позоришту Студентски град-представа „Мали-велики принц“-30. 11. 2018.  

* Новогодишњи базар 24. 12. 2018.  

* Представа „Лифт није играчка“ 30.1. 2019. 

* Посета Зоолошком врту 9.3. 2019.  

* Посета биоскопу „Аладин и летећи ћилим“ – 18.3. 2018. 

* Пројектна настава – шетња до Ушћа – 29.3. 2019. 

* Пројектна настава – Калемегдан - 7.5. 2019. 
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* Пројектна настава –Ташмајдан- 28.5. 2019. 

* Акција чепом до осмеха – током целе године 

* Школска приредба поводом дана Светог Саве – 27. 1. 2019..  

* Отворена врата будућим првацима - 14.3.2019.   

* Излет у Бојчинску шуму 4.4.2019. 

* Реализована је настава у   природи Аранђеловац, „Букуља“ -  15-22.4. 2019.   

* Приредба поводом Дана школе – 15. 5. 2019. 

* Посета ComTrade-у и дигиталној учионици и редакцији Телеграфа.  22.3. 2019.  

* Одлазак у Цркву св. Димитрија на св. Литургију – 26.5. 2019. 

* Позоришна интерактивна представа „Средњовековни Београд“ –  у оквиру  

   Пројектне наставе – 28.5. 2019. 

*Излет на планину Авала 14.6. 2019. 

 

ТАКМИЧЕЊА:  

**Математичко такмичење „Кенгур“:5 ученика  првог разреда је похвањено за остварене 

запажене резултате: Хоџић Ива и Рикић Ивана I2,Луковац Милица, Шкипина Ратко- Крстић 

Михајло I3 а ученик Вук Кузељевић I1 је освојио прву награду на републичком нивоу. 

 

Координатор Одељењског већа 1. разреда  

Светлана Чанчаревић 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

У овој школској години планирано је и одржано пет састанака. Други разред броји 102 

ученика, 44 девојчице и 58 дечака. Два одељења обухваћена су целодневном, а два 

класичном наставом. У одељење II2 у другом полугодишту ученик Филип Аџић се вратио 

из Словеније. Из одељења II3 на крају првог полугодишта ученица Наташа Кржа се 

исписала и преселила у Француску.  
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Наставни план и програм редовне наставе, ваннаставних активности и изборних предмета, 

као и допунске наставе предвиђених за ову школску годину су реализовани. Циљеви и 

задаци које смо предвидели да реализујемо током васпитно-образовног рада у настави и 

другим видовима ваннаставних активности су такође реализовани. Ученици су усвојили 

планиране садржаје. Предвиђени стандарди су усвојени на различитим нивоима 

постигнућа. Сви ученици су позитивно оцењени из свих предмета и нема недовољних 

оцена. 

Сви ученици су  редовно пратили наставу и учествовали у активностима на часовима 

редовне наставе и у ваннаставним активностима. Били су мотивисани и заинтересовани за 

рад. Ученици су добро напредовали из свих предмета. Са ученицима који су 

слабијенапредовали, радило се спорије, кроз допунску наставу и индивидуални 

рад.Допунском наставом из српског језика обухваћено је 14 ученика, а из математике 16 

ученика.  

Одличан успех постигло је 92 ученика, а врло добар успех постигло је 10 ученика. 

Одличан успех са свим петицама има 69 ученика, са једном четворком и просеком 4,86 има 

7 ученика, са две четворке и просеком 4,71 има 11 ученика, са три четворке и просеком 

4,57 има 5 ученика. Врло добар успех и просек 4,43 имају 2 ученика, три ученика имају 

просек 4,29, три ученика су са просеком 4,14, један са просеком 4,00 и један са просеком 

3,86.  

Просечна оцена другог разреда је 4,86.  

Просечна оцена другог разреда по предметима:  

 

Српски језик:  4,78      

Математика: 4.65       

Свет око нас: 4,65        

Енглески језик: 4,88 

Музичка култура: 5.00 

 Физичко васпитање: 5.00 

Ликовна култура: 5,00 

Изборни предмет  Чувари природе : 5.00 
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Из изборних предмета верска настава и грађанско васпитање сви ученици су 

оцењени са Истиче се. 

Свакодневно се радило на дисциплини и коригована су неправилна понашања. Већих 

дисциплинских проблема нема. Сарадња са родитељима је била континуирана и добра, 

кроз родитељске састанке и на отвореним вратима. Сви ученици имају примерно владање 

и нема неоправданих часова.  

Укупан број оправданих изостанака је 2.986 на нивоу другог разреда. Број ученика без 

изостанака је 6 у овој школској години, а са изостанцима 96. Просечан број изостанака по 

ученику је 29,27.  

Наставничко веће похваљује све ученике који су постигли одличан успех и примерно 

владање. 

 

ПОСЕТЕ:  

* 11.10.2018. Биоскопу „Фонтана“ -анимирани филм“Том и Бобмисија спасавања света“.   

* 17.10.2018. Једнодневна екскурзија, маршрута Београд Пећинци-Бојчинска шума-

манастир Фенек.  

* 30.11.2018. позоришна представа «Мали –велики принц» у Студентском граду. 

*15. 3. 2019. Биоскоп  Фонтана - биоскопска представа „Аладин и летећи ћилим“ 

* 8. 4. 2019- 15. 4. 2019. и 15. 4. 2019- 22. 4. 2019. Реализована је настава у природи у две 

групе (Букуља, Аранђеловац). У првом термину одељења II1 и II4, а у другом термину II 2 и 

II3.  

*21. 5. 2019.  - Позориште лутака „Пинокио“ : Позоришна представа БАШ ЧЕЛИК 

*26. 5. 2019. -  ученици који похађају верску наставу посетили су Цркву светог Димитрија  

са  вероучитељком Мирјаном Котлаја Бунић 

АКТИВНОСТИ: 
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*6. 10. 2018. 6.10.2018. Трка за срећније детињство-Ученици другог разреда су узели 

учешће уовој активности, а Ева Петронијевић II1 је освојила треће место. 

* 30.10.2018. Математички квиз у ОШ"Борислав Пекић". Ученици наше школе су освојили 

прво место на општинском такмичењу. Други разред је представљао ученик одељења II1, 

Вук Ђорђевић. 

*16. 11. 2018. Дан замене улога 

* 25. 12. 2018. Хуманитарне акције за децу из свратишта и Један пакетић, много љубави – 

Црвени крст (ученици су прикупљали за другаре одећу, обућу, хигијенска средства и 

слаткише) 

* 26. 12. 2018. Новогодишња приредба одељења II2 (ученици су припремили и реализовали 

приредбу за родитеље са учитељицама) 

*26.12.2018. Реализација луткарске представе ,,Новогодишња ноћ" 

* 28. 12. 2018. Маскенбал (органозовано је у оквиру већа другог разреда такмичење и 

одабир најбоље и најкреативније 3 маске у сваком одељењу другог разреда) 

*. 18. 1. 2019. Школско такмичење из математике 

* 27. 1. 2019. Светосавска приредба 

* 30. 1. 2019. Организована је представа Градског стамбеног јавног предузећа под називом 

„Лифт није играчка“ за ученике 1. и 2. разреда у фискултурној сали школе 

* 8.марта организована приредба за родитеље у холу школе 

*14. 3. 2019. Ученици другог разреда дочекали су предшколце на Отвореним вратима 

школе у својим учионицама 

* 21. 3. 2019. На математичком такмичењу „Кенгур без граница“ два трећа места и пласман 

у финале остварили су Софија Гочобија и Петар Митровић ученици II1 
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* 13. 5. 2019. на такмичењу у читању учествовало је по три ученика сваког одељења (1. 

место освојио је Павле Стефановић II3, 2. место: Лана Јовановић II2 и 3. место: Лука Милић 

II1) 

* 15. 5. 2019. На приредби поводом Дана школе ученици другог разреда учествовали су у 

оквиру еколошке модне ревије, ритмичке секције, хора и фолклорне секције 

*10.6.2019. завршна приредба одељења II1 и II4 за родитеље одржана у холу школе 

*
12.06.2019. Реализација луткарске представе ,,Црвенкапа какву до сада нисте видели (и 

још понешто)" 

* 13. 6. 2019. Завршна приредба одељења II2 за родитеље 

* На Витезовом ликовном конкурсу 25 ученика добило је награде 

*Читалачка значка: Награде су освојиле декић Дуња II2 и Стефановић Дуња II4 

ТАКМИЧЕЊА:  

*6.10.2018. Трка за срећније детињство-Ева  Петронијевић II1 је освојила треће место. 

*30.10.2018. Математички квиз у ОШ"Борислав Пекић". Ученици наше школе су освојили 

прво место на општинском такмичењу. Други разред је представљао ученик одељења II1, 

Вук Ђорђевић 

*18. 1. 2019. Школско такмичење из математике (1.место Петар Митровић и Алекса 

Маговчевић, 2.место Софија Николић, Софија Гочобија II1 и Дуња Стефановић II4, 3.место  

Вукашин Радуновић, Тадеј Вулетић  и Катарина Сретеновић II1) 

*21. 3. 2019. На математичком такмичењу „Кенгур без граница“ два трећа места и пласман 

у финале остварили су Софија Гочобија и Петар Митровић ученици II1 

*13. 5. 2019. на такмичењу у читању учествовало је по три ученика сваког одељења (1. 

место освојио је Павле Стефановић II3, 2. место: Лана Јовановић II2 и 3. место: Лука Милић 

II1) 

*На Витезовом ликовном конкурсу 25 ученика добило је награде 
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*Читалачка значка: Награде су освојиле декић Дуња II2 и Стефановић Дуња II4 

Координатор Одељењског већа 2. разреда  

Милена Минић 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

У три одељења трећег разреда има 79 ученика (39 дечака и 40 девојчица). Наставни план и 

програм редовне, ваннаставних активности и изборних предмета су реализовани у 

потпуности. Планирани садржаји у овом периоду су реализовани. Већина ученика је 

савладала предвиђене задатке за трећи разред по различитим нивоима постигнућа. 

Остварени су сви циљеви васпитно образовног рада у настави и другим видовима.  

Допунском наставом из српског језика и математике у другом полугодишту били су 

периодично обухваћени ученици којима је то било потребно како би успешно савладали 

потребне садржаје.  

Успех: Одличан успех постигло је 66 ученика са свим петицама и успехом 5.00 је 45 

ученика, са просеком 4,86 је 10 ученика, са просеком 4,71 је 7 ученика, са просеком 4,57 је 

4 ученика. Врлодобар успех остварило је 12 ученика, а један ученик је остварио добар 

успех. 

 

5,00 45 ученика 56, 96 % 66 ученика 

Одлични 21 ученик 26, 58 % 83, 54 % 

Врло добри 12 ученика  15, 18 % 

Добри 1 ученик  1, 26 % 

 

Ученик одељења III3, који похађа наставу из Српског језика, Математике и Природе и 

друштва по прилагођеном наставном плану и програму (ИОП-2), успешно је савладао 

предвиђене садржаје.  

Средња оцена: 4, 76. 
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Изостанци: 

Укупан број изостанака у другом полугодишту је 774. По ученику број изостанака износи 

9, 79 изостанака. Укупан број изостанака у овој школској години је 2304, по ученику то 

износи 29, 16 изостанака. Сви изостанци су оправдани. 

Сви ученици имају примерно владање. Непожељно понашање се коријује свакодневно у 

сарадњи са родитељима и подсећамо се на правила понашања у школи. 

Посете и активности: 

 06.10.2018. Трка за срећније детињство  

 11. 10. 2018. Посета биоскопу „Фонтана“ и гледање филма „Том и Боб мисија 

спасавања света“ 

 18. 10. 2018. Једнодневна екскурзија Београд – Јагодина 

 16.11. 2018. Дан замене улога 

 30. 11. 2018. Посета позоришту Студентски град и гледање позоришне представе 

„Мали велики принц“ 

 24.12.2018. Школски новогодишњи базар 

 25.12.2018. Хуманитарна акција за децу из свратишта; " Један пакетић,много љубави"-у 

организацији Црвеног крста 

 18.1.2019. Школско такмичење из математике 

 У периоду од 8.4. до 15.4.2019. год. за одељење III1 реализована је настава у природи у 

Аранђеловцу на Букуљи. Одељења III2 и III3 су ишли у периоду од 20. 5. до 27. 5. 2019. 

год. 

 10.4.2019. (III1), 21. 5. 2019. (III2 и III3) - посета Народног музеја у Аранђеловцу 

 13.4.2019.(III1), 23. 5. 2019. (III3) - Посета Рисовачке пећине 

 14.3. 2019. Отворена врата за будуће прваке 

 14. 3. и 15.3. 2019. биоскопска представа „Аладин и летећи ћилим“ у биоскопу Фонтана 

 21.5.2019. Позоришна представа "Баш челик" одељење III1 

 15.5.2019.Поводом Дана школе одржана је прикладна приредба 

 12.06.2019. у одељењу III1 одржана је и завршна приредба за родитеље  

https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/10121/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/10121/show
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 Ученици III1 који иду на веронауку ишли су на литургију у храм св. Димитрија 

26.5.2019.  

 13. 6. 2019. ученици одељења III2 и III3 су у биоскопу Фонтана гледали филм 

„Ружњићи“ 

Такмичења: 

Општинско такмичење из математике учествовало 4 ученика. Ученица Дуња 

Костадиновић је освојила треће место. 

Школско такмичење из читања: Дуња Обрадовић је освојила 1. место, Давид Јандрић 2. 

место, а Тара рашкоци треће место. 

Општинско такмичење основних школа Новог Београда, литерарни конкурс „Мој крај 

приче“ ученица Миа Мирић освојила је друго место. 

Анкета: 

За обавезне изборне предмете 

Одељење 
Грађанско 

васпитање 
Верска настава 

Од играчке до 

рачунара 
Чувари природе 

Народна 

традиција 

III1 28 16 12 28 0 0 

III2 27 13 14 10 15 2 

III3 24 16 8 24 0 0 

Укупно 45 34 62 15 2 

 

Руководилац одељењског већа 3. разреда: 

Зорана Плавшић 

 

ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 
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Одељењско веће 4. Разреда завршава школску годину са 74 ученика,41 девојчица и 33 

дечака, распоређених у три одељења.Осим по једног часа из Енглеског језика и од Играчке 

до рачунара,сви планирани часови су реализовани,а циљеви и задаци остварени. 

У допунску наставу из српског језика било је укључено 6 ученика (по потреби и више је 

долазило),а из математике 14 ученика.Сви су до краја школске године напредовали и 

савладали потребне садржаје. 

Додатним радом ,за предмет српски језик,било је обухваћено12 ученика,а из математике 

18 ученика. 

Усвојеност стандарда ,на нивоу већа,је на задовољавајућем нивоу. 

Сви ученици су позитивно оцењени,недовољних нема. 

36 ученика је завршило разред са свим петицама,28 ученика са одличним успехом са 

понеком четворком.Укупно одличних је 64 и сви ће , на предлог Стручног актива млађих 

разреда,бити похваљени. 

Врло добар успех постигло је 10 ученика.Средња оцена на нивоу 4. разреда је 4,73. 

Сви ученици имају примерно владање.На кориговању понашања радило се 

свакодневно.Сарадња са родитељима и колегама је била добра. 

Број изостанака је 3121 оправданих и 5 неоправданих .У просеку 42 изостанка по ученику. 

 ШКОЛСКО ОПШТ. ГРАД. ОКРУЖНО ОКРУЖНО 

МАТЕМАТИКА 

 

 

Учествовало 

35 ученика 

11 ученика 4 ученика се пласирало за 

градско такм.2 ученика са 

1. Наградом и један ученик 

са 2. наградом 

 

КЕНГУР Учествовало 

36 ученика 

Освојена је једна друга награда(Дуња Симић),похваљено 

3 ученика.Сви ученици су из одељења 4-1. 

На финалном такмичењу Кенгура,Дуња Симић је 

освојила 3.награду. 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 1 . МЕСТО 2.МЕСТО 3.МЕСТО похвала награда 

ЧИТАЧИ 2 ученика 2 ученика 1 ученик Остали   

ЧИТАЛАЧКА 

ЗНАЧКА 

3 награде, 29.05. 2019. године одржан је завршни час. 

Информатика и 

рачунарство 

Љубица Мићић је освојила 3.награду на градском такмичењу и 

изборила учешће на окружном такмичењу у старијој категорији ,са уч.5. 

и 6.разреда 

 

Лила Станојевић је освојила : 

Међународни конкурс ,,Голубићи“ 2018. – 1. Награда  

Међународни конкурс ,,Оно што те чини срећни – категорија Књижевност – ПОХВАЛА 

,,Сунчана јесен живота“ – 2. Награда 

,,Мој смешни свет „ – 2. Награда 

Објављен је један рад у Зборнику ,,Радовићев венац“ 

 -Витезов ликовни конкурс- награђена Драгана Новковић 

*** Радом ритмичке секције било је обухваћено 23 ученика четврог разреда; 

Рецитаторску секцију похађало је 19 ученика.Свој рад су приказали на приредби за Дан 

школе. 

Математичарење је похађало  9 ученика. 

 

Резултати годишњег тестирања ученика 4. разреда: 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА Природа и друштво 
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 ОН СН НН ОН СН НН ОН СН НН 

4-1 94,4% 80,7% 83,7% 89,7% 79,3% 72,7% 70,9% 76,1% 64,1% 

4-2 

 

92% 61,5% 82% 92,5% 76% 61% 72% 74,5% 48% 

4-3 

 

94,4% 64,8% 74,4% 92,2% 73,2% 67,6% 81,6% 85,7% 64,2% 

 

Просек на 

нивоу 4.разреда 

по предметима 

 

 

93,6% 

 

 

69% 

 

 

80% 

 

 

91,5% 

 

 

76% 

 

 

67% 

 

 

75% 

 

 

79% 

 

 

59% 

Просек 

усвојености 

градива 

 

81% 

 

78% 

 

71% 

 

Извештај о реализованим посетама, настави у природи и екскурзијама 

- биоскоп „Фонтана“, филм „Том и Боб – мисија спасавања света“ ,11.10. 2018. ; 

-једнодневна екскурзија Београд-Jaгодина, 18. 10. 2018.; 

- учешће у хуманитарној акцији Црвеног крста „Трка за срећније 

детињство“6.10.2018.; 

- Дом културе Студентски град: „Мали велики принц“, 30.11. 2018.; 

- учешће у хуманитарној акцији за децу Свратишта и „Један пакетић- много 

љубави“; 

- учешће на продајном базару у школи и маскенбалу; 

-посета биоскопу-филм „Аладин и летећи ћилим“, 14. 3. 2019.; 

-настава у природи –Букуља код Аранђеловца,8-15.4.2019.; 

-Народни музеј у Аранђеловцу,10.4.2019.); 

-Рисовачка пећина код Аранђеловца,13.4.2019.; 

-Посета позоришту „Пинокио“,21.5.2019; 

https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/25898/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/27177/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/27179/show
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-Црква светог Димитрија;26.5.2019. 

*-Реализовно је 8 радионица Пројекта „Основи безбедности деце“.  

 Наставници предметне наставе за предмете :историја , музичка култура;хемија 

,биологија,руски језик и немачки језик   су одржали  по један час у одељењу IV2. 

Одељења 4-1 и 4-3 су се ,уз горе поменуте наставнике, упознали и са  наставницима 

математике и српског језика. 

-Ђачке књижице биће подељене 28.06.2019. године у 10 часова за одељења 4/1 и 4/2 , 

одељење 4/3 ће то завршити у поподневним часовима. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ У 5. РАЗРЕДУ, после завршене анкете су 

следећи: 

 

Одељења 

 

Грађ.васп. 

 

Верска 

наст. 

 

Руски 

језик 

 

Немачки 

језик 

 

Хор и 

оркестар 

Свакодневни 

живот у 

прошлости 

4-1 20 07 07 20 20 07 

4-2 11 14 03 22 15 10 

4-3 17 05 02 20 12 09 

УКУПНО: 48 26 12 62 47 26 

 

Kоординатор Одељењског већа за 4.разр. 

                                                                                        Лидија Булатовић 

ПЕТИ РАЗРЕД 

У V1 и V2 има укупно 46 ученика, 21-девојчица и 25-дечака. 

Успех: Позитиван успех остварили су сви ученици. Одличних има укупно 34 у оба 

одељења, врло добрих 11, а један ученик је остварио добар успех. 

https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/32318/show
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Одељенско веће похваљује све ученике који су остварили одличан успех и примерно 

владање. Ученици са свим петицама су: Новак Албијанић, Ања Бачко, Бранислав и Тијана 

Бунарџић, Јасна грујић, Анђела Ђоговић, Елена Михајловић и Марко Половина из V1 и 

Павле Бојанић, Зои Вирцбургер, Симон Вујић, Ксенија Миливојевић, Александра 

Павловић, Ања Поповић, Вања Стефановић, Тара Глувајић и Лена Царановић из V2. 

Одлуком одељенског већа изгласано је да се ученицима Албијанић Новаку повећа оцена из 

Информатике и рачунарства са 4 на 5, Тари Глувајић и Лени Царановић оцена из 

математике исто са 4 на 5. 

Одлуком одељенског већа ученику Емиру Зејнели изгласана је оцена из српског језика и 

књижевности са 4 на 5, а Мандић Андрији оцена из географије са 4 на 5. Самим тим њихов 

успех је поправљен са врло доброг на одличан. 

Средња оцена оба одељења износи 4.61. 

На самом почетку школске године ученику Јевтић Вуку из V1 је изречена мера Укор 

одељенског старешине. У току школске године ученик није правио дисциплинске 

проблеме. Свих 46 ученика има примерно владање на крају петог разреда. 

Реализација плана и програма: план и програм су у потпуности реализовани. Часови 

редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности су реализовани. Постоји 

мањак часова из појединих предмета, али у оквирима дозвољеног (1-2 часа). 

Допунска настава реализована је из следећих предмета: Српски језик (укупан број ученика 

7), Енглески језик (4), Математика (18), Биологија (4), Немачки језик (6). 

Додатна настава реализована је из следећих предмета: Српски језик (број ученика 12), 

Енглески језик (број ученика 10), Математика (број ученика 12), Биологија (5), Немачки 

језик (9). 

Секције: Рецитаторска секција (број ученика 9), Географска секција (број ученика 16), 

Музичка секција (број ученика 2), Кошаркашка секција (број ученика 5), Саобраћајна 

секција (број ученика 4), Драмска секција (број ученика 9). 
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У току школске године ученици петог разреда су направили заједно 2544 оправданих 

изостанака, неоправданих часова нема. Ученик Сава Пауновић има 0 изостанака. 

Такмичења: Елена Михајловић освојила је 2. место на општинском, а 3. место на 

градском такмичењу из српског језика. 

Марко Половина 1. место на општинском, а 2. место на градском такмичењу из Техничког 

и технологије. 

Јасна Грујић 2. место на градском такмичењу из стрељаштва и 2. место на општинском 

такмичењу из информатике. 

Ања Поповић -2.место на општинском такмичењу из предмета Техника и технологија као 

и 2 место на градском такмичењу из стрељаштва заједно са Софијом Шкрбић. Ксенија 

Миливојевић треће место на општинском такмичењу из предмета Техника и технологија. 

Вања Стефановић освојио је 2. место у стоном тенису на градском такмичењу. 

Екскурзија: Дана 10.06.2019. године ученици 5/1 и 5/2 ишли су на једнодневну 

екскурзију. Прва дестинација је била Мишар, место у непосредној близини Шапца. После 

обиласка  музеја кренули смо пут планине Цер и места Текериш где су ученици били 

упознати са најбитнијим чињеницама у вези са једном од најзначајнијих битака у 2. 

светском рату, на Церу. Следећа дестинација  је била манстир Троноша , женски манастир 

који је значајан у нашој историји највише по томе што је у њему стицао писменост Вук 

Стефановић –Караџић, наш најзначајнији реформатор писма и језика.  Након манастира 

посетили смо Тршић, родно место Вука Стефановића-Караџића. Бања Ковиљача нам је 

била следећа дестинација  у којој смо обишли централни парк са прелепом фонтаном и 

природом. У Београд смо стигли око 20:10 , испред Хале спортова. Екскурзија је протекла 

у најбољем реду, и реализовани су сви програми предвиђени планом. Деца су уживала у 

току ексурзије и понели су најлепше утиске са овог излета. 

Анкета о изборној настави и формирање група изборних предмета (за наредну 

школску годину): Руски језик 16, Немачки језик 30, Грађанско васпитање 16, Верска 

настава 30, Хор и оркестар 27, Свакодневни живот у прошлости 19. 
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Одлучено је да координатор одељенског већа и за следећу школску годину остане Драгана 

Миљковић. 

Координатор одељењског већа 

Драгана Миљковић 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Дневни ред : 

1.Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 

2. Реализација плана и програма 

3.Извештај о реализованим излетима и посетама у 2.полугодишту 

4. Предлог за доделу похвала и награда 

5. Извештај о такмичењима 

6. Анализа рада додатне, допунске наставе и слободних активност 

7. Анкета о изборној настави 

8.Предлог плана рада за наредну годину и избор координатора већа 

  1. Укупно 54 ученика од тога 28 девојчица и 26 дечака 

Одличних 37, од тога 20 ученика са 5,00 : Немања Божовић, Анђелија Бошњак, Мина 

Глишић, Теодора Јовановић, Урош кнежевић, Миа Кокар, Анђелија Mарковић, Нађа 

Митић, Oгњен Рађеновић, Матеја Стевановић, Софија Урукало, Марко Фујс;  Богдан 

Зарић, Ана Јовановић, Бојан Јовичић, Стефана Јовичић, Николина Ковачевић,Нађа 

Костадиновић, Теа Перишић, Никола Спасић; 

 Врлодобар успех има 15 ученика 

 Добар успех има 2 ученика 
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52 ученика има примерно владање, а два ученика из 6-2 врлодобро : Виктор Стојановић( 

гласали су чланови Већа, сви су гласали за ову оцену,само један је био уздржан),Матеја 

Николић (7 чланова је било за,2 против, 1 уздржан) 

Средња оцена одељења  6/1      4,66      6/2           4,36  (4,51) 

Изостанци: оправданих 3714, неоправданих 38, укупно 3752 

2. План и програм редовне наставе,допунске и додатне је остварен са мањим одступањима 

у законском оквиру 

3.Ђаци су у оквиру „ Чувара природе“посетили Аду сафари и Дунавски кеј; из Народног 

позоришта смо враћени јер се главна глумица у представи „ Госпођа министарка“ 

разболела. Реализована је екскурзија Шид, Сремска Митровица, Засавица ( 3.јуна) 

4.Похваљују се сви ученици који су остварили одличан успех. 

 5. Такмичења:   општинска: С. Урукало, А. Бошњак, Н. Костадиновић и Б. Зарић 1.место 

из српског језика, Б. Јовичић и Б. Зарић, 2.место  М. Глишић ; Б. Јовичић, Б. Зарић 2.место 

из математике, Теа Перишић 1.место; Б. Јовичић 1.место из физике и 3.место из историје; 

А. Јовановић и Д. Николић 3.место „ Златна сирена“, С. Урукало 2.место; ТиТ 3.место 

Нађа Митић, и Иван Алајбег; из историје 3.место Н. Божовић,Т. Јовановић;  

Градско : Б. Јовичић 2.место из физике,Б. Зарић, Софија Урукало,Анђелија Бошњак  

3.место из српског. 

Републичко : Бојан Јовичић 2.место из физике, Софија Урукало  1.место из 

традиционалног певања 

6. Допунском наставом су били обухваћени : из српског језика 8 ученика, енглеског 9, 

биологије 3, математике 15, физике 13 ученика, немачког 3 ученика .Додатном наставом је 

било обухваћено : из српског језика 10, из енглеског 8, биологије 11, математике 11, 

физике15. На рецитаторску секцију је ишло 5 ученица, на географску 8, еколошку 20, 

музичку 3, архитектонску 2,кошаркашку 7, драмску 9. 

7. За грађанско васпитање се определило 26 ученика, за верску 28, за домаћинство 54. 
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8. Координатор Већа у 7.разреду ће бити Весна Нерић. 

                                                                                                                   Радмила  Орељ 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Број чланова већа: 16 

Број одржаних састанака: 5 редовних седница  

1. Реализација наставног програма 

План и програм редовне, допунске и додатне наставе и слободних активности је рализован. 

Часови  и ученици су евидентирани у електронском Дневнику рада. Ученици који су 

похађали допунску наставу су напредовали у оквиру предмета, параметар - поправљена 

оцена. Параметар постигнућа у оквиру додатне наставе - резултати с такмичења. 

Параметар слободних активности - резултати с такмичења и активности ученика 

културном животу школе и ван ње. 

Допунска настава је организована по потреби за одређене предмете. Реализована је из 

српског језика, математике, енглеског језика, хемије, физике и немачког језика. Ученици 

који су били одређени за допунску наставу нису редовно похађали часове. Допунском 

наставом је обухваћено: 71 – 6 ученика, 31,58%; 72 – 8 ученика, 29,63%; 7. разред – 14 

ученика, 30,44% Часови су евидентирани у електронском Дневнику рада осталих облика 

образовно васпитног рада. 

План и програм додатне наставе је реализован, сви часови су реализовани. Додатна 

настава је реализована из српског језика, математике, енглеског језика, руског језика, 

немачког језика, хемије, биологије, физике, географије и историје. У оквиру додатне 

наставе ученици су се припремали и за такмичењa. Часови су евидентирани у 

електронском Дневнику рада. Додатном наставом обухваћено је: 71 – 4 ученика, 21,05%; 

72 – 11 ученика, 40,74%; 7. разред – 15 ученика, 32,61% 

План и програм слободних активности је реализован. Часови и ученици су евидентирани 

у електронском Дневнику рада. У седмом разреду секције је похађало: 71 – 3  ученика, 

15,79%; 72 – 12 ученика, 44,45%; 7. разред – 15 ученика, 31,92% У овом школској години 
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реализоване је четири секције рецитаторска, драмска, музичка, и спостска. Реализовано је 

укупно 144 часа.. Ученици који су се укључили у рад секција су учествовали у школским 

програмима поводом свечане прославе Школске славе и Дана школе. 

 

2. Реализација програма и васпитно – образовног рада: 

На крају другог полугодишта Одељењска већа 7. разреда броје 46 ученика распоређених  у 

два одељења. 

 

 

 

 

 

На крају другог полугодишта  ученици су остварили следећи успех: 

Разред одлични врло добри добри недовољни неоцењени Укупно 

71 

5,00 0стали 

5 1 1 - 19 3 9 

12 

72 

11 6 
7 2 1 - 27 

17 

Укупно 29 12 3 2 - 46 

 

Недовољан оцене: 

 са једном недовољном оценом 1 ученика (Лазар Здравковић 71 - математика) 

 са две недевоље оцене 1 ученика (Вељко Лазаревић 72 – математика, хемија) 

 По предметима: 

 Математика – две недовољне оцене –Лазар Здравковић 71, Вељко Лазаревић 72 

Разред Девојчице Дечаци Укупно 

71 13 6 19 

72 17 10 27 

Укупно 30 16 46 
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 Хемија – једна недовољна оцена – Вељко Лазаревић 72 

 

 Средња оцена 
71 4,32 

4,37 
72 4,41 

 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА: 

Разред примерно (5) врло добро (4) добро (3) задовољавајуће (2) Укупно 

71 26 - 1 - 19 

72 13 5 1 - 27 

Укупно 39 5 2 - 46 

 

  

 Врлодобро владање  

 Јована Ивановић 71 

 Алекса Костић 71 

 Вукашин Милановић 71 

 Огњен Миловановић 71 

 Јована Стајић 71 

 

 Добро владање 

 Лазар Здравковић 71 

 Вељко Лазаревић 72 

 

 Изостанци ученика: 

Разред 
оправдани неоправдани 

Укупно 

оправдани неоправдани 
I II I II 

71 1291 848 115 40 2139 155 

72 1147 807 70 9 1954 79 
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 По ученику – 94,06 изостанак 

Похвале: 

Ученици су похваљени на крају школске године за остварене резултате у настави и на 

такмичењима: 

Успех – 5,00  

71 – Анастасија Вучић, Огњен Ћорац, Анђела Вељковић 

72 -  Петар Адамовић, Вук Вукадиновић, Дарија Ђорђевић Шалов, Катарина Јанковић, 

Катарина Јокић, Марија Кисо, Сара Маринковић, Теодора Милетић, Тијана Павловић, 

Миљана Симић, Симона Стојановић. 

Такмичења  

71 – Наталија Милијановић  

72 – Миљана Симић, Петар Адамовић, Вукв Вукадиновић, Александар Батножић, Симона 

Стојановић, Марија Кисо, Катарина Јанковић, Катарина Јокић, Тара Новчић. 

 Одличан успех  

71 – Теодора Вранић, Магдалена Димитријевић, Нина Забрдац, Андреа Крлић, Јелена 

Матић, Наталија Милијановић, Даница Радоман, анастасија Рилак, Јована Стајић. 

72 -  Александар Батножић, Анастазија Недељковић, Тара Новичић, Наталија Пејић, Бојана 

Филиповић и Димитрије Цвијановић 

 2438 1655 185 49 4093 234 

Укупно 4093 234 4327 
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Такмичења: 

 Предмет 
Име и презиме 

ученика 
Место 

Општинско 

такмичење 

Географија 

Наталија 

Милијановић 
2. место 

Петар Адамовић 

2. место 

Историја 3. место 

Српски језик 

(књижевна олимпијада) 

3. место 

Марија Кисо 3. место 

Хемија 

Вук Вукадиновић 1. место 

Миљана Симић 2. место 

Александар Батножић 
3. место 

ТИО 3. место 

Музичка култура 

(Златна сирена) 

Симона Стојановић 1. место 

Катарина Јанковић 2. место 

Марија Кисо 3. место 

Миљана Симић 3. место 

Градско 

такмичење 

Географија 

Наталија 

Милијановић 
3. место 

Петар Адамовић 

2. место 

Српски језик 

(књижевна олимпијада) 
2. место 

Биологија - центар за 

таленте 

специјална 

награда за 

истраживачки 

рад 

Хемија 
Вук Вукадиновић похвала 

Александар Батножић похвала 
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Миљана Симић 

1. место 

Српски језик и језичка 

култура 
2. место 

Математика - центар за 

таленте 

1.место и 

специјална 

награда за 

истраживачки 

рад 

Републичко 

такмичење 

Музичка култура 

(традиционално 

певање) 

Симона Стојановић 1. награда у 

терцету и 2. 

награда у 

квартету 

Марија Кисо 

Катрина Јанковић 

Катарина Јокић 
2. награда у 

квартету 

Математика – 

Aрхимедес, екипно 
Тара Новичић 3. место 

 

 

 

3.  Реализовне посете и предавања 

 Биоскоп „Фонтана“  филмска пројекциј „Злогоња“ – 25. 10. 2018. – 42  ученика седмих 

разреда 

 Позориште „Душко Радовић“, представа Велики одмор  – 04. 04. 2019. – 15 ученика 72 

 Екскурзија, Источна Србија – 17 – 18. 04. 2019. – 37  ученика седмих разреда 

 Црква Светог Димитрија - 26. 05. 2019. - 13 ученика седмих разреда 

 

Координатора Одељењских већа  

Александра Тасић Адамовић 
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ОСМИ РАЗРЕД 

 

  Одељенско веће 8. разреда броји 42 ученика, од тога 18 је девојчица и 24 дечака. На крају 

осмог разреда ученици су постигли следећи успех: ОДЛИЧНИХ је 27, од тога 14 ученика 

има успех 5,00 (11 +3). 

            ВРЛО ДОБРИХ  је 11 (5*6)  

             ДОБРИХ је 4 (2*2). 

Ученици који су носиоци Вукове дипломе су: 

 8-1: Елена Голубић, Емилија Јанићијевић, Јован Мићић, Никола Нерић и Огњен Јевтић. 

8-2: Милан Пантић, Коста Грубор и Јовановић Теодора. Укупно је 8 вуковаца. 

Ученици који имају специјалне награде су: 

Анђела Антонијевић – Ликовна култура 

Тамара Милојевић- Српски језик 

Ема Зејнели  - Српски језик 

Маријан Алајбег- Биологија 

Андреј Ђурић-   Физичко васпитање 

Никола Нерић- Физика, Хемија, Биологија 

Огњен Јевтић- Биологија, Физика, Математика 

Емилија Јанићијевић- Српски, Историја, Биологија 

Елена Голубић- Српски, Историја, Биологија 

Јован Мићић- Српски, Математика, Физика, Информатика 
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Теодора Јовановић- Техичко 

Коста Грубор- Математика, Физичко васпитање 

Милан Пантић- Математика, Географија, Историја, Српски, Биологија 

Укупно има 29 специјалних награда. Ученици су се највише такмичили из следећих 

предмета: 

Српски језик- 6 награда 

Биологија-6 награда 

Физика-3 награде 

Математика- 4 награде 

Ђак генерације за школску 2018-19. годину је Јован Мићић из 8-1. 

Средња оцена осмих разреда је 4,47 ( 4,55 и 4,39). 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 примерно –  38 ученика 

 врло добро- 2 ученика (Славковић Стефан и Ранисављевић Марко 8-1) 

 добро - 1 ученик ( Анастасија Туцаковић 8-2) 

 задовољавајуће ( Милован Шијаковић 8-2) 

ИЗОСТАНЦИ 

У току школске године ученици оба одељења направили су 3946 изостанака, од тога 

203 неоправданих. 

ИЗВЕШТАЈ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

  Завршни испит је полагало 42 ученика осмог разреда. Завршни испит полагало у 

школи, у сали за физичко васпитање. 

 Резултати на тестовима: 

 Српски језик –         15,26 
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 Математгика –        13,29 

 Комбиновани тест - 12,12 

 

ИЗВЕШТАЈ СА   РАЗРЕДНОГ  ИСПИТА И КОНАЧНИ УСПЕХ 8.РАЗРЕД 

На крају школске године Милован Шијаковић је остао неоцењен из 3 предмета: Музичког, 

Енглеског и Хемије.  

Ученик је полагао разредни испит из: Музичког и добио оцену 3, из Енглеског и добио 

оцену 3 и из Хемије и добио оцену 2. 

Његов општи успех је добар. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 Наставни план и програм редовне наставе у другом полугодишту је реализован, 

часови су евидентирани у Дневницима рада.  

Редовна настава: Часови редовне наставе остварени су са мањим одступањима. (Табела је 

предата педагогу након Одељенског већа 8. разред) 

 

 

Допунска настава: 

Ученици 8. разреда похађали су допунску наставу из: српског, енглеског, немачког, 

математике, биологије, хемије и физике. 

 Допунском наставом обухваћено је у 81 – 8 ученика, и у  82 – 7 ученика, укупно у 8. 

разреду – 15 ученика. 

Додатна настава: 
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Ученици су похађали додатну наставу из; српског, енглеског, математике, биологије, 

историје и географије. 

Додатном наставом обуваћено је у 81 – 9 ученика, а у одељењу  82 –  5 ученика, укупно у 8. 

разреду – 14 ученика, 

Секције:  

Ученици 8. разреда одабрали су Кошаркашку и Драмску секцију. У81 – 14 ученика је било 

на секцији, а у 82 – 2 ученика,  

укупно на секцијама је било у 8. разреду – 16  ученика. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕТА 

Ученици су посетили Музеј Вука Караџића и Доситеја Обрадовића, 31.10.2018. 

Са ученицима осмих разреда у другом полугодишту је реализована тродневна екскурзија 

од 22. до 25. априла на дестинацији: Београд-Сирогојно- Златибор- Мокра гора-Београд. 

 Планирани циљеви  и активности су остварени. (Извештај је предат педагогу школе). 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОСЛАВЕ МАЛЕ МАТУРЕ 

Малу матуру организовали су родитељи. Прослављена је 24.6.2019. године у Ресторану 

"Белривер" на Земунском кеју. 

Све је протекло у најбољем реду. (Извештај је предат педагогу школе). 

 

Координатор Одељенског већа: 

                                                                                                        Сузана Кићановић 
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4.4.  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
 

У млађим разредима ове школске године било је 13 одељења: 3 одељења првог разреда, 4 

одељења другог разреда, 3 одељења трећег разреда и 3 одељења четвртог . 

Стручно веће за разредну наставу је током школске 2018/2019. године имало 13 састанка.  

  На првом састанку одржаном 4.9.2018. године разматрани су програми и планови за 

реализацију наставе и извршена њихова корекција. Извршена је подела задужења. 

Договорене су активности везане за иницијалне тестове, усаглашене провере знања, 

одређен режим рада у целодневној настави и продуженом боравку и усаглашени распореди 

часова о чему више детаља има у извештајима Одељењских већа. Одабрани су дечји 

часописи према узрасту: 1. разред „Мали Витез“, 2. разред „Витез 2“, 3. разред „Витез 3“, 

4. разред „Витез Витез“ и часопис „Мали забавник“ за ученике трећег и четвртог 

разреда.Направљен је план за реализацију посета, екскурзија и наставе у природи. 

 На другом састанку одржаном 26.9.2017. године извршена је анализа иницијалних тестова 

(детаљна анализа са предлогом мера налази се у извештајима Одељењских већа); 

упознавање са планом рада организација „Пријатељи деце“ и „Црвени крст“ и 

усаглашавање са плановима ваннаставних активности, а и извршена припрема за 

реализацију планираних екскурзија и наставе у природи. Направљен је план обележавања 

Дечје недеље и осталих ваннаставних активности. Направљен је план позоришних 

представа, план поделе гратиса за ручак. 10.10.,11.10. и 12.10.2018. ученици млађих 

разреда су гледали биоскопску представу „ Том и Боб-мисија спасавања света“ у биоскопу 

„Фонтана“. 

 Трећи састанак одржан је 19.11.2087. године. Анализиран је успех и дисциплина на крају 

првог класификационог периода и изнети су закључци. Општи је закључак да је све мање 

ученика укључено у секције јер су преоптерећени бројем часова. Прочитани су извештаји 

о реализацији обележавања Дечје недеље; прочитани су извештаји са реализованих 

једнодневних екскурзија и констатовано да је све протекло у најбољем реду. 
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 Четврта седница Стручног већа је одржана 31.1.2019. на коме је анализиран успех и 

дисциплина на крају полугодишта. Изнети су резултати са школских такмичења и изнета је 

анализа прославе школске славе Свети Сава. 

 Пета седница Стручног већа одржена је 5.2.2019. на којој је прочитан извештај стручно-

педагошке инспекције и извршена је анализа истог, као и допуна годишњег плана рада 

стручног већа разредне наставе. 

Шеста седница Стручног већа је одржана 22.3.2019. на којој је дат предлог уџбеника за 

наредну школску 2019./2020. годину. Одлучено је да уџбеници за први разред буду од 

издавачке куће „Вулкан“ , за трећи разред остају, непромењени, издавачка кућа „Клет“ као 

и за четврти разред. За други разред није одлучено јер у то време није Министарство 

доставило спискове понуђених издавача. 

Седма седница Стручног већа је одржана 29.3.2019. Извршен је одабир изборних предмета 

за 3., 4. Разред ( трећи: Народна традиција, Рука у тесту, Чувари природе; четврти: Од 

играчке до рачунара, Народна традиција, Чувари природе), дат је формулар за педагошку 

свеску који ће бити исти за све ,али прилагођен потребама и захтевима одељења, одлучено 

да се по један угледни час одржи на рекреативној настави зато што тамо постоји 

могућност амбијенталне наставе. Учитељи четвртих разреда поднели су усмени извештај о 

посетама наставника предметне наставе. Наглашено је да би требало да се евидентирају 

диференцирана настава и вршњачко учење. 

Осма седница Стручног већа је одржана 17.4.2019. на којој су разматрани успех и 

дисциплина на крају трећег класификационог периода, урађена је анализа нивоа 

постигнућа по стандардима, прочитани су извештаји о резулататима са такмичења, 

разматрале су се припреме за обележавање Дана школе, разматрана је реализација наставе 

у природи. 

 Девета седница Стручног већа је одржана 5.6.2019. на којој је извршен избор уџбеника за 

други разред школске 2019/20. год. Одлучено је да то буде издавачка кућа „ Клет“ 

Десета седница Стручног већа је одржана 25.6.2019. на којој се разматрало следеће: Све 

одељењске старешине су прочитале извештаје о резултатима са такмичења; прочитани су 
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извештаји о реализацији посета и наставе у природи; све одељењске старешине су 

прочитале детаљне извештаје о успеху и дисциплини на крају школске 2018/2019. године; 

све одељењске старешине су изнеле анализу нивоа постигнућа ученика по образовним 

стандардима; одељењске старешине 4. разреда су прочитале анализу завршног теста за 

ученике 4. разреда. Било је договора о стручном усавршавању, предложено је да се 

извештаји предају Вањи Анђелковић, а припреме са угледних часова да се доставе Тамари 

Пантелић; изабрани су координатори стручног већа и одељењских већа; Сумирани су 

резултати анкета за изборне предмете.  

Дванаеста седница Стручног већа је одржана 4.7.2019. на којој су дати предлози за 

дестинације посета, екскурзија и наставе у природи; 

Тринаеста седница је одржана 21.8.2019. на којој се разматрало и договарало око поделе 

учионица; педагог школе је упознала стручно веће са саставом првог разреда; договорено 

је да се планови за наредну школску године припреме до почетка нове школске године. 

Утврђени су предлози задужења у оквиру 40-часовне радне недеље, извршена је договор 

око припреме и реализације пријема првака, извршен  одабир дечијих часописа који ће се 

користити наредне школске године и извршене су корекције планова рада. 

Током школске године ученици су учествовали на свим такмичењима и смотрама и 

анализирани су постигнути резултати, о чему су детаљније извештаје дала Одељењска 

већа млађих разреда. Стручно веће млађих разреда бавило се планирањем, реализацијом и 

анализом стручних усавршавања учитеља како би стечена нова знања била што боље 

примењена у настави и пренета на друге колеге. На састанцима смо редовно анализирали 

предлоге за унапређивање наставе. У току школске године успостављена је сарадња са 

предшколским установама из окружења. Обележени су сви празници и важни датуми. 

Ученици су се укључивали у све акције организација Црвеног крста и Пријатеља деце које 

су биле планиране за ову шолску годину.  

 

 Координатор Стручног већа разредне наставе 

 Александра Станишић   



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

85 
 

4.5. СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

4.5.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ИСТОРИЈЕ И 

ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА 

  

Стручно веће за Српски језик, Историју и Грађанско васпитање одржало је 10 састанака у 

току 2018/19. школске године.  

Чланови Већа су: Радмила Орељ, Сузана Кићановић и Весна Бојичић Кремењак. 

Наставница Радмила Орељ предаје: Српски језик одељењима: 5/1, 6/2, 7/1, 7/2 и Грађанско 

васпитање у одељењу 6/2. 

Наставница Сузана Кићановић предаје: Српски језик у одељењима: 5/2, 6/1, 8/1, 8/2 и 

Грађанско васпитање у одељењу 8/1. 

Наставница Весна Бојичић Кремењак предаје: Историју у свим одељењима од 5. до  8. 

разреда; Грађанско васпитање у одељењима: 5/1, 5/2, 6/1,7/1,7/2, 8/2; Свакодневни живот у 

прошлости у одељењима 5/1, 5/2, 6/1 и 6/2. 

 

 

 

 

 

 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Из Историје наставница Весна  Бојичић Кремењак одржала је угледни час у 4/3 одељењу 

на тему „Династија Немањића“, 22.11.2018. Часу је присуствовала учитељица Нада 

Бунчић. 

Из Српског језика7.6.2019.  у 5/2 наставница  Сузана Кићановић одржала је  угледни час  

„Квиз из граматике“. Часу су присутвовали Радмила Орељ и Јагода Бранковић. 

ПОСЕТЕ 
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Дана 25.10.2018. одељења од петог до седмог разреда посетили су биоскоп „Фонтана“и 

одгледали филм „Злогоње“. 

Дана 31.10.2018. ученици осмог разреда посетили су Музеј Вука и Доситеја. 

Дана 27.12. 2018.ученици 7/1 и 7/2 посетили су свратиште  „Деца улице“.  

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА 

 

Пригодним паноом обележено је осамдесет година од смтри Бранислава Нушића. Такође, 

обележено је сећање на ствараоце из Бранковине. 

НАСТАВА 

 

У првој и другој недељи одржани су иницијални тестови у свим одељењима из Српског 

језика и Историје. Извештаји о иницијалним тестовима налазе се у свесци Стручног већа. 

На часовима Српског језика драматизовани су следећи текстови: 

„Кирија" и „Капетан Џон Пиплфокс“ у 5. разреду. 

„Избирачица“ и „Лето лепог белца“ у 6. разреду. 

"Покондирена тиква" у 7. разреду. 

„Сумњиво лице“ у 8. разреду . 

Натавнице овог Већа одржале су часове у три одељења четвртог разреда на тему: 

„Династија Намањића“, Весна Бојичић Кремењак (4/1/2/3), „Паукова Мрежа“ и „Наджњева 

се момак и девојка“, Сузана Кићановић (4/1/3). 

Мултимедијална настава била је присутна на часовима Историје и Грађанског васпитања.  

На часовима историје ученици су радили пројекте из следећих области: култура народа 

старог века, средњовековна култура, средњовековни градови. 

Организовани су квизови, као вид систематизације градива. 

Дана 16.11.2018. организован је Дан замене улога када су ученици држали часове уместо 

наставника из свих предмета, па и из предмета нашег Већа.  
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На полугодишту недовољне оцене имали су: 

Историја:  Славковић Стефан  8/1, Милован Шијаковић 8/ 1, док је Милан Тодовић из 5/2 

био неоцењен. 

Српски језик:Вељко Лазаревић 7/2, Славковић Стефан  8/1, док је Милован Шијаковић 

8/1 био неоцењен. 

 

Прочне оцене  из Српског језика и Историје на крају школске године:              

Одељења Српски ј. Историја 

5/1 4.52 4.52 

5/2 4.28 4.24 

6/1 4.41 4.48 

6/2 4.04 4.04 

7/1 3.95 4.21 

7/2 4.11 4.15 

8/1 4.38 4.42 

8/2 3.94 4.17 

 

На основу анализе закључених оцена, закључак је да је у оквиру Већа критеријум 

уједначен. 

 

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ 

Школску славу Светог Саву прославили смо 27.1.2019. пригодним рециталом и драмском 

формом. 

Дана 15.3.2019. представљањем драмске и рецитаторске секције дочекали смо будуће 

прваке и њихове родитеље на Дану отворених врата. Историја се представила картама, 

енциклопедијама, фотографијама које су првацима биле на располагању, као и пригодном 
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ППТ презентацијом „Трагови прошлости“, коју је припремио ученик седмог разреда 

Александар Батножић. 

Поводом Дана школе учествовали смо са рециталом посвећеним стваралаштву Десанке 

Максимовић. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

Ово Стручно веће учествовало је на такмичењу рецитатора, такмичењу из Српског језика 

(граматика), на Књижевној олимпијади (књижевност) , Читалачка значка и на такмичењу 

из Историје. На овим такмичењима постигли су следећи успех. 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Општинско такмичење рецитатора, 27.2.2019. ОШ „ 20. Октобар“ 

Ученица  Марија Кисо 7/2, представила се песмом „На пример заљубљивање“, 

аутораВиолете Јовић.  

Књижевна олимпијада (такмичење из књижевности): 

Општинско такмичење, 3.3.2018. ОШ „Надежда Петровић“ 

7. разред:    Марија Кисо  7/2      3. место 

 Петар Адамовић 7/2   3. место 

8. разред:    Ема Зајнели 8/1    3. место 

 

Градско такмичење, 30.3.2019. ОШ „20. октобар“ 

Петар Адамовић 7/2    3. место 

Тамара Милојевић  8/1   2. место 

Ема Зајнели 8/1     3. место 

Републичко такмичење, 11.5.2019. Сремски Карловци 

Тамара Милојевић – учешће 

Српски језик (такмичење из граматике): 
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Општинско такмичење, 16.3.2019. ОШ „ Радоје Домановић“ 

5. разред: Ања Поповић 5/2               2. место 

Елена Михајловић 5/1          2. место 

6. разред:   Софија Урукало 6/1   1. место 

  Анђелија Бошњак 6/1  1. место 

Нађа Костадиновић 6/2  1. место 

Богран Зарић 6/2    1 место,  

Мина Глишић 6/1   2.место 

7. разред:    Миљана Симић 7/2         2. место    

8. разред :   Јован Мићић 8/1   3. место 

Градско такмичење, 6.4.2019. ОШ „ Павле Савић“ 

5. разред:     Елена Михајловић 5/1  3. место 

6. разред:     Софија Урукало 6/1   1.место  

         Анђелија Бошњк 6/1   3. место 

                     Богран Зарић 6/2   3 место 

7. разред:     Миљана Симић 7/2                            2. место 

8. разред:     Елена Голубић  8/1   3. место 

Републичко такмичење, 26.5. 2018. Тршић 

Миљана Симић - учешће. 

Српски језик (Читалачка значка): 

Теа Перишић, Марија Новковић и Софија Јокић добиле су награда на нивоу општине. 

 

 

ИСТОРИЈА 

Општинско такмичење (9.3.2019.) 

6. разред:      Теодора Јовановић 6/1   3. место 
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  Немања Божовић 6/1   3. место 

 Бојан Јовичић 6/2            3. место 

7. разред:      Петар Адамовић 7/2       3. место 

8. разред:      Милан Пантић 8/2     2. место 

Сви ученици су остварили пласман на градско такмичење. 

УЏБЕНИЦИ 

Српски језик: 

Издавач НОВИ ЛОГОС за 5, 7 и 8.разреда (читанка и граматика) 

У шк. 2019/20 за 6. разред користиће се уџбеници издавачке куће „Вулкан знања“ 

Читанка – А. Јерков, А. Петровић, К. Колаковић 

Граматика – Д. Милићевић, С. Ракоњац Николајев 

Историја: 

5. разред: издавач НОВИ ЛОГОС, Душко Лопандић и  Ивана Петровић 

6. разред: издавач ЕДУКА, Александар Тодосијевић 

7. разред: издавач НОВИ ЛОГОС, Чедомир Антић 

8. разред: издавач Фреска, Радош Љушић, Љубодраг Димић 

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1. „Мултимедијални садржаји у функцији образовања“. Присуствовали: Весна Бојичић 

Кремењак, Сузана Кићановић 

2. „Формативно оцењивање“, предавање у школи које је реализовала педагошкиња 

Славица Мосић. Присуствовали: Весна Бојичић Кремењак, Сузана Кићановић 

3. Чланови Стручног већа били су прегледачи на такмичењима из Историје и Српског 

језика. 
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4. „Драмске технике у настави Српског језика“. Присуствовала Сузана Кићановић 

 

ДОПУНСКА,  ДОДАТНА НАСТАВА И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

Часови допунске, додатне наставе и слободних активности одвијали су се по плану. Часови 

додатне наставе су због такмичења премашили планирани фонд, као и часови Драмске и 

Рецитаторске секције. 

СЕКЦИЈЕ 

Рецитаторска секција старијих разреда окупља ученике од 5. до 8. разреда. Ове године 

ова секција јеимала 18 чланова. Било је 9 ученика из 5. разреда, 5 ученика из 6. разреда и 4 

ученика из 7. разреда. У току првог полугодишта неки ученици су увидели да не могу 

ускладити друге обавезе са секцијом и одустало је њих троје.  

Одржано је 20 часова секције. Планирано  је за ову школску годину дасе секција држи 

сваке друге недеље, али због обавеза и захтевности, морали смо одржати више. Ученици 

су на часовима секције вежбали артикулацију и дикцију, вежбе за концентрацију, емоције, 

импровизацију...  

Школско такмичење организовано је 26.2.2019. Пријавило се 19 кандидата. Прво место 

освојила је Марија Кисо са песмом „На пример заљубљивање“ Виолете Јовић. Друго место 

Нађа Костадиновић са песмом „Чудесни свитац“ Добрице Ерића, а треће место деле 

Анђела Ђоговић са песмом „Има ли шта лепше“ Љ. Ршумовића и Андреа Митровић са 

песмом „ Још једном зашто“ Драгана Лукића. 

Oпштинско такмичење одржано је 5.3.2019.у ОШ „20.октобар“, наша такмичарка није 

успела да се пласира на градско такмичење. 

У априлу и мају биле су пробе за наступ за Дан школе. 

У идућој школској години планирано је да ову секцију води колегиница Сузана 

Кићановић. 

У овој школској години планирано је 18 часове Драмске секције и толико часова је и 

одржано. Након одржане аудиције у октобру, ученици петог, шестог и осмог разреда 

имали су школу глуме која је обуватала: вежбе за концентрацију, импровизацију, мимику, 

гест, групне вежбе са задатом темом итд. Осим ових вежби ученици су се припремали за 
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наступ за Дан школе 15.5. 2019. године. За ову прилику одабране су песме Десанке 

Максимовић како бисмо обележили годишњицу њеног рођења.  

На Дану школе у оквиру Драмске секције учествовали су ученици шестог и осмог разреда. 

Чланови Драмске секције били су и водитељи програма. Осим овог наступа, чланови 

Драмске секције имали су и радионицу у марту на Дану отворени врата за прваке, а 

спремали су и кратак одломак из „Сумњивог лица“ за час лектире у осмом разреду. 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ             

Ученици 8. разреда припремали су се за Завршни испит на часовима припремне наставе из 

Историје и Српског језика. Имали су пробни тест које је организовало Министарство 

просвете у априлу. Након пробног теста анализирани су резултати, те су се ученици даље 

припремали за завршни испит. 

У овој школској години припремна настава из Српског језика почела је 10.9.218. године. 

Овом наставом обуваћени су ученици 8/1 и 8/2 одељења. Настава се одвијала у термину: 

понедељак, 6. час. У првом полугодишту одржано је 13 часова, а у другом 5 часова 

припремне наставе, што је укупно 18 часова у току школске године. У току прве две 

недеље јуна (након што су се осмаци распустили), одржано је још 10 часова припремне 

наставе. Дакле, укупно је одржано 28 часова припремне наставе из Српског језика.  

На овим часовим са ученицима је обновљено целокупно градиво од 5. до 8. разреда из 

граматике, као и из књижевности и теорије књижевности. Такође, на овим часовима 

рађени су задаци из Збирке за завршни испит, као и квизови и вежбе. Пет часова ове 

наставе посвећено је и текстуалном задатку који на завршном испиту носи 3 поена.                  

Из Историје је  током другог полугодишта одржано укупно 10 часова припремне наставе, 

понедељком, у време 7. часа. Обновљено је градиво 5, 6, 7. и 8. разреда. Знање је 

проверавано решавањем тестова из Збирке за завршни испит. 

Ученици су ове часове редовно посећивали у великом броју, иако ови часови нису 

обавезни. 

Ученици су постигли и завидне резултате на Завршном испиту из овог оба предмета. 

Средња оцена за оба одељења на завршном тесту из Српског језика је 15,26 од 20 поена. 
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Средња оцена за оба одељења на завршном тесту из Историје је 2,97 од 4 поена. 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Сви часови Грађанског васпитања предвиђени планом и програмом су реализовани. Ови 

часови реализовани су кроз разговор са ученицима, у виду радионица, малих пројеката у 

групама, уз гледање филмова или као амбијентална настава у природи. 

Ученици 7/1 им 7/2 су у току новембра и децембра организовали хуманитарну акцију 

прикупљања одеће, обуће, играчака, школског прибора за свратиште „Деца улице“. Дана 

27.12.2018. посетили су Свратиште и однели прикупљене ствари. На часовима Грађанског 

васпитања разговарано је и о здравој исхрани, зависности од компјутерских игрица, 

бонтону и заштити од дрога.  

План и програм Стручног већа је остварен. 

 

Координатор Стручног већа:  

Весна Бојичић Кремењак 

 

 

 

 

 

4.5.2. СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Састанак актива, септембар 2018. 

      Дневни ред:  

1) Додатна, допунска настава и слободне активности 

2) Израда и анализа иницијалних тестова 

3) Усаглашавање критеријума за оцењивање 
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4) Разно  

Предметни наставници су одредили термине и ученике за часове допунске и 

додатне наставе, што је евидентирано у дневницима васпитно-образовног рада. 

Међутим, понекад није могуће реализовати допунску наставу из енглеског за шести 

и седми разред, јер у договореном термину поједини ђаци имају редовне часове из 

других предмета. Из тог разлога се термин некада мења, у складу са могућностима 

ученика и наставника. 

Иницијалне тестове су радили ученици од 5-8.разреда, али у виду усмене провере. 

Наставници су одрадили анализу и резултате, што јер послато ПП служби.  

Предметни наставници су разговарали о критеријумима за оцењивање и договорили 

се о начину оцењивања у складу са Правилником. 

 

Састанак актива, октобар 2018. 

Дневни ред: 

 

1) Прилагођавање ученика страним језицима у млађим разредима 

2) Школа без насиља- Повеља УН о правима детета 

Ученици првог разреда похађају само часове енглеског језика, и код њих се као и 

ранијих година виде одређене разлике у нивоу знања, јер су поједини ђаци дошли 

са предзнањем из приватних школа. То понекад може бити проблем јер је тим 

ђацима доста тога познато, а другима је све ново. Потребно је комбиновати лакше, 

односно основне, и теже активности како би се барем донекле премостиле те 

разлике. Већина фино напредује, сем неколико ученика који имају потешкоће са 

концентацијом и на другим часовима. 

Ученици другог разреда из енглеског уче алфабет, спеловање и полако се 

навикавају на визуелно препознавање писаног облика речи, пресликавањем речи са 

табле и преписивањем речи из књиге. Постепено читају кратке приче, а количина 

градива није знатно већа од претходне године, што за десетак ученика другог 
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разреда представља проблем, односно им може бити досадно ако нема додатних 

задатака. Ти ученици су заиста талентовани, а и годинама похађају приватне часове.  

Ученици трећег разреда се постепено навикавају на обимно градиво из енглеског 

језика, како се сада очекује да раде диктате и граматичке вежбе, као и читање и 

превод текстова. То им је велики прелаз са другог разреда, те се морају чешће 

подстицати на редован рад, учење и морају чешће радити петнаестоминутне вежбе, 

као и уобичајене контролне задатке. 

Од четвртог разреда ученици добијају други страни језик, а то су руски и 

немачки, па предметни наставници првенствено раде на промоцији нових страних 

језика, основним правилима за читање и писање, као и усвајању основног 

вокабулара у складу са наставним планом рада,  

Људска права на делу – У тиму Људска права на делу учествује наставник 

енглеског језика Драгана Миљковић, која је превела и припремила потребан 

материјал за извођење радионице, заједно са наставником српског језика Радмилом 

Орељ.  

Састанак Актива, новембар 2018. 

Дневни ред:  

1) Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја 

2) Анализа рада већа на крају првог тромесечја 

3) Планирање и почетак припрема за такмичење 

4) Замена улога 

 

1) На крају првог тромесечја постоје три ученика који имају негативну оцену из 

енглеског језика и то два у седмом разреду. Ученици који спорије напредују 

укључени су у часове допунске наставе. На часове допунске повремено долазе и 

ученици којима су потребна додатна објашњења. Ученици који желе још више да 

науче укључени су у часове додатне наставе. Проблем редовне реализације 

допунске наставе постоји шестом и седмом разреду, како су преоптерећени, па 
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једно одељење уместо средом долази петком, а друго долази средом или после часа 

ћаци траже додатна објашњења. 

2) На крају првог тромесечја Актив страних језика констатује следеће:  

 Наставни план и програм редовне наставе је потпуно реализован 

 Одржани су планирани часови додатне и допунске наставе 

 У току су припреме за школско такмичење из страних језика у осмом разреду 

 Одржана су три састанка Актива страних језика 

Угледни часови из страних језика су померени за крај првог и друго полугодиште, 

почевши од јануара када су планирана два угледна часа из енглеског језика у 

млађим разредима и два у старијим; Теме угледних часова биће уписане у 

извештају за онај месец у ком су планирани сви угледни часови. Наставници 

настоје да свакодневно размењују утиске и искуства ради што успешније 

реализације планираних наставних активности. У настави страних језика се у 

великој мери примењују савремене методе. Планиране иновације у настави су 

редовно евидентиране у месечним плановима. Поред  тога, треба водити и 

евиденцију о корелацији унутар самог предмета, али и са другим предметима, као и 

о средствима која се користе у оквиру месечних оперативних планова. Сви 

наставници углавном без већих одступања остварују циљеве и задатке часова.  

 

3) Почеле су припреме за школско такмичење из немачког и енглеског језика, док из 

руског језика за ову годину нема кандидата.  Школско такмичење из енглеског 

језика заказано је за јануар, док је школско такмичење из немачког језика заказано 

за  23. Фебруар 2018. 

4) Час замене улога одржан је из сва три страна језика у разредима који имају часове 

језика петком. Час је одржан 16.11.2018. 

Састанак актива, децембар 2018. 

 

Дневни ред:  

1) Интеракција између енглеског, немачког и српског језика 

2) Учешће на семинарима 
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3) Упознавање са правилником о оцењивању 

4) Педагошка свеска- размена искустава, договор у начинима евидентирања 

формативног оцењивања 

5) Анализа критеријума и динамике оцељивања и њихове међусобне усаглашености 

6) Угледни часови 

1) Стручно веће страних језика има одличну сарадњу са стручним већем српског језика. 

С обзиром да се ради о страним језицима са једне и матерњем језику са друге стране 

интеракција је стална. У настави страних језика је присутна интерференција тј. 

преношење навика из матерњег у страни језик. Што је већи степен усвојености 

страног језика, то је степен интерференције мањи. Сви наставници страних језика 

могу да врше поређење са матерњим језиком, посебно када се обрађује граматика. 

2) Планирани семинари ће се одржати крајем првог полугодишта, а одлучили смо се за : 

339 К4- Мултимедијални садржаји у функцији образовања, док ће се наставници 

енглеског језика накнадно договорити о избору још једног семинара за компетенције 3 

или 4 јер су утврдиле да им мањкају семинари тог типа. Планирају да семинару 

присуствују током другог полугодишта. Наставници руског и немачког језика су 

завршили онлајн семинар „Примена стандарда постигнућа за предмет страни језик за 

наставнике у основној школи“ у трајању од 8 сати за период од 22.11.2018. до 

31.12.2018. Било је планирано да и наставници енглеског заврше овај семинар, уредно 

су пријављени за реализацију путем мејла, али нису добиле никакво обавештење од 

стране координатора семинара.  

 

ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ: Наставници енгелскох језика, Драгана Миљковић и 

Светлана Равић, су у децембру приступиле полагању испита за лиценцу. Драгана 

Миљковић је испит полагала у ОШ „Јован Дучић“, док је Светлана Равић испит 

полагала у ОШ „Бранко Радичевић“. Обе наставнице су из првог пута са успехом 

положиле испит за лиценцу и за исти након месец дана добиле потврду. 

3) Упознавање са правилником о оцењивању 

На састанку Актива за стране језике одржаном 14.децембра, сви чланови Већа су 

упознати са правилником о оцењивању, подељене су копије ради континуираног 

подсећања и праћења законских одребди. Након инспекцијског надзора, 
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установљено је да код наставника страних језика мањка формативни начин 

оцењивања на коме треба порадити. 

4) Педагошка свеска- размена искустава, договор у начинима евидентирања 

формативног оцењивања 

На састанку одржаном 21.12.2018. након упоређивања педагошких свески, 

договорили смо се да ћемо увести три рубрике за формативни вид оцењивања и на 

крају сваког класификационог периода евидентирати постигнути успех, поред 

свакодневног вођења евиденције активности на часу и израде домаћих задатака. 

Рубрике су следеће: 1.слабе стране 2.јаче стране 3.препоруке за даље напредовање 

5) Анализа критеријума и динамике оцењивања и њихове међусобне усаглашености 

Донета је одлука у бољем усаглашавању критеријума наставника страних језика, с 

тим што су критеријуми за руски и немачки нешто другачији од критеријума за 

енглески језик услед дужег учења енглеског језика и лакшег савладавања градива. 

Наставници енглеског језика усагласили су следеће: диктат се уноси у наставни 

план и оцена се уноси у дневник а наставници ће усаглашавати критеријум 

оцењивања у зависности од дужине и тежине текста. Диктат се углавном заказује 

пре контролних задатака. Две петнаестоминутне вежбе се евидентирају као једна, 

док за немачки језик то важи за три вежбе. Оцена за активност се даје након пет 

плусева, може се добити сваког месеца, или након три месеца на основу процене 

наставника и евиденције из педагошке свеске. Ученици оцене могу да исправљају 

пројектима, презентацијама, као и подучавањем других ученика. Ученици добијају 

оцене на основу редовне и нередовне израде домаћих задатака.  

6) Угледни часови- договорено је да ће сви наставници страних језика у наредном 

периоду одржати угледне часове на којима ће се приказати диференцирана настава, 

вршњачко подучавање, различите технике учења којима ће се ученици подстицати 

да сами себи постављају циљеве, уче се да сами процењују резултате напредовања, 

а наставник ће имати критички осврт на остваривање циљева-исхода и исто ће 

користити за даље планирање свог рада са акцентом на вођење дијалога и 

међусобно слушање. 

 

 



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

99 
 

 

 

Састанак Актива, јануар 2019.  

Дневни ред:  

1) Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

2) Анализа рада већа на крају првог полугодишта 

3) Набавка наставних средстава 

4) Школско такмичење и пријава ученика за општинско  

 

Преглед успеха ученика на крају првог полугодишта 

разред и 

одељење 

енглески немачки руски средња оцена 

5/1 4,75    

5/2 4,33   

6/1 4,43 4,71 4,75  

6/2 4,16 3,87 3,44  

7/1 4,05 3,29 4,00  

7/2 4,19 4,12 2,00  

8/1 4,48 4,13 4,00  

8/2 3,28 3,94 2,57  

 

по предметима средња оцена 

Енглески језик 4,20 

Немачки језик 4,01 

Руски језик 3,75 

 

Што се тиче успеха ученика на крају првог полугодишта нема негативних оцена из 

енглеског и немачког језика. Што се тиче петог разреда, на крају првог полугодишта не 

оцењују се ученици из немачког и руског језика.  
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На крају првог полугодишта Актив страних језика констатује следеће: 

 Наставни план и програм редовне наставе је потпуно реализован 

 Одржани су планирани часови додатне и допунске наставе 

 У току су припреме за школско такмичење из страних језика у осмом разреду.  

 Одржана су три састанка Актива страних језика 

1) Поручена су и набављена наставна средства, што је и евидентирано у служби за 

рачуноводство 

2) Школско такмичење из енглеског и немачког језика није оджано јер се пријавило 

мање од пет ученика, па су наставници за општинско такмичење пријавили 

заинтересоване ученике. На општинско такмичење иду Теодора Јовановић и Коста 

Радосављевић, као и Никола Кнежевић у специјалној категорији. На општинско 

такмичење из немачког језика иде Никола Нерић.  

 

Састанак Актива, фебруар-март 2019 

Дневни ред:  

1) Записник са пете седнице Стручног већа за стране језике 

2) Организација и одржавање општинског такмичења 

3) Израда тестова знања 

4) Анализа тестова знања 

5) Предлози за уџбенике 

1) ЗАПИСНИК СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

05.02.2019. у 11 часова 

Присутни: Директор школе- Иван Ћирић, педагог школе- Славица Мосић, 

координатор стручног већа- Светлана Равић, наставник енглеског језика- Драгана 

Миљковић, наставник немачког језика- Сандра Онимус и наставник руског језика- 

Наташа Тришић. 

Прочитан је дневни ред који је једногласно усвојен. 
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Дневни ред:  

1. Извештај стручно-педагошке инспекције и предузимање наложених мера 

 

Прочитан је извештај инспекције и извршена анализа истог, као и допуна годишњег 

плана рада стручног већа страних језика. Замерке које су изнете односе се на: 

упознавање са правилником о оцењивању, вођење педагошке свеске, формативни 

начин оцењивања, као и усаглашеност критеријума оцењивања и динамике истог.  

У циљу побољшања наставе и отклањања горе наведених мера на овом састанку 

донете су следеће одлуке: 

6) Упознавање са правилником о оцењивању 

На састанку Актива за стране језике одржаном 5. фебруара, сви чланови Већа су 

упознати са правилником о оцењивању, подељене су копије ради континуираног 

подсећања и праћења законских одребди. Након инспекцијског надзора, 

установљено је да код наставника страних језика мањка формативни начин 

оцењивања на коме треба порадити. 

7) Педагошка свеска- размена искустава, договор око начина евидентирања 

формативног оцењивања 

На састанку одржаном 5. фебруара. након упоређивања педагошких свески, 

договорили смо се да ћемо увести три рубрике за формативни вид оцењивања и на 

крају сваког класификационог периода евидентирати постигнути успех, поред 

свакодневног вођења евиденције активности на часу и израде домаћих задатака. 

Рубрике су следеће: 1.слабе стране 2.јаче стране 3.препоруке за даље напредовање 

8) Анализа критеријума и динамике оцењивања и њихове међусобне усаглашености 

Донета је одлука у бољем усаглашавању критеријума наставника страних језика, с 

тим што су критеријуми за руски и немачки нешто другачији од критеријума за 

енглески језик услед дужег учења енглеског језика и лакшег савладавања градива. 

Наставници енглеског језика усагласили су следеће: диктат се уноси у наставни 

план и оцена се уноси у дневник а наставници ће усаглашавати критеријум 

оцењивања у зависности од дужине и тежине текста. Диктат се углавном заказује 

пре контролних задатака. Две петнаестоминутне вежбе се евидентирају као једна, 

док за немачки језик то важи за три вежбе. Оцена за активност се даје након пет 
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плусева, може се добити сваког месеца, или након три месеца на основу процене 

наставника и евиденције из педагошке свеске. Ученици оцене могу да исправљају 

пројектима, презентацијама, као и подучавањем других ученика. Ученици добијају 

оцене на основу редовне и нередовне израде домаћих задатака.  

9) Угледни часови- договорено је да ће сви наставници страних језика у наредном 

периоду одржати угледне часове на којима ће се приказати диференцирана настава, 

вршњачко подучавање, различите технике учења којима ће се ученици подстицати да 

сами себи постављају циљеве, уче се да сами процењују резултате напредовања, а 

наставник ће имати критички осврт на остваривање циљева-исхода и исто ће 

користити за даље планирање свог рада са акцентом на вођење дијалога и међусобно 

слушање. 

 

Састанак Актива, април и мај 2019.  

Дневни ред:  

1) Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја 

2) Анализа рада већа на крају трећег тромесечја 

3) Презентације уџбеника за други и шести разред 

4) Организација квизова 

5) Оспособљавање ученика за самооцењивање и објективну процену сопственог знања 

6) Промовисање позитивних примера понашања и успеха у школи 

1) На крају трећег тромесечја нема изведених негативних оцена из немачког и руског 

језика, док из енглеског имају две и то у седмом разреду.  

2) На крају трећег тромесечја Актив страних језика констатује следеће:  

 Наставни план и програм редовне наставе је потпуно реализован 

 Одржани су планирани часови додатне и допунске наставе 

 У току су припреме за републичко такмичење из страних језика у осмом 

разреду 

 Одржана су 4 састанка Актива страних језика 

 



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

103 
 

Наставници настоје да свакодневно размењују утиске и искуства ради што 

успешније реализације планираних наставних активности. У настави страних језика 

се у великој мери примењују савремене методе. Планиране иновације у настави су 

редовно евидентиране у месечним плановима. Поред  тога, треба водити и 

евиденцију о корелацији унутар самог предмета, али и са другим предметима, као и 

о средствима која се користе у оквиру месечних оперативних планова. Сви 

наставници углавном без већих одступања остварују циљеве и задатке часова.  

3) На адресу школе је стигло доста комплета уџбеника од стране разних издавача, док 

су неке издавачке куће држале презентације у оквиру наше школе којима су 

присуствовали наставници страних језика. Наставници енглеског и немачког језика 

присуствовали су и презентацији уџбеника издавачке куће ДАТАСТАТУС у хотелу 

Метропол, и након одржаног састанка и размене мишљења и упоређивања са 

осталим уџбеницима, одлучили смо да за први и пети разред 2018/2019.године 

користимо уџбенике те издавачке куће ѕа енглески језик, и за немачки језик за пети 

разред. Наставник руског, Наташа Тришић се одлучила за уџбенике издавачке куће 

Клет. Списак уџбеника који ће се користити од школске 2018/2019.у наредне 4 

године је урађен и предат ПП служби. 

4) Што се тиче квизова, наставници страних језика се труде да их реализују кад год за 

то имају могућности, односно када је прикладна тема коју обрађују. Врло често дају 

ученицима да се поделе у три групе, смисле низ питања из различитих области, а 

потом се такмиче у тимовима. Овај вид квиза им се допада, забаван је, подстиче их 

да сами тестирају своје знање, док се у исто време такмиче са вршњацима.  

5) Наставници страник језика редовно подстичу ученике на самопроцењивање знања а 

у већини радних уџбеника постоји страница након сваке области на којој ђаци 

оцењују како су савладали различите наставне јединице. У договору са 

наставницима, решавају проблеме савлађивања неких сегмената језика, а 

наставници им дају савете како да код куће и самостално раде на датим 

проблемима, упућујући их на додатну литературу или интернет сајтове.  

6) Наставници редовно похваљују ученике који својим трудом, радом и понашањем 

долазе до врло изненађујућих резултата, како током наставе и пројеката, тако и на 

такмичењима и у тимском раду. Ученици се подстичу да сарађују, пажљиво 
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слушају једни друге, помажу онима којима је потребно помоћи, а наставници такав 

вид понашања увек адекватно награде, похвале и промовишу. Сматрамо да је помоћ 

вршњака у настави некада много значајнија и делотворнија него помоћ наставника, 

и поједини ученици ће смелије да се обрате свом другу или другарици него 

наставнику. Уколико наставник увиди да се неки ученик повлачи у себе и нема 

самопоуздање, труди се да на више начина и уз помоћ одличних ученика мотивише 

такву децу.  

 

 

Састанак Актива, јун 2019.  

Дневни ред:  

1) Реализација плана и програма на крају школске године 

2) Разредни испит Милована Шијаковића 

3) Анализа успеха ученика на крају школске године 

4) Предлози и задужења 40-часовне радне недеље 

5) Предлог плана рада Стручног већа за наредну школску годину и избор руководиоца 

6) Набавка наставних средстава 

 

1) План и програм редовне, додатне, допунске наставе, припрема за такмичења и 

слободних активности су са успехом реализовани. За ученике који слабије 

напредују и имају потешкоћа са усвајањем градива организован је индивидуално-

корективни рад. Ученици старијих разреда су подстицани на самосталан, 

истраживачки рад уз коришћење литературе и интернета. Велико интересовање су 

показали за рад на мини пројектима. Сви ученици су показали позитиван став и 

постигли позитиван успех из страних језика. 

Критеријуми оцењивања код наставника страних језика су уједначени и оцењивање 

је редовно, доступно и јавно. 

2) Разредни испит је одржан дана 10. јуна 2019. Ученик је положио са оценом добар 3. 

У комисији су били наставници: Драгана Миљковић и Светлана Равић.  

3) Просек оцена на крају другог полугодишта 2018/2019.године 
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разред и 

одељење 

енглески немачки руски средња оцена 

5/1 4,38 4,72 4,76 4,62 

5/2 4,29 4,29 4,29 

6/1 4,59 3,79 4,75 4,23 

6/2 4,28 4,18 3,89 4,01 

7/1 4,57 4,33 4,13 4,34 

7/2 4,30 3,89 2,00 3,26 

8/1 4,56 4,12 4,30 4,32 

8/2 3,74 3,87 3,00 3,53 

 

по предметима средња оцена 

Енглески језик 4,19 

Немачки језик 4,14 

Руски језик 3,89 

 

4) Предлог поделе часова:  

Енглески језик 

Драгана Миљковић: II1, II2, III1, III2, V1, VI1, VI2, VIII1 

Драгана Миљковић је члан Вршњачког тима, Људских права на делу и Развојног 

планирања 

Светлана Равић: III3, III4, IV1, IV2, IV3, V2, V3, VII1, VII2, VIII2 

Светлана Равић је члан Савета родитеља, Тима за самовредновање, Радионице школа без 

насиља и руководилац Актива страних језика. 

Оба наставника имају и по један час допунске и додатне недељно, као и секцију у 

8.разреду 
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Напомена: како је уписано треће одељење првог разреда, а оба наставника енглеског имају 

100% фонд часова, постојаће вишак часова а о томе ћемо расправити на Наставничком 

већу.  

Немачки језик 

Сандра Онимус: V1, V2, V3, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2, VIII1 

По један час допунске и додатне недељно, наставник немачког је и члан Школског одбора 

Руски језик 

Наташа Тришић: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2 

Додатна настава- један час недељно 

5) Предлог плана рада за наредну годину 2019/2020.предат је ПП служби. 

За руководиоца Актива страних језика за 2019/2020. изабрана је Светлана Равић, 

наставник енглеског језика. 

6) Списак потребних наставних средстава за наредну школску годину предат је ПП 

служби и рачуноводству. 

Светлана Равић 

 наставник енглеског језика 

 

4.5.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И 

ТЕХНИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 

Од планираних 8 састанака до сада је реализовано 8, у интервалу од 30.08.2018. до 

30.06.2019. године, што је евидентирано у електронском дневнику у извештајима стручних 

актива и у свесци стручног већа за област математике, информатике и тио. Место 

реализације састанака био је кабинет математике 



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

107 
 

1. Урађен глобални и оперативни план рада за школску 2018/2019. годину уз 

усаглашавање са стандардима постигнућа, план рада додатне и допунске наставе и 

планови секција. План за 7. и 8. разред урадила је Катарина Митровић , за 5. и 6. разред 

Ивана Фируловић. План за информатику урадио је Дејан Ранић.План за техничко 

образовање урадили заједно Нада Миливојевић и Виолета Девић. 

2. Распоред писмених и контролних задатака урађен на основу плана и програма и 

договора са професорима српског језика и страних језика. Предметни наставници су 

извршили одабир ученика за допунску, додатну наставу, ван-наставне активности и то 

евидентирали у дневницима рада. 

Примена компјутера у настави свих предмета овог стручног већа се користи скоро 

свакодневно, тако да можемо рећи да је рачунар као наставно средство одлично 

искоришћен и налази све већу примену у овом стручном већу. Угледни час је одржала 

Катарина Митровић у одељењу 7-1 са темом „Математички квиз-систематизација 

градива“. Сваке године се практикује улазак наставника предметне наставе у одељења 

четвртог разреда. Ове године је наставница Катарина Митровић одржала часове у 

одељењима 4-1 и 4-3. 

3. Иницијални тестови У првој половини септембра урађени иницијални тестови из 

математике у свим разредима, од петог до осмог, њихова анализа представљена је на 

одељенским већима за разреде. 

Анализа тестова за све разреде од петог до осмог разреда налази се у свесци стручног већа 

и то појединачно, а таква анализа је дата свим разредним старешинама да је представе 

родитељима на родитељским састанцима. 

Забрињавајуће је то што у сваком од ових разреда постоје по три до четири ученика који 

имају мањи број поена од 4, па се са овим ученицима мора много више радити. 

Наставник ће и поред овако добрих резултата појачано радити на осталим стандардима 

који овом приликом нису испитивани. 

Ако извршимо поређење са резултатима тестирања од прошле године за исте ове ученике 

може се и уочити велики напредак у знањима што је резултирало појачаним радом у 

допунској настави. 
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4. Допунска и додатна настава 

Допунска и додатна настава је одржавана у свим већима по планираном распореду што је и 

евидентирано у дневницима рада. Припремна настава за ученике осмог разреда се редовно 

одржавала од почетка другог полугодишта, посећеност ученика је варирала, али је 

приметно да је била већа и редовнија у односу на претходни годину. То потврђују и 

резултати матурског испита из математике који су у односу на претходну годину већи за 

два поена. Секције су одржане по плану. Редовно похађање допунске наставе резултирало 

је да нема великог броја недовољних оцена. Појачани рад у додатној настави довео је до 

великог броја ученика на такмичењима, као и до великог броја награђених ученика. 

5.Замена улога наставник ученик 

Замена места наставник ученик је извршена у свим разредима из свих предмета овог већа 

14.11.2018. 

 

6 . Критеријуми оцењивања, такмичење 

Утврђен је критеријум за оцењивање и посебно се водило рачуна о усклађености између 

наставника. 

Извршена је анализа досадашњег начина оцењивања и констатовано да се овом задатку 

приступа реално и објективно, што се може поткрепити упоређивањем са другим 

предметима. Мало више посветити пажњу првим оценама у петом разреду због периода 

адаптације петака. 

Ако упоредимо просек одељења у свим разредима очигледно је врло мало одступање. 

Приликом оцењивања се води рачуна о нивоима захтева, што се огледа у коначном 

резултату.  

Математика: 

У септембру месецу су одржани иницијални тестови за ученике свих разреда. Пробни тест 

за осми разред одржан је од стране министарства у априлу. Годишњи тестови за седми и 

осми разред урађени у јуну месецу. 
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Пласман ученика (појединачно или екипно) на окружним/градским, републичким, 

савезним и међународним такмичењима је висок и као такав константан. Где год се појаве, 

наши ученици остваре запажене резултате. И поред тога што нас сматарју малом школом, 

ми узимамо учешће на свим математичким такмичењима 

Школско такмичење је одржано 18.01.2019. и учествовало је 108 ученикa од којих се 40 

квалификовало на општинско такмичење. И ове године су на школском такмичењу  узели 

учешће ученици другог разреда (њих 40) и показали да се у будућности од њих може 

много очекивати. 

Општинско такмичење је одржано 01.03.2019. учествовало је 40 ученика а 12 ученика је 

освојило награде што је 30% и то : 

Прву награду:  Никола Митровић IV1 

                           Љубица Мићић IV1 

                           Теа Перишић VI2 

                           Јован Мићић VIII1 

Другу награду: Дуња Симић   IV1 

                            Богдан Зарић VI2 

                            Бојан Јовичић VI2 

Трећу награду: Дуња Костадиновић III 

                             Јасна Грујић V1  

 Похвалу: Ђорђе Антонијевић IV2 

                   Маша Стефановић  IV3     

                    Хана Убовић IV1   
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Градско такмичење одржано 23.03.2019. Учествовало је 10 ученика и освојило две 

награде: треће место Дуња Симић 4-1 и друго место Јован Мићић 8-1 , који се пласирао и 

на државно такмичење. 

Државно такмичење одржано 10.05.2019.-12.05.2019. у Новој вароши. Учествовао Јован 

Мићић. 

Кенгур без граница учествовало је 183 ученика и освојили су 26 награда:  

Вук Кузељевић 1-1 3. награда, Петар Митровић 2-1 3. награда, Софија Гочобија 2-1 3. 

награда, Дуња Симић 4-1 2. награда, Богдан Зарић 6-2 3. Награда, Јован Мићић 8-1 2. 

Награда и 20 похвала.  

Награђени ученици су позвани на финале овог такмичења и ту је Вук Кузељевић 1-1 

освојио 1. награду и Дуња Симић 4-1 3. награду. 

Екипно такмичење - Трећа награда 

Математичко друштво „Архимедес“ је организовало републичко екипно такмичење школа 

18.05.2019. на коме ја наша школа освојила трећу награду. Појединачно Симон Вујић и 

Бојан Јовичић похвалу а Јован Мићић прву награду. Поред њих у екипи су били још и 

Никола Митровић и Тара Новчић. Вођа екипе је наставница математике Катарина 

Митровић. 

Математички квиз 

Ове године ОШ“ Иван Гундулић“ по други пут учествује на Математичком квизу који по 

трећи пут организује Друштво математичара Србије. Квиз се организује и за млађе и за 

старије разреде и екипног је типа. Обе екипе садрже по четири члана-из сваког разреда по 

један ученик. Наша школа је имала екипе у обе категорије и то :     

МЛАЂИ РАЗРЕДИ: I разред – Ања Бабић 

                                  -II разред- Вук Ђорђевић 

                                  -III Разред- Вучковић Василије 
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                                   -IV razred- Ђорђе Антонијевић 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ: -V разред- Симон Вујић  

                                      -VI разред-Бојан Јовичић  

                                      -VII разред- Миљана Симић 

                                      -VIII Разред- Јован Мићић 

За млађе разреде такмичење се одржало 30.10.2019. , а за старије 31.10.2019. Руководилац 

обе екипе је наставник математике Катарина Митровић. Ово је општински ниво 

такмичења. Екипа млађих разреда је освојила прво место, али на градском такмичењу је 

била четврта, док је екипа старијих разреда била четврта. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИО и ТТ  

Актив техничког  и информатичког образовања и технике и технологије чине: Нада 

Миливојевићи Виолета Девић. Према расподели часова, Нада  има  пун фонд часова (100 

%) а  Виолета са осталим фондом часова (60 %). 

Обе су имале следећа одељења: VI1,VI2, VII1 , VII2 , VIII1 и  VIII2. 

 Нада је сама имала још наставу  у V1 И V2   . 

Након расподеле часова прешло се на израду и планирање глобалног плана рада по 

одељењима од петог до осмог разреда. 

По истом принципу, извршено је и планирање програма  слободних активности по 

секцијама: машинска, грађевинска и саобраћајна. 

Утврђен је  критеријум за оцењивање. 

Извршена је анализа досадашњег начина оцењивања и константовано да се овом задатку 

приступа реално и објективно, што се може подкрепити упоређивањем са другим 

предметима. 
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Мало више посветити пажњу првим оценама у петом разреду. 

Подстичемо ученике да  самостално осмисле и израде предмете планом и програмом 

предвиђене  ,подстицајно визуелних  методских предмета у постојећим витринама,са 

тенденцијом допуњавања и усавршавања. 

Направљен  је  избор ученика за слободне активности. 

Од самог доласка ученика петих разреда  па надаље, константно пратимо склоности и 

способности индивидуалног ученика, те усмеравамо и предлажемо према  њиховим 

склоностима . 

Овај начин рада, показао се у досадашњем раду, као практичан и са добрим повратним 

резултатима. 

 

Информатика и рачунарство 

Наставни план и програм предвиђен за школску 2018/2019. годину, у оквиру овог 

обавезног (у петом и шестом разреду) тј. изборног предмета (у седмом и осмом разреду), је 

реализован у потпуности. Фонд часова остварен са одступањем један час у свим 

одељењима од петог до седмог разреда тј. два часа у осмом разреду. 

Мислим да су исходи достигнути, а циљеви предмета постигнути. За овај предмет нису 

званично утврђени стандарди па не можемо говорити о њиховој остварености. 

Ученици су предвиђено градиво савладали у највећој мери. Како је школска година 

одмицала, већина ученика је напредовала. Одређени ученици, који су претходно имали 

тешкоће у обављању појединих задатака, после појачаног индивидуалног рада у току 

наставе, и самосталног рада код куће, показали су боље резултате. 

На Општинском такмичењу из информатике, област програмирање, учествовали су: Јован 

Мићић из 81, Теодора Јовановић из 61, Јасна Грујић 51, Љубица Мићић и Владимир Мићић 

41. Јован Мићић је освојио прво место, а Јасна Грујић друго и Љубица Мићић треће. Они 

су позвани на Окружно такмичење. Јован Мићић освојио је тада друго место и позван је на 
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Државно такмичење, као и Љубица Мићић. На Државном такмичењу Јован Мићић је 

освојио треће место. 

 

7. План и програм је у потпуности реализован у свим предметима 

Предлог мера за унапређивање у наредном периоду: 

1. учешће у изради пројеката 

2. инсистирати на различитим облицима наставе-диференциран приступ ученику 

3. подржати дигитализацију наставе 

4. спроводити акције функционално естетског уређења учионице 

5. повећати очигледност у настави - више користити постојеће ресурсе 

6. домаће задатке треба задавати водећи рачуна о могућностима сваког ученика и редовно 

их прегледати и кориговати 

7. уважавати принцип индивидуалности и диференцијације ученика, користити пригодне 

методе у раду. 

                                                                                                    Координатор стручног већа 

                                                                                                             Катарина Митровић 

 

4.5.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 

  

Активу Природних наука су редовно присуствовали сви чланови. 

(наставница физике/ хемије Драгица Момчиловић, која мења наставницу Марију Шоргић 

која је на породиљском одсуству,  наставница географије Драгана Томић, и наставница 

биологије  Весна  Нерић). У току школске године су се променила три наставника физике 
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и хемије (Ана Филиповић која је радила до 9.11.2018., Катарина Станковић која је радила 

од 13. 11. 2018. до 11. 01. 2019. године, и Драгица Момчиловић која је почела да ради од 

14. 01.2019.). Поменуте наставнице су мењале Марију Шоргић. 

Планирани садржаји за месец септембар: 

Реализовани су планирање градива, усаглашавање  градива сродних предмета. Направљена 

је финална подела часова. Направљен је план додатне, допунске наставе и секција и налазе 

се у плану ваннаставних активности. Контролни задаци су испланирани и уписани у 

дневницима. Иницијални тестови су реализовани и детаљни извештај се налази у свесци 

Актива Природних наука, као и у извештају са првих седница одељенских већа. 

Изабрани су ученици који ће учествовати у ваннаставним активностима и уписани су у 

дневницима.  Биолошка и географска секција уписане су  у посебном календару 

ваннаставних активности. Остварује се корелација међу предметима што је евидентирано 

и у оперативним плановима. Ученици су упућени у коришћење стручне литературе. У 

плановима је истакнуто коришћење мултимедије као и у плану који се налази на паноу 

школе, уз примену интерактивних метода у настави. 

На секцијама се почела примењивати израда наставних средстава уз примену у настави, 

као и примена квизова. 

Остварује се корелација међу предметима.Ученици су упућени на коришћење литературе 

из библиотеке и са електронских сервера. Организовани су часови додатне и допунске 

наставе што је евидентирано и у посебном плану ваннаставних активности. 

Разговарало се на тему уједначавања критеријума оцењивања међу предметима. Угледни 

час из физике није одржан због промене наставника. 

На крају тромесечја је евидентирана реализација наставног плана и програма  и 

разговарало се о унапређењу образовно васпитног рада. Угледни час из географије Реке 

Србије је рализован у новембру месецу са ученицима осмог разреда. Угледни час из 

географије је урађен у виду квиза (подсећа на познати ТВ квиз слагалица уз мале 

корекције). Часови припремне наставе за ученике који се спремају за такмичења се 

редовно одржавају. Са ученицима се редовно ради на само процењивању  сопственог 
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знања. Значајни датуми су успешно обележени , што је дато и у извештају Тима за заштиту 

животне средине. Током првог и другог полугодишта се заиста радило на уређењу 

школских паноа, као и уређења околине школе. Међупредметна корелација се остварила у 

области лекције Основи воде између биологије, хемије, географије. Серија експеримената 

реализована је на свечаном пријему будућих  ђака првака. 

Израда паноа се током читаве године уредно спроводила и у холу школе и појединачно 

испред кабинета и у кабинетима. Посета Фестивалу науке није реализована због болести 

наставника. Такмичења у школи су се уредно спроводила детаљни извештаји се налазе у 

свесци Актива природних наука. Ученици су постигли завидне резултате, најбољи 

ученици су похваљени и награђени књигама. Посебну похвалу је добио ученик одељења 

VI2 Бојан Јовичић који је  освојио II место на Републичком такмичењу из физике. 

Угледни час из хемије и биологије је одржан у мају месецу у осмим разредима. Наставна 

јединица; Масти и уља, угљени хидрати и протеини – лабораторијска вежба. Овим 

угледним часом је остварена међупредметна корелација и јачање предузетништва. Такође 

поменута наставна јединица је повезана и са наставном јединицом из домаћинства; 

Прављење козметичких препарата – вежба. 

Праћена су постигнућа ученика и прављена поређења на нивоу ових предмета кроз 

статистичке податке који се односе на анализе пробног и завршног испита за ученике 

осмих разреда. Показао се напредак у реализацији завршног испита у односу на пробни из 

биологије и хемије, док из физике и географије нешто је слабије ураћен завршни испит у 

односу на пробни. 

За руководиоца Актива природних наука за наредну календарску годину предложена је 

Драгана Томић. Одрађена су задужења за 40 часовну радну недељу, а план за наредну 

календарску годину ће бити достављен до 31.08.2019. 

     Руководиоц Актива природних наука 

     Драгана Томић 
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4.5.5.  СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТ ВЕШТИНА 

Предметни наставници: 4 (Александар Загорац, Александра Тасић Адамовић, Александар 

Човић, Дијана Бабић) 

 

Број одржаних састанака: 6 

 У току школске године 2018/2019. Предметни наставници су сарађивали при изради 

глобалних и оперативних планова редовне и додатне настава и слободних активности. У 

сарадњи са другим Већима вршено је усклађивање градива и то ради сагледавања 

одређене области из свих аспеката и лакшег савлађивања градива. Усклађивање градива је 

урађено Стручним већем за српски језик и историју. 

 На почетку школске године извршено је и усклађивање планираних активности са 

организацијама са којима сарађујемо (Пријетељи деце, Црвени крст). 

 У свом раду у овој школској години наставници су се бавили и анализом 

планираних и остварених активности, оствареношћу наставног плана и програма, 

постигнућима ученика у настави, ваннаставним активностима и такмичењима. План  и 

програм редовне и додатне наставе и слободних активности за школску годину 

2018/2019. је реализован, евиденција у електронском Дневнику рада. Оствареност 

планираних и реализованих активности се налази код предметних наставника. Веће се 

бавило и оствареношћу стандарда у овој школској години, параметар успешности је 

успех ученика на крају првог и другог полугодишта. Оставареност стандарда на крају 

школске године је према очикиваном: основни ниво око 85% ученика, средњи ниво 65% 

ученика и напредни ниво 20% ученика. Евиденција о остварености стандарда се налази 

код наставника у личној документацији и електронском Дневнику рада.  

 Анализирали смо примену иновација и Угледне часове. Закључак је да су нам 

кабинети добро опремљени и да можемо да примењујемо различите методе и облике 

рада на часовима, што је допринело доброј мотивисаности ученика, њиховој већој 

активности и креативности, са жељом ка истраживачком начину рада. Наставне јединице 

смо реализовали кроз мултимедијалне презентације, дигиталне часове, анализу инсерата 
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филмова и концерата, гледање филмова, анализу уметничких дела и др. (евиденција код 

наставника и у записницима Стручног већа).  

 Припремљен је материјал за Анекс Школског програм за предмете музичка и 

ликовна култура за шести, а за физичко и здравствено васпитање за седми разред. 

Одабрани су уџбеници за наредну школску годину и у оквиру дигитализације наставе, 

пошто имамо услове, у оквиру редовне наставе користиће се мултимедијални PDF-ови за 

предмете музичка и ликовна култура. 

 Наставници су се у току ове школске године редовно Стручно усавршавали. На 

састанцима смо размењивали искуства са семинара, примере добре праксе и могућност 

примене у настави и ваннаставним активностима. 

 Бавили смо се организацијом изложби и културних активности у школи, самостално 

и у сарадњи са другим Већима. Учествовали смо у организацији и реализацији приредби 

у школи и ван ње, као и на свим спортским турнирима који је организовао СЗШС.  У 

сарадњим са тимом за културну делатност и маркетинг школе организовали смо посете 

позориштима, биоскопима, изложбама. Активно смо сарађивали са организацијом 

Пријатељи деце, Црвени крст и у сарадњи са њима реализовали такмичења, изложбе и 

концерте (евиденција о реализованим активности се налази код предметних наставника). 

Сарађивали смо са издавачком кућом „Фреска“ за коју су ученици музичке секције 

снимили аудио материјал за CD – ове за Музичку културу за други разред основне 

школе. 

    

   Александра Тасић Адамовић 

 

4.6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

У току школске године 2018/19. године Стручни актив за развој школског програма је 

учествовао у изради глобалних и оперативних планова.У сарадњи са Стручнимтимом за 

додатну подршку ученицима разматрао је потребу за израду ИОП-а,анализирао је 

реализацију плана и програма и на основу тога радио евалуацијуШколског програма.Сви 

планирани исходи су усвојени. 
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Педагог школе и разредни учитељи уредно су пратили развој и постигнућа свих ученика , 

о томе подносили извештаје и уредно водили евиденцију. 

План и програм редовне , допунске и додатне наставе , слободних ,као и ваннаставних  

активности у овој школској години је остварен ( евиденција часова и ученика који су  

укључени у рад допунске ,додатне наставе и слободних активности ,налази се у е- 

дневницима рада, дневницима рада осталих облика образовно васпитног рада и  

извештајима одељењских и стручних већа). Планирани циљеви, задаци и активности су 

реализовани. Параметар успешности је успех ученика на полугодишту и на крају школске 

године (детаљнија анализа може се погледати у извештајима одељењских и стручних 

већа). 

Реализација и примена образовних стандарда је праћена на нивоу одељењских већа код 

ученика првог циклуса,а код ученика другог циклуса на нивоу стручних већа.Ученици су 

остварили очекиване нивое постигнућа ( евиденција и детаљнија анализа се налази у 

записницима одељењских и стручних већа). 

Дискутовали смо о изменама и подељена су задужења члановима Тима који ће помоћи 

колегама, који раде у разредима у којима је дошло до промена да што лакше ураде своје 

обавезе. 

Уместо изборних предмета,ученици су анкетирани за слободне активности. 

Промене ће анексом бити унете у школски програм који важи од почетка 

шк.2018/19.године (коригује се и допуњује према потреби и добијеним упутствима) до  

краја школске 2021/22.године , све у складу са новим препорукама Министарства и  

законом. 

Усмереност остаје на процесима и исходима учења,заснованим на стандардима и 

повезаности предмета. 

Анекс школског програма је рађен посебно за ученике првог, другог,петог, шестог и 

седмог разреда. 
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Координатор Стручног актив за развој Школског програма, 

Булатовић Лидија 

 

4.7. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Развојни циљ 1.  Усклађивање Школског програма и Годишњег плана рада. 

 

ЗАДАЦИ Реализација 

Усклађивање 

Школског 

програма и 

Годишњег 

план рада 

 

Активност: Анализа Школског програма и Годишњег плана 

рада и упознавање наставника са новинама. 

Стручни актив за развој Школског програма и Стручни актив  за 

развојно планирање анализаирали су Школски програм и Годишњи 

план рада школе.Наставници су упознати са новинама.Унете су све 

измене по правилнику о настави у првом и петом разреду и усвојен 

Анекс Школског програма и Годишњег плана рада, је усвојен на 

Наставничком већу.  

Активност: Састанци стручних већа и исправљање уочених 

недостатака 

Сви састанци стручних већа одржани су по Плану рада школе на 

којима су чланови Тимова разматрали евентуалне недостатке. 

Школскои програм и Годишњиг план рад су усклађени и усвојени на 

почетку школске године.  

Активност: Припрема материјала за израду Анекса  новог Школског 

програма за пери од 2018 – 2023. 

На основу Правилника о плану наставе и учења за први и други 

циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења 
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за први и пети  разред основног образовања и васпитања, направљен је 

Анекс Школског програма и Годишњег плана рада. 

Активност: Израда Школског програма Тим за израду школског 

програма 

Тим за израду школског програма је објединио све Школске програме  

од  првог до осмог разреда које су написали задужени наставници. 

 

Активност: Усвајање Школског програма и Годишњег плана рада 

Школски програм је усвојен на седници Наставничког већа и седници 

Школског одбора. 

 

 

 

 

 

Развојни циљ 2.  –Унапређење квалитета наставе и учења 

ЗАДАЦИ Реализација 

Унапређивање 

свих видова 

наставе са 

посебним 

акцентом на 

индивидуализ

овани 

Активност:Предавање о основним карактеристикама 

примене IT у настави 

Реализован семинар у установи за све наставнике ,директора  

и педагога, под називом,,Мултимедијални садржаји у 

функцији образовања” 

Активност: Примена дигиталних уџбеника у настави 
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ииновативни 

приступ 

наставном 

процесу   

Наставници бирају дигиталне уџбенике, оспособљавају се за примену  

на семинару,, 2000 Дигиталних учионица “,  а у току је реализација 

пројекта у школи,, Повезаност школа” тиме се стварају услови за већу 

присутност дигиталних уџбеника у настави и уопште за  примену 

Дигиталне учионице. 

Активност: Реализовати часове редовне наставе применом 

различитих облика, метода и техника рада, посебно везаним за 

интернет технологијеУ школи се континурано прави план угледних 

часова којима се тежи  имплементацији Развојног  плана. Наставне 

јединице се реализују кроз мултимедијалне презентације, дигиталне 

часове, анализу инсерата филмова и концерата, гледање филмова, 

анализу уметничких дела и др.На часовима се примењује пројектор,тв 

рачунар и електронски сервери .Планом унапређења наставе страних 

језика и изборне наставе планирано је више примене диференциране 

наставе и вршњачког учења па је у већој мери  присутан групни облик 

рада и рад у пару као и међусобна интеракција ученика. Организује се 

помоћ другу и награђује. Добар пример праксе је час математике у 

четвртом разреду, наставник Лидија Булатовић, наставна јединица 

Научили смо..., где у  групном раду сви ученици имају своје задужење 

и своју презентацију рада и час Енглеског језика  у петом разреду, 

наставник Драгана Миљковић наставна јединица Around Afrika, на 

којем се на креативан начин и интеракцију ученика са применом 

вршњачког учења  остварује планирани јасно дефинисан исход 

часа.Остварена  је међупредметна повезаност садржаја на угледном  

часу  биологије, хемије и домаћинства одржаном у осмом разреду. 

Наставници Весна Нерић и Драгица Момчиловић заједно су 

реализовале  наставне јединице Масти ,уља, угљени хидрати и 

протеини  као и наставну јединицу из Домаћинства-Прављење 

козметичких препарата.Овим угледним часом је остварен је и задатак- 

развој предузетништва код ученика.Још увек  је присутност слободе 
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креативности и ангажованост ученика већа на часовима  нслободних 

активности . (Добар пример праксе-Луткарска секција у   другом 

разреду, наставник  Тамара Пантелић ученици стичу знања вештине и 

своје продукте приказају на приредбама.. Први пут су их приказали 

током извођења представе ,,Новогодишња ноћ", која је одржана 

26.12.2018.  Са новим и проширеним знањем, развијенијим вештинама 

одржали су представу ,,Црвенкапа какву до сада нисте видели ", 

12.06.2019.Добри примери праксе и  оствареност задатка се постиже 

на  математичким  секцијама  наставници Зорана Плавшић и  Вања 

Анђелковић у трећем и другом разреду.На часовима су 

реализованеследећетеме: Логички и 

комбинаторнизадаци,Дешифровање,Нестандарднеметодерешавања 

задатака, Малогеометрије, Проблемскизадаци, Математичке игре 

.Ученици су применили знања  и узели учешће на такмичењу и 

постигли добре резултате. 

Активност:Примена диференциране и пројектне наставе 

Уведена Пројектна настава у првом и петом разреду , реализован 

пројекат по називом ,,Упознајмо Београд “,,, Новогодишњи 

базар”,,Еко ревија “ Пројектима су остварени планирани исходи, 

родитељи су учествовали  и презентовани су продукти. 

Планом за унапређење наставе страних језика и изборне наставе 

планирано је већа присутности диференцијалне наставе и примена 

индивидуализације  у редовној настави. 

 Наставници  примењују наставу по нивоима., евидентирају је у 

дневним припремама. (Добар пример праксе и оствареност задатака је 

час математике у седмом разреду , наставе по нивоима, вршњачко 

учење и квиз метода  ,наставник  Катарина Митровић, наставна 

јединица Систематизација градива, припрема за годишњи тест) 

.Активност: Планирање различитих места извођења наставе  
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Планирање различитих места извођења наставе  реализује се кроз  

извоћење наставе у природи и екскурзије ван учионицие као и  један 

број угледних часова. Настава  Домаћинства и Физичког васпитања, 

Чувара природе,Народне традиције и Грађанског васпитања  се 

реализује ван учионице.Слободна активност  Домаћинства реализују 

се у кухињи и трпезарији,Чувари природе у школском дворишту, 

Народна традиција  у занатским радњама.( Добар пример праксе -

наставник  Александра Станишић).   

ЗАДАЦИ Реализација 

Унапредити 

процес 

оцењивања 

знања и 

активности 

ученика  

 

Активност: Организовање семинара везаних за увођење пројектне 

наставе и коришћења електронских дневника 

Наставници сукцесивно пролазе обуку за увођење пројектне наставе  и 

примењују у пракси.У школи се од 21.11.2019. води само електронски 

дневник  , кординатори Дејан Ранић и Јасна Јовановић  прате и 

пружају подршку наставницима,директору и педагогу. 

АктивностОспособљавање ученика за самооцењивање 

Наставници подстичу ученике на самопроцењивање знања 

примењујући  у радним уџбеницима  страницу да након сваке области 

ђаци  сами оцењују како су савладали различите наставне јединице. 

Планом за унапређење квалитета оцењивања планирано је праћење и 

педагошко инструктиван рад директора и педагога. Констатовано је да 

један број наставника оставља време  и оспособљава ученике за 

самооцењивање. ( Добар пример праксе- наставник Ликовне културе 

Александар Загорац у одељењу 5-1). 

АктивностБлаговремено бележење података о напредовању 

ученика- 

Планом унапређења квалитета оцењивања ,прати се , анализира  на 

Стручним већима и на Наставничком већу бира најуспешније воћење 
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Педагошке свеске. 

Педагог школе Славица Мосић је у сарадњи са наставником разредне 

наставе  Надом Бунчић одржала предавање за чланове Наставничког 

већа  ,,Значај формативног оцењивања”и на истом већу  анализирали  

су се добри примери Педагошке свеске. 

ЗАДАЦИ Реализација 

Подстицати 

ученике 

разноврсним и 

креативним 

задацима на 

критичко 

мишљење 

иоспособљава

ње да 

самостално 

користе  

различите 

изворе знања 

АктивностПредавање о начинима мотивације ученика за рад и 

примена задатака  којима се развијају памћење, перцепција 

имишљење Педагог је упознао наставнике на које начине се може , 

подстављањем захтева у тестовима,  подстицати развој менталних 

функција кључних за учење. Планирана jeизрада подсетника који  ће 

бити доступан наставницима  и родитељима на  сајту школе. 

Реализацији ове активности доприносе добро опремљени 

кабинетиипримена различитих метода и облике рада на 

часовима.Услови рада поспешује мотивисаност ученика,  већу 

активност и креативност, и жељу ученика ка истраживачком начину 

рада. 

АктивностУпућивање ученика на различите изворе  

Ученици су упућују  у коришћење стручне литературе. У дневним 

припремама наставници бележе предложене изворе. Наставници  дају 

савете како да код куће ученици  самостално раде на задатим 

проблемима, упућујући их на додатну литературу или интернет 

сајтове. У школи је имплементиран Дан замене улога наставник-

ученик, кад ученици самостално припремају часове. 

ЗАДАЦИ Реализација 

Повећање 

степена 

 АктивностПримена разноврсних облика и метода рада 

Ученици се подстичу на конструктивно решавање проблема кроз 
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мотивисаност

и  

одговорности 

ученика за 

сопствено 

напредовање 

различите садржаје који  се могу видети на телевизији у оквиру 

едукативних емисија везаних за тематске јединице, употребу 

мултимедије, разговоре са људима из струке, коришћењем 

едукативних часописа, блогова, твитера.  

АктивностПраћење напредовања ученика -похвала и 

конструктивнакритика –Један број наставника користи похвалу у 

циљу мотивације и напредовања ученика и бележи у педагошкој 

свесци и електронском дневнику рада. Планом унапрећења квалитета 

оцењивања планирано је да сви наставници прате напредовање и 

благовремено бележе напредовање и дају повратну информацију која 

подстиче развој ученика.  Планом за унапређење квалитета 

оцењивања планирано је  да наставници у већој мери уче ученике да 

сами процењују своје напредовање , да постављају себи дугорочне и 

краткорочне циљеве.Добар пример праксечас Географије, наставна 

јединица  Европа , наставник Драгана Томић 

ЗАДАЦИ Реализација 

Унапређивање 

образовано-

васпитног рада 

на основу 

анализе 

резултата 

ученика на 

завршном 

испиту 

 

АктивностУнапредити припремљеност ученика за завршни испит 

Ученици се припремају уз помоћ наставника ,прави се план 

припремне наставе,ученици долазе на припремну наставу ,бележи се 

велика присутност, на  припремама се вежбају збирке,понавља 

градиво од 5-8 разреда,Организован  је пробни завршни испит, 

анализирани подаци,  са резултатима  упознати родитељи,  наставници 

и педагог  предложили мере побољшања , са истим  упознали Савет 

родитеља  и Школски одбор. 

АктивностУнапредити информисаност o завршном испиту-  

Ученици и родитељи упознати са Правилником о полагању завршног 

испита и процедуром уписа у средњу школу. 

АктивностУнапредити и оствареност стандарда o завршном 

испиту  Извештај о резултатима на пробном и на завршном се 
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анализира, прате се резултати и упоређују ,у школској 2017-18.год. 

били су:Српски језик – 13,97 Математика – 13,11 Комбиновани тест – 

14,56. 

Ушколској 2018-19.Српски језик – 15,38;Математика – 13,42; 

Комбиновани тест – 12,16. 

Планирано је да се настави са праћењем остварености стандарда 

 

Акциони план Развојног плана за школску 2018-19. годину допуњен је Планом унапређења 

квалитета оцењивања, Планом унапрећења изборне наставе и Планом унапређења наставе 

страних језика.  

     Извештај пропремила Педагошкиња ,Славица Мосић 

 

Развојни циљ 3.  Подизање квалитета комуникације и међусобних односа 

ЗАДАЦИ Реализација 

Корекција 

Правилника о 

избору ученика 

генерације 

Активност: Допуна постојећег правилника и 

његова примена 

Реализација 

пројекта 

„Образовање за 

људска права и 

демократско 

друштво“ 

Активност: Имплемнтација у планове одељењских старешина  

Теме пројекта „ Људска права на делу“ унете су 

у планове одељењских заједница за школску 

2018/19. годину. 

Увидом у извештаје одељењских старешина и 

тима за спровођење пројекта утврђено је да су 

планиране радионице  у свим разредима  успешно 

реализоване. 
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Реализација 

радионица 

„Школа без 

насиља“ на 

часовима 

одељенског 

старешине у 

циљу смањења 

вршњачког 

насиља и 

превенција 

осипања 

ученика 

Активност: Изада плана, реализација активности, анализа резултата 

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговање  

атмосфере, сарадње, уважавања и конструктивне комуникације,  ученици 

су  на часовима одељењског старешине активно учествовали у бројним 

радионицама планираних у оквиру пројекта ''Школа без насиља'' . Током 

радионица преношене су поруке о томе да се насиље не решава насиљем,  

да се ученицима који трпе насиље мора пружити  правовремена  подршка 

и помоћ, исто као и за ученике који насиље врше или су његови сведоци. 

Ученици су током ових радионица научили да поштују себе и друге, да 

правилно комуницирају , да треба помоћи  другу када му је 

најпотребније,  да  права проистичу из извршених обавеза,  да поштују 

различитост – толеранција,  да се ненасилно понашају и негују 

другарство. 

Кроз пројекат ''Школа без насиља'' прошли су  ученици свих разреда, 

реализоване су  радионице  планиране у оквиру пројекта «Школа без 

насиља»,  а са децом је обављен разговор. Стиче се утисак да се у школи 

толеранција према насиљу смањила и да су сви актери постали значајно 

мотивисани  за препознавање, пријаву и реаговање на насиље. Такође је 

примећено да је ученицима и даље тешко да се у одређеним ситуацијама 

саберу и присете свега што су научили путем многобројних радионица, 

већ реагују инстиктивно т.ј. на насиље одговарају насиљем.   

На часовима одељењских старешина  посебна пажња је  посвећена  

развијању другарства, социјализације, колективизма, толеранције, 

позитивног и хуманог односа према другима, што ће се наставити и 

убудуће. 

Редовна 

размена 

информација 

Активност: Објављивање и прослеђивање информа-ција усмено или 

електронски, редовно ажурирање сајта школе 

  На огласним  таблама у зборници редовносу  се истицала сва важна 



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

128 
 

обавештења о дешавањима у школи и ван школе , што је побољшало 

информисање наставника. Све промене закона и правилника као и остале 

битне информације редовно су се ажурирали  на рачунару кији се налази 

у зборници и доступан је свим наставницима. Секретар школе, педагог и  

Руководиоци стручних тимова и одељењских већа, преносили су 

електронски  осталим наставницима и запосленима све информације које 

се тичу рада у школи. Редовно се радило  на ажурирању сајта школе  где 

се уносе сва знаћајна дешавања и акције које ученици спроводе. 

 Ове године уведен је електронски дневник у нашој 

школи, што олакшава праћење рада наставника и 

реализацију свих активности  и напредовање ученика 

свих одељења, како од стране педагошке службе, 

директора школе, а ускоро и ученичких родитеља 

којима је  било  омогућено редовно праћење 

напредовања њихове деце. 

Израда 

правилника о 

награђивању 

наставника 

Активност: Доношење и усвајање Правилника 

  Реализација израде правилника је у току, сачињена је радна верзија и 

неопходне су још неке  корекције. 

Организовање 

заједничких 

активности са 

родитељима , 

другим 

школама и 

институцијама 

у циљу 

побољшања 

сарадње и  

Активност: Организовање игранки, предавања и сусрета, уређење 

школског простора и окружења,... 

  Реализоване су све  планиране посете ,екскурзије и  настава у природи: 

На часовима одељењске заједнице разговарано је у свим одељењима о 

професионалној орјентацији. Разговарано је и о занимањима запослених 

у школи и њиховим задужењима. Неки родитељи су представили  

ученицима своја занимања  .  

Еколошке секције и тим за заштиту животне средине школе организовале 

су и реализовале   уређење и чишћење школског дворишта, еколошки 
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услова рада, 

живота у школи 

у циљу 

превенције 

осипања  

ученика 

маскенбал на прослави Дана школе  и обележили све  важне  датуме.  У 

акцијама  су учествовали ученици  ,  њихови наставници и помоћно 

техничко особље школе.  

 

 

 

Развојни циљ 4.  Подршка ученицима 

ЗАДАЦИ Реализација 

Настава 

прилагођена 

могућностима 

сваког ученика; 

Активност: Наставници су у свом раду примењивали 

методе диференцијалне наставе. Прилагођавали су 

оцењивања за ученике којима је потребна додатна подршка 

(дисграфија, дислексија), као и ученицима који теже 

савладавају наставни план и програм. Тестови који су 

временски модулирани и садржајно прилагођени деци којој 

је овај вид подршке био потребан. 

Процена 

потреба и мере 

за 

унапређивање и  

пружање 

додатне 

образовне, 

здравствене или 

социјалне 

подршке 

ученицима ради 

Активност: Наставници су проценили да је неким ученицима потребна 

подршка из здравствених разлога. Омогућено је да ови ученици накнадно 

реализују наставни план и програм и дат им је временски период за 

његово постизање. Такође је омогућено ученицима из специфичног 

социјалног окружења да уз подршку наставника успешно заврше основно 

школско образовање и полажу завршни испит. 

 



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

130 
 

подизања 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

Побољшање 

комуникације 

између 

наставника и 

ученика 

Активност:  

  У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења између наставника 

и ученика радило се на неговању  атмосфере, сарадње, уважавања и 

конструктивне комуникације.  Ученици су  на часовима одељењског 

старешине активно учествовали у бројним радионицама планираних у 

оквиру пројекта ''Школа без насиља'' . Током ових радионица ученици су 

научили да поштују себе и друге, да правилно комуницирају,  да  права 

ученика проистичу из извршених обавеза према предметним 

наставницима и школи. Направљена је „кутија поверења“ која се налазила 

у холу школе и у коју су ученици могли анонимно да изнесу своје 

мишљење и сугестије по питању унапређења односа између ученика и 

наставника. 

 

Подстицање и 

развијање 

социјалних 

вештина код 

ученика: 

конструктивно 

решавање 

проблема, 

толерантно 

понашање, 

ненасилна 

комуникација , 

Активност: Ученици се подстичу на конструктивно решавање проблема 

кроз различите садржаје који се могу видети на телевизији у оквиру 

едукативних емисија везаних за тематске јединице, употребу 

мултимедије, разговоре са људима из струке, коришћење едукативних 

часописа, блогова, твитера, едмондо програма. „Кутија поверења“ осим 

праћења односа наставник-ученик се такође примењује и у 

међувршњачкој комуникацији кроз коју се могу добити подаци о 

постојању насилне комуникације. Кроз програм „Школа без насиља“ 

ученици се подстичу на ненасилно понашање и толеранцију на часовима 

одељенских заједница. На часовима одељенских заједница ученици се 

подстичу на солидарност, развој другарства и поштовање себе и других. 



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

131 
 

солидарност,  

развијање 

другарства; 

Промовисање 

здравих стилова 

живота 

Активност: У школи се негују здрави стилови живота. На часовима 

домаћинства, ученици се информишу о пирамиди здраве исхране. 

Обележавају светски „Дан јабуке“. Цеде сокове од свежег воћа и поврћа, 

спремају воћне салате, припремају јела од намирница органског порекла. 

Баве се питањем уношења довољних количина воде у организам. У школи 

се промовише учествовање у спортским активностима као што је „Трка за 

срећније детињство“, спортска такмичења у оквиру и ван школе, акције 

чишћења школе. Неговање амбијеталне наставе у оквиру предмета чувари 

природе. 

 

Промовисање 

заштите 

човекове 

околине и 

одрживи развој 

Активност: У школи се 4 пута годишње одржавају акције чишћења 

школе. Ученици се подстичу на самосталне активности прављења 

презентација на којима приказују утицај човека на животну средину 

(позитиван и негативан), разговара се на тему одживог развоја и 

рационалног коришћења природних ресурса. 

Промовисање 

рада секција 

 

Активност: Ученици су веома заинтересовани за секције у школи. 

Посећене су географска, еколошка, драмска, саобраћајна, архитектонска, 

рецитаторска, кошаркашка, музичка секција. 

Професионална 

оријентација 

Активност: Педагог  школе као и одељенске старешине су били 

укључени у програм професионалне оријентације кроз израду тестова и 

предавање на тему исте као и родитељи ђака осмака - стручњаци из 

одређених области. Ученици су обавештени о одржавању сајма 

професионалне оријентације, као и могућности добијања података из 

стручних информатора. Ученици су обавештени и о професионалном 
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тестирању на Гундулићевом венцу. 

Реализација 

програма 

„Професионалн

а оријентација 

на преласку у 

средњу школу“ 

Активност: Педагог школе је обавио тестирање ученика осмих разреда 

на тему професионалне оријентације на преласку у средњу школу. 

Реализована су предавања родитеља – стручњака из одређених области. 

Реализована су предавања средњих стручних школа и гимназија у оквиру 

школе, а у циљу упознавања ученика са програмом истих. 

Унапређивање 

рада ученичких 

организација 

Активност: Унапређење радаученичких организација се огледа у 

формирању Кутије поверења, изради паноа, активном укључивању 

ученика у процес рада школе, кроз посете одељенским и наставничким 

већима, сугестијама  о бољем изгледу ентеријера и екстеријера школе. 

 

 

Развојни циљ 5.  Повећање безбедности ученика у школи 

ЗАДАЦИ Реализација 

Побољшати 

материјално – 

техничко 

опремање школе 

 

Сигурно и 

безбедно 

окружење за 

децу 

 

Актвност : Асфалтирати школско двориште : У току школске године 

обраћали смо се релевантним органима Општине Нови Београд,  али 

нисмо успели да добијемо позитиван одговор везано за асфалтирање 

целокупног дворишта . Да би се повећала безбедност деце , школа је из 

својих средстава издвојила новац и решила да се све неравнине у 

школском дворишту  које су представљале на неки начин опасност од 

повређивања  поравнају .  Извађено је корење старих пањева и све рупе су 

закрпљене бетоном. Школско двориште је такође и оцртано ,чиме је 

одређен редослед уласка оделења у школу после великох одмора.  

Актвност :  Проналажење извора финансирања Упућивање молби 

релевантним органима власти и  друштвено одговорним организацијама. 
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Превенција 

насиља и 

повећање 

сарадње међу 

ученицима , 

наставницима и 

родитељима. 

 Актвност : Редовно одржавање водоводних инсталација , водоводне 

инсталације ,као и сервисирање противпожарних апарата врши се редовно 

и у складу са прописаним стандардима .  

Актвност :  Редовно одржавање електро-инсталација : Електро 

инсталације се контролишу редовно  и у складу са прописаним 

стандардима.  

Актвност :  Спровођење мера заштите од пожара  : Прегледи инсталација 

,као и сервисирање противпожарних апарата врши се редовно и у складу 

са прописаним стандардима. 
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Актвност :   Радионице са еминентним предавачима , укључивање 

родитеља у исте: У току школске године предавачи из МУП-а Нови 

Београд одржали су низ предавања на тему безбедности ученика у школи 

и ван ње и упутили их на важност и значај безбедности деце. Своја лична 

и искуства из праксе била су врло поучна и занимљива.  

Актвност :  Организаовање спортских такмичења/ турнири: У току 

године одржано је низ турнира у различитим спортовима где се највише 

радило на побољшању тимског духа ,рада у групама а тиме и на 

зближавању и стицању међусобног поверења и пре свега доброг дружења 

између ученика .  

 Актвност :  Упознавање родитеља и ученика са процедуром везаном за 

приговоре ученика и родитеља :На Савету родитеља и личним путем 

,директор и правна служба детаљно упознају родитеље са свим 

процедурама , битним одлукама и плановима школе везаним за неке 

одређене проблеме , наставу или односе међу ученицима   које се уз 

њихову помоћ лако и брзо реализују .  

 

 

Развојни циљ 6. Стварaње услова за квалитетнији рад ученика и запослених-

директор 

ЗАДАЦИ Реализација 

Реновирати 

фасаду 

Активност :  Реализација тендера, избор извођача и извођење 

радова: У току године школа је покушала да пронађе спонзоре тј 

материјална средства за извођење ових радова али нисмо наишли 

на позитивне одговоре од релевантних градских установа као ни 
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фирми којима смо се обраћали.Разговором са директором школе  

утврђено је да је Општина одбила да нам помогне у решавању 

овог проблема због лошег финансијског стања (немају новца), док 

је град обећао помоћ, али на то се још увек чека.. 

Реновирати 

санитарне 

чворове и 

водоводно-

канализациону 

мрежу 

Актвност :  Реализација тендера, избор извођача и извођење радова: 

Санитарни чворови и водоводно-канализациона мрежа је у солидном 

стању . Домар школе у склопу превенције и потребних радова ,на 

тромесечном нивоу врши испитивање постојећих канализационих 

чворова и канализационе мреже. Нове водоводне цеви су постављене 

у дворишту иза фискултурне сале јер је дошло до пуцања истих. Квар 

је саниран и све функционише у најбољем реду . Замењене су 

дотрајале славине у свим тоалетима као и вц шоље, лавабои и сифони 

за писоаре , из сопствених средстава. 

Заменити један 

део рачунарске 

опреме 

Актвност :   Реализација тендера, избор извођача и извођење радова: 

У склопу побољшања квалитета наставе  и што лакшег вођења 

Електронског дневника , у скоро сваком кабинету у којем су 

наставници и учитељи користили старију рачунарску опрему , школа 

је поставила много квалитетније рачунаре који су на много начина 

побољшали квалитет наставе и убрзали вођење дневника. Рачунари су 

поклон тј донација  .  

Од Секретаријата за Образовање града Београда школа је добила 

донације износу од 588 784,60 којом је купљено 20 компијутера  и 400 

000 динара за набавку 20 таблет рачинара марке ,,Тесла‘‘. 

Од сопствених средстава у износу 168 000 набављено је 8 телевизора. 

Школа учествује у пројекту  ,, 2000 Дигиталних учионица‘‘ и ушла је 

у првих 500 школа које су  повезане на дигиталну AMRES мрежу. 

 

Директор школе, Иван Ћирић 
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4.8. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 
 

Школски  тим за самовредновање: 

 Иван Ћирић, директор школе 

 Славица Мосић, педагог школе 

 Драгана Миок, професор разредне наставе,  

 Светлана Равић, професор енглеског језика, записничар тима 

 Гроздана Павићевић, професор разредне наставе 

 Драгица Момчиловић, професор физике и хемије координатор тима 

 Тамара Пантелић, професор разредне наставе 

 Сузана Кићановић, професор српског језика 

 

Предмет праћења и оцењивања; процес самовредновања 

 
На основу Годишњег плана Акционог плана за самовредновање рада школе за школску 2018-

19.годину предвиђено је вредновање    области : Програмирање,планирање и 

извештавање1.1 И 1.2,Подршка ученицима  4.2 И 4.3  и Етос 5.1 

Област: 

Програмирање,планирање и извештавање 

 

1.1. Програмира ње образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног 

рада у школи 

Носиоц посла Педагог и координатор тима 

Инструмент Чек листа за вредновање ова два документа.  

Чланови Тима су попунили предложену чек листу на основу постојећих докумената 

Службеног гласника ,Законао основама система васпитања и Стручног упутства 
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Министарства –Препоруке за планирање наставе у складу са новим програмима наставе и 

учења . 

Вредновали су стандард 1.1 Програмирање образовно-васпитног рада  је у функцији 

квалитетног рада школеи констатовали следеће: 

Школски Програм се заснива на прописаним начелима за израду  овог 

документа.Школскипрограм садржициљеве учења, план наставе и учења,наставне 

програмеобавезних, изборних  наставних  предмета,слободнихактивности,начине 

остваривања програма,ваннаставне активностисадржи и 

другеврстеактивностиуобразовно-васпитномраду. Школским програм 

обезбеђујеостваривањепотребаученикаиродитеља иостваривањепотребалокалнезаједнице. 

Годишњиплан рада утврђује време остваривањапрограмаобразовања 

иваспитања,местоостваривањапрограмаобразовања 

иваспитања,начиностваривањапрограмаобразовања иваспитања. и 

носиоцеостваривањапрограма образовања  

Годишњипланрадајеоперативан.ГодишњипланрадајеускладусаРазвојнимпланом и у и у 

складу је са Школским програмом.У програмирању рада уважавају се узрасне,  развојне 

и специфичне потребе ученика. 

Вредновање је  Стандард1.2Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији 

ефективног и ефикасног рада  у школи  у оквиру области 1. и констатовано следеће: 

У акционим плановима органа,тела и тимова конкретизовани су циљеви из Развојног 

плана и Школског програма Планови органа,тела и тимова пројектују промене на свим 

нивоима деловања и одсликавају реални процес рада .Оперативни планови органа,тела и 

тимова предвиђају делимично механизме за праћење рада и извештавање током школске 

године. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са 

садржајем ГПШ. 

Закључак: 

Програмирање ,планирање и извештавање је област која се по стандардима 

квалитета рада установе остварује, већина показатеља је присутна у документима 

школе. Развојни план, Школски програм су усклађени, а Годишњи план је 
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конкретизација задатака и операционализација циљева Развојног плана и Школског 

програма. 

Предлог мера за унапређење  

1. Планови органа,тела и тимова треба да пројектују промене  у потпуности на свим 

нивоима деловања и одсликавају реални процес рада 

2.Оперативни планови органа,тела и тимова  треба да предвиђају веће механизме за 

праћење рада и извештавање током школске године са критичким освртом 

3.Програмирање рада треба да се  у потпуности заснива се на аналитичко-истраживачким 

подацима и проценама квалитета рада установе. 

4. Школски програм треба допунити програмима који осликавају специфичности рада 

школе (програм Вршњачког тима и Ученичког парламента). 

 

Област: 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

Годишњим планом и Акционим  планом за самовредновање рада школе за протеклу годину  

није предвиђено вредновање  ове  области. Тим је допунио своје активности након посете 

стручно педагошког надзора и израде Плана унапређења квалитета оцењивања, Плана 

унапређења изборне наставе и Плана унапређења наставе страних језика. У оквиру 

области НАСТАВА И УЧЕЊЕ, прикупљане су и прегледане наставничке припреме, дат је 

извештај педагошко инструктивног рада директора и стручног сарадника; прегледани су и 

анализирани  оперативни планови рада наставника. 

Предмет самовредновања Наставни процес 

2.2. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу 

2.2. Наставник учи ученике различи-тим техникама учења  на часу 

2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

2.4. Ученици стичу знања на часу 
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2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу                                                                 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су  функцији даљег учења 

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу                                                                                                                        

Носиоци активности: директор и педагог школе 

Инструменти и технике самовредновања: 

Протокол  за посматрање  и вредновање часа 

Праћењем и посматрањем часова констатована су следећа запажања: 

 

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на час  

Наставници остварују овај стандард (истичу циљеве часа, дају упутства и објашњења која 

су јасна ученицима, истичу кључне појмове које треба да науче). Не остварују сви 

наставници  поштовање дидактичког принципа поступности у постављању сложености 

задатака. 

2.2.  Наставници уводе ученике у различите технике учења 

Већина наставника наводи ученике да повежу ново  градиво са оним што су претходно 

учили, као и да повезују наставно градиво са примерима из свакодневног живота и 

садржајима из различитих области. Један број наставника треба да посвети већу пажњу и 

да  уче ученике како да повежу садржаје из различитих области  , како сами себе да 

постављају циљеве и како да користе различите начине у решавању проблема.   

2.3 Наставник прилагођава рад на часу образовно васпитним потребама ученикa   

Наставници у прилагођавају темпо рада различитим потребама ученика, посвећују време у 

складу са њиховим образовно васпитним потребама, примењују мере индивидуализације 

за ученике којима је потребна подршка и са ИОП1 или ИОП -2 припремају посебан 

материјал и садржаје али у већој мери је потребно да примењују диференцирану наставу и 

евидентирају  је у дневним припремама. 
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2.4 Ученици стичу знања   

Код већине наставника ученици су заинтересовани за рад на часу, активно учествују у 

раду, радови ученика показују да су разумели предмет учења , упућују ученике на 

различите изворе знања, али није видљиво да ученици  користе повратну информцију 

наставника да унапреде учење.Ученици процењују тачност других али не и своју  и нису 

увек  у могућности да дају образложење тачног одговора.    

2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења 

Један број наставника ефикасно структуира и повезује делове часа, усмерава интеракцију 

међу ученицима тако да је у функцији учења, функционално користи постојећа наставна 

средства  и ефикасно користи време на часу и  остављају довољно времена да провере 

постигнуте циљеве часа. Већина наставника одржава дисциплину у складу са договореним 

правилима.Један број наставника треба да постигне већу интеракцију међу ученицима и 

истовремено  ефикасније  управља процесом учења. 

2.6 Наставник користи поступке вредновања који су  функцији даљег учења 

Већина наставника оцењује у складу са Правилником оцењивања, бележи активност 

ученика на часу, похваљује напредак ученика, прилагођава захтеве могућностима ученика 

али  један број наставника не даје  континуирану ,потпуну и разумљиву информацију 

ученицима о њиховом раду  како би ученици могли сами да процењују свој напредак и 

изостаје  забележена препорука за напредовање . 

2.7.Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 

Већина наставника показује поштовање према ученицима и испољавају емпатију према 

ученицима адекватно реагују на међусобно неуважавање ученика користи различите 

поступке за мотивисање ученика, користећи разноврсна средства и методе али у мањој 

мери уче ученике да сами преузму одговорност за своје напредовање.  

Закључак: 

Наставници у области Наставе и учења остварују већину стандарда којима се 

вреднују и посматрају часови . 
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Предложене мере унапређења 

1. Доследно поштовање  дидактичког принципа  поступности у  сложености 

постављања захтева 

2. У  већој мери да се евидентирају  и планирају  начини увођења ученика у различите 

технике учења  

3. У  већој мери  да су присутни у настави часови по нивоима  и евидентирани у 

планирању 

4. Да  већи број наставника успешно управља наставним процесом са  присутном 

међусобном интеракцијом ученика  

5. Да се планира  време за потпуну, разумљиву, благовремену информацију 

ученицима о раду и  да се уче ученици како да процењују свој напредак. 

6. У  већој мери  да се планирају различити поступци за мотивисање ученика и  да 

постоји  стратегија подстицања ученика у постављању циљева учења и развоја 

 

У оквиру области НАСТАВА И УЧЕЊЕ, прикупљане су и прегледане наставничке 

припреме, прегледани су и анализирани  оперативни планови рада наставника 

Носиоци активности:  

Чланови тима:  Сузана Кићановић, Светлана Равић и Драгана Миок и Тамара Пантелић и 

Драгица Момчиловић 

Анализом дневних припрема  наставника констатовано је: 

Вршњачко учење је присутно готово у свим припремама али се оно најчешће дешава 

спонтано кроз разговор и размену искустава ученика, те би било добро пажљивије 

планирати и осмислити начине да се оно спроведе. Диференцијална настава није 

присутна у свим припремама а тенденција савремене учионице је да се она чешће 

спроводи, те би било потребно да се наставници подстакну да планирају и реализују овај 

вид наставе. Активност наставника и ученика није наведена у свим припремама али је 

лако уочити приликом читања саме припреме. У сваком случају, било би добро издвојити 

ове активности како би се уочила њихова разноврсност у току часа. Исходи су присутни у 
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свим припремама које су везане за пети разред.Самоевалуација је присутна у скоро свим 

припремама и није лоше сугерисати наставницима да утиске које имају након одржаног 

часа одмах забележе. Они су драгоцена смерница за побољшање квалитета наставе. 

Предлог мера за наставнике 

1.Потребно да се наставници подстакну да планирају и реализују  наставу са више 

иновација и ван учионице 

2.Пажљивије планирати и осмислити начине да се спроведе вршњачко учење 

3.Активност наставника и ученика   треба да је написана у свим припремама 

Анализом дневних припрема  учитеља констатовано је: 

Исходи - васпитоно образовни и функционални задаци присутни у готово свим 

припремама. Учитељи користе наставне методе које су ефикасне  у односу на циљ 

часа.Већина часова је реализована у учионици,  а иновације су присутне у делимичној 

мери. Корелација садржаја је присутна у свим припремама и то најчешће као корелација са 

другим предметима. Активност наставника и ученика није наведена у већини припрема, 

али их је лако уочити приликом читања саме припреме. Било би добро издвојити ове 

активности како би се уочила њихова разноврсност у току часа. Самоевалуација је 

присутна у готово свим припремама.Учитељи јасно истиче циљеве учења, даје упутства и 

објашњења која су јасна ученицима.истиче кључне појмове које ученици треба да 

науче.поступно постављају све сложенија питања, задатке, захтеве.уче ученике како да 

ново градиво повежу са претходно наученим, уче ученике како да повежу наставне 

садржаје са примерима из свакодневног живота, уче ученике како да у процесу учења 

повезују садржаје из различитих области, посвећују време ученицима у складу са њиховим 

образовним и васпитним потребама, ефикасно структурирају иповезују делове часа, 

ефикасно користе време на часу и функционално користе постојећа наставна средства. 
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Предлог мера  учитеља 

1.Потребно је уводити више иновација у реализацији наставе као и користити више 

примера из свакодневног живота. 

2. Потребно је увести  диференцијалну наставу како би настава била прилагођена 

различитим могућностима и потребама ученика. 

3.Самоевалуација би требало да буде присутна у свим припремама, јер је она смерница за 

побољшање квалитета наставе.  

Анализом оперативних планова закључено је: 

Уочено је да се примењују вршњачко учење и то најчешће кроз рад у пару и групни облик 

рада који су у великој мери заступљени у оперативним плановима. Такође, примењују се 

бројне и разноврсне методе рада и наставна средства. У примени наставних средстава 

акценат је посебно на савременој технологији, па се тако често користе компјутери, 

пројектори, презентације, дискови. 

У  оперативним плановима је заступљена корелација садржаја код већине наставника и код 

једног броја изостала је евиденција корелација и међупредметна повезаност.  Такође, сви 

оперативни планови учитеља садрже самоевалуацију остварености плана и евалуацију 

постигнућа ученика које представљају смерницу за побољшање квалитета наставе, али код 

једног броја наставника изостала је самоевалуација. 

Предлог мера: 

 

1.Да се у наставни процес уврсти и обавезно евидентира диференцијална настава, као и 

вршњачко учење.  

Закључак: 

 

У школи су компетентни наставници који организују рад, мотивишу и подстичу 

ученике. Анализа области НАСТАВА И УЧЕЊЕ, показује да су  циљеви унапређења 

који се односе на потребу за корелацијом између различитих предмета,  
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применљивост знања у свакодневном животу и повезивање новог градива са 

претходним остварују,  али коришћење савремених наставних средстава , размена 

искустава и подстицање ученика  на интеракцију и вршњачко учење као и  

прилагођавање наставе васпитно образовним потребама ученика остају стални 

задаци  наставника и они  се унапређују. 

Област: 

Подршка ученицима 

 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 

ученивима са изузетним способностима  

 

Анализом раадионица на часовима  одељенске заједнице, Школе  без  насиља, дневника 

васпитно – образовног рада, записиника тимова, записника стручних органа,  извештаја 

педагошко-инструктиваног рада директора и педагога закључено је: 

Ушколи се подстиче лични, професионални и социјални развој  ученика и у школи 

функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са 

изузетним способностима . 

Предложене мере за унапређење 

1. Потребно је поставити  механизме за идентификацију ученика са изузетним 

способностима  и  да стварити  услове за њихов напредак (акцелерација, ојачавање 

програма) 

2. Потребно јеорганизовати  компензаторске  програме (активности за подршку учењу за 

ученике из осетљивих група). 
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Област: 

ЕТОС 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 

 

Анализом  часова одељењских старешина,планова и реализације планираних програма 

Годишњим планом рада школе закључено је : 

 

Да су у школи добри међуљудскики односи и постоји доследно поштовање 

норми којима је регулисано понашање и одговорност свих. За новопридошле ученике 

и запослене у школи примењују се разрађени поступци прилагођавања на нову 

школскусредину. 

 

Предложене мере за унапређење 

1. У школи у већој мери користити различите технике за превенцију и конструктивно 

решавање конфликата 

2. За  појаву дискриминаторског понашања у школи доследно примењивати мере и 

санкције 

Тим за самовредновање показатење ових области анализирао је из школске документације, 

договорено је да се у следећој школској години допуне анкетама за родитеље, наставнике и 

ученике. 

 

4.9. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Стручни Тим за инклузивно образовање је реализовао састанке по Годишњем плану на  

којима су се чланови тима договарали о активностима и корацима у раду. Конституисан  

тим није мењао чланове већ четири године  и функционисао  је као тим за додатну 

подршку ученицима, од ове године као тим за инклузивно образовање. Сви чланови тима 

су активни и дају велики допринос у раду. На састанцима је урађено   следеће: Упознавање 
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чланова тима са правима деце из осетљивих група и Правилницима којима се утврђује 

право деце на инклузивно образовање, анализирана  су постигнућа ученика који су   

радили по ИОП-у  у претходној години, предложена  је израда нових,  договорени  су 

начини праћења и вођења евиденције и израде извештаја напредовања, анализирана 

сарадњa  са специјалним педагозима и другим школама Идентификовање надарених 

ученика и ученика са тешкоћама емотивним,  интелектуалним и социјалним проблемима је 

такође обухваћено активностима тима. Тим је издвојио ученике са здравственим 

проблемима и договорио се које мере да се предузимају.Евалуиран  је рад  тима и   урађена 

евалуација сарадњe са родитељима ученика којима је потребна подршка.Анализирана  је и 

сарадња са школама које пружају подршку . 

У нашој школи је одржан састанак са представницима Школске управе и стручним 

сарадницима из школа  наше Општине и разговарало се о начинима сарадње са Основном 

Школом ,,Нови Београд “и потребама подршке које  имају све школе. 

Током  године тим је предложио три индивидуално образовна плана- ИОП-1 за ученика 

другог-4 и првог -2 одељења и настављање  ИОП-2 са учеником 3-3 одељења. 

Припремљена документација, образложење предлога и обављени разговори са 

родитељима.  

 На основу извештаја које су поднеле одељењске старешине и увида у евиденцију у 

Дневницима рада констатовано је, да  су евидентирани ученици којима је потребна 

додатна подршка у учењу и да  су посећивали  допунску наставу. Мере које су 

предузимане  донеле  су резултате. 

Ученици којима је била потребна подршка ради решавања социјалних, комуникацијских и 

емотивних проблема у току школске године радили су са одељењским старешинама и тамо 

где је било неопходно са педагогом . Радили смо на јачању односа у одељењима и јачању 

саме индивидуе. Тамо где је било потребно, остварена  је сарадња са психолозима и са 

службом здравствене и социјалне.заштите. 

Пружена је подршка ученицима који су идентификовани од стране наставника као 

надарени за области предмета, пријављени су Региналном центру за таленте и 

Истраживачком центру Петница. Три ученика су постала у овој школској години 

полазници Центра за таленте. 
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Сарадња са родитељима  ученика којима је потребна подршка је остварена у већини 

случајева, они су присуствовали састанцима тима и учествовали у избору даљих 

активности са том децом.Тим има тенденцију развијања стратегије потпуне партипације 

родитеља у раду тима, развија стратегију континуране сарадње што захтева пуно  радних 

сати  свих чланова тима . 

Остварена је сарадња и са Центром за социјални рад Нови Београд , у циљу решавања 

проблема социјалних заштите послата су два дописа за два ученика. Настављена је 

сарадња са Основном  школом „ Нови Београд“  

 

Извештај припремио педагог, Славица Мосић 

 

4.10. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЊАЉА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 
 
 

У току школске године доследно се примењивао Програм заштите ученика од 

злостављања и занемаривања у школи и допуњен је активностима за превенцију употребе 

дрога и  активностима за заштиту  ученика од дискриминације. 

Формиран је Тим за заштиту ученика од насиља, дискриминације,злостављања и 

занемаривања који у   сарадњи са запосленима у Школи, родитељима, ученицима и 

локалном заједницом спроводио програм. 

Тим се бавио превентивним и интервентним активностима. Припремао превентивне  мере 

за заштиту ученика од насиља, анализарао пристигле евиденционе листе о случајевима 

сумње на  насиље и насиље и предузимао мера  интервенције.Пратио ефикасност 

предузетих мера  и анализирао безбедност ученика у школи и школском дворишту. 

 

Превентивне активности  које се спроводе у школи: 

 

Школа спроводи пројекат “ Школа без насиља“ и  „Људска права на делу“ реализујући 

радионице у свим одељењима и свим узрастима;.Представници Мупа организују 
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предавања за ученике.; Педагог информише чланове са новим  Правилницима и 

Протоколима поступања из области насиља , дискриминације и злопотребе психоактивних 

супстанци;Организује се едукација ученика о дискриминацији; Постављају чврста правила 

и инсистира на поштовању кућног реда школе;  Школа има добро организован надзор над 

децом и дежурства;У холу школе и на сајту постоји  Правилник  о понашању запослених  

са обавезама наставника, родитеља и ученика ; У холу школе постоји обавештење са 

именима чланова тима и телефонски бројеви ; Подсећање на кућни ред школе је редовна 

тачка   дневног реда на првом родитељском састанку. 

Интервентне активности које се спроводе у школи: 

За сваку пријаву насиља заседа  Тим за заштиту ученика од насиља , злостављања и 

занемаривања и  доноси мере заштите; Обављају се  разговори са  родитељима ученика  

који су изложени насилним сизуацијама ; Обављају се разговори са  ученицима који су у 

сукобу у присуству родитеља ; Припрема План заштите ученика и прати спровођење; 

Чланови тима прате понашање ученика и предлажу васпитно дисципинске мере; Укључују 

по потреби  спољашњу мрежу заштите - Центар за Социјални рад.Дом здравља и 

Муп.Запослени у школи – одељењски старешина, педагог, директор воде евиденцију о 

појавама насиља. Документацијa о случајевима насиља доставља се  педагогу  ,који  је 

чува и са осталим члановима периодично анализира учесталост, појавне облике и 

последице насилног и дискриминаторског понашања и   стање безбедности у школи. 

Извештај припремио педагошкиња, Славица Мосић 

 

4.11.ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 

 

Тим чине директор, педагог и разредне старешине седмог и осмог разреда и реализује 

Програм професионалне оријентације кроз радионице пројекта «Професионална 

оријентација .На почетку године договара се о активностима и подели послова.Радионице 

се реализују на часовима одељењског старешине седмог и осмог разреда и реализују их 

одељењске старешине по плану и програму рада одељењских старешина  у којем  је 
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имплементиран пројекат ,,Професионална орјентација на преласку усредњу 

школe''.Педагог реализује анкетирање ученика на тему Професионалне орјентације, 

координира посете и презентације школа, ради тестирање ученика, информише о школама 

и пружа подршку ученицима, наставницима и родитељима у процесу Професионалне 

орјентације. 

Програм  се реализоваје кроз садржаје рада одељенских заједница, као и кроз предмете 

српски језик, информатика, ликовна култура и др. Интезивно се реализују одабране 

радионице у седмом и осмом разреду. 

 

4.12.ТИМ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ 
 

Све активности које је планирао Тим за културну делатност су реализоване у  у току 

године. Програм реализације нали се на страни 235. 

 

 
Координатор комисије за културну делатност 

Драгана Миок 

 

 

 

4.13. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА И 

СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

Све активности које је планирао Тим за реализацију школског спорта су реализоване у  у 

току године. Програм реализације нали се на страни 238. 
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4.14. ТИМ ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 

Комисија за маркетинг је у школској 2018/2019. години своје активности спровела у 

сарадњи са директором школе, педагогом  и осталим комисијама и лицима задуженим за 

спровођење програма школског маркетинга. 

Све планиране активности су укључене  у реализацију школских активности и  

успешно реализоване и програм реализације налази се на страни 250. 

 

 

 

4.15.ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 

 

Према годишњем плану рада Тима одржано је четири састанка. На првом састанку је 

конституисан Тим и чланови Тима су упознати са задацима рада Тима и дати су предлози 

за ефикаснији рад Тима. Према плану рада разматрани су извештаји који су координатору 

Тима Гроздани Павићевић. 

На првом састанку извршена је анализа извештаја о раду тимова. Потом се разговарало о 

пројектима који се односе на обезбеђивање квалитета. На трећем састанку извршена је 

анализа аката и докумената у вези са унапређењем рада школе.  

Израђен је план рада за наредну школску годину и биће увршћен у Годишњи план рада 

школе. 

Координатор Тима 

 Гроздана Павићевић 
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4.16. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
 

     Тим за професионални развој је у току школске 2018/2019. године одржао четири 

састанка који су били предвиђени Годишњим планом.  

 

     Први састанак је одржан 10. септембра 2018. На том састанку је формиран тим, чланови 

тима су упознати са Правилником о стручном усавршавању наставника Републике Србије. 

Чланови су упознати са задацима тима и израђен је нови план стручног усавршавања за 

школску 2018/2019. годину. 

 

     На другом састанку, одржаном 3. децембра 2018. постигнут је договор о избору 

семинара у школи. С обзиром да се увелико налазимо у добу дигитализације, чланови тима 

су предложили да то буде неки семинар везан за дигитално усавршавање. 

     Педагог школе је упознала чланове тима са новим правилником о стицању звања и 

развоју каријере напредовањем у одређено звање. Правилник је одштампан и окачен на 

огласној табли у зборници, да би наставници могли да прочитају. Такође је речено да се са 

новим правилником упознају и председници стручних већа и да на састанку упознају и 

остале чланове већа о новом правилнику.  

 

     Трећи састанак Тима одржан је 7. марта 2019. године. На том састанку чланови Тима 

извршили су анализу стручног усавршавањаван школе и у школи током првог 

полугодишта. 

 

     На четвртом састанку Тима, одржаном 27. јуна 2019. израђен је Годишњи извештај о 

реализацији планираног стручног усавршавања и напредовања наставника током школске 

године. Чланови Тима су били задужени да сакупе личне извештаје наставника, те је на 

основу њих направљен годишњи извештај. 

 

    Координатор тима: 

                                                                                             Вања Анђелковић 
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4.17. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМЕТЕНЦИЈА 

И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

Тим је одржао први састанак 27. септембра 2018.год. Формиран је тим који чине: 

Зоранка Божић-координатор, Јасна Јовановић-записничар, Тамара Пантелић, Александра 

Тасић Адамовић, Катарина Митровић и Весна Нерић. 

У току школске године одржано је 4 састанака Тима. 

Подсетили смо се да су међупредметне компетенције комбинација знања, 

вештина и ставова који су потребни свакој особи за лично испуњење и развој и друштвено 

укључивање и запошљавање (припрема ученика за живот). 

 У овој школској години акценат треба ставити на међупредметну повезаност. 

Обавестићемо колеге старијих разреда да на својим стручним већима истакну 

међупредметну повезаност јер ће се на тај начин лакше правити пројекат. Такође,  то ће 

бити од помоћи да се дају идеје за пројектне активности у старијим разредима. Учитељице 

(Зоранка Божић и Јасна Јовановић) су подсетиле да је Годишњим планом рада за први 

разред, планирана Пројектна настава у другом полугодишту. 

 Као прва активност одржан је Новогодишњи продајни базар, 24.12.2018. год. Са 

почетком у 17 часова, у просторијама хола школе. Учествовало је свих тринаест 

одељења млађих разреда и неколико одељења старијих разреда. Ученици су своје 

изложбене штандове напунили радовима које су правили са учитељима на часовима 

ликовне културе или слободном времену. Неке од радова направили су, код куће, са 

својим родитељима. Поред дечијих радова продавале су се и књиге, старе играчке, 

ролери, клизаљке. Посећеност је била веома велика. 

 Друга паланирана активност је била еколошка манифестација „Еко -фешн“. Како би 

и ученици били заинтересовани за рад, одлучено је да се кроз моду прикаже спој 

више активности, више предмета. Замишљено је да се пројекат реализује као модна 

ревија која је реализована у недељи када се обележавао Дан школе. 

 

На основу анализе обухваћени су предмети и то на следећи начин: 

- Биологија – заштита животне околине, рециклажа 
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- Математика – различити геометријски облици, прорачуни, новац 

- Природа и друштво – заштита животне околине, могућности  рециклаже 

- Српски језик – пишемо песме/приче на тему екологије 

- Музичка култура – певамо песме, музичка пратња за ревију (Еколошка химна) 

- Ликовна култура – израда плаката – старији разреди, израда костима – сви 

разреди 

- Физичко васпитање – различити облици кретања 

- Информатика – осмишљавање и штампање улазница 

- Историја – веза са прошлошћу, материјали за израду одеће и оруђа..... 

 

Кроз предложене активности развијале су се следеће међупредметне компетенције: 

1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ- ученика активно одваја битно 

од небитног, ефикасно користи различите методе учења 

2. ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ - усмена и писана комуникација, комуникација 

путем интернета и телефона, уме јасно да искаже одређени садржај (усмено и 

писано) и уважава саговорника 

3. РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА – Користи информационе 

технологије за чување, презентацију и основну обрад уподатака 

4. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА – подразумева сигурну и критичку употребу 

електронских медија у слободном времену и комуницирању 

5. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА – Ученик испитује проблемску ситуацију, проналази 

могућа решења, упоређује различита могућа решења, примењује изабрано 

решење и прати његову примену, вреднује примену датог решења и 

идентификује добре и слабе стране 

6. ВЕШТИНА САРАДЊЕ- конструктивно, аргументовано и креативно доприноси 

раду групе, доприноси постизању договора о раду заједничког рада, активно 

слуша и поставља релевантна питања, ангажује се у реализацији преузетих 

обавеза у оквиру групе 

7. ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ- Активно учествује у 

животу школе, познаје друге културе и традиције 
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8. ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА- подразумева разумевање и спремност за 

ангажовање у заштити природе и природних ресурса 

9. ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА- подразумева прихватање важности 

креативности и естетских вредности у изради пројекта 

10. ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА- ученик показује иницијативу у 

упознавању са карактеристикама тржишта кроз наплату улазница, уме да 

идентификује и адекватно представи своје вештине и способности. 

 

 

На часовима информатике ученици су у Paint-u осмислили изглед улазница које су 

одштампане и подељене ученицима свих разреда који су их пре саме презентације 

продуката ревије. 

У прилогу се налази Пројекат „Еко-фешн“. 

На последњем сатанку је анализиран рад Тима. ЧлановиТима су се сложили да је 

рад на овим манифестацијама био успешан и да су постављени циљеви остварени. Договор 

је да се за наредну школску годину осмисли још сличних манифестација где би се 

међупредметне компетенције развијале, а ученици оспособљавали за њихово усвајање и 

примену истих. 

Записничар: Јасна Јовановић 

Координатор тима: ЗоранкаБожић 

 

 

 

4.18. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Све предвиђене активности тима за заштиту животне средине у току календарске 

2018/2019. год су углавном  реализоване, према плану који је дат на почетку календарске 

године. 
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Са ученицима виших разреда одрађена је презентација  на тему „Угроженост и заштита 

озонског омотача“ и одрађен пано који је био изложен у холу школе. У реализацији ове 

презентације су учествовали ученици осмих разреда са наставницом биологије Весном 

Нерић. Ученицима петог и шестог разреда је пуштен филм „ Ози озон“ из пакета Green 

pack. 

Обележен је  Светски дан здраве хране, прављењем свежих сокова од воћа и поврћа. 

Ученици седмог разреда су направили плакате који су били изложени у холу школе и у 

кабинету биологије,направљена је пирамида здраве исхране  у виду постер плаката. 

Одрађена је акција на часу еколошке секције – прављење воћних салата.  

Обележен је дан климатских промена. Ученицима осмих разреда је пуштена презентација 

и кратак филм на тему глобалног загревања из материјала Green pack. Радионица везана за 

рециклажу реализована је са ученицима млађих разреда. 

Реализована је акција  чишћења школе, са ученицима шестих разреда на часовима чувара 

природе.Фотографије су приложене а у циљу стављања на сајт школе. 

Светски дан очувања енергије је обележен је предавањем о употреби обновљивих и 

сталних извора енергије са ученицима осмих разреда. На часовима биологије пуштен је 

филм  о употреби алтернативних извора енергије(соларна, енергија ветра, плиме и осеке). 

Дан енергетске ефикасности обележен је одржавањем презентације у П. Поинту са 

наставницом физике. На сат времена су искључена светла у кабинетима физике, хемије, 

географије  и биологије, као допринос обележавању овог датума. 

Наставница географије Драгана Томићје са ученицима осмогразреда одрадила 

презентацију у П. Поинту на тему Коришћења обновљивих и необновљивих ресурса. 

Радионица на тему рециклаже одрађена је и са ученицима виших разреда на настави 

техничког васпитања. Коришћене су лименке и старе кутије и конзерве.    

Ученици нижих и виших разреда су током године уредно прикупљали пластичне чепове и 

дали допринос акцији „Чеп за хендикеп“.    
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Обележен је и Дан планете земље, пригодним илустрацијама ученика виших разреда који 

су били изложени испред кабинета. 

 

Руководилац тима 

      Весна Нерић 

4.19.ТИМ ЗА ИЗРАДУ ОПШТИХ АКАТА 
 

Тим  у саставу: Весна Бојичић Кремењак, Милена Минић, Сузана Раичевић , Јелица 

Грубач и Иван Ћирић. 

У школској  2018/19.години Тим је израдио следеће правне акте , 

 Статут о изменама и допунама статута Школе усвојени на 8. редовној седници 

Школског одбора дана 23.5.2019.године. 

Затим следећа акта усвојена на 9. редовној седници Школског одбора: 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској 

одговорности ученика, 

 Правилник о  ближим условима начину, садржају, дужини, месту и времену  

обављања друштвено-корисног односно хуманитарног рада, 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о испитима, 

 

Наведени акти су измењени и усаглашени са Законом о основама система образовања и 

васпитања( Сл. гласник РС бр. 88/17 и 27/18- други закони и 10/19) и Законом о основном 

образовању и васпитању ( Сл. гласник РС бр. 55/13,101/17 и 27/18- други закони и 10/19) и 

са другим законима, у зависности којим су законом регулисани. 

Секретар школе Јелица Грубач 
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4.20. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

4.20. 1.ВРШЊАЧКИ  ТИМ 

 

Три недеље после почетка школске године формиран је Вршњачки тим. У оквиру својих 

одељењских заједница ученици (од V-VIII разреда) су изабрали по два представника за 

Вршњачки тим (ВТ). Одржано је укупно шест састанака, којим су присуствовали скоро сви 

чланови.  

Све планиране активности Вршњачког тима су остварене. Ученици су изабрали 

председника (ВТ), заменика и записничара. Чланови су заједничким радом поставили 

циљеве и планове, чија је сврха подстицање на толеранцију, искорењивање 

дискриминације и насиља међу децом, као и боља сарадња и комуникација међу децом као 

и између наставника и ученика. 

На састанцима Вршњачког тима једна од тема биле су радионице у оквиру пројекта 

„Људска права на делу“ које су спроведене на одељењским заједницама од V до VII 

разреда.Урађеноје5 радионица, две у првом и 3 у другом полугодишту.Деца су се бавила 

темама које се тичу разумевања различитости, конкретно људи који имају недостатке и 

њихових потреба, познавању људских права сваког појединца на интересантан начин кроз 

игру, дискутовало се о толеранцији, медијима и њиховом утицају, о угроженим људским 

правима у свакодневном животу и то кроз добро познате бајке. 

Као и прошле године, деца су направила Кутију поверења, која се показала као одличан 

начин комуникације на релацији ученик - наставник. На тај начин деца су анонимно 

исказала своје мишљење и сугестије кад је у питању однос наставника према настави и 

ученицима, као и о раду и функционисању школе. Уз то могли су да дају своје мишљење и 

по питању екстеријера и ентеријера школе. Оно што је позитивно јесте да је већина порука 

била позитивна, како у вези са наставницима тако и у вези са радом школе.  

Стална тема били су међуљудски односи и начини да се насиље у школи и међу децом 

сведе на минимум.Ученице старијих разреда су направиле 2 паноа на тему дискриминације 
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и толеранције, који су окачени у холу школе. Дискутовало се о актуелним темама, 

појединачним и општим. Организоване су дебате, где је свако могао да искаже своје 

мишљење на задату тему. 

Велика пажња се посвећивала подстицању тимског духа у оквиру одељења, где су ученици 

имали задатак да вежбају да на миран начин решавају евентуалне конфликте и да на исти 

начин утичу на другу децу. Сви чланови ВТ су такође анимирали другаре у својим 

одељењима како би се у што већем броју укључили у хуманитарну акцију „Један пакетић – 

много љубави“. Такође су подстицали своје другаре да учествују у „Трци за срећније 

детињство“. 

Чланови су учествовали у организацији Нове Године у просторијама школе као и 

маскенбала у нижим разредима. 

Анализом рада Вршњачког тима, наставници – координатори сматрају да и даље треба 

инсистирати на активнијем и одговорнијем учешћу чланова Вршњачког тима у школском 

животу. Подршка одељењских старешина је неопходна да би рад Тима био транспарентан 

и боље вреднован од стране ученика. 

Координатор  

    Драгана Миљковић 

 

 

 

4.20.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Ученички парламент конституисан је друге недеље септембра 2018. 

За председника парламента изабран је ученик 7-2  Петар Адамовић, а за његовог заменика 

ученик 8-2  Милан Пантић. 
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Чланови Парламента су упознати са Пословником о раду Ученичког парламента,  

Правилником о понашању и раду школе. 

Чланови Парламента су активно учествовали  у раду и животу школе; изабран је 

представник који ће присуствовати раду стручних органа школе ( Петар Адамовић, а у 

његовом одсуству Милан Пантић). 

Одржано је 7 састанака. Програм рада Парламента је остварен. 

Обележавана је  „Дечје недеље“ – Конвенција о дечјим правима (прављењем плаката). 

Обележен је  Дана здраве хране – доношењем воћа. 

Као и сваке године чланови Парламента су, у сарадњи са ученицима који похађају часове 

Грађанског васпитања посетили свратиште „Деца улице“ и за ту прилику прикупили 

велику количину одеће, слаткиша, играчака, као и средства за хигијену.  

Чланови Парламента су се бавили успехом и дисциплином ученика у школи, мерама за 

побољшање школског живота, организовањем културно-забавног програма. 

 Такође, чланови Парламента су узели учешће у организовању Дана замене улога 

наставника и ученика. 

Обележен је Дан елиминације расне дискриминације. 

Чланови Парламента су задовољни припремама за полагање завршног испита. Ученици су 

активно учествовали у организацији прославе Мале матуре. 

Парламент је разговарао о ученицима,кандидатима за Ђака генерације. То су Јован Мићић 

и Елена Голубић из VIII-1 и Милан Пантић  из  VIII-2. Сви ученици су током осам година 

школовања постигла запапажене резултате у учењу и на такмичењима и на тај начин 

промовисали нашу школу. 

Наставник – координатор сматра да се у школи и даље мора инсистирати на активнијем и 

одговорнијем учешћу чланова Парламента у школском животу. Подршка разредних 

старешина је неопходна да би рад Парламента био транспарентан и боље вреднован од 
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стране ученика. Радна атмосфера је била изузетно позитивна и погодна за отворену 

сарадњу и дебату. 

   Координатор 

                               Весна Бојичић Кремењак 

 

4.20.3 ПРИЈАТЕЉИ  ДЕЦЕ НОВОГ БЕОГРАДА 

 

 У сарадњи са Пријатељима деце Новог Београда у току школске одржано је 7 

заједничких радних састанака, на којима су присуствовали координатори школа Новог 

Београда. На састанцима смо се договарали око припреме и реализације програма 

предвиђених календаром рада, размењивали смо искуства и материјале за рад.  

У току школске године 2018/2019. године ученици Школе су учествовали у 

следећим програмима Пријатеља деце: 

 РевијистваралаштвадецеимладихНовогБеограда; 

 Ликовном конкурсу поводом Дечје недеље „Прича о....“, под 

покровитељством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања и Градске управе Града Београда Секретаријата за спорт и омладину, 

октобар 2018. 

 Ликовно – литерарни конкурс „Част Драгану Лукићу“, октобар – децембар 

2018. 

 Ђачки песнички сусрети, октобар – новембар 2018..  

 ДЕМУС – Златна сирена, Мали вокални састави , јануар – април 2019. 

 Ликовни конкурс Дечја карикатура „Мали Пјер“, јануар – март 2019. 

 Ликовно литерарни конкурс „Моја крај приче“, јануар – март 2019. 

 Школско и општинско такмичење рецитатора, јануар – фебруар 2019. 

 Општинска такмичења ликовних и литерарних секција, април 2019. 

 Ликовни конкурс „У сусрет Ускрсу“, април – мај 2019. 

 Ликовни конкурс „Птице“, мај 2019. 
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  У програмима је учествовало 73 ученика од првог до осмог разреда и 

освојили су бројне награде. Детаљан извештај о награђеним ученицима се налази у 

извештајима са такмичења и извештајима Одељењских већа од првог до осмог разреда.  

   

Координатор: Александра Тасић Адамовић 

 

4.20.4. ЦРВЕНИ КРСТ 

 

Ученици и наставници ОШ“Иван Гундулић“су успешно сарађивали са Црвеним 

крстом,Нови Београд.Учлањени су ученици првог разреда у организацију Црвеног крста. 

-Сакупљена је  чланарина,50.динара по ученику за текућу школску годину. 

-Ученици наше школе учествовали  у хуманитарној акцији“Трка за срећније 

детињство“,која је одржана 6.10.2018.у 10.сати на Спортском центру на Бежанијској коси. 

Куповином купона који је коштао 50.динара,ученици дали свој допринос,а уједно и 

учествовали на тој хуманитарној манифестацији.Ученица Ева Петронијевић из другог 

један одељења освојила је треће место. 

 -У новембру је расписан наградни темат,,За сунчану јесен живота“ученици су учествовали 

са ликовним и литерарним радовима.Ученица наше школе Лила Станојевић 4/3 освојила је 

другу награду у категорији литерарних радова .-У децембру је организована хуманитарна 

акција,,Један пакетић много љубави“,а наши ученици су донели слаткише и играчке,за 

децу без родитеља,као и болесну децу Новог Београда.Сакупљено око сто килограма 

слаткиша.  

Такмичење из прве помоћи је одржано 11.05.2019.године  у средњој машинској школи  на 

Новом Београду . 

Учествовало је шест ученика на такмичењу (Нађа Костадиновић, Стефана Јовичић, 

Николина Ковачевић, Ана Јовановић из шестог два и Нађа Митић, Никола павловић из 
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шестог један.)и показали су добру обученост за пружање прве помоћи.Oсвојено је седмо 

место на општинском такмичењу. 

 

                                                                                 координатор 

                                                                       Нада Миливојевић и Александра  Станишић 
 

 

 

V ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 
 

5.1. ПЕДАГОГ 

 
 
Годишњи план и програм рада педагога од септембра 2018. године је реализован и 

испоштована су сва обавезна подручја рада. 

Подручја рада и конкретни послови приказани су кроз овај извештај. 

IП Подручје- Унапређивање васпитно образовног рада у установи. Реализовано је 

следећим активностима: 

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2018-2019. годину 

 Учешће у изради Акционих планова,  Развојног планирања и 

Самовредновања рада школе 

 Учешће у изради Програма за заштиту деце,  ученика од насиља 

злостављања и занемаривања у образовно- васпитним установама. 

 Израда Анекса Годишњег плана рада школе за 2018-2019. годину. 

 Учешће у изради Анекса 1 , Анекса 2 школског програма за период 2018-

2022 године. 
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 Израда Плана унапређења квалитета оцењивања, Плана унапређења изборне 

наставе и Плана унапређења наставе страних језика 

 Учешће у изради Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за 

школску 2017-2018. годину (Извештај о самовредновању- Област 

Програмирање, планирање и извештавање; извештај о реализацији развојног 

плана област Наставе и учења) 

 Израда извештаја о адаптацији ученика петог разреда на предметну наставу 

 Извештај о структури одељења првог разреда 

 Учешће у припремањ индивидуалних образовних планова 

 Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе 

 Пружање помоћи наставницима у изради планова рада одељенског 

старешине 

 Праћење ефеката нових организационих облика рада преко огледних и 

угледних часова организованих од стране Стручних већа за области 

предмета 

 Праћење и вредновање примене мера индивидуализације,  допунске и 

додатне наставе 

 Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у 

посао наставника 

 Учешће у анализи угледних часова, дискусији и предлагање мера 

унапређења 

 Праћења и анализа успеха и дисциплине на класификационим периодима и 

предлагање мера за њихово побољшање 

 Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, 

пробном и завршном испиту 

 Извештавање наставника о примени новина у планирању васпитно 

образовног рада.  У складу са : 

1. Препорукама министарства за планирање васпитно образовног рада у 

складу са програмом наставе и учења 

2. Стручним упутством за превенцију употребе дрога у школама 
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3. Међународни стандардима за превенцију употребе дрога 

4. Протоколом поступања у случајевима присуства или сумње употребе 

дрога у школи 

5. Планом унапређења квалитета оцењивања, Планом унапређења изворне 

наставе и Планом унапређења наставе страних језика 

6. Са „Значајем формативног оцењивања“ кроз предавање и презентацију у 

сарадњи са наставником Надом Бунчић 

 

 

 II  Подручје-Праћење, подстицање и пружање подршке укупном развоју 

ученика у домену физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних 

капацитета и предлагање мера у интересу развоја и добробити ученика реализовано 

је следећим активностима:  

 Рад са ученицима који се теже адаптирају (прваци и новодосељени ученици) 

 Индивидуални разговори на захтев одељењског старешине и самоиницијативно од 

стране ученика. На разговорима били су ученици склони конфликтима,  ученици са 

лошијом социјализацијом и тешкоћама у учењу.  

 Учествовање у изради педагошког профила ученика којима је потребна додатна 

подршка и израда индивидуалног образовног плана; 

 Индентификација проблема у учењу код ученика са ИОП-1 и ИОП-2 ради 

прилагођавања програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика;  

 Индентификација узрока школског неуспеха и предлагањемера; 

 Праћење постигнућа ученика кроз посете часова 

 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи и којима су изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере 

 Спровођење васпитних мера донетих од стране Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља ,злостављања и занемаривања 

 Испитивање ученика пред полазак у школу (укупно 80 испитаника) 
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 Анкетирање ученика осмог разреда (анкета професионалне усмерености 

итестинтересовања ) 

 Пружање подршке у развоју професионалне каријере ученика 

 Израда презентације на тему Професионалне орјентације 

 Формирање одељења првог разреда и унос у апликацију Е-Упис 

 Праћење развоја и напредовање ученика 

 Учешће у праћењу и анализи оствареног успеха и дисциплине у школи 

 

 

III  Подручје рада - Пружање стручне подршке наставнику и  директору школе 

реализовано је кроз активности:  

 Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка 

 У сарадњи са наставницима вршено је индентификовање и праћење ученика за 

допунску наставу .  

 У току године организована је сарадња и пружена помоћ у реализацији часова 

одељењске заједнице 4,6 и 8. разред 

 Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима комуникације и 

сарадње, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности 

ученика и вођењу ученичког колектива 

 Сарадња са наставницима разредне наставе које воде ученике првог разреда и  

пружање подршке у раду 

 Организован је разговор са наставницима приправницима и наставницима који први 

пут раде у нашој Школи о реализацији планираних наставних садржаја и 

унапређивању рада са ученицима. 

 Организован је разговор са наставницима о начинима и благовременом бележењу 

напредовања ученика 

 Организован је разговор са наставницима након посете часова,  о припремљености 

наставника за час, организованости часа, активностима ученика на часу, 

остварености исхода – циљева и задатака и напредовању ученика и бележењу 
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 Пружање подршке наставницима у циљу боље комуникације са родитељима 

 Пружање подршке наставницима кроз координацију активности тимова у школи 

 Праћење педагошке документације наставника. 

 Рад у тиму за Самовредновање и вредновање рада школе ( анализа Годишњег плана 

и Школског програма и анализа посећених часова) 

 Рад у стручном активу за развојно планирање ( праћење реализације Развојног 

плана области Настава и учење ) 

 Стручна подршка тиму за обезбеђивање квалитета образовања,  у тиму за 

професионални развој, у тиму за развој Школског програма  

 Координирање у тиму заинклузивно образовање  (учешће у изради ИОП-а 2, 

предлагање мера индивидуализације и сарадња са родитељима). 

 Тимско израђивање педагошког профила ученика 

 Координирање у тиму за заштиту ученика од насиља, дискриминације, злостављања 

и занемаривања (израда Плана заштите за ученике, и предлагања мера интервенције 

у случајевима присутног насиља, учешће у појачаном васпитном раду и спровођењу 

мера Тима) 

Стручна подршка директору је  остварена кроз: 

 Сарадња са директором на заједничком планирању активности,  изради стратешких 

докумената установе, анализа извештаја о раду школе 

 Сарадња са директором у спровођењу стратешких одлука Министарства у установи 

 На истраживању постојеће васпитнообразовне праксе и специфичних потреба 

школе и проблема и предлагање мера за унапређење 

 Сарадња са директором у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна 

размена информација, 

 

Сарадња са родитељима је  остварена кроз: 

 Прикупљање података од родитеља значајна за упознавање ученика 
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 Саветодавни рад у циљу јачања родитељских васпитних компетенција чија деца 

имају васпитне или васпитно-дисциплинске мере 

 Организовање индивидуалних састанака на иницијативу самих родитеља или на 

иницијативу педагога. 

 Учешће у раду Савета родитеља (Извештавање о успеху и владању ученика и 

изостанцима периодично-  први и трећи класификацини период, крај 

првогполугодишта и крај године, извештавање на крају године о резултатима на 

такмичењима) 

 Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно ученицима 

са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју,  помоћу 

професионалној оријентацији; 

 Информисање родитеља о новим Правилницима и Протоколима поступања ,а 

односе се на заштиту ученика од дискриминације и превенцију употребе дрога као 

и правима ученика на инклузивно образовање 

Педагог се стручно усавршавао: Присуство семинару: ,,Оцењивање усмерено на исходе и 

учење”и ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања”присуство научном скупу 

,,Образовна политика у складу или раскораку са праксом”присуство састанцима и учешће 

у раду  републичке секције стручних сарадника,праћење стручне литературе израда и 

чување протокола и прикупљање података о деци и вођење дневника рада. 

Сарађивао  са Центром за социјални рад Нови Београд,Градским секретаријатом за 

образовање и Школском управом,Основном школом ,,Нови Београд “и Предшколском 

установом,,11април “. 

Педагог је учествовао и у свим текућим пословима на иницијативу директора или 

сопствену иницијативу како би остварио опште васпитно- образовне интересе школе. 

Педагошкиња Славица Мосић 
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5.2. БИБЛИОТЕКАР 
 

И ове школске године радно време библиотеке је остало исто. И даље радим  пола радног 

времена у ,,Гундулићу“, а пола у ОШ,, Јован Дучић“, али у настави, па због часова не могу 

да присуствујем састанцима Актива библиотекара. Све информације добијам мејлом  или 

поруком од руководиоца Актива, као и  од колегиница.  

         У школској 2018/`19. уписали смо 512 ученика. Имамо три одељења првог разреда и 

сва три сам, одвојено, водила с њиховим учитељицама у Библиотеку ,,Вук Караџић“, где су 

им библиотекарке објасниле систем рада у градској библиотеци и дале бесплатне чланске 

карте за ову целу школску годину. Такође су и наше учитељице, које предају првом 

разреду, том приликом бесплатно учлањене.  

        Већ у септембру сам почела радити Читалачку значку с ученицима другог, трећег и 

четвртог разреда, а с првацима сам имала први час у јануару, после новогодишњих 

празника. Нажалост, прошлогодишњи учесници нису добили награде и похвалнице од 

Библиотеке ,,Вук Караџић“ с великим закашњењем. 

       На Сајам књига сам ишла 26. октобра заједно са Сузаном Кићановић,  наставницом 

српског језика. Купила сам нешто књига и сликовница, али не много, јер нам је и ове 

године Министарство просвете уплатило  20.000  динара за куповину потребних књига, а 

потом још 7500 динара за дигитална наставна средства. У тој вредности сам одабрала 

углавном  наслове из лектире издавача, које је и ове године Министарство понудило. 

      Анкету о библиотечком пословању послала сам на време Библиотеци града Београда. 

       У децембру сам била  два дана (за викенд) са колегиницом Сузаном Кићановић на 

семинару  ,,Примена драмских техника у настави језика и књижевности“, каталошки број 

847, К2. 

       Родитељи, ученици и поједине колеге наше школе поклонили су  више од 70 књига. 

Међу њима бих истакла као дародавце Александра Маркичевића из 8/2, Миу Кокар из 6/1, 

Тару Глувајић из 5/2, јер су даровали  већи број књига, углавном лектире. Такође је 

Издавачка кућа  ,,Вулкан“ поклонила 10 књига. 
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                Друго полугодиште је почело недељу дана касније, 25. фебруара уместо 18, због  

епидемије   грипа.  

               Наставила сам са претчасима за 1,2,3. и 4. разред у вези са Читалачком значком.  

               Скупљала сам и слала литерарне и ликовне радове за Витезов конкурс. Одзив ученика 

првих разреда, посебно 11 и 13 је био за сваку похвалу.  Више од 30 ученика млађих разреда  

добило је награде на свечаној приредби у Сава центру 12.5.2019. године.   

            Послала сам и песме неколицине ученика на традиционални конкурс деце песника 

,,Изданци“, које организује ОШ ,,Јован Стерија Поповић“, али награђених  није било. 

          И ове године сам ишла у сва одељења од 2. до 4. разреда како бих изабрала по троје 

најбољих читача из сваког. Они су потом читали пред трочланом комисијом непознате 

ћириличне и латиничне текстове. Прва три места за сваки разред  су била награђена књигама.  

        Испитивање из Читалачке значке било је 29. маја у нашој библиотеци. Учествовало је 56 

ученика од 1. до 6. разреда. Библиотекарка из Библиотеке града Београда одлучила је да награди  

12 ученика: 2 првака, 2 другака, 2 трећака, 3 четвртака и 3 шестака.  Бесплатно учлањење за 

годину дана добило је 19 ученика којима је то била треће, четврто, пето или шесто учешће у  

овој манифестацији. Неизвесно је када ће бити додела награда у свечаној сали општине, јер 

неколико година уназад веома касне. Тако су ученици, који су били награђени прошле године,  

тек  8. матра добили похвалнице и књиге  уместо у јуну 2018. године. 

         Редовно водим евиденцију о посећености и броју изнајмљених књига.  

        У првом полугодишту је било 1983 корисника, а позајмљено је 2060 публикација. 

         У другом полугодишту кроз библиотеку је прошло 1047 ученика и наставника, а 

изнајмљено је 1235 публикација. Дакле,  укупно у целој 2018/2019. школској години позајмљено 

је 3295 књига, уџбеника, сликовница и часописа.  

У Београду, 25.6.2019.                                                                                    Библиотекарка школе  

                                                                        Јагода Бранковић Милановић 
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VI  ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО – 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

6.1. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ  
 

 
ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕЊСКИХ  СТАРЕШИНА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

 

 

Школске 2018/19. је реализовано 36 часова одељењске заједнице у свим 

одељењнима првог разреда. 

 

У току ових часова , поред решавања текућих проблема  реализовани су и 

планирани садржаји Годишњим планом рада одељенског старешине. 

 

Посебно је  посвећена пажња садржајима на самом почетку школске године, везане 

за правила понашања у школи и договор око одељењских правила.Правилник о понашању 

у школи  и школском дворишту била је честа тема разговора.Разматрао се однос ученика 

према школским обавезама, радило се на оспособљавању за самостално учење. 

Реализована су предавања припадника Министарства унутрашњих послова укупно 

3 теме.Из области здравственог васпитања урађени су систематски прегледи физијатра и 

стоматолога.Обележавани су и школски  и други празници, теме везане за обележавање 

значајних датума,теме везане за екологију.Најчешћа тема су били разговори о дружењу и 

другарству, као и односима унутар самог одељења. 

 

Ученици првог разреда су се дружили на једнодневном излету и рекреативној 

настави где се видело да су обрађене теме на часовима одељенског старешине учиниле да 

њихови међусобни односи буду све бољи. 
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Ученици су учествовали у свим школским активностима и приредбама, обележени 

су сви значајни датуми и одржана приредба на крају школске године за родитеље. 

Веома добра сарадња са родитељима је била у сва три одељења. 

 

Одељењскe  старешинe ПРВОГ РАЗРЕДА: 

 

Сузана Раичевић I1, 

Светлана Шкеровић I2 

Зоранка Божић I3 

 

ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕЊСКИХ  СТАРЕШИНА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

Наставним планом и програмом предвиђено је 36 часова одељењског старешине у току 

школске 2018/2019. године. Сви часови су реализовани. На часовима одељењског 

старешине вођени су разговори о актуелним догађајима у одељењу, начину решавања 

евентуалних проблема везаних за дисциплину и успех ученика. Поред тога реализоване су 

све активности предвиђене Планом рада одељењског старешине. Ученици су могли да 

прошире сазнања о дечјим правима, али и да схвате да свако право повлачи за собом и 

неку обавезу. На почетку школске године ученици су се подсетили кућног реда школе и 

свакодневно је од њих захтевано поштовање истог.  

Током школске године у одељењима 2. разреда није било већих дисциплинских проблема, 

а сва непожељна понашања благовремено смо кориговали у сарадњи са родитељима. 

Правилник о понашању у школи и школском дворишту био је честа тема разговора, а 

поштовање основних начела праћено константно. Већина правила понашања у школи и 

ван ње су утврђена, а нова правила усвојена. 

Током године на овим часовима су реализоване и планиране активности везане за пројекат 

„Школа без насиља", садржаји везани за здравствено васпитање, правила лепог понашања 

и радионице везане за екологију и људска права. Ученицима је скренута пажња на 
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различита занимања кроз разговоре о занимањима њихових родитеља и занимања којима 

би они желели да се баве у будућности, као и на значај радних навика. Скренута им је 

пажња на садржаје књига и телевизијских емисија који су примерени њиховом узрасту.  

Основни циљ је био развијање позитивних ставова и навика код ученика: другарски 

односи, толеранција, разумевање, емпатија, поштовање различитости, сарадња, љубазност, 

одржавање личне и радне хигијене, заштита животне средине и успех у учењу. Причали 

смо о развоју одговорног односа према себи и окружењу и уважавању других.  

У томе су нам помогле и радионице у оквиру пројекта „Школа без насиљаˮ: 

 Шта је одговорност? 

 Испољавање емоција на ненасилан начин 

 Како решавамо сукобе 

 Поштујемо различитости  

 Прихватљиво и неприхватљиво понашање 

 Како контролишемо бес? 

Ученици су учествовали и у различитим хуманитарним акцијама попут ,,Трка за срећније 

детињство", ,,Чеп за хендикеп", ,,Помоћ деци свратишта". 

Програм здравственог васпитања реализован је кроз радионице: 

 Значај личне хигијене за очување здравља 

 Правилнa исхрана  ( 16.10. Светски дан хране) 

 Бринемо о хигијени простора 

 Однос према старијим лицима 

 Светски дан здравља (7.4.)- У здравом телу здрав дух 

 

Ученици су у току школске године имали редован систематски и стоматолошки преглед од 

стране школског лекара и зубара из Дома здравља. 

Еколошке теме: 

 22. април – обележавање Дана планете Земље 
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 Како се понашамо према природи 

 Светски дан заштите животне средине 

Часови су имали релаксирајуће - едукативни карактер. Ученици су радо учествовали у 

свим активностима. 

Реализоване су радионице: "Лутке причају причу"- Људска права на делу, „Читај ми с 

усана!“, „Мокша Патам“.Већина ученика је учествовала у различитим приредбама 

поводом школске славе и Дана школе. Организоване су одељењске приредбе у сва четири 

одељења, попут новогодишње приредбе, осмомартовске приредбе, приредбе за крај 

школске године, приредби у оквиру драмске и луткарске секције. Реализовали смо Дан 

замене улога, новогодишњи маскенбал. Ишли смо у биоскоп Фонтана и гледали филмове 

,,Том и Боб-мисија спасавања света" и ,,Аладин и летећи ћилим"; позориште у 

Студентском граду где смо гледали представу ,,Мали велики принц" и позориште Пинокио 

где смо гледали представу ,,Баш челик".Организована је представа Градског стамбеног 

јавног предузећа под називом „Лифт није играчка“ за ученике 1. и 2. разреда у 

фискултурној сали школе. Једнодневни излет смо провели у Пећинцима, Бојчинској шуми 

и манастиру Фенек, а наставу у природи на Букуљи и у Аранђеловцу. Ученици су 

учествовали на школском такмичењу у читању, школском такмичењу из математике, 

међународном математичком такмичењу ,,Кенгур без граница", математичком квизу у 

ОШ"Борислав Пекић", Витезовом ликовном конкурсу. Похађали су различите секције и 

учествовали у Читалачкој значки. 

Одељењске старешине 

2-1 Дајана Тркуља 

2-2 Милена Минић 

2-3 Тина Дујић 

2-4 Вања Анђелковић 

 

 

 

 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/124118/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/124125/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/124125/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/200837/show
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ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕЊСКИХ  СТАРЕШИНА   ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

 

У току школске 2018/2019. године реализовано је по 36 часова. На почетку школске године 

прочитан је кућни ред школе и свакодневно је захтевано поштовање истог.  

Током школске 2018/2019. године у одељењима није било већих дисциплинских проблема. 

Правилник о понашању у школи и школском дворишту био је честа тема разговора, а 

поштовање основних начела је праћено константно. Већина правила понашања у школи и 

ван ње су усвојена. 

Током године на овим часовима су реализоване и планиране активности везане за пројекат 

„Школа без насиља“, садржаји везани за здравствено васпитање, правила лепог понашања. 

У оквиру „Школа без насиља“ спровођене су разноврсне активности. 

 Разговородружењуиправилимапонашањаушколи 

 Бирамо најлепше речи за комуникацију 

 Како се постаје добар друг и добар ђак 

 Како разрешити конфликт 

 Како једни другима помажемо 

 Шта је надимак 

 Није тешко бити фин 

 Толеранција 

 Међуодељењско такмичење „Између две ватре“ 

Одељења су укључена и у пројекат „Људска права на делу“. 

 Како је свет диван 

 Капи воде 

 Календар људских права 

У оквиру здравственог васпитања обухваћене су радионице: 

 Вежбе за добро јутро 
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 Хигијена простора у коме учим 

 Болести прљавиих руку 

 Зашто је спорт важан за здравље 

Учетвовали смо и у бројним хуманитарним акцијама: Чеп за хендикеп, Један пакетић-

много љубави, Помоћ деци Свратишта, Трка за срећније детињство. 

У току школске године реализовали смо Дан замене улога, учествовали у програму 

поводом обележавања школске славе Свети Сава и Дана школе, одељењској приредби, као 

и у радној акцији сакупљања отпадака у школском дворишту. 

Одељењске старешине трећег разреда: 

Александра Станишић, Александра Васиљевић, Зорана Плавшић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕЊСКИХ  СТАРЕШИНА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

 

Школске 2018/19. је реализовано 36 часова одељењске заједнице. 

У току ових часова , поред решавања текућих проблема  реализовани су и 

планирани садржаји Годишњим планом рада ОС. 

Посебно је  посвећена пажња на садржаје на самом почетку школске године, везане 

за правила понашања у школи и договор око одељењских правила.Правилник о понашању 

у школи  и  школском дворишту била је честа тема разговора. .  

Ученицима је прочитан Правилник о понашању ученика у школи, Правилник о 

оцењивању, као и задаци који их очекују у току године у оквиру Одељењске заједнице. 

Разматрао се однос ученика према школским обавезама, радило се на оспособљавању за 

самостално учење и проналажење информација. Ученици су упознати су са методама и 

техникама успешног учења. Два часа су била посвећена професионалној оријентацији. 

Анализирaли смо успех и владања ученика појединачно и одељења у целини и 

организовали пружање помоћи ученицима који су имали тешкоће у усвајању наставних 

садржаја. Свакодневно се радило на развијању и неговању другарства. 
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Ученици су учествовали у свим школским активностима и приредбама, обележени 

су сви значајни датуми и одржана приредба на крају школске године за родитеље. 

Лепе награде су се освајале на разним такмичењима у којима су били укључени- 

11 ученика изборило пласман за општинско такмичење из математике.Четири 

ученика се пласирало на градско такмичење (два ученика је са 1. Наградом,а један ученик 

са 2. наградом).На такмичењу ,,Кенгур без границе“ , похваљено је 3 ученика и освојена 

једна друга награда.Три награде за упорне,вредне и радне добила су деца за Читалачку 

значку.Једна трећа награда је освојена на градском такмичењу из Информатике и 

рачунарства и изборено је учешће за окружно такмичење у старијој категорији-са 

ученицима 5. и 6. разреда.Бројне похвале и награде добијене су за литерарне и ликовне 

радове које су поједини ученици слали на конкурс. 

Свим хуманитарним акцијама радо су се одазивали: Чеп за хендикеп , Помоћ деци 

Свратишта , Један пакетић-пуно љубави , Трка за срећније детињство, продајни 

новогодишљи базар ... 

Реализоване су и радионице из пројекта „Школа без насиља“, укупно 6 тема.Из 

области здравствено васпитање реализоване су 4 теме.У сарадњи са саобраћајном 

полицијом и МУП-ом ,успешно је спроведено  8 радионица ,,Основи безбедности деце“ , 

на којима су се ђаци упознавали са опасностима које вребају у окружењу и како их избећи 

или свести на минимум. 

Сарадња са родитељима jе била добра. 

Одељењске  старешине  :4/1  Павићевић Гроздана 

                                      4/2  Булатовић Лидија 

                              4/3  Бунчић Нада 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ 

 

ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД 

 

Целодневна настава је посебан облик образовно-васпитног рада у којој се смењују 

часови редовне наставе, часови самосталног рада и различити облици слободних 

активности. У оквиру овог времена ученици имају и један оброк. 
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Приликом остваривања целодневне наставе наставник нарочито води рачуна о: 

-   образовању и васпитању ученика 

-   помагању у учењу и раду 

-  подстицању ученика на самосталан рад и стицање радних навика 

-   развоју социјалних и комуникацијских вештина 

-  стицању хигијенских навика 

-  предузимању превентивних мера ради очувања здравља ученика 

-  аналитичко – истраживачком раду за потребе вредновања квалитета рада 

- сарадњи са родитељима 

- сарадњи са локалном заједницом као и са свим другим релевантним установама 

које се индиректно и директно укључују у рад школе. 

У школској 2018/2019. години  два одељења првог и два одељења другог разреда су 

похађала целодневну наставу 1-1, 1-2, 2-1 и 2-2. У целодневној настави наставу припремају 

и изводе два учитеља. Сваки од учитеља предаје одређену групу предмета. У нашој школи 

је то организовано на следећи начин:  

1. разред: један учитељ је предавао српски језик, свет око нас, ликовну културу, 

грађанско васпитање и пројектну наставу, а други је предавао математику, физичко 

васпитање, музичку културу, чос и пројектну наставу, а један број ученика је ишао 

на верску наставу.  

2. разред: један учитељ је предавао српски језик, свет око нас, ликовну културу, чос и 

грађанско васпитање, а други је предавао математику, физичко васпитање, музичку 

културу и чуваре природе, а један број ученика је ишао на верску наставу код 

наставнице верске наставе. 

Учитељи мењају смену, тако да су сви часови подједнако распоређени. Овакав рад 

омогућава ученицима да напредују брже, брже усвајају технику почетног читања и 

писања, јер је сваки редован час Математике и Српског језика праћен самосталним радом 

ученика, тј. часом учења. Оно што би ученици у класичној настави имали за домаћи 

задатак, то ученици у целодневној настави ураде у школи. 

То је велика предност целодневне наставе. Деца су доста одморнија, растерећенија 

и задовољнија. Боравак у школи им не представља велики напор јер им се смењују дневне 

активности. 
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Активности које се спроводе у целодневној настави су : 

 Часови редовне наставе, 

 Самосталан рад, 

 Исхрана, 

 Слободно време, 

 Слободне активности, 

 Допунски рад, 

 Часови одељењске заједнице 

 Секције. 

Распоред часова је организован тако да се смењују периоди учења и слободних 

активности како ученици не би били превише оптерећени.Поред часова редовне наставе 

ученици имају организован самосталан и креативан рад, који чини саставни део плана и 

програма целодневне наставе. У периоду слободног времена деца имају организован ручак 

у школској трпезарији а потом се организују разне активности као што је боравак на 

свежем ваздуху,али и у учионици када временски услови не дозвољавају боравак напољу. 

Прослава рођендана, слушање музике, креативне радионице, организовање представа у 

којим глуме ђаци су само неке од активности где наша деца могу да изразе своју 

креативност. После часова у послеподневној смени ученици такође имају слободне 

активности све до 16:30  када се завршава целодневна настава. Пошто су родитељи имали 

потребу да дете остане дуже у школи, организована су дежурства до 17 часова. 

Оно што са сигурношћу можемо да кажемо јесте да је овај вид наставе  користан за 

децу који све своје обавезе завршавају у школи а родитељима преостаје само да своје 

слободно време проведу управо у дружењу са својом децом и заједничким активностима. 

 

Јасна Јовановић 
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Извештај о раду продуженог боравка – први и други разред школске 

2018/2019. Године 

 

Школске 2018/2019. Године организоване су две групе боравка за ученике првог и другог 

разреда. Једну групу су чинили ученици одељења I3 и II4, коју је водила учитељица 

Даница Качавенда, а другу групу су чинили ученици одељења II3, коју је водила 

учитељица Тамара Пантелић. На почетку школске године у групу боравка првог и другог 

разреда уписано је 28 ученика, од којих је њих 16 из одељења I3, а њих 12 из одељења II4. 

Често су остајали и ученици чији се родитељи нису определили за боравак. 

Утокушколскегодинеуодељење I3 уписанасудвановаученика (МихајлоЈовичић и 

АлексаПетровић), а у одељење II4 уписан је ученик Ђорђе Перуновић, који су такође 

похађали продужени боравак. На почетку школске године у групи одељења II3 били су 

уписани сви ученици, њих 23 (15 дечака и 8 девојчица), али се на почетку другог 

полугодишта једнау ченица исписала из школе па је до краја школске године група бројала 

22 ученика (15 дечакаи 7 девојчица). Сви ученици су редовно остајали у боравку. 

Продужени боравак је почињао по завршетку редовне наставе. За групу одељења I3 и  II4 

боравак је почињао у 12:35 и 13:25 и одвијао се у учионици првог разреда. За одељење II3 

почињао је у 13:25 од понедељка до среде, четвртком у 12:35, а петком у 11:45 и одвијао се 

у учионици у којој се одвијала редовна настава. Боравак је трајао док деца не оду кући, 

углавном до 17:00, а ученици су после 16:00 остајали са дежурном учитељицом у 

учионици у којој се одржавала настава руског језика.  

Време које су ученици проводили у продуженом боравку било је испуњено самосталним 

радом ученика, слободним временом и слободним активностима. 

Распоред дневних активности организован је тако да сви ученици заврше домаћи задатак у 

боравку. Слободно време је у групи за одељења I3 и II4 организовано после ручка и једног 

часа самосталног учења, док је у одељењу II3 било организовано после ручка, након чега 

би уследило самостално учење ученика. Ученици су слободно време проводили у 

школском дворишту, кроз игру, дружење, шетње и организоване елементарне игре. 
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Слободно време је организовано и у учионици када временски услови нису дозвољавали 

боравак напољу.Акценат је био на развијању толеранције, социјализације, концентрације 

као и узајамног поштовања. 

Организоване су разне слободне активности: социјално-друштвене, драмске, музичке, 

спортске игре, различите ликовне и креативне радионице. Ове активности су првенствено 

биле стваралачког и забавно-рекреативног карактера, а биле су усмерене на олакшавање 

социјализације деце и на усвајање корисних и интересантних садржаја. Теме су пратиле 

годишња доба, важне датумеи празнике. Један од примера је и Новогодишњи базар, на 

којем су ученици из боравка дали значајан допринос продавањем различитих производа са 

новогодишњим мотивима које су направили на радионицама у боравку.Ученици су 

највише интересовања показивали за ликовне и креативне радионице, а њихови радови су 

често били изложени и у холу школе. 

У оквиру боравка су организоване и Спортска и Луткарско-драмска секција. Спортску 

секцију је водила учитељица Даница Качавенда, а Луткарско-драмску учитељица Тамара 

Пантелић. У Спортску секцију се укључило 18 ученика првог разреда, а у Луткарско-

драмску 19 ученика из одељења II3. Спортска секција се одржавала понедељком у 12:40, а 

Луткарско-драмска четвртком у 15:05. Спортска секција је праћена темама које су 

прилагођене узрасту ученика и често је одржавана у школском дворишту. Ученици су 

били задовољни секцијом и радо су прихватали нове задатке и игре. Ученици су као 

резултат свог рада у Луткарско-драмској секцији приказали две представе. Прва, под 

називом ,,Новогодишња ноћ", одржана је 26.12.2018. године, а друга, под називом 

,,Црвенкапа какву до сада нисте видели (и још понешто)", одржана је 12.06.2019. године. 

Ученици су током рада на обе секције успешно савладали све наставне теме. 

Већина ученика је усвојила радне и хигијенске навике и углавном су самостални у раду. 

Неким ученицима су потребна стална подстицања, додатна објашњења и честе корекције у 

раду. Док се са овим ученицима ради на корекцији, остали ученици самостално или у пару 

раде додатне задатке за увежбавање градива или понуђене ликовне активности. Радо су 

помагали једни другима у раду и заједно учили. Већих дисциплинских проблема није било. 

Извештај урадиле Даница Качавенда и Тамара Пантелић 
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ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 5-1 

У V1 на почетку другог полугодишта уписан је један нови ученик, тако да је пети разред 

успешно завршио укупно 21 ученик. 

Успех: Позитиван успех остварили су сви ученици. Одличних има укупно 18 (85,71%), а 

врло добрих 3 (14,29%). 

Одељенско веће похваљује све ученике који су остварили одличан успех и примерно 

владање. Ученици са свим петицама су: Ања Бачко, Бранислав и Тијана Бунарџић, Јасна 

грујић, Анђела Ђоговић, Елена Михајловић и Марко Половина. Одлуком одељењског већа 

изгласано је да се ученику Албијанић Новаку повећа оцена из Информатике и рачунарства 

са 4 на 5, тако да је укупно 8 ученика завршило пети разред са успехом 5,00. 

Средња оцена одељења износи 4.72. 

На самом почетку школске године ученику Јевтић Вуку је изречена мера Укор одељенског 

старешине. У току школске године ученик није правио дисциплинске проблеме, тако да 

сви ученици имају примерно владање на крају петог разреда. 

Реализација плана и програма: план и програм су у потпуности реализовани. Часови 

редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности су реализовани. Постоји 

мањак часова из појединих предмета, али у оквирима дозвољеног (1-2 часа). 

Допунска настава реализована је из следећих предмета: Српски језик (10, број ученика 3), 

Енглески језик (13, број ученика 1), Математика (16, број ученика 8), Биологија (4), 

Немачки језик (18, број учеика 6). 

Додатна настава реализована је из следећих предмета: Српски језик (16, број ученика 6), 

Енглески језик (13, број ученика 4), Математика (16, број ученика 6), Биологија (5), 

Немачки језик (28, број учеика 9). 

Секције: Рецитаторска секција (28, број ученика 9), Географска секција (30, број ученика 

7), Музичка секција (36, број ученика 2), Кошаркашка секција (33, број ученика 2). 
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У току школске године ученици су направили укупно 1044 оправданих изостанака, 

неоправданих часова нема. Ученик Сава Пауновић има 0 изостанака. 

Такмичења: Елена Михајловић освојила је 2. место на општинском, а 3. место на 

градском такмичењу из српског језика. 

Марко Половина 1. место на општинском, а 2. место на градском такмичењу из Техничког 

и технологије. 

Јасна Грујић 2. место на градском такмичењу из стрељаштва и 2. место на општинском 

такмичењу из информатике. 

Екскурзија:Дана 10.06.2019. године ученици 5/1 и 5/2 ишли су на једнодневну екскурзију. 

Прва дестинација је била Мишар, место у непосредној близини Шапца.После обиласка  

музеја кренули смо пут планине Цер и места Текериш где су ученици били упознати са 

најбитнијим чињеницама у вези са једном од најзначајнијих битака у 2. светском рату, на 

Церу. Следећа дестинација  је била манaстир Троноша , женски манастир који је значајан у 

нашој историји највише по томе што је у њему стицао писменост Вук Стефановић –

Караџић, наш најзначајнији реформатор писма и језика.  Након манастира посетили смо 

Тршић, родно место Вука Стефановића-Караџића. Бања Ковиљача нам је била следећа 

дестинација  у којој смо обишли централни парк са прелепом фонтаном и природом. У 

Београд смо стигли око 20:10 , испред Хале спортова. Екскурзија је протекла у најбољем 

реду, и реализовани су сви програми предвиђени планом. Деца су уживала у току 

ексурзије и понели су најлепше утиске са овог излета. 

Анкета о изборној настави и формирање група изборних предмета(за наредну школску 

годину): Руски језик 7, Немачки језик 14, Грађанско васпитање 7, Верска настава 14, Хор и 

оркестар 11, Свакодневни живот у прошлости 10. 

Одлучено је да координатор одељенског већа и за следећу школску годину остане Драгана 

Миљковић. 

Одељењски  старешина 

Драгана Миљковић 
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ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 5-2 

У одељењу V2 на на крају 2.полугодишта, разред је успешно завршило укупно 25 ученика. 

Успех: Позитиван успех остварили су сви ученици. Одличних има укупно 16 (64%), врло 

добрих 8 (32%) и добрих 1 ученик (4%). 

Одељенско веће похваљује све ученике који су остварили одличан успех и примерно 

владање. Ученици са свим петицама су: Павле Бојанић, Зои Вирзбургер, Симон Вујић, 

Ксенија Миливојевић, Александра Павловић, Ања Поповић и Вања Стефановић . Одлуком 

одељењског већа од 25.06.2019. год.  изгласано је да се ученицима  Тари Глувајић и Лени 

Царановић поправи оцена из математике са 4 на 5 да би ученице имале све петице, а такође 

и Андрји Мандићу и Емиру Зејнелију којима су поправљене оцене са 4 на 5 из географије 

односно из српског језика јер им је фалила једна оцена за одличан успех .  

Средња оцена одељења износи 4.5 

Реализација плана и програма: план и програм су у потпуности реализовани. Часови 

редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности су реализовани. Постоји 

мањак часова из појединих предмета, али у оквирима дозвољеног (1-2 часа). 

Допунска настава реализована је из следећих предмета: Српски језик (10, број ученика 3), 

Енглески језик (13, број ученика 3), Математика (8, број ученика 10), Биологија (4), 

Немачки језик (18, број ученика 2). 

Додатна настава реализована је из следећих предмета: Српски језик (12, број ученика 6), 

Енглески језик (13, број ученика 6), Математика (15, број ученика 6), Биологија (5),  

Секције: Драмска секција (28, број ученика 9), Географска секција (29, број ученика 9), 

Саобраћајна секција (31, број ученика 4), Кошаркашка секција (33, број ученика 3). 

У току школске године ученици су направили укупно 1500 оправданих изостанака, 

неоправданих часова нема.  
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Такмичења: Вања Стефановић освојио  је 2. место на општинском такмичењу из стоног 

тениса, Софија Шкрбић 2. место на градском такмичењу из стрељаштва , Ања Поповић 2.  

а Ксенија Миливојевић 3. место на општинском такмичењу из технике и технологије.   

Екскурзија: Дана 10.06.2019. године ученици 5/1 и 5/2 ишли су на једнодневну 

екскурзију. Прва дестинација је била Мишар, место у непосредној близини Шапца. После 

обиласка  музеја кренули смо пут планине Цер и места Текериш где су ученици били 

упознати са најбитнијим чињеницама у вези са једном од најзначајнијих битака у 2. 

светском рату, на Церу. Следећа дестинација  је била манaстир Троноша , женски манастир 

који је значајан у нашој историји највише по томе што је у њему стицао писменост Вук 

Стефановић –Караџић, наш најзначајнији реформатор писма и језика.  Након манастира 

посетили смо Тршић, родно место Вука Стефановића-Караџића. Бања Ковиљача нам је 

била следећа дестинација  у којој смо обишли централни парк са прелепом фонтаном и 

природом. У Београд смо стигли око 20:10 , испред Хале спортова. Екскурзија је протекла 

у најбољем реду, и реализовани су сви програми предвиђени планом. Деца су уживала у 

току ексурзије и понели су најлепше утиске са овог излета. 

Одлучено је да координатор одељенског већа и за следећу школску годину остане Драгана 

Миљковић. 

Одељењски  старешина 

                                                                                                                     Александар Човић 

 

ИЗВЕШТАЈОДЕЉЕЊСКОГСТАРЕШИНЕ 6-1 

 

 

 

На почетку школске 2018/2019. године, ученици су се упознали са Правилником о 

понашању у школи, као и њиховим обавезама.  

Изабрани су председник, заменик, благајник и представници одељења у Вршњачком тиму 

и Ученичком парламенту.  



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

185 
 

Пуно се говорило о хуманости на делу, али и реализовало такође. Свако, проблематично 

понашање ученика се решавало правовремено, кроз разговор са ученицима, родитељима, 

заједничким разговорима, у оквиру одељењске заједнице, у сарадњи са педагогом школе.  

Реализоване су радионице у оквиру пројекта „Људска права на делу“, од стране 

одељењског старешине и педагога школе. Организована је прослава Нове године у школи. 

Реализована је посета биоскопу, обиласку Народног позоришта, Аде сафари и Дунавског 

кеја.. 

Реализована је екскурзија Београд-Шид-Сремска Митровица-Засавица-Београд. 

О успеху и дисциплини разговарало се током читаве школске године. О начинима како 

учити и бити што ефикаснији.  

Разговарало се о понашању на јавном месту, о правилима понашања на екскурзији, и како 

помоћи пријатељима. Такође се разговарало о завршном испиту, како се припремити. 

 

      Одељењски старешина 6/1 

         Весна Нерић  

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 6-2 

 

Оджано је 37 часова. 

За председника ОЗ у првом полугодишту је  изабрана Нађа Костадиновић, а у другом  Теа 

Перишић. У ВТ су били Бојан Јовичић и Богдан Зарић, а у ЂП Нађа Костадиновић и Ана 

Врачевић. 

У оквиру часова одржана су предавања из пројекта „ Основи безбедности деце“ : 1. „Деца 

у саобраћају“ 13.9.2018. ( саобраћајни инспектор МУП-а ) 

              2. „ Понашање у случају пожара“ 4.10.2018. ( ватрогасац) 

              3. „ Улога полиције у безбедности деце“ 8.11.2018. ( школски полицајац) 

              4. „ Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“ 6.12.2018. 
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( инспектор МУП-а) 

              5. „ Трговина људима“ предавање у организацији Црвеног крста  27.12.2018. 

               6. „ Заштита од техничко-технолошке опасности и природних непогода „  

14.3.2019. ( инспектор цивилне заштите) 

               7.  „ Трговина људима“ 21. 3. 2019. ( инспектор криминалистичке полиције) 

               8. „ Превенција наркоманије“ 4.4.2019. (инспектор криминалистичке полиције) 

               9. „ Насиље као негативна друштвена појава“ 11.4.2019. ( инспектор МУПА-а) 

 -   Одржано је пет радионица из пројекта“ Људска права на делу“ 

  -    Разговор са педагогом школе „ Моја сарадња са педагогом“ ( 18.11.2018) 

  -    Предавање из едукативног програма за девојчице „ Аlways“ ( 17. 4. 2019 ) 

  -    Били смо у биоскопу „ Фонтана“ 25.10.2018. и гледали филм „ Злогоње“ 

  -   У периоду од 10 – 14.12.2018. учествовали смо у хуманитарној акцији „ Један пакетић, 

много љубави“ 

  -   Нову годину смо прославили 28.12.2018. у оквиру школе, по одлуци ОЗ 

  -   У оквиру амбијенталне наставе, ученици који су били опредељени за Чуваре природе , 

ишли су на Аду сафари са наставницом биологије  

 - Екскурзија : Шид – Сремска Митровица – Засавица 3.6.2019. 

Остали часови ОЗ реализовани су по плану и програму за 6.разред 

 

                                                                         Одељењски старешина 

                                                                                  Радмила Орељ 
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ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА СЕДМИХ РАЗРЕДА 
 

 

Ушколској 2018/2019.годиниодржаноје 36 часоваодељењскезаједницеуодељењу 71 и 34 

часау 72. Реализовани сусви планирани садржаји. 

 

 Одељењске заједнице 7 разреда су се бавиле свим питањима везаним за рад и 

функционисање заједнице у домену наставе, понашања и владања ученика на часовима 

редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних активности, учешћу ученика на 

такмичењима, хуманитарним акцијама, изостанцима – анализа изостајања и  правдање 

истих, културно понашање на јавним местима. Разговарано је о учењу и дисциплини, о 

њиховом слободном времену, међусобном поштовању и односима унутар одељења.  

 

 Кроз радионице реализовани су пројекти „Људска права на делу“, „Вештине за 

адолесценцију“,„Школа без насиља“ и „Професионална оријентација“. Ови пројекти су 

били допуна упознавању личности ученика и њиховом међусобном односу што је 

допринело побољшању односа у одељењу, бољој дисциплини и раду ученика. 

 

 Реализоване посете, излети, предавања: 

 Биоскоп „Фонтана“, филмска пројекција „Злогоња“  – 25. 10. 2018. – 42  ученика 

седмих разреда 

 Позориште „Душко Радовић“, представа Велики одмор  – 04. 04. 2019. – 15 ученика 

72 

 Екскурзија, Источна Србија – 17 – 18. 04. 2019. – 37  ученика седмих разреда; 

 Црква Светог Димитрија, мај 2019. Посета је реализована у сарадњи са наставником 

Верске наставе, Мирјаном Котлајом Бунић. 

 

 

 

Координатор Већа: Александра Тасић Адамовић 
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ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 8-1 

 

У току ове школске године 8-1 је имало 35 часове одељењеког старешине. Часови 

су најчешће држани у термину среда 7. час. 

 Са ученицима осмог разреда ове године било је занимљиво и актуелно причати на 

тему професионалне оријентације. Ученици су радили графикон интересовања, цртеже на 

тему „Ја за 20 година“, разговарали смо о школама које интересују. Педагог школе 

одржала је неколико часова одељењског старешине; са ученицима је радила тест за 

професионалну оријентацију, анализу тих тестова и разговарала је са ученицима о 

резултатима овог теста.  

 Осим разговора о професионалној оријентацији и текућим питањима, на овим 

чесовима разговарано је о начину на који користе слободно време, о интересовањима 

изван школе, како да савладају бес и љутњу и конфликте решавају „хладне главе“. 

Разговарали смо о бонтону и како се понашају у одређеним ситуацијама, о болестима 

зависности и опасностима који их вребају са тим у вези. Посебна пажња посвећена је 

припремама психичким за полагање завршног испита и разговорима о томе. На овим 

часовима планирана је прослава Нове године и мале матуре. Разговарано је о екскурзији и 

правилима понашаља на екскурзији. На крају године неколико часова је посвећено и томе 

да дамо подршку једни другима, наиме, да истакнемо добре особине сваког ђака понаособ. 

                                                               Одељењски старешина 8-1 

                                                                    Сузана Кићановић 

 

ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 8-2 

 

У VIII2 је на почетку другог полугодишта уписан је један нови ученик, тако да је осми  

разред успешно завршило укупно 18 ученика. 
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Успех: Позитиван успех остварили су сви ученици. Одличних има укупно 10,  врло добрих 

6, а добрих 2 ученика. На крају школске године 17 ученика је било позитивно оцењено, а 

Милован Шијаковић је био неоцењен из музичког, енглеског и хемија и био је упућен на 

разредни испит. Разредни испит је полагао и положио сва три предмета и то музичко – 

добар )3), енглески – добар (3) и хемија довољан (2). 

Одељенско веће похваљује све ученике који су остварили одличан успех и примерно 

владање. Одлични ученици су: Коста Грубор, Теодора Јовановић, Никола Кнежевић, Сара 

Љубојевић, Александар Маркићевић,  Милица Мандић, Вук Остојић,  Милан Пантић, Анка 

Шуша и Данило Шуша. Одлуком одељењског већа изгласано је да се ученици Сари 

Љубојевић повећа оцена из Математие са 4 на 5, тако да је укупно 5 ученика завршило 

пети разред са успехом 5,00. Три ученика су носиоци Вукове дипломе и то: Милан Пантић, 

Теодора Јовановић и Коста Грубор. 

Средња оцена одељења износи 4.39. 

На крају школске године 16 ученика има примерно владање, једна ученица Анастасија 

Туцаковић добро (3) владање и један ученик има Укор директора и задовољавајуће (2) 

владање, због инцидента на часу техничког када је ударио Немању Цвијетића. 

Реализација плана и програма: план и програм су у потпуности реализовани. Часови 

редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности су реализовани. Постоји 

мањак часова из појединих предмета, али у оквирима дозвољеног (1-2 часа). 

Допунска настава реализована је из следећих предмета: Српски језик (10, број ученика 4), 

Енглески језик (11, број ученика 1), Математика (11, број ученика 4), Биологија (9), 

Немачки језик (15, број учеика 4), Хемија (4, број ученика 6), Физика (2, број ученика 6),  

Додатна настава реализована је из следећих предмета: Српски језик (12, број ученика 3), 

Енглески језик (11, број ученика 2), Математика (13, број ученика 5), Биологија (15), 

Физика (2, број ученика 1), Историја (10, број ученика 1), Географија (14, број ученика 5). 

Секције: Кошаркашка секција (32 часа, број ученика 2). 
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У току школске године ученици су направили  1549 оправданих изостанака, неоправданих 

часова 79, што је укупно 1628 изостанака.  

Реализација матурског испита: Сви ученици су изашли на полагање Матурског испита 

из српског, математике и комбинованог теста. Просек 8-2 из српског језика је 14,77, из 

математике 12,38 и комбинованог 11,30. Комбиновани тест је уједно и најлошије урађен.  

Ученици су28. и 29.6.2019. попуњавали листу жеља, а први уписни рок у средње школе је 

8 и 9.6.2019. За све ученике, који се не упишу у првом уписном року постоји и други 

уписни рок и то 10.60.2019. 

Такмичења:Милан Пантић: МАТЕМАТИКА- 3. место на општинском такмичењу, 

БИЛОЛОГИЈА - ОПШТИНСКО 2. МЕСТО,  

градско - директан пролаз на републичко 

републичко - 10. место. 

ГЕОГРАФИЈА - ОПШТИНСКО - 2 МЕСТО 

ГРАДСКО -3. МЕСТО 

ИСТОРИЈА - општинско - 2. место 

градско - 3. место 

СРПСКИ: директан пролаз на градско због резултата од прочле године - није освојио 

ништа 

2) Коста Грубор математика - општинско 3. место 

3) Сара Љубојевић - Књижевна олимпијада - учешће на општинском, није прошла даље 

4) Никола Кнежевић - Енглески језик - учешће на општинском - није прошао даље. 

За Ђака генерације се пријавио само један ученик из 8-2 и то Милан Пантић, којег је 

предложила и одељенска заједница. 
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Екскурзија:Ученици 8. разреда били су на екскурзији у периоду од 22.4 до 24.4. на 

дестинацији: Благовештење- Сирогојно- Златибор- Шарганска осмица- Дрвенград- 

Перућац у организацији Туристичке агенције “Спорт трим травел”. Екскурзија је протекла 

у добром расположењу, и дружењу. Ученици су се понашали културно и дружељубиво 

тако да нисмо имали никаквих проблема и све се одвијало по плану. Детаљније у 

Извештајузаекскурзију. 

Одељењски  старешина 

Сандра Онимус 

 

6.2 СЕКЦИЈЕ – СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ  

 

 

6.2.1. СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ  (1. и 2. разред)   

 

Рецитаторска секција 1. и 2. разреда је у току  школске године окупљала ученике 1. 

разреда у већем броју и ученике 2.разред.Број заинтересованих ученика је варирао у току 

саме школске године. 

У току рада секције обухваћени су  тематски садржаји примерени узрасту и 

периодима и важним датумима у току школске године. Осим редовних часова у заказаним 

терминима ,рад  се појачано одвијао и ван термина током припреме рецитала за 

Светосавску приредбу у којој је учествовало 12 ученика,као и поводом Дана школе када је 

учествовало 8 ученика 1.разреда. 

У току школске 2016/2017.године одржано је укупно  36 часова 

Координатор рецитаторске секције 1. и 2. разреда  

Зоранка Божић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ  СЕКЦИЈЕ (3.и 4. разред)   

Рецитаторска секција млађих разреда је у току  школске године окупљала ученикеIII и IV 

разреда.Број заинтересованих ученика је варирао у току саме школске године. 

У току рада секције обухваћени су  тематски садржаји примерени узрасту и периодима и 

важним датумима у току школске године. Осим редовних часова у заказаним терминима 

,рад  се појачано одвијао и ван термина током припреме рецитала за Светосавску приредбу 

у којој је учествовало 19 ученика,као и поводом Дана школе,али и кроз припреме за 

такмичење рецитатора и избор рецитатора за  општинско такмичење. 

Ове школске године није одржано школско такмичење рецитатора млађих разреда(због 

касног пријема обавештења о одржавању општинског такмичења).  

У току школске 2018/2019.године одржано је укупно  37 часова. 

Координатор рецитаторске секције  

Гроздана Павићевић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Током школске 2018/2019. године литерарну секцију водилесу две учитељицеиз 

целодневне наставеодељењеII2,Марија Марковић од 3.септембра до 31.децембра 2018. 

године. Због одласка на трудничко боловање,Марију је заменила Милица Трифуновић, 

почевши са радом од 9. јануара 2019.године. Секцију је похађало 5ученика, 3 ученице из 

одељења II2и 2 ученице из одељења II4. 

За школску 2018/2019. годину планирано је 36 часова и сви часови су 

реализовани.Ученици су на часовима литерарне секције стекли основна знањаиз области 

језичке културе, упознали са књижевним делима различитих жанрова, припремали и 

учествовали на литерарним конкурсима, уређивали зидне новине, школске паное. Редовно 
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су посећивали школску библиотеку. Часови литерарне секције су  одржавани у учионици 

II2 , школској библиотеци и школском дворишту. 

На литерарној секцији ученици су савладали вештину језичке културе, обогатили свој 

речник, проширили фонд речи, савладали технику писања састава, песама, прича. Стечено 

знање применили су кроз учешће на литерарним такмичењима, тематским писањем и 

одабиром радова за истицање на паноима у току школске године. За крај школске године 

припремљена је одељењска приредба где су ученици показали своје знање стечено на 

литерарној секцији. 

Надамо се да ће ова секција у будућности окупити више ученика из више одељења. 

Литерарна секција: 

Учитељица Милица Трифуновић 

 

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

У оквиру Драмске секције планирано је и одржано 36 часова.. 

Драмска секција врло успешно ради. Ова секција има клизан број чланова  -глумаца који и 

на пробама и на представама показују да поред талента који поседују имају и вољу да раде. 

Пробе се одржавају једном недељно, а уочипредстава и чешће. Сам рад секције је текао по 

плану. 

План  Драмске секције је осмишљен тако да реализује разноврсне циљеве : 

- ослобађање детета у говору, простору и покрету; 

- развијање говорне културе; 

- развијање концентрације и пажње; 

- развијање маште; 

- развијање социјализације, међусобне толеранције и сарадње; 
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- оспособљавање за тимски рад уз поштовање различитих способности; 

- оспособљавање за драматизацију различитих текстова.  

На крају сваког полугодишта се одржавају јавни часови, где сви ученици изводе програм 

који су припремили у протеклом периоду, пред својим гостима и публиком. 

Чланови драмске секцијеизвели су представе "Божићна прича" и "Алибаба и четрдесет 

разбојника". Одлична глума,  пун хол и чести аплаузи свима су пријали и дали додатни 

мотив за даљи рад. Учествовали су на приредби поводом Светог Саве и одушевили 

гледаоце. 

Представе које сутакође извођене у току ов школске године су: Кокошија посла и 

Лакоми мечићи 

                                                                                                Руководилац  секције 

АлександраВасиљевић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ O РАДУ ДРАМСКЕ  СЕКЦИЈЕ ЗА  ШКОЛСКУ 2018/19. 

 

У оквиру Драмске секције планирано је и одржано 36 часова. Драмска секција броји 34 

члана другог разреда. Пробе се одржавају два пута  недељно сваке друге недеље у пре 

подневној смени, а уочи представа и чешће.Сам рад секције је текао по плану. 

План  Драмске секције је осмишљен тако да реализује разноврсне циљеве : 

- ослобађање детета у говору, простору и покрету; 

- развијање говорне културе; 

- развијање концентрације и пажње; 

- развијање маште; 
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- развијање социјализације, међусобне толеранције и сарадње; 

- оспособљавање за тимски рад уз поштовање различитих способности; 

- оспособљавање за драматизацију различитих текстова.  

 

Чланови драмске секције извели су представе поводом новогодишњих празника, затим су 

учествовали на приредби поводом Светог Саве. Својим извођењем одушевили су маме за 

8.Март. Веома поносно су прослављали Дан школе својим учествовањем на приредби, а 

затим су својим другарима, родитељима и свима који су присуствовали завршној 

приредби на крају другог разреда припремили праву приредбу којом су показали свој 

таленат и труд који су уложили годину дана долазећи на драмску секцију. 

Руководилац  секције 

Драгана Миок 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛУТКАРСКО - ДРАМСКА СЕКЦИЈЕ 

 

Током школске 2018/2019. године Луткарско-драмску секцију водила је Тамара Пантелић, 

учитељица II3.Секцију су похађали ученици одељења II3. У првом полугодишту секцију је 

похађало 16 ученика, а у другом полугодишту се једна ученица исписала из школе, један 

ученик је напустио секцију, а придружило се 5 ученика тако да је секцију похађало 19 

ученика. 

За школску 2018/2019. годину је планирано 36 часова, колико их је и одржано. Задаци 

утврђени планом и програмом су реализовани. Ученици су на часовима секције поновили 

шта је луткарство, а шта драматизација, наставили су да развијају своје глумачке вештине. 

Подсетили су се различитих врста лутака, а неке од њих и правили и користили у 

представама (лутка на штапу, гињол лутка). Научили су да стилизују и анимирају лутке. 

Развијали су вештину читања, научили како да својим гласом, акцентом луткама придају 

различите карактере, унапредили своје драмско изражајне способности. Активно су 

учествовали у изради сценографије, избору музике за представу. 
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Своје знање о глуми, луткама, луткарству су проширили у позориштима Пинокио и 

Студентски град где су гледали представе ,,Баш-челик" и ,,Мали велики принц", у којима 

су неки од ликова биле лутке. Ове представе су им помогле да увиде колико музика може 

бити значајна за представу, какав ефекат могу имати лутке у представи, како се треба 

понашати на позорници и колико је важно да говоре јасно, гласно, изражајно и да својим 

гласом придају одређени карактер лутки. 

Стечена знања и вештине су имали прилике да покажу два пута у току ове школске године. 

Први пут су их приказали током извођења представе ,,Новогодишња ноћ", која је одржана 

26.12.2018. у учионици одељења II3. Ова представа им је помогла да увиде шта су добро 

радили, а на чему још треба да пораде, па су вредно радили на томе током другог 

полугодишта. Са новим и проширеним знањем, развијенијим вештинама одржали су 

представу ,,Црвенкапа какву до сада нисте видели (и још понешто)", 12.06.2019. у 

учионици II3, и показали да су радили на својим слабостима, да су развијали своје вештине 

и драмско изражајне способности. 

Надам се да ће ова секција и у будућности окупити оволики број ученика, да ће бити 

успешна као и до сада, и да ће се секцији придружити и ученици других одељења. 

Извештај урадила Тамара Пантелић  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ 2. РАЗРЕД 

 

 

 

     У школској 2018/2019. години планирано је 36 часова секције Математичарење. У току 

школске године реализовани су сви планирани садржаји.  

     Циљ секције је развијање и подстицање интереса за математику, развијање способности 

за боље увиђање односа међу стварима и појавама, неговање упорности и стрпљења, 

тачности и сналажљивости у решавању нумеричких и нестандардних задатака, као и 

припрема за такмичења. 

     Кроз 36 часова реализоване су следеће теме: математички проблемски задаци, задаци 

комбинаторике, магичне фигуре, логички задаци, геометријски задаци и математичке игре. 
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Чланови секције били су ученици другог разреда (15 ученика) – љубитељи математике 

који су узимали учешће у рад сходно својим знањима и способностима. 

     Ученици су узели учешће на међународном такмичењу „Кенгур без граница“ и 

постигли добре резултате. Такође су учествовали и на школском такмичењу из 

математике. 

 

 

                                                                                                      Вања Анђелковић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА (трећи разред) 

 
 

Циљ секције је развијање и подстицање интереса за математику, развијање способности за 

боље увиђање односа међу стварима и појавама, неговање упорности и стрпљења, 

тачности и сналажљивости у решавању нумеричких и нестандардних задатака.  

 

Кроз 36 часова реализоване су следеће теме: Логички и комбинаторни задаци, 

Дешифровање, Нестандардне методе решавања задатака, Мало геометрије, Проблемски 

задаци,  Математичке игре као и проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе. 

 

Чланови секције били су ученици трећег разредa (редовно је долазило њих 9). 

Љубитељи математике узимали су учешће у раду сходно својим знањима и способностима.  

 

Ученици су учествовали на такмичењима из математике и постигли следеће резултате: 

 2 ученика пласмана на општинско такмичење, на ком је освојено једно 3. место;   

 

Ученици су заинтересовани за решавање нестандардних задатака. Забавно им је и 

решавање задатака у пару или групно.Рад секције је оцењен позитивном оценом.  

 

 

Водитељ секције 

Зорана  Плавшић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА (четврти разред) 
 

 

Циљ секције је развијање и подстицањ еинтереса за математику, развијање способности за 

боље увиђање односа међу стварима и појавама, неговање упорности и стрпљења, 

тачности и сналажљивости у решавању нумеричких и нестандардних задатака.  

 

Кроз 36 часова реализоване су следеће теме: Логички и комбинаторни задаци, 

Дешифровање, Нестандардне методе решавања задатака, Мало геометрије, Проблемски 

задаци, Задаци са досадашњих такмичења, Математичке игре као и проширивање и 

продубљивање садржаја редовне наставе.  

Чланови секције били су ученици четвртог разредa (редовно је долазило њих 8) и један 

ученик трећег разреда. Љубитељи математике узимали су учешће у раду сходно својим 

знањима и способностима.  

 

Ученици су учествовали на такмичењима из математике: 

 

 Школско такмичење из математике-  9 ученика 

  општинско такмичење - 5 ученика 

 „Кенгур без граница“ – 9 ученика 

 

Ученици су заинтересовани за решавање нестандардних задатака. Забавно им је и 

решавање задатака у пару или групно.Рад секције је оцењен позитивном оценом.  

 

Водитељ секције 

Нада Бунчић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

У школској 2018/2019.години за ликовну секцију планирано је 36 часова. Реализовано је 35 

часова по плану и програму, један час није одржан што је у границама дозвољеног.  

Секцију су похађали ученици од 1. до 4. разреда, укупно њих 20.  

Ученици су заинтересовани за ликовну секцију, па су у раду били активни и мотивисани. 

На паноима у учионици и у холу школеизлагали смо различите ликовне радове на тему 

јесени, зиме, Нове године, Светог Саве, за пријем предшколаца, Ускрс, Дан школе, 

пролећа, лета. Слали смо радове за школски часопис Витез поводом Витезовог ликовног 

конкурса и добили бројне награде. Правили смо новогодишње честитке, честитке поводом 

8.марта, а имали смо и ликовну радионицу и поклоне за предшколце. Такође, поводом 

новогодишњег базара правили смо различите ликовне радове, које смо успешно 

распродали и остварили добру зараду, која је отишла са осталим средствима у школску 

касу, а Савет родитеља је одлучио да се новац уожи за куповину реквизита и опреме за 

физичку културу.  

Користили смо различите материјале, средства и ликовне технике и поступке у раду. 

Ученици су се маштовито, креативно и слободно ликовно изражавали и стварали. 

Нарочито интересовање показали су за колажирање, рад са пластелином, као и за 

различите материјале за рециклажу.  

Трудићем се да и у наредној школској 2019/2020.години будемо вредни, активни и да 

остварујемо добре резултате. 

Учитељица: Милена Минић 
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РИТМИЧКА СЕКЦИЈА ЗА УЧЕНИКЕ MЛАЂИХ РАЗРЕДА ,  

ШКОЛСКЕ 2018/19.ГОДИНЕ   (25 чланова секције) -- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

 

 

 

 

  

ТЕМЕ: 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА: 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 

1. -Природни облици кретања                 5 Септембар,октобар 2018. 

2. -Пантомима 3 Током године 

3. -Импровизација покретима уз музику  6 Новембар,децембар 2018. 

4. -Припрема кореографија 

 

 

6 Новембар 2018. 

Фебруар 2019. 

  

У ТОКУ 1.ПОЛУГОДИШТА СВЕ 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СУ 

УСПЕШНО ОСТВАРЕНЕ. 

 

Укупно: 

 

20 часова 

 

РЕАЛИЗОВАНО 

 -Представљање секције изабраном 

кореографијом. 

2 Учешће на завршној 

приредби поводом краја 

шк.године –ЈУН 2019. 
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Циљеви и задаци: 

1. Развијање моторичких способности и учења 

2. Стицање позитивног искуства бављења физичком активношћу 

3. Комуникација са вршњацима и учитељем 

4. Повећање степена ангажованости ученика у ваннаставним активностима 

Ритмичка секција ове школске године уписала је  25 чланова, од којих је већина долазила 

редовно. Одржано је 37 часова. 

 -Сусрет са предшколцима и упознавање са 

радом радионице 

 

4 Отворена врата за 

родитеље и будуће ђаке 

прваке 

 

  -Учешће на школској приредби за Дан 

школе. 

8 МАЈ 2019. 

Учествовали смо на 

школској приредби 

поводом Дана школе са 

кореографијом,,Шта је 

љубав“ 

 -Посета другим радионицама 

 

 

 

3 Сарадња остварена током 

припрема за школску 

приредбу 

  

У ТОКУ 2.ПОЛУГОДИШТА СВЕ 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СУ 

УСПЕШНО ОСТВАРЕНЕ. 

 

 

Укупно: 

 

17часова 

 

РЕАЛИЗОВАНО 
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               Планом секције ученици су научили 3 нове кореографије : 

                 -Пингвинску игру 

                 -Љубав је... 

                 -Како расту деца 

Такође,на дан презентације школе будућим првацима (Дан отворених врата за родитеље и 

будуће ђаке прваке) приказано је како ми то лепо радимо. Већи број будућих првака се 

ухватио у возић и весело скакутало уз пригодну музику која је изабрана, уз помоћ чланова 

секције. 

Својим учешћем на приредби за Дан школе (њих 25),  допринели смо  лепом расположењу. 

              Такође смо се представили родитељима на завршној приредби за крај школске године. 

 

                                                   Руководилац секције: 

                                                            Булатовић Лидија 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 У школској 2018/19.години, за фолклорну секцију  је планирано 36 часова, 

реализовано јесвих 36 . Секцију је  пратило 24 ученика првоги другог разреда.Планирани 

садржаји су реализовани.  

 Реализоване активности у периоду септембар 2018 – јун 2019.су: 

- План и програм фолклорне секције је остварен у потпуности 

- Формирана је група од 24 ученика , коју чине ученици првог и другог разреда 

- План је почео са реализацијом средином  септембра 2018. док су ученици били 

упознати са програмом прве недеље септембра 2018.године 

 Евалуација 
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- Ученици су заинтересовани за  народну песму и  игру и воле да се покретом 

изражавају 

- Фолклорна секција је и ове, као и у претходној години веома успешно остварила 

план 

- Учествовали су у обележавању Дана школе сплетом народних игара из Шумадије 

- Учествовали су  у такмичењу „Покажи шта знаш“- на Букуљи 

- Ученици другог разреда су својим родитељима одиграли научене игре на завршној 

приредби и на приредби поводом обележавања Дана жена-8.марта 

  

Координатор фолклорне секције 

Дајана Тркуља 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Годишњи фонд часова: 36 

Недељни фонд часова: 1 

Еколошка секција је окупљала ученике првог и другог разреда, укупно 10 ученика, 

углавном ученике одељења 1-1. Развијајући љубав према природи и очувању животне 

средине, учи нас како да живимо у складу са њом. На часовима еколошке секције се много 

времена посветило  разговору о значају и начинима чувања животне средине. Ученици су 

на часовима научили разне песмице са темом екологије, као и драмски текст – Екологија.. 

Правили су разне украсе од лишћа,семенки, новина, кутија за јаја, папира и осталог 

рециклирајућег материјала. Умногоме су допринели уређењу паноа у холу школе, а у 

складу са планом и програмом секције. Обележен је дан планете земље, дан планинара, 

дан јабука, светски дан воде као и други датуми од важног еколошког значаја. Еколошка 

секција је учествовала у две пројектне активности у току школске 2018/2019, а то су: 

Новогодишњи базар и модна ревија „Еко-фешн“ где се од рециклираног материјала 

правило разно оруђе, украси, накит, одела и слично. Учествовали смо и у акцији „Чеп за 

хендикеп“ тако што смо организовали одељењско тамичење између дечака и девојчица. На 
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часовима еколошке секције ученици су се упознали са занимљивом научном литературом. 

Посебно бих истакла да су  ученикци  дали велики допринос у раду и функционисању 

секције и били веома заинтересовани за рад. Активно су учествовали у раду, прикупљали 

материјал, тимски израђивали плакате, еколошке поруке, проналазили бројне текстове и 

литературу као и фотографије и константно бринули о чувању своје околине.  

 

Руководилац секције Јасна Јовановић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ БОТАНИКА  

 

Током ове школске године рад секције је бројао свега неколико ученика, а задаци и 

циљеви који су утврђени планом и програмом су реализовани.   

За 2018/2019. школску годину планирано је 36 часова секције за млађе разреде и исто 

толико одржано. 

Током рада секције упознали смо се са разним биљкама наших крајева. Ученици су 

правили хербаријум, пресовали биљке, групним радом вредних малих ботаничара 

направили пано секције. Ђаци су редовно долазили, увек били спремни за час са спремним 

и испресованим биљкама о којима смо учили претходних часова.  

Надам се да им је ова секција помогла да сазнају много више о биљкама о којима су већ 

учили, као и да су стекли знања о новим и да та знања примене у пракси у природи 

препознавајући биљке о којима су учили. 

Извештај урадила 

Дујић Тина 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ДОМАЋИНСТВО 

 

За школску 2018/19. годину је планирано 36 часа. Одржано је свих 36. У ову секцију ове 

године је било укључено 17 ученика  првенствено из другог и трећег разреда. Сам рад 

секције је текао по плану.  

      Ученици су вредно радили  у савладавању предвиђених садржаја.У оквору ове секције 

ученици су требали да се оспособе за самостално остајање код куће док су њихови 

родитељи на послу. Учили су о томе како треба : одржавати хигијену домаћинства, 

користити шпорет, усисивач , веш машину и друге кућне апарате, како подгрејати ручак, 

испржити јаје,поставити сто, опрати судове, усисати кућу, ушити дугме, али и 

опасностима које могу да се десе коришћењем горе наведених кућних апарата и како се 

опходити у случају незгоде. Одређени број часова  реализован је у трпезарији школе и 

кухињици која је у склопу трпезарије. У разговору са родитељима ученика који су 

похађали ову секцију , дошла сам до закључка да су деца схватила озбиљност ове секције и 

већину садржаја почела да примењује код куће. Напоменула бих да је секцију похађао и 

велики број дечака. 

ЗАКЉУЧАК: Све предвиђене активности су спроведене што значи да је план и програм 

реализован у потпуности, а циљ ове секције је постигнут у потпуности. 

 

Подносилац извештаја 

Александра Станишић  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ „ИГРОМ И ПЕСМОМ КРОЗ СВЕТ“   

 

За школску 2018/19. годину је планирано и одржано 36 часова секције. У музичку 

секцију ове године је било укључено 15 ученика првогразреда. Сам рад секције је текао по 

плану. Циљеви и задаци секције су остварени. Код деце се развила љубав према музици, 
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интересовању и креативности за песму и игру. Код ученика се развила осетљивост за 

музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе разних народа и народности. 

Ученици су вредно радили  у савладавању 20 дечјих, народних и ауторских песама 

из наше и других земаља света. Учествовали су на приредби поводом школске славе Свети 

Сава и приредби за Дан школе. Рад секције представљен је и предшколцима и њиховим 

родитељима на отвореном дану школе.  

ЗАКЉУЧАК: Све предвиђене активности су спроведене што значи да је план и програм 

реализован у потпуности. 

Подносилац извештаја 

Светлана Шкеровић  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Током школске 2018/2019. године спортску секцију водила је учитељица продуженог 

боравка I3, Даница Качавенда.Секцију је похађало 18 ученика. 

За школску 2018/2019. годину планирано је 36 часова и сви часови су 

реализовани.Ученици су на часовима спортске секције научили шта је спорт, спортска 

секција и зашто је важно да се бавимо спортом. Часови спортске секције су углавном 

одржани на школском терену, школском дворишту а понекад и у сали за физичко. Такође, 

ученици су упознати са справама и реквизитима које ћемо користити током секције 

(струњаче, чуњеви, полигони и др.)  

Стечена знања и вештине ученици су применили кроз разне полигоне, игре и такмичења 

која су одржана у току школске године. За крај школске године организовали смо 

такмичење под називом „Покажи шта знаш“ где су ученици показали своје способности и 

вештине. 



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

207 
 

Надамо се да ће ова секција у будућности окупити више ученика и да ће то бити ученици 

из других одељења. 

Учитељица продуженог боравка и спортске секције 

Даница Качавенда 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ – ,,ПУТ ОКО СВЕТА'' 

 

Секцију-  Пут око света је похађало 13 ученика одељења 1-2. Реализована је у понедељком 

и четвртком у 08 часова као пречас. секција обухвата 36 часова. 

Деца су кроз занимљиве и прилагођене садржаје упозната и научила појмове као што су 

океани, континенти. 

Сваки континент је обрађен по темама од највише планине, главног града, занимљивости. 

Истакнути су садржаји као што су вулкани и земљотреси, деца су гледала документарни 

филм како настају. Деца умеју да препознају на глобусу и карти основне појмове секције. 

Деца су гледала прилагођене анимације о настанку континената, цунамија, торнада. 

Научили како се спасити од елементарних непогода. 

Упознати су са различитим људским расама- сличностима и разликама. 

Занимљивости о градовима и државама су се посебно допале деци. Деца су видела на 

компјутеру фотографије свих појмова. 

Посебно је истакнута област ,,Лепоте Србије“, где су ученици упознати са 

занимљивосттима из Србије. 

Радо су учествовали на два квиза снања „Покажи шта знаш“. 

Секцију реализовала 

Светлана Чанчаревић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ,, ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА'' 

 

Током школске 2018/2019. године секцију Игре без граница водила је Сузана Раичевић, 

учитељица одељења I1.Секцију је похађало 17 ученика. 

За школску 2018/2019. годину је планирано 36 часова, колико их је и одржано. Задаци 

утврђени планом и програмом су реализовани. Ученици су на часовима секције научили 

нове игре: „Медуза“, „Стратегија“, „Луда 27-ица“,... које су играли и током слободних 

активности. Активно су учествовали у изради потребних реквизита. 

Стечена знања и вештине су имали прилике да покажу приликом одељењског такмичења 

које је реализовано на теренима Дечјег летовалишта Букуља на настави у природи. 

Сузана Раичевић 

 

 

6.2.2. СЕКЦИЈЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Рецитаторска секција старијих разреда окупља ученике од 5. до 8. разреда. Ове године ова 

секција јеимала 18 чланова. Било је 9 ученика из 5. разреда, 5 ученика из 6. разредаи 4 

ученика из 7. разреда. У току првог полугодишта неки ученици су увидели да не могу 

ускладити друге обавезе са секцијом и одустало је њих троје.  

Одржано је 20 часова секције. Планирано  је за ову школскугодину дасе секција држи 

сваке друге недеље, али због обавеза и захтевности, морали смо одржати више. Ученици 

су на часовима секције вежбали артикулацију и дикцију, вежбе за концентрацију, емоције, 

импровизацију...  

Школско такмичење организовано је 26.2.2019. Пријавило се 19 кандидата. Прво место 

освојила је Марија Кисо са песмом „На пример заљубљивање“ Виолете Јовић. Друго место 
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Нађа Костадиновић са песмом „Чудесни свитац“ Добрице Ерића, а треће место деле 

Анђела Ђоговић са песмом „Има ли шта лепше“ Љ. Ршумовића и Андреа Митровић са 

песмом„ Још једном зашто“ Драгана Лукића. 

Oпштинско такмичење одржано је 5.3.2019.у ОШ „20.октобар“, наша такмичарка није 

успела да се пласира на градско такмичење. 

У априлу и мају биле су пробе за наступ за Дан школе. 

Руководилац, Радмила Орељ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

У овој школској години планирано је 18 часове Драмске секције и толико часова је и 

одржано. Након одржане аудиције у октобру, ученици петог, шестог и осмог разреда 

имали су школу глуме која је обуватала: вежбе за концентрацију,  импровизацију, мимику, 

гест, групне вежбе са задатом темом итд. Осим ових вежби ученици су се припремали за 

наступ за Дан школе 15.5. 2019. године. За ову прилику одабране су песме Десанке 

Максимовић како бисмо обележили годишњицу њеног рођења. 

На Дану школе у оквиру Драмске секције учествовали су ученици шестог и осмог разреда. 

Чланови Драмске секције били су и водитељи програма. Осим овог наступа, чланови 

Драмске секције имали су и радионицу у марту на Дану отворених врата за прваке, а 

спремали су и кратак одломак из „Сумњивог лица“ за час лектире у осмом разреду. 

Руководилац, Сузана Кићановић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Кошаркашка спортска  секција  је у попуности реализована у току школске 2018/2019.   

Кошаркашку секцију водио је  наставник Александар Човић. 

Термин koшаркашке секције је био петком  од 15:10 до 16:00.  



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

210 
 

 У укупан фонд одржаних часова спортских секција у току школске 2018-  2019. године 

нису обухваћени часови припреме уочи такмичења (према Календару такмичења) и вођење 

ученика на такмичења (општинска, градска, републичка). 

 
Руководилац спортских секцијаАлександар Човић 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МАШИНСКЕ, АРХИТЕКТОНСКЕ И САОБРАЋАЈНЕ 

СЕКЦИЈЕ 

Извештај секција наставника ТИО   и ТИТ  за 2018/2019.годину 

- Машинска секциja 

- Архитектонска секција- одржано 25часова 

- Саобраћајна секција–одржано 32 часова 

 

Од самог доласка ученика петих разреда  па надаље, константно пратимо склоности и 

способности индивидуално ученика, те усмеравамо и предлажемо према склоностима 

,најбољу одговарајућу дисциплину за сваког ученика. 

Овај начин рада се показао у досадашњем раду као практичан и са добрим повратним 

резултатима. 

Трудимо се да ученике оспособимо да буду технички и информатички обучени, развијамо 

техничко мишљење и вештине у различитим сферама живота. 

Читав низ година,наши ученици су присутни са запаженим резултатима на свим 

такмичењима. 

Као закључак намеће се стални задатак рада и проширивања захтева ученицима 

опредељених за све техничке дисциплине. 
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Због велике специфичности предмета Техника и технолигија и интересовања ученика за 

нове технологије , могуће је направити велики број секција.Секције могу да похађају 

ученици који имају афинитете према одређеној теми, а  с намером да развију креативни 

приступ проблему и буду самостални у раду. 

Савремено доба донело је нове информатичке технологије и модерна наставна 

средства.Коришћењем различитих медија на часовима треба да буде у функцији 

продубљивања интересовања ученика за одређену тему. 

Општинско такмичење је било одржано 16.3.2019. у ОШ“Иван Гундулић''. 

Ученици који  су ишли на општинско такмичење: 

-пети разред:Марко Половина, Ксенија Миливојевић,Ања Поповић 

-шести разред:Нађа Митић, Марија Новковић,Иван Алајбег 

-седми разред: Теодора Милетић, Александар Батножић 

Ученик Марко Половина је био први на општинском такмичењу и пласирао се на окружно 

где је освојио друго место и пласирао се на републичко . 

Због промене распореда часова је било тешко организовати секције и уписати у 

електронски дневник. 

 Нада Миливојевић 

Виолета Девић 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

Годишњи фонд часова 36 (одржано 35 часова) 

Недељнифондчасова 1 

Еколошка секција је окупљала ученике шестог разреда и то бројчано: 

17 ученика шестих разреда. 
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На часовима еколошке секције обрађене су следеће теме: 

ЕКОЛОШКА  секција                                                                  Весна Нерић     

Ред. 

бр 
Садржај Бр. ч. Реализација 

 

1.                  

Упознаванје ученика  са  акционим  планом  еколошке  

секције  и  пријем  нових  чланова 

Значај и заштита живог света  

Припрема материјала за обележавање 4. Октобра 

Светског дана за заштиту животиња 

 

1 

3 

1 

 

септембар 

2. Обележавање  4. Октобра светског дана за Заштиту 

животиња изложба 

Улога  воде у  природи  

Проблеми  дефцита  пијаће  воде  на  Земљи  

Пресађивање биљака  

 

1 

1 

1 

1 

 

 

октобар 

3. Одржавање акваријума и тераријума 

Загађивање земљишта 

Ефекат стаклене баште 

1 

1 

2 

 

новембар 

4. Обележавање светског Дана борбе против АИДС- а  

Озонски омотач 

Уништавање озонског омотача 

1 

1 

2 

децембар 

5. Уређење кабинета и одржавање акваријума и тераријума 3 јануар 

6.  

Пирамида здраве исхране 

 

 

2 

 

 

фебруар 

7. Земљиште,  састав и улога 

Угроженост и заштита  земљишта 

Одржавање акваријума и тераријума 

Угрожене врсте Србије 

2 

1 

1 

1 

 

март 

8. Национални паркови (биодиверзитет) 

(Копаоник, Ђердап, Фрушка гора)  -ППТ 

3 април 

9. Припрема препарата за микроскопирање 

Израда микроскопских препарата 

Припрема  и садња биљака 

1 

1 

1 

мај 

10. Сређивање акваријума и тераријума 2 јун 

                              Годишњи фонд: 36 часова 

 

Ученици су имали прилику да одледају пар филмова на тему: Националних паркова, 

заштите озонског омотача и биодиверзитета и угрожених врста Србије. Са ученицима су 

реализоване Акције чишћења школе. Редовно се води брига о кабинетским животињама 

корњачи, акваријумским рибицама и птицама.Остварени су циљеви и задаци секције: 
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подстицање интересовања ученика за новим сазнањима, оспособљавање ученика за 

коришћење разних извора информација са интернета, енциклопедија, развијање 

радозналости и истраживачког духа, развијање интересовања за самостално истраживање. 

Наставница биологије 

Весна Нерић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГЕОГРАФСКЕ СЕКЦИЈЕ  

 

Годишњифондчасова 26 (одржано 30 часова) 

Недељнифондчасова 1 

Географска секција је окупљала ученике петог и шестог разреда и то бројчано: 

16 ученикапетогразреда и 8ученикашестогразреда. 

Начасовимагеографскесекцијеобрађенесуследећетеме: 

 

Редни број 

теме 

Наставна тема Укупан број часова 

по теми 

Време реализације 

1. Увод у географску секцију 2 септембар 

2. Васиона и Земља 5 септембар  -                    

октобар 

3. Географска карта 4 новембар 

4. Планета Земља 15 децембар - април 

5. Становништво и  насеља 

наЗемљи 

4 мај-јун 

Годишњи фонд 30  

 

Ученици су имали прилику да одгледају пар филмова на тему: Васиона и Земља и Човек у 

Космосу. Остваренисуциљеви и задаци секције: подстицање интересовања ученика за 

новим сазнањима, оспособљавање ученика за коришћење разних извора информација, 

развијање радозналости и истраживачког духа, развијање картографске писмености и 

оспособљавање за самостално истраживање. 

Наставник географије 

ДраганаТомић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 У току школске године 2018/2019. реализовано је 36 часова секције. Наставни план 

и програм је реализован у потпуности. Часове је похађало укупно 16ученика, (1 ученик 

петог, 3 ученика шестог разреда, 12 ученика седмог разреда) Евиденција часова и долазака 

ученика налази се у елекстронском Дневнику рада. Ученици су изводили композиције 

различитих жанрова. Рад је обухватио техничке вежбе, анализу нотног текста, слушање 

примера који ће се изводити, мултимедијалне презентације о композитору и стилу коме 

припада дело које се изводи и извођење композиција. Методе рада које су биле заступљене 

су  демонстрација и практични рад, а облици групнии индивидуални. Ученици су на 

часовима музичке секцијепевали, анализирали и закључивали. 

Ученици су свој рад јавно презентовали у културним манифестацијама у школи и ван ње, 

као и на такмичењима. 

 Ревија стваралаштва деце и младих Новог Београда у СКЦ-у Студенски град – 06. 10. 

2018. 

 Снимљен је материјал за аудио CD-ове за други разред основне школе издавачке куће 

„Фреска“ – 06. 12. 2018. 

 Свечана прослава Светог Саве 27. 01. 2019. 

 Свечана прослава Дана школе 15. 05. 2019. 

 Такмичење Златна сирена 21. – 23. 01. 2018. општинско такмичење – освојена су једно 

I места, три II места два III места 

Златна сирена: 

 Симона Стојановић 72 – прво место 

 Софија Урукало 61 – друго место 

 Катарина Јанковић 72 – друго место 

 Новак Албијанић 51 – треће место 

 Дуња Николић 62 – треће место 

 Ана Јовановић 62 – треће место 

 Марија Кисо 72 – треће место 
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 Миљана Симић 72 – треће место 

 

 Републичко такмичење у традиционалном певању, одржано је 12. 05. 2019. године у ОШ 

„Младост“ у београду. Учествовало је 4 ученика у три категорије и освојили су следеће 

награде;: 

 Соло – Софија Урукало 61 – 1. награда 

 Терцет – Симона Стојановић 72, Марија Кисо 72 и Катарина Јанковић 72 – 1. награда 

 Квартет – Симона Стојановић 72, Марија Кисо 72, Катарина Јанковић 72  и Катарина 

Јокић 72 – 2. награда 

 

Наставник музичке културе 

Александра Тасић Адамовић 

 

6.3. ЕКСКУРЗИЈЕ  И ПОСЕТЕ 
 

6.3.1  МЛАЂИ РАЗРЕДИ 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ ПОСЕТЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

МЛАЂИ РАЗРЕДИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОСТВАРЕНИ САДРЖАЈИ РАЗРЕД 

11.10.2018. Посета библиотеци  

„Вук Караџић“ 

Први разред 

11.10.2018. Биоскоп „Фонтана“ анимирани 

филм“Том и Бобмисија 

спасавања света 

Други, трећи  и четврти разред  

25.10.2018. Први разред 

17.10.2018. Једнодневна екскурзија 

 (Мали Иђош) 

 Први разред 
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17.10.2018. Једнодневна екскурзија 

(Београд Пећинци-Бојчинска 

шума-манастир Фенек) 

Други разред 

17.10.2018. Једнодневна екскурзија 

(Јагодина) 

Трећи и четврти разред 

30.11.2018. Посета позоришту Студентски 

град-представа „Мали-велики 

принц“ 

Први, други, трећи  и четврти 

разред 

9.3.2019. Посета Зоолошком врту Прво два 

15.3.2019. Пројектна настава – шетња до 

Ушћа 

Први разред 

18.3.2018. Посета биоскопу „ Фонтана“ 

анимирани филм „Аладин и 

летећи ћилим“ 

Први, други, трећи  и четврти 

разред 

8.4.2019.-15.4.2019. Настава у природи 

„Аранђеловац“ Букуља 

I-3, II-1, II-4, III-1, IV-1, IV-2 

10.4.2019. Посета Народног музеја у 

Аранђеловцу 

I-3, II-1, II-4, III-1, IV-1, IV-2 

13.4.2019. Посета Рисовачке пећине I-3, II-1, II-4, III-1, IV-1, IV-2 

15.4.2019.- 22.4.2019. Настава у природи 

„Аранђеловац“ Букуља 

I-1, I-2, II-2, II-3 

18.4.2019. Посета Народног музеја у 

Аранђеловцу 

I-1, I-2, II-2, II-3 

20.4.2019. Посета Рисовачке пећине I-1, I-2, II-2, II-3 

7.5.2019. Пројектна настава – 

Калемегдан 

Први разред 

21.5.2019. Позориште лутака „Пинокио“ 

позоришна представа „Баш 

Челик“ 

II-1,II-2, II-3, II-4, III-1, IV-1, 

IV-2  

28.5.2019. Пројектна настава –Ташмајдан Првo два 
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20.5.2019.- 27.5.2019 Настава у природи 

„Аранђеловац“ Букуља 

III-2, III-3, IV-3 

22.4.2019. Посета Народног музеја у 

Аранђеловцу 

I-1, I-2, II-2, II-3 

25.4.2019. Посета Рисовачке пећине I-1, I-2, II-2, II-3 

26.5.2019. Одлазак у Цркву св. Димитрија 

на св. Литургију 

Ученици који похађају верску 

наставу 

28.5.2019. Позоришна интерактивна 

представа „Средњовековни 

Београд“ –  у оквиру Пројектне 

наставе 

Први разред 

17.05- 24.05.2018. Посета Com Trade-у и 

дигиталној учионици и 

редакцији Телеграфа.   

Првo два 

13.6.2019. Посета биоскопу „ Фонтана“ 

анимирани филм „Ружњићи“  

III-2, III-3, IV-3 

14.6.2019. Излет на планину Авала  Првo два 

03.06.2018.   Посета Цркве Св. Димитрија 

Нови Београд 

Четврти разред 

 

 

 

Извештај о реализованој екскурзији 17.10. 2019. 

Београд-Салаш Катаи – Мали Иђош 

 

У среду 17.10.2018. Ученици првог разреда (укупно 61 ученик) у пратњи својих учитељица 

су кренули из Београда на једнодневну екскурзију коју је организовала туристичка 

агенција „Октопод“ из Београда.  

Након потврде од стране дежурног полицајца испред Хале спортова на Новом Београду и 

вође пута да је аутобус исправан, кренули смо на екскурзију у 8:00 часова. Возили смо се 

аутопутем ка Суботици. На половини пута направљена је краћа пауза на Нис пумпи ради 

одмора и ужине за децу.У 10:45 смо стигли на Салаш Катаи.Деца су имала топлу 
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добродошлицу од стране запослених на салашу. Активности за децу које су биле 

реализоване на салашу су: 

-вожња у приколици коју вуку 2 коња, што је за децу представљало прави доживљај  -

спуштање жичаром прилагођене узрасту деце  

-јахање коња 

-јахање магарца 

-слободно време на ливади за фудбал, игре лоптом или слободне активности 

Након активности, деца су обишла у пратњи водича и учитељица салаш, упознали су се са 

многим домаћим животињама које су видели у природном окружењу. Сазнали су чиме се 

хране, где живе, како се крећу. Хранили су коње шаргарепом што им је оставило посебан 

утисак. 

Ручак је био ко 13 часова на салашу у великој трпезарији. Ручак је садржао: домаћу супу, 

поховану пилетину пире кромпир, салату, сок и хлеб. После ручка деца су имала слободно 

време на игралишту са љуљашкама, клацкалицама и головима за фудбал. 

После слободног времена посетили смо земуницу, кућу под земљом. Ту су се деца 

упознала кроз причу о начину живота у земуници, такође и о старим предметима и 

начинуправљењаземунице.После тога, око 15 часова смо аутобусом кренули у Мали Иђош. 

Вожња је трајала око 15 минута, ту смо посетили Музеј хлеба браће Катаи. Видели су 

стару пећ, и сазнали како се раније правио хлеб, такође су видели много фотографија 

пекаре. Затим смо посетили кућу- музеј са старим стварима из времена наших предака. 

Деца су видела стари намештај и сазнали на који начин су раније људи живели. 

На самом крају нашег путовања смо посетили и мање језеро где су деца у природи имала 

прилику да ужинају домаће штрудле са чоколадом или орасима.Слободно време ту за игру 

је било од 16:30-17:00ч. 

Повратак за Београд је био у планирано време у 17ч. 

Долазак у Београд око 19ч на исто место испред Хале спортова. 

Екскурзија је протекла у најбољем реду. Све активности су реализоване у потпуности и 

деца су била презадовољна организацијом. 

Извештај поднела: 

Светлана Чанчаревић 



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

219 
 

Београд-JAГОДИНА-Београд 

 

Дана, 18.10.2018. године,шест  одељења ученика наше школе-три одељења трећег и 

одељења четвртог разреда,укупно 137 ученика (III1-25 уч.,III2-21уч.,III3-23 уч.,укупно 69 

ученика и IV1-25уч., IV2-23уч. и II3-20уч.,укупно 68 ученика) и 6 учитеља је  реализовало  

једнодневну ескурзију. 

У оквиру целодневног боравка у Јагодини,посетили смо Аква парк-комплекс базена,Музеј 

воштаних фигура и Зоо врт.Након планираних посета,обављен је ручак,после кога је 

слободно врема проведено организовано у уређеном парку на Ђурђевом брду. 

У Београдсмо стигли,у планираном термину,око 19 часовa.  

Сви понуђени и понудом планирани садржаји су реализовани и у потпуности су 

прилагођени узрасту ученика.Деца су се вратила са екскурзије задовољна оним што су 

видела и доживела.  

Предлог: садржаје обогатити са још посета (у околини),које одговарају узрасту ученика. 

 

                                                                 Стручни вођа пута  Гроздана Павићевић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОЈ ЈЕДНОДНЕВНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА 

 ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

МАРШРУТА: Београд – Пећинци - манастир Фенек - Бојчинска шума – Београд 

 

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ 

Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује ван школе. 

Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава 

и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и достигнућа, 

као и здравствено рекреативни опоравак ученика. 

Планирани садржаји били су: 
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 Београд-полазак аутобуса испред Хале спортова (8.00 часова) 

 Одлазак у Пећинце 

 Обилазак музеја хлеба у Пећинцима 

 Слободно време и игра у Бојчинској шуми 

 Ручак (супа,главно јело,салата,хлеб,десерт и сок) 

 Слободно време и игра 

 Обилазак манастира Фенек 

 Повратак у Београд (18.00 часова) 

У среду 17.10.2018. у организацији туристичке агенције “Октопод травел“, ученици другог 

разреда (њих 99) са својим учитељицама Дајаном Тркуља, Драганом Миок, Миленом 

Минић, Маријом Марковић, Тином Дујић, Тамаром Пантелић и Вањом Анђелковић, 

кренули су на једнодневну екскурзију. Након што је дата сагласност од дежурног 

саобраћајног полицајца који је прегледао аутобус, као и вође пута, кренули смо у 8.00 

часова. Возили смо се ауто-путeм до Пећинаца где смо посетили Музеј хлеба „Јеремија“. 

Ученици су се упознали са више од 2000 музејских експоната који су распоређени у три 

поставке: оруђа за обраду земље, збирке предмета за израду хлебова, збирку хлебова. По 

завршетку посете музеја имали смо слободно време (око 30 минута). Након посете музеју, 

крећемо ка Бојчинској шуми где смо шетали шумом, видели мангулице, породилиште за 

мангулице и друге животиње. У 13.00 часова био је организован ручак у ресторану 

„Бојчинска колеба“. Одмах по завршетку ручка ученици су имали слободно време за 

дружење и игру. Након ужине и сокова, кренули смо пут манастира Фенек, задужбине 

Стефана и Ангелине Бранковић из петнаестог века.   

Кренули смо ка Београду и у Београд смо стигли у 18.00.Екскурзија је протекла у 

најбољем реду. 

ЗАКЉУЧАК: 

Садржај екскурзије је у потпуности реализован. Успешно је извршена корелација са свим 

наставним предметима, на опште задовољство деце и свих који су учествовали у 

остварењу ове екскурзије. 
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Подносилац извештаја: 

Дајана Тркуља 

 

6.3.2 .СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 
 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Ученици петог разреда су 10.10.2018. ишли у Музеј афричке уметности. Сазнали су доста 

о уметности и култури афричког континента, видели интересантне статуе и предмете. 

Учествовали су у креативној радионици, која се огледала у прављењу афричких маски, 

које су деца касније понела са собом. Исте су биле окачене у холу школе. 
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Деца су 25.10. 2018. ишла у биоскоп Фонтана и гледали су филм „Злогоње“. Филм је 

забавна авантура која прича причу о снази дечје воље и лепоти маштања, који помажу да 

се преброде проблеми стварног света. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Ђаци су у оквиру „ Чувара природе“посетили Аду сафари и Дунавски кеј; из Народног 

позоришта смо враћени јер се главна глумица у представи „ Госпођа министарка“ 

разболела. Реализована је екскурзија Шид, Сремска Митровица, Засавица (3.јуна). 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Биоскоп „Фонтана“  филмска пројекциј „Злогоња“ – 25. 10. 2018. – 42 ученика седмих 

разреда 

Позориште „Душко Радовић“, представа Велики одмор  – 04. 04. 2019. – 15 ученика 72 

Екскурзија, Источна Србија – 17 – 18. 04. 2019. – 37 ученика седмих разреда 

Црква Светог Димитрија - 26. 05. 2019. - 13 ученика седмих разреда 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

Ученици су посетили Музеј Вука Караџића и Доситеја Обрадовића, 31.10.2018. 

Са ученицима осмих разреда у другом полугодишту реализована је тродневна екскурзија 

од 22. до 25. априла на дестинацији: Београд-Сирогојно-Златибор-Мокра гора-Београд. 

Планирани циљеви и активности су остварени. (Извештај је предат педагогу школе). 
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ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ ПЕТИХ РАЗРЕДА: БЕОГРАД – МИШАР- 

ТЕКЕРИШ- ТРОНОША- ТРШИЋ- ВРЊАЧКА БАЊА 2019. 

Дана 10.6. 2019. реализована је једнодневна екскурзија Београд-Мишар-Текериш-

Троноша-Тршић-Врњачка Бања. Наша прва дестинација је била Мишар. Кустос музеја нас 

је упознао са историјским изворима везаним за саму битку, њен ток и живот наших људи у 

том времену. Након тога обишли смо планину Цер и Текериш. Следећа дестинација је била 

манастир Троноша, женски манастир који је значајан у нашој историји по томе што је у 

њему стицао писменост Вук Стефановић Караџић, наш најзначајнији реформатор писма и 

језика.Након манастира смо се упутили у Тршић, родно место Вука Стефановића-

Караџића. Водичи су нас упознали са историјатом и начином живота у том временском 

периоду, ушли смо у Вукову кућу, обишли и погледали све помоћне објекте и сазнали 

многе ствари о Вуку. Бања Ковиљача нам је била следећа дестинација, где смо обишли 

централни парк са прелепом фонтаном и природом. У Београд смо стигли у 20:00. 

Екскурзија је протекла у најбољем реду и реализовани су сви програми преедвиђени 

планом. 

Вођа пута, 

Драгана Миљковић 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ ШЕСТИХ РАЗРЕДА: БЕОГРАД – ШИД- СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА-ЗАСАВИЦА 2019. 

 

Дана 3.06.2019. године ученици 6/1 и 6/2 укупно (29+23)  су у 8 часова ујутру 

кренули испред Хале спортова  пут Шида. У Шиду смо обишли галерију Саве 

Шумановића, чули интересантну причу о животу сликара и његове породице, о његовом 

сликарском раду ... потом смо у пратњи кустоса галерије обишли и кућу у којој је живео 

поменути сликар и сазнали пуно детаља  о животу из тог доба. Након обиласка спомен 

куће, кренули смо пут Сремске Митровице где смо обишли Музеј Срема. За разлику од 

претходног обиласка, ђаци су овде сами обилазили стандардну поставу музеја где су пуно 

појединости могли сазнати о животу људи овог поднебља током првог и другог светског 
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рата. Замерка је да је ипак могло бити једно интересантно кратко предавање из овог 

периода макар од стране стручног водича.  

Око 12 часова смо кренули пут природног резервата Засавице, где смо имали 

могућност да бродом обиђемо део природног резервата  и чујемо занимљивости о 

природним реткостима као што је риба умбра, црна лиска, дабровима који су нестали па 

потом поново реинтродуковани, о рогозу и сивом гњурцу.... Ученици су видели и 

аутохтоне сорте попут мангулица, подолског говечета, балканског магарца... 

У 14 и 30 часова у оквиру етно ресторана је био организован ручак, након чега су 

ученици имали слободно време за дружење, обилазак комплекса и видиковца, обилазак 

дела са животињама.  

У 18 часова смо се прикупили и кренули пут Београда.  У Београд смо стигли око 

19 и 10, испред Хале спортова. Екскурзија је протекла у најбољем реду, и реализовани су 

програми предвиђени планом. Предлог је за наредну годину да се уместо музеја Срема 

обиђе археолошко налазиште Сирмијум и чује занимљиво предавање о истом. 

У Београду,        

04.06.2019.                       наставница  Весна Нерић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ – 7. РАЗРЕД 
 

 

 

Реализована: 17 – 18. 04. 2019. 

Дестинација: Источна Срибија (Гамзиград, Зајечар, Лепенски вир, хидроцентрала Ђердап, 

панорамско разгледање Ђердапске клисуре и тврђаве Голубац, Виминацијум) 

Циљ екскурзијe: Савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним  

упознавањем појава  и односа у природној и друштвеној средини, 

упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа као и 

рекреативно одмор.  

Задаци и садржаји екскурзијe: 



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

225 
 

 Уочавање објеката и феномена у природи. 

 Уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима. 

 Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика. 

 Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима. 

 Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима 

као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота. 

Реализатори: Агенција „Октопод – travel“, Школа, родитељи. 

Превозник: „Октопод – travel“. 

Броја ученика: 

одељење број ученика Одељењски старешина 

71 13 Катарина Митровић 

72 24 Александра Тасић Адамовић 

укупно 37  

 

 РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

 

1. ДАН 

 Посета археолошком налазишту Гамзиград  и царској палати Феликс Ромулијана, 

 Разгледање Зајечара и посета Народном музеју, 

 Рекреативни одмор и ручак у хотелу „Тис“ у Зајечару, 

 Посета археолошком налазишту Лепенски вир, 

 Рекреативни одмор, дружење, дискотека и преноћиште у хотелу „Ђердап“ у Доњем 

Милановцу. 

 

2. ДАН 

 Посета хидроцентрали „Ђердап“ 1, 

 Панорамско разгледање Ђердапске клисуре и тврђаве Голубац, 

 Посета археолошком налазишту „Виминацијум“, 

 Повратака за Београд, 19
30

. 
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НЕРЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

 

 Нереализованих активности нема. 

 

 

 НАПОМЕНА: 

Екскурзија је реализована у периоду од 17. 4. 2019. (8h) до 18. 04. 2019. (19
30

). Циљ 

и задаци екскурзије су реализовани. Садржаји дводневне екскурзије седмог разреда  су, 

такође, у потпуности реализовани.  Пут је протекао без проблема у пријатној и веселој 

атмосфери. 

Ученици су се  пристојно понашали на свим местима које смо обилазили и у лепом 

светлу су представили себе, родитеље и Школу. Захваљујемо се и агенцији на успешно 

реализованој екскурзији.  

Одељењске старешине похваљују све ученике који су у потпуности испоштовали 

договорена правила понашања. 

  

Стручни вођа пута: 

 Александра Тасић Адамовић 

 

ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈИ 8. РАЗРЕД 

 

       ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ 

                       Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује 

ван школле. Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа, као и дружење и рекреативно-зфравствени опоравак ученика.  

 

 

 



ОШ ,,Иван Гундулић'' Нови Београд – Извештај Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

227 
 

САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ 

                          Ученици осмог разреда на екскурзију су кренули 22.4.2019. године у осам 

сати са паркинга код  Хале спортова. На екскурзију је кренуло 35 ученика 8-1 и 8-2 

одељења у пратњи својих разредних старешина Сузаном Кићановић и Сандром Онибус, 

водича екскурзија и лекара у пратњи. Прво стајалиште било је код манастира 

Благовештење цркве из 17. Века. Наставак пута је био према етно-селу Сирогојно. Овде су 

ученици имали довољно времена за шетњу, разгледање и дружење. Након тога упутили 

смо се ка одредишту, одмаралишту агенције „Спрт трим“ на Златибору. Смештај у објекат, 

вечера и дискотека било су резервисани за вече. 

                           Другог дана обишли смо природне лепоте речиве Врело, која је дугачка 

само 365 метара те је називају и река Година, уједно је и најкраћа река у Европи. Након 

ручка ученици су са својим разредним старешинама отишли у центар Златибора, обишли 

смо језеро, а затим су ученици имали слободно време.  

                           Трећег дана , након доручка кренули смо према Мокрој гори. Возили смо 

се музејским возом уског колосека који вуче парна локомотива. Након вожње посетили 

смо село Дрвенград. У Дрвенграду смо одгледали филм Емира Кустурице. Након 

слободног времена у Дрвенграду кренули смо ка Београду. У Београд смо стигли у 19,30.  

                               Разредне старешине имају све похвале на понашање ученика на 

екскурзији. Ученици су били весели и дружељубиви, понашали су се културно и 

пристојно, те су били похваљени од стране радника ресторана, водича и других одраслих 

особа са којима смо били у контакту. Сви циљеви екскурзије су испуњени. 

 

                                                                                Координатор Одељенског већа 8. Разреда 

Сузана Кићановић 
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6.4. НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 

ИЗВЕШТАЈ СА РЕАЛИЗОВАНЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

АРАНЂЕЛОВАЦ-БУКУЉА У ПЕРИОДУ ОД 08.4.2019-15.04.2019. 

УЧЕНИКА ПРВОГ , ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА 

 

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни 

и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за 

први циклус основног образовања и васпитања – у климатски погодном месту из 

здравствено-рекреативних,  образовно-васпитних и социјалних разлога.  

Циљеви наставе у природи су: 

 очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, 

њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;  

 стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и 

организовања и коришћења слободног времена; 

 проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном 

природном и друштвеном окружењу;  

 развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман 

у заштити природе; 

 социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање 

толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном 

наслеђу; 

 развијање позитивних односа према националним, културним и естетским 

вредностима. 

Задаци и садржаји наставе у природи остварују се на основу наставног плана и програма 

образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део Годишњег програма 

рада школе.  
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Настава у природи  реализована  је  од 08. до 15.априла  2019. године. 

 У срцу Буковичке Бање, у Аранђеловцу, налази се дечје одмаралиште Букуља, на 270 м 

надморске висине планине Букуље, удаљено 80 км од Београда 

По два одељења другог(2-1 и 2- 4) и четвртог разреда(4-1,4-2) , одељење 3-1, и одељење 1-

3 наше школе, у пратњи 7 учитеља били су смештени у дечјем одмаралишту  ЦДЛ 

„Букуља у Аранђеловцу“, где су им обезбеђени адекватни услови  за безбедан боравак и 

спровођење планираних активности.Једна ученица из одељења 4-2 је дошла касније због 

здравствених проблема, а из одељења 1-3 је једна ученица отишла раније, такође из 

здравствених разлога. 

    Дан је започињао јутарњом гимнастиком. Након првог доручка следило је  оцењивање 

соба.Свакодневне рекреативно – сазнајне шетње са рекреаторима  омогућиле су нам  да 

упознамо околину Аранђеловца, Буковичке бање и  планине Букуље. Учитељи су наставу 

реализовали  у времену после доручка и после ручка. 

Спортски програм поред традиционалних, штафетних игара обухватао је турнире у 

фудбалу и између две ватре.  

Наставне активности и боравак деце оплемењивали су  и употпуњавали пешачки излети са 

рекреаторима; обилазак Аранђеловца и Буковичке бање; обилазак музеја града; излет до 

хотела“Старо здање; одлазак у Рисовачку пећину, ... 

Вечерњи програм  је садржавао  плесовијаду, вече посвећено талентима, маскенбал и 

ревију фризура.Свих седам дана боравка у Аранђеловцу смо доста времена проводили  у 

природи.Ученици су сваки дан имали четири оброка: доручак, ручак, ужину и вечеру. 

Храна је била разноврсна и квалитетна, али не и обимна. Ученици нису имали велику  

могућностдодатка прилога и салате и могућност замене јела уколико им не одговара.Деца 

су била здрава, задовољна и веома расположена. 

Ученици су се међусобно боље упознали , „обогатили“ своје дружење и стекли нова 

искуства и нова пријатељства, како међусобно , тако и са ученицима из других одељења. 

Пријатну атмосферу , која је трајала током боравка, пренели су по  повратку и у школске 

клупе. 
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Одржани су угледни часови из физичког васпитања и математике у другом разреду 

. Наставна јединица из физичког васпитања је „Трим трчање у природи“, а из математике  

наставна јединица је „Задаци са множењем и дељењем“.  

Закључак: Сви планирани наставни садржаји су реализовани, циљеви и задаци су 

остварени у потпуности, максимално је рађена корелација са свим наставним 

предметима.Дечје одмаралиште „Аранђеловац-Букуља“, је прилагођено узрасту ученика 

од првог до четвртог разреда, али као група имамо замерке: Ученици нису имали велику 

могућностдодатка прилога и салате и могућност замене јела уколико им не одговара, собе 

су имале кревете на спрат. Особље ресторана као ни управник нису уважавали сугестије 

учитеља да се исхрана појача, с обзиром на то да су остајала гладна јер није било додатка, 

а порције су биле јако оскудне. 

 Пуни предивних утисака, које је понајвише  употпунио  рекреатор Влада, вратили смо се у 

Београд 15.04.2019. у 14.00h.  

Извештај подноси 

        Дајана Тркуља- стручни вођа пута                       

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ НАСТАВИ У ПРИРОДИ 

АРАНЂЕЛОВАЦ ,,БУКУЉА''  

(ученици 1-1, 1-2, 2-2 и 2-3) 

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се којим се 

остварујуобавезни и изборни  наставни предмети и ваннаставне активности из наставног 

плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања. Реализована је у  

периоду од 15-22.4. 2019.у Аранђеловцу. 

Састанак деце је био15.4.2019. у организацији Агенције „Центар дечијих летовалишта“ у 

09 сати, а полазак у 09:30након провере аутобуса од стране саобраћајне полиције. У другој 

смени су ишли ученицци 1-1 24 ученика  (Учитељице Јасна Јовановић и Сузана Раичевић), 
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1-2 26 ученика (учитељице Светлана Шкеровић и Светлана Чанчаревић), 2-2 26 ученика 

(учитељице Милена Минић и Милица Трифуновић), 2-323 ученика (учитељица Тина Дујић 

и Тамара Пантелић). Вођа пута је била учитељица Светлана Чанчаревић. На велико 

задовољство преносимо позитивне утиске. Директор школе Иван Ћирић је испратио ђаке у 

Аранђеловац. 

Аранжман је обухватао 7 пуних пансиона са ужином у вишекреветним собама, аутобуски 

превоз, организацију васпитно-образованог рада, здравствену заштиту, осигурање, 

боравишне таксе, услугу преношења пртљага деци од аутобуса до одмаралишта и обратно. 

Сама вожња је трајала планирано време.  

Доласком у Аранђеловац деца су се прво упознала са садржајем одмаралишта и својим 

собама. показано им је где су све просторије. Храна је била изузетно укусна, али у 

недовољним количинама за репету. 

Сви планирани наставни садржаји  су реализовани, циљеви и задаци су остварени у 

потпуности. . Стручни водичитј. аниматорису добили све похвале учитељица и деце за 

стручност и посвећеност. 

Деца су посетила: пећину Рисовача, цркву,град Аранђеловац, споменик. 

Собе су биле простране, док је било недостатака око купатила. поједине кабине нису имале 

завесе и туш каде су пуштале воду,  плочице су биле изузетно клизаве без гумених 

подлога. Замерка на велики број чипованих паса луталица у дворишту 

одмаралишта.Особље и управа одмаралишта су били изузетно љубазни и доступни за 

сваку сарадњу. 

Повратак деце је био 22.4.2019. у 14 часова по предвиђеном плану. 

Деца су се вратила задовољна и пуна позитивних утисака. 

 

У Београду, 22.4.2019.Извештај поднела, Светлана Чанчаревић – вођа пута 
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НАСТАВА У ПРИРОДИ –,,БУКУЉА'', АРАНЂЕЛОВАЦ ОД 20. 5. ДО 27. 5. 2019. 

ГОДИНЕ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

 Дана 20.05.2019.године, у 9:30 часова ученици  III2, III3 иIV3 (укупно 63 ученика), 

учитељице ових одељења, Александра Васиљевић, Зорана Плавшић и Нада Бунчић и вођа 

пута испред агенције „Центар дечјих летовалишта“, кренули су на седмодневну 

рекреативну наставу, у Аранђеловац, на Букуљу. 

Пре поласка, саобраћајна полиција је испред код Хале спортова, потврдила исправност 

аутобуса, којим смо на овај пут кренуле са својим ученицима.  Путовање је протекло у 

најбољем реду, без паузе јер је кратко трајало. У 11:30 часова смо безбедно стигли у 

објекат ЦДЛ на Букуљи. Деца су смештена у собе са по 5 кревета. Један од пет кревета у 

соби је на спрат. С обзиром да су се ти кревети прилично љуљали у неким собама, 

замолили смо домара одмаралишта да их спусти, како би се сва деца безбедно сместила. 

Такође, у одељењу IV3, недостајала је једна соба за девојчице. Проблем се «решио» тако 

што се 6 девојчица тог одељења  сместило у петокреветну собу.  

Затим је одржан радни састанак са благајником одмаралишта, доктором, рекреатором. 

Управник одмаралишта је првог дана нашег боравка био одсутан. На састанку је 

испланирана сатница оброка, састав јеловника. Договорено је да доручак буде у 8:30 h, 

ручак у 13 h, ужина у 16 h, првог дана нема ужине, а вечера у 19:00 h. 

Након састанка, ученици су се повукли у собе да се распакују и одморе од пута. У 13 

часова смо сишли на ручак. Након ручка смо имали слободне активности до 16 h, када смо 

са једним од рекреатора посетили градски парк. Након вечере су уследиле активности које 

су садржале забавни програм упознавања у дискотеци.  

Сваког јутра, пре доручка, у 8 h ученици су имали јутарњу гимнастику са рекреатором. 

Након доручка ученици су свакодневно сређивали собе, како би простор био уредан и 

пријатан за боравак. 
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У преподневну шетњу, након доручка, ишли смо са рекреатором. Сваки дан  смо 

обилазили другу дестинацију ( Рисовачка пећина, цркве Св. Апостола Петра и Павла, Св. 

Архангела Михајла, цркву Врбица, спомен чесма кнезу Милошу Обреновићу...)  Рекратор 

је ученицима кроз мини-драматизације, у којима су неки од њих активно учествовали, 

говорио о занимљивостима везаним за историју нашег народа: Први српски устанак, лоза 

Немањића, лоза Обреновића, како је кисела вода Књаз Милош добила свој назив итд. 

Сваког дана после ручка  следио је кратки одмор,  а затим наставне активности, према 

унапред утврђеном плану. После кратког предаха и укусне ужине ученици су се 

укључивали у разне спортске активности на теренима на отвореном: турнир у фудбалу, у 

кошарци, између две ватре, такмичење у атлетици, штафетне игре без граница итд. 

Вечерњи програм је организован свако вече у дискотеци, осмишљен и испланиран са 

стандардним темама: шиз фриз, маскембал, квиз знања, ја имам таленат, ... Сви ученици су 

награђени дипломом.  

Током рекративне  организована је и прослава рођендана за по једног ученика из сваког 

одељења: ученица Светлана Сандић је славила рођендан 24. 5, а ученици Мила Вушовић и 

Огњен Колунџија 25. 5, чијој су прослави присуствовали ученици сва три одељења. 

Након седам дана, 27. 5.  аутобус је стигао у 10 часова, а кренули смо пут Београда у 10.30 

часова. Пут је протекао добро. У Београд смо стигли смо стигли у 11:45 h.  

Објектима одмаралишта је потребно реновирање, врата соба и намештај у собама су 

трошни и дотрајали. Особље у одмаралишту је углавном спремно за сарадњу. Рецепционер 

и домар су нам у свакој ситуацији излазили у сусрет, што је за сваку похвалу. Хигијена је 

сасвим коректна с обзиром на услове. 

Храна ни укусом ни количином није на завидном нивоу. Порције за ђаке су биле сувише 

мале за децу од 10-11 година, често није било додатка. Начин припреме је повремено био 

под знаком питања (недовољно печене пљескавице за вечеру).  

 

 Рекеративна настава је успешно реализована. Деца су била веома добра, 

дисциплинована, самостална, послушна и што је најважније, здрава. Једино је ученица 

одељења IV3, Ива Петровић, морала да се врати неколико дана раније (24.5.), због болести. 
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Ученици су упознали културно - историјске знаменитости датог краја, разгледали и 

анализирали биљни и животињски свет, уживали  у дружењу и природним лепотама.  

Ова настава у природи је допринела социјализацији ученика, развијању културних 

навика,самосталности и свести о потреби активног провођења слободног времена и 

здравог начина живота кроз шетње, боравак у природи, спорт и рекреацију , неговању 

другарства и заједништва. За поједине ученике, ово је било прво одвајање од куће , надасве 

успешно. 

Деца су се вратила задовољна и испуњена , обогаћена новим сазнањима и искуствима.  

Унапред припремљен план и програм наставе у природи је   у потпуности реализован, сви 

постављени  васпитно образовни циљеви суостварени. 

Остварена је корелација са већином наставних предмета, јер су кроз наставу у природи 

повезани образовно васпитни захтеви различитих наставних предмета. 

Ученици су стекли разна знања и искуства и моћи ће их интегрисати у наставни процес и 

сигурно исказати своју позитивну енергију кроз утиске осећања среће и задовољства о 

ономе сто су видели и доживели. 

 

у Београду,  28. мај 2019. год.                 Извештај припремио вођа пута: Зорана Плавшић 

 

VII   ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ  ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

7.1. КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  
 

 Све активности које је планирао Тим за културну делатност су реализоване у  

у току године: 
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 3.9.2018. одржана је приредба за прваке за коју је било задужено веће првих 

разреда. 

 6.10.2018. Tрка ,,За срећније детињство" у организацији Црвеног крста 

 11.10. 2018. 1. Разред- Посета библиотеци „Вук Караџић“ 

 

 Учитељи су органозовали и успешно реализовани једнодневне екскурзије: 

 

-учитељи првог разреда – Салаш  Катаи  Мали Иђош, 17.10. 2018. 

 

-учитељи другог разреда – Пећинци - Манастир Фенек - Бојчинска шума - 17.10. 

2018. 

 

-Учитељи трећег и четвртог разреда -Једнодневна екскурзија Београд- Јагодина 

18.10.2018. 

 Наставници су организовали и успешно реализовали екскурзије: 

-Наставници петог разреда- једнодневни излет Мишар- Цер- Текериш- 

Тршић- Троноша – Бања Ковиљача 10.6.2019. 

-Наставници шестог разреда- једнодневни излет Београд-Шид-Сремска 

Митровица-Засавица-Београд 3.6.2019. 

-Наставници седмог разреда- Лепенски вир (Ђердап, Зајечар, Феникс 

Ромулијанум, Винча) 

-Наставници осмих разреда- Тродневна екскурзија, Златибор,  22-24.4.2019. 

 

 19.10. 2018. Посета Музеју афричке уметности  (ученици петог разреда) 

 25.10. 2018. Биоскоп „Фонтана“ –Том и Боб - мисија спасавања света; млађи 

разреди 

 31.10.2018.Посета Музеју Вука Караџића и Доситеја Обрадовића 

 16.11.2018.Дан замене улога 
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Постала је традиција да се на један дан замене улога – ученици ,,постају“ наставници и 

учитељи и све часове они држе тог дана. Такође одабрани ђаци буду тада уместо 

директорке, психолога и домара. 

 30. 11. 2018. Посета позоришту Студентски град-представа „Мали-велики принц“ 

 24. 12. 2018.Новогодишњи базар 

 25. 12. 2018. Хуманитарне акције за децу из свратишта и Један пакетић, много 

љубави – Црвени крст (ученици су прикупљали за другаре одећу, обућу,хигијенска 

средства и слаткише) 

 

 25.12. 2018.  Организација Нове године, дискотека Трезор 7.  и 8. Разред 

 28.12.2018. новогодишња приредба у холу школе одељења 2-1 

 18. 1. 2019.Школско такмичење из математике 

 27.01.2016.Приредба поводом обележавања и прославе школске славе Свети Сава 

 30.1. 2019. Представа „Лифт није играчка“ млађи разреди 

 08.03.2019. приредба одељења 2-1 поводом осмог марта 

 14.3.2019.Организована Отворена врата будућим првацима 

 18.3. 2018. Посета биоскопу „Аладин и летећи ћилим“ млађи разреди 

 21. 3. 2019. Математичко такмичење „Кенгур без граница“ 

 29.3. 2019.Пројектна настава – шетња до Ушћа 

 ``Пажљивко`` представа за децу о безбедности деце у саобраћају 

 15-22.4.2019. Настава у природи Аранђеловац„Букуља“ - (1-1, 1-2. 2-2, 2-3) 

 7.5. 2019.Пројектна настава – Калемегдан 

 13. 5. 2019.Такмичењу у читању 

 15. 5. 2019.Приредба за ученике, родитеље, наставнике и госте 

 20-27.5.2019.Реализована је настава у природи Аранђеловац, „Букуља“ 

 21.5. 2019. Посета позоришту  „Пинокио“ представа „Баш Челик“, 2. и 4. Разред 

 26.5. 2019. Одлазак у Цркву св. Димитрија на св. Литургију –ученици који похађају 

веронауку 
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 28.5. 2019.Позоришна интерактивна представа „Средњовековни Београд“ – у 

оквиру пројектне наставе 

 28.5. 2019.Пројектна настава –Ташмајдан 

 10.06.-14.06.2019. млађи разреди су организовали завршне приредбе 

 13. 6. 2018. Биоскоп „Фонтана“, цртани филм „Ружњићи“ (ученици 3-2, 3-3) 

 14.6. 2019. Излет на планину Авала (ученици 1-2) 

 24.6.2019. Прослава мале матуре 

 

 Координатор комисије за културну делатност 

Драгана Миок 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ ОСМИХ РАЗРЕДА 

 

Организацију Матурске вечери преузели су на себе родитељи, односно представници 

родитеља у Савету родитеља уз сарадњу са осталим родитељима осмог разреда. 

Ученици осмог разреда своје Матурско вече прославичли су 24.6.2019. године у ресторану 

Белривер на Кеју земунском. Прославу Матурске вечери организовала је Агенција Еверест. 

Прослава је трајала од 20 часова до 1 сат по поноћи у ресторану. 

  Ученици су се окупили испред школе око 19 часова где су се фотографисали. Око 19,45 

кренули смо у ресторан на Кеју.  Након окупљања, сликања и вечере ученици су остатак 

вечери провели у веселом расположењу и дружењу. Вече је протекло у добром 

расположењу без инцидената. У току вечери бирани су мисс и мистер вечери као и плесни 

парови. Ученици су били задовољни организацијом и прославом марурске вечери. 

Аутобус је ученике довезао до школе око 1,30.  

Координатор Одељенског већа 8. разреда 

                                                                                                                         Сузана Кићановић 
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7.2. ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
 

Старији разреди  

Током школске 2018./19. године реализоване су следеће активности: 

Одељењска такмичења петих разреда у фудбалу ( дечаци)   

Одељењска такмичења петих разреда у одбојци ( девојчице) 

Међуодељењска такмичења у савладавању полигона спретности и окретности 

Међуоделењски турнир 7.и 8. Разреда у кошарци (дечаци) 

Реализована су следећа општинска и градска такмичења : 

Првенство општине у koшарци ( 7. и  8. Разред- дечаци )-  Прошли у 2.коло  

Првенство општине у кoшарци (5. и 6. Разред-дечаци )-Екипа је освојила 7 место. 

Првенство општине у koшарци (5. и 6. Разред-девојчице )-Екипа је освојила 6 

место. 

Првенство општине у Одбојци  (5. и 6. Разред-дечаци )-Прошли у 2.коло 

Првенство општине у одбојци  (5. и 6. Разред-девојчице )-Освојено је 7. место. 

Тим ученика 5.разреда, Софија Шкрбић и  Јасна  Грујић освојио је 2. место на градском 

такмичењу стрељаштву.  

Ученик 5 разреда ,Вања Стефановић је освојио 2. место на општинском такмичењу у 

стоном тенису .  

 У периоду од 8. маја до 11. маја  2018. године је реализована СПОРТСКА НЕДЕЉА за 

ученике и  ученице од 5. до 8. Разреда током  које  је одржан велики број међуодењенских 

турнира у фудбалу, кошарци и одбојци . 
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7.3.  ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА  И ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ПРЕВЕНЦИЈА ДРУГИХ ОБЛИКА ПОНАШАЊА 
 

Програм за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања допуњен је како у 

свом називу ,тако и у активностима заштите од дискриминацијеу складу са Законом. 

Ушколи се спроводи програм и  остварују следећи циљеви и задаци : 

- Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад 

школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 

- Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља; 

- Информисање свих укључених у рад школе о прецедурама и поступцима за заштиту 

од насиља; 

- Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља; 

- Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

 Спроведене активности: 

 Обезбеђивање простора у којима бораве ученици, унутар школе и ван ње; 

 Успoстaвљaњe кoнтaктa и сaрaдњa сa МУП-ом, одељењем зa сузбијaњe 

мaлoлeтничкe дeликвeнцијe ; 

 Реализују предавања од стране Муп-а 

 Организују фер-плеј турнири за млађе и старије разреде;  

 Спроводи Унапређивање нивоа безбедности физичке средине (дворишта, прилази, 

сала за физичко, спортски терени) ; 

 Koнтролише  видео надзором; 

 Прате законске новине из области-упознају се  чланови Наставничког већа, Савета 

родитеља са Правилником о поступању установе у случајевима сумње  или 

утврђеног дискриминаторског понашања и вређања угледа,части и достојанства . 

 Реализује едукација ученика на теме-Шта је то толеранција и Шта је то 

дискриминација“ .Вршњачки тим  са руководиоцом Драгана Миљковић урадили су 
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и Паное за хол школе ,а  педагогСлавица Мосић одржала предавање за ученике 

шестог разреда. 

 Предузимају интервентне мере 

 

 

 

7. 4. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Програм безбедности ученика је такоће конкретизован и прецизиран кроз годишњи план и 

реализоване су предвиђене активности. Како су носиоци посла  - представници 

Мупа,програм је реализован у сарадњи са њима и сарадња је била успешна.Предавања за 

ученике  првог, четвртог и шестог разреда имплементирани су у Програм рада 

Одељењских старешина и реализовани су.   У школи се редовно ради анализа безбедносне  

ситуације и покренута  је иницијатива  за постављање једног пешачког прелаза 

Иницијатива је прихваћена од стране Градског секретаријата за саобраћај. 

Учионице у којима бораве ученици су безбедне и добро опремљене. Просторијама као што 

су хол, трепезарија, кухиња, двориште , тоалети и спортски терени посвећује се велика 

пажња у смислу хигијене ,уредности и безбедности. 

 

 

7.5.  ПРОФЕСИОНАЛНА ОРIЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА 

 

Програм професионалне оријентације реализује Тим за професионалну оријентацију кроз 

радионице пројекта «Професионална оријентација .Радионице се реализују на часовима 

одељењског старешине седмог и осмог разреда и реализују их одељењске старешине по 

плану и програму рада одељењских старешина  у којем  је имплементиран пројекат 

,,Професионална орјентација на преласку у средњу школe''.Педагог реализује анкетирање 

ученика на тему Професионалне орјентације, координира посете и презентације школа, 
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ради тестирање ученика, информише о школама и пружа подршку ученицима, 

наставницима и родитељима у процесу Професионалне орјентације. 

Пројекат Професионална оријентација на преласку у средњу школу реализује процесни, 

динамички, петофазни модел професионалне оријентације за избор занимања школовања 

посредством програма модула: 

Самоспознаја 

Информације о занимањима и каријери 

Путеви образовања и мрежа школа 

Реални сусрети са светом занимања 

Олука о избору занимања 

 
 

Програм је конципиран тако да активности у радионицама са ученицима да они, 

примерено свом узрасту, изграде сазнања, развију умећа, способности и вредности као 

основу за самостално, компетентно, одговорно и ваљано одлучивање о избору будуће 

школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада. 

Циљеви програма су: 

 Освешћивање личних афинитета и капацитета ученика у оквиру реалне слике о 

себи; 

 Стицање знања о различитим информационим понудама о школи и занимању, као 

и оспособљавање ученика да самостално користе расположиве информације 

упознавање са светом рада;  

 Оснаживање ученика да самостално доносе одлуке о даљем школовању и 

занимању; 

Програм  се реализоваје кроз садржаје рада одељенских заједница, као и кроз предмете 

српски језик, информатика, ликовна култура и др. Интезивно се реализују одабране 

радионице у седмом и осмом разреду. 
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7.6.  ПРОГРАМ О ЗДРАВСТВЕНОЈ  ЗАШТИТИ 

УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

У школи се реализује Програм здравствене превенције и остварују постављени  следећи 

циљеви: 

- Развијати код ученика навике одржавања личне хигијене. 

- Упознати ученике са начинима спречавања и сузбијања инфекција и болести 

зависности. 

- Развијати хумане односе међу половима. 

- Развијати навике правилног коришћења слободног времена, бављење спортом, 

боравак у  природи. 

- Развијати правилне навике у исхрани. 

- Превенција болести зависности  

 

Кроз програм здравствене превенције реализоване су следеће теме: 

 Формирање личних хигијенских навика 

 Одржавање школског прибора, радног места, правилно седење  

 Употреба санитарних уређаја 

 Понашање кад се кашље, кија и сл. 

 Даљи развој хигијенских навика 

 Усвајање основних разлика код полова и поштовање тих разлика 

 Усвајање хигијенских навика код заразних болести 

 Израдња односа поштовања и уважавања међу половима 

 Одржавање стечених хигијенских навика 

 Припрема деце за психофизичке промене код дечака и девојица 

 Предавање и радионице за ученике 6.разреда о штетности употребе дувана, 

алкохола и наркотика 

 Одржавање стечених хигијенских навика 

 Интимна хигијена 

 Пубертет 
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 Развојне промене код дечака и девојчица. 

 Прва љубав 

 Значај љубави, потребе за међусобним упознавањем и уважавањем 

 Значај правилне исхране 

 Спорт у животу младих 

 Интимна хигијена и заштита од болести 

 Превенција наркоманије 

 Превенција  и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

 Болести зависности 

 

 

Редовно се остварује сарадња са Домом здраља „Нови Београд“ и обављају се систематски 

и стоматолошки прегледи ученика. У циљу здравствене превенције организује се 

едукација ученика од стране стручног особља. 

Анексом Годишњег плана Програм здравственог васпитања је допуњен Програмом 

превенције и заштите ученика од злоупотребе психоактивних супстанци, дувана и 

алкохола и обухвата поред едукације ученика, едукацију наставника и родитеља. 

 

7.7. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ  ЗЛУПОТРЕБЕ  

ДУВАНА, АЛКОХОЛА И ПСИХОАКТИВНИХ 

СУПСТАНЦИ 

 

Комнкретизовани  je програм у претходној школској години у јануару месецу  и обухватио 

је едукацију ученика, родитеља и наставника. Програм је обухватио предавања, израду 

паноа и реализован  у складу са сарадњом са Домом здравља , Мупом и родитељима. 

Тенденција је да се постигне координација у раду школе и других институција који се баве 

овим проблемом. Потребе и заинтересованост постоји али временско услађивање 

институција је комплесно.Подстицање родитеља да учествују у овом програму је такође 

задатак школе. 
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7.8. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА У ШКОЛИ 
 

Током године План социјалне заштите ученика раализован је у потпуности кроз : 

- праћење породичних и социјалних прилика ученика; 

- саветодавне разговоре са ученицима и родитељима; 

- сарадњу са Црвеним крстом Нови Београд ; 

- пружање адекватне помоћи социјално угроженим ученицима (бесплатни уџбеници, 

бесплатна исхрана, настава у природи, екскурзије); 

- организовање хуманитарних акција; 

- сарадњу са МУП-ом. 

- Сарадња у циљу заштите ученика који су изложени насиљу или се насилно понашају 

 

7.9. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ 

 

Циљеви: 

•Развој свести о значају одрживог развоја, заштити и очувању природе и животне средине, 

еколошкој етици и заштити животиња 

•Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, 

природним појавама и токовима који преображавају, обогаћују или угрожавају животну 

средину 

•Стварањe критичко гмишљења према загађивачима животне средине и стварање 

сопственог осећаја за лепо код ученика 

Задаци: 

•Заштита животне средине усмерена на активности развоја еколошке свести, очувања 

природних ресурса 
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•Упознавање ученика са коришћењем и рационалном употребом природних ресурса 

•Упознавањеученика и родитеља као и локалне заједнице са остваривањем програма 

заштите животне средине кроз еколошке радионице, активности школе и родитељa 

•Развијање позитивног односа према природи и радом створеним вредностима, 

•Оплемењивање уже и шире средине, 

•Стицање знања о енергетској ефикасности 

•Стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе, 

насеља, култивисању расада и неговању паркова 

•Уређење школског дворишта 

 

Улога школе у екосистему 

•Однос појединца и друштва према човековој животној средини. 

•Хигијена школске средине и њен утицај на здравље ученика 

•Образовање у функцији и заштите животне средине 

•У  реализацију овог програма, поред одељенских старешина укључени су  и предметни 

наставници, руководиоци секција, стручни сарадници. 

време 

реализације 

Назив теме 

 

Активности 

 

Носиоци 

активности  

септембар Угроженост и заштита 

озонског омотача 

16.09.2017. 

Презентација у П. 

Поинту,филм за 

ученике виших разреда 

Ози озон 

наставник 

биологије,ученици, 

еколошка секција      

Октобар 4.октобар Светски дан 

заштите животиња 

Организација 

изложбе,Израда плаката 

, ученици нижих и 

 Учитељи, наставник 

биологије, ученици 
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Светски дан здраве 

хране 16. октобар 

виших разреда  

Новембар 3.новембар Дан 

заштите ваздуха 

Еколошке поруке на 

видним местима 

школе 

Рециклажа – Шта је 

то? 

Израда паноа школе на 

тему Заштита ваздуха 

 

Укључивање школе у 

акцију рециклаже 

Прикупљање 

материјала и радионица 

на тему рециклаже 

Наставник ликовног, 

ученици,наставник 

биологије за 

ученике виших 

разреда 

Ученици нижих 

разреда са 

учитељицама 

децембар За чијстију средину 

Дан планина 11. 

децембар 

Чишћење дворишта 

школе 

Ученици нижих и 

виших разреда 

Учитељи, наставник 

биологије, 

наставница физике , 

географије 

Наставница 

географије 

 

фебруар Светски дан очувања 

енергије 14. фебруар 

Израда плаката и 

презентације са кратким 

филмом ученици виших 

разреда 

Наставник физике,  

 

март Дан енергетске 

ефикасности 5. Март 

 

22.03 Светски дан 

вода  

Презентација у П. 

Поинту, акција уштеде 

енергије у трајању од 1 

часа ученици виших 

разреда 

Ликовна радионица, 

презентација филма 

Наставник физике 

Наставник ликовног 

Наставница 

биологије 

април Коришћење 

обновљивих и 

необновљивих ресурса 

22.април Дан планете 

Презентација у П. 

Поинту ученици виших 

разреда 

Ликовна радионица са 

Наставник 

географије, 

Ликовне културе 
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Земље ученицима виших 

разреда 

Мај/ јун За чистију планету 

Светски дан заштите 

животне средине 5.јун 

Акција чишћења школе 

и уређења дворишта , 

нижи разреди 

Учитељи, предметни 

наставници  

 

 

    Руководилац тима Весна Нерић 

 

7.10. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ  
 

Током школске 2018/19. године остварена је сарадња са великим бројем културних 

и јавних институција. 

Традиционално добру сарадњу имамо са Општинском организацијом Црвеног крста 

и „Пријатељи деце“ Нови Београд  . 

Веома је добра сарадња са предшколском установом „11.април“ и  Дечјим вртићима 

„Петлић“  „Срећко“ и ,,Полетарац“.  

Редовно смо сарађивали са осталим школама у окружењу, Општином Нови Београд 

и Министарством просвете, Социјалном службом, Домом здравља ,,Нови Београд'', Јавно-

комуналним предузећем и МУП-ом Нови Београд током бројних организованих предавања 

у школи.  

 

 

7.11. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 
 

У првом полугодишту школске 2018/2019. године, одржана су четири састанка Савета 

родитеља. Током другог полугодишта одржано је још два састанка Савета родитеља, а 

један је планиран за јул месец. Чланови тима за сарадњу са породицом њима су редовно 

присуствовали. На састанцима су добијали потребне информације о раду школе током 

целе школске године, о раду директора за претходну школску годину и полугодиште 
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текуће године, о раду наставног кадра, оствареном успеху ученика за сваки 

класификациони период, владању ученика, дисциплини и изостанцима. Представници 

родитеља у Савету родитеља бирани су за различите Тимове школе (Тим за заштиту 

ученика од насиља и занемаривања, Тим за самовредновање и Стручни актив за развојно 

планирање). Учествовали су у одлучивању за програм и организовање наставе у природи и 

екскурзија и одређивање висине надокнаде (дневнице) за учитеље и наставнике за 

извођење екскурзије и наставе у природи. Предложили су намену и висину Школског 

динара. Били су део комисије за разматрање понуда о осигурању ученика у школској 

2018/2019.години. Одлучили су да се повраћај новца од осигуравајуће куће потроши на 

куповину лопти за свако одељење млађих разреда. Разматрали су понуду за организовање 

новогодишњег програма. Донели су одлуку да се новац прикупљен на продајном базару 

уложи за обнову реквизита, опреме и справа за физичко васпитање. Такође, учествовали су 

у одабиру чланова за спровођење поступка јавне набавке за Исхрану ученика у школи. 

Учествовали су у одабиру члана за комисију за Избор ђака генерације, а имали су удела и у 

одлуци о прослави матуре за ученике осмог разреда.  

На почетку школске године, родитељи су дали своју сагласност и пристанак за:  

- одлазак деце у различите установе културе (позоришта, биоскопе, музеје), као и 

одлазак на  једнодневне екскурзије и наставу у природи;  

- фотографисање деце, приликом учешћа у приредбама и различитим пројектима 

школе, и истицање истих на сајт школе.  

Родитељи су били обавештени о различитим акцијама у којима су имали прилику да 

учествују са децом. Добили су информације о пројектима и другим активностима у школи 

у којима су током ове школске године ученици учествовали. Упознати су и са различитим 

посетама које су реализоване и на које су ђаци вођени, као и са резултатима такмичења на 

којима су ученици учествовали. Такође, информисани су о великом броју секција за млађе 

и старије разреде и о пројектној настави која је спровођена у првом разреду. 

Присуствовали су различитим приредбама организованим у школи (поводом школске 

славе, Дана школе, Нове године, 8. марта и приредбама поводом краја школске године...). 

Такође родитељи су присуствовали и продајном базару, пријему предшколаца и размени 

уџбеника.  
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Савет родитеља, као и остали родитељи на родитељским састанцима, био је информисан о 

свим питањима која се односе на рад школе, на успех и владање ученика на крају сваког 

класификационог периода, полугодишта и краја школске године, на резултате са пробног 

завршног испита ученика 8.разреда, на активности за унапређење образовно-васпитног 

рада, на услове за рад и учење, безбедност и заштиту ученика, на предлог мера за 

побољшање успеха ученика. 

Сарадња са родитељима је добра и континуирана и одвија се кроз родитељске састанке  и 

отворена врата, а родитељи су се редовно одазивали. Саветодавни рад разредних 

старешина, педагога школе и директора са родитељима ученика који имају потешкоће у 

учењу, прилагођавању, дисциплини и прихватању школских обавеза и правила понашања, 

одржавао се свакодневно и по потреби.  

 

7.12. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ  

 

 

Комисија за маркетинг је у школској 2018/2019.години своје активности спровела у 

сарадњи са директором школе, педагогом  и осталим комисијама и лицима задуженим за 

спровођење програма школског маркетинга. 

Све планиране активности су укључене  у реализацију школских активности и  

успешно реализоване. 

Септембар 

-Свечани пријем првака са пригодним програмом 

-Израдом и поделом мајица са именом школе за ученике првог разреда, шољама, 

израда и пакетићи за децу. 

Октобар 
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- Трка за срећније детињство – 6.10. 2018. 

- Посета библиотеци „Вук Караџић“- 11.10. 2018. 1. разред. 

- Једнодневна екскурзија (Мали Иђош)- 17.10. 2018. 1. разред 

- Једнодневнаекскурзија, Београд-Пећинци-Бојчинска шума-манастир Фенек.17.10.2018.2. 

разред 

- Једнодневна екскурзија Београд- Јагодина 18.10.2018. ) 3. и 4. разред 

-Посета Музеју афричке уметности  19.10. 2018. – 5. разред 

-Биоскоп „Фонтана“ –Том и Боб - мисија спасавања света; 25.10. 2018. млађи разреди 

- Филм „Злогоње“, 5. разред 

-Обележавања Дечје недеље радионицама секције млађих разреда 

- Изложба кућних љубимаца . 

-Вршњачки тим урадио пано Дечјих права 

``Дан јабуке`` промовисан здрав начин живота, израда паноа  

- Посета Музеју Вука Караџића и Доситеја Обрадовића 31.10.2018. 

 

Новембар 

-Дан замене улога (ученици држали часове а улогу директора и педагога школе вршили 

такође ученици 16.11.2019. 

-  Посета позоришту Студентски град-представа „Мали-велики принц“-30. 11. 2018. 

- Биоскоп „Фонтана“  7.разред 

Децембар 

- Новогодишњи базар 24. 12. 2018. 
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- Хуманитарне акције за децу из свратишта и Један пакетић, много 

- љубави – Црвени крст (ученици су прикупљали за другаре одећу, обућу,хигијенска 

средства и слаткише)25. 12. 2018. 

- Организација Нове године, дискотека Трезор 7.  и 8. разред 25.12.2019. 

Јануар 

- Школско такмичење из математике 18. 1. 2019. 

-Приредба поводом обележавања и прославе школске славе Свети Сава   27.01.2016. 

- Представа „Лифт није играчка“ 30.1. 2019. млађи разреди 

Март 

- Организована Отворена врата будућим првацима - 14.3.2019. 

- Посета биоскопу „Аладин и летећи ћилим“ – 18.3. 2018. млађи разреди 

- Математичко такмичење „Кенгур без граница“ 21. 3. 2019.  

- Пројектна настава – шетња до Ушћа – 29.3. 2019. 

 

 

Април 

- ``Пажљивко`` представа за децу о безбедности деце у саобраћају  

- Настава у природи Аранђеловац„Букуља“ - 15-22.4.2019. (1-1, 1-2. 2-2, 2-3) 

- Лепенски вир (Ђердап, Зајечар, Феникс Ромулијанум, Винча) 7. разред 

- Тродневна екскурзија осмих разреда , Златибор,  22-24.4.2019. 

 

Мај 

- Пројектна настава – Калемегдан - 7.5. 2019. 

- Такмичењу у читању 13. 5. 2019. 

-Поводом Дана школе током недеље организоване су манифестације: 

-Приредба за ученике, родитеље, наставнике и госте 15. 5. 2019.. 
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Продајни базар ученика млађих разреда, 19.05.2019. 

-Изложба ученичких радова 

- Реализована је настава у природи Аранђеловац, „Букуља“ - 20-27.5.2019. 

- Посета позоришту  „Пинокио“ представа „Баш Челик“, 21.5. 2019. 2. и 4. разред 

- Одлазак у Цркву св. Димитрија на св. Литургију – 26.5. 2019. ученици који похађају 

веронауку 

- Позоришна интерактивна представа „Средњовековни Београд“ – у оквиру 

Пројектне наставе – 28.5. 2019. 

- Пројектна настава –Ташмајдан- 28.5. 2019. 

 

Јун 

-Једнодневни излет Београд-Шид-Сремска Митровица-Засавица-Београд 3.6.2019. 6.разред 

-Једнодневни излет Мишар- Цер- Текериш- Тршић- Троноша – Бања Ковиљача 10.6.2019. 

5. разред  

-Биоскоп „Фонтана“, цртани филм „Ружњићи“ 13. 6. 2018. (ученици 3-2, 3-3) 

-Излет на планину Авала 14.6. 2019. (ученици 1-2) 

-Акција чепом до осмеха – током целе године 

-Прослава мале матуре 24.6.2019.  

 

Све ове активности  и успеси ученика су редовно објављивани на сајту школе, 

паноима у холу школе  и у школском часопису. На сајту су  оглашаване  све потребне 

информације везане за упис првака као и  за упис ученика у средње школе; постављене су 

збирке задатака за завршни испит; водич за избор занимања; пројекат „Професионална 

оријентација на прелазу у средњу школу“; распореди часова за млађе и старије разреде; 

распореди контролних и писмених задатака; извештаји и фотографије са екскурзија 

ученика, наставе у природи, угледних часова наставника,  посета... 

Извештај припремила: Светлана Чанчаревић 
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VIII ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У 

ШКОЛИ 

8.1. ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА 
 

Извештај о одржаним часовима и реализованим темама у вези са радионицом Школа без 

насиља од 5. до 8. разреда у оквиру часова одељенске заједнице. Према евиденцији часова 

из дневника, одржано је укупно 16 часова у ова 4 разреда.  

У 5. разреду одржано је укупно 4 часа у оквиру ове радионице, и то на следеће теме:  

- Наше понашање је одраз наше личности (октобар) 

- Како савладати бес (децембар) 

У 6. разреду одржано је укупно 8 часова радионице Школа без насиља, и то на следеће 

теме: 

- Наше понашање је одраз наше личности (октобар) 

- Поштујући себе поштујем и друге (новембар) 

- Како решити конфликт (децембар) 

- Правилна комуникација (фебруар) 

У 7. разреду одржано је укупно 4 часа радионице Школа без насиља, и то на следеће теме: 

- Облици насилног понашања (март) 

- Конфликти и шта са њима (април) 

У 8. разреду ове године радионица Школа без насиља није била у оквиру годишњег плана.  

 

8.2. ЉУДСКА ПРАВА  НА ДЕЛУ 
 

Ово је шеста година у којој је наша школа придружена Међународном пројекту „Људска 

права на делу“ под покровитељством Савета Европе и Европског центра Вергеланд. И 
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наставници и ученици радо учествују у реализацији радионица овог пројекта. Тако је било 

и ове школске године. 

У првом полугодишту одржане су две радионице -„Лутке причају причу (Али ви креирате 

срећан крај)“ и  „Тихи говорник (Читај ми са усана)“.  

Прва радионица је имала за циљ да се открију у познатим бајкама теме о људским 

правима; да се вежба проналажење решења у случајевима где је дошло до кршења 

људских права и тиме су се ученици кроз тимски рад, поред креативности, и забавили. 

Правили су луткарску представу, бирајући бајку по жељи групе, а акценат је стављен на 

неко од кршења људских права у тој бајци. Свака група је осмислила нови завршетак 

бајке. Учешће ученика је било изузетно креативно, маштовито и позитивно. 

Друга радионица „ Тихи говорник (Читај ми с усана)“ је тематски била везана за 

дискриминацју и здравље, а циљ је био да се схвате потешкоће са којима се сусрећу особе 

са оштећеним слухом. Ученици су покушали да разумеју вештину читања са усана и да их 

вежу за одређене чланове Конвенције о правима детета. Ову радионицу нису реализовали 

млађи разреди јер ју је требало прилагодити узрасту, вештинама читања и претходном 

познавању људских права. 

У другом полугодишту, одржане су три радионице: „Стуб знања (Причајмо свету о 

људским правима)“, „MokshaPatam (Змијице и мердевине)'' и „Устав за нашу групу (Ко је 

одговоран за моја права)“.  

За прву радионицу „Стуб знања'' циљеви су били да се открију сопствена, као и знања и 

способности других; да се подигне свест о начинима и местима где се знаља стичу; да се 

дискутује о праву на образовање; да се подигне свест о људима са различитим 

способностима. Ученици су добили велике листове папира, маркере и часописе јер је 

задатак био да нацртају контуру тела, знања и вештина које се односе на различите делове 

тела. Дискутовали су о томе како се стичу та знања и о томе шта се догоди уколико су вам 

то право и прилика ускраћени или уколико делови тела нису развијени онолико колико би 

требало да буду.  
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Друга радионица „MokshaPatam'' је била врло занимљива за ученике јер је реч о игри 

индијског порекла, која има за циљ да подучава о религији, а омогућује играчу да 

напредује на следећи ниво или да се врати на ниже нивое. Активност је прилагођена тако 

да се поштују људска права и истакну њихове позитивне стране. Ученицима су подељене 

катице са исказима на које они треба да одговоре да ли је исказ тачан или не и који је члан 

Конвенције повређен или не. Ради подсећања, ученицима су дати и чланови конвенције. 

Игра је била веома занимљива. Ученици су се такмичили у жељи да нагласе колико су 

упознати са члановима Конвенције. 

Трећа радионица „Устав за нашу групу (ко је одговоран за моја права?)“ је имала за 

задатак да се разуме веза између права и одговорности; да се повежу права и одговорности 

у свакодневном животу; да се нагласи важност учествовања у креирању и заштити права; 

да се формира договорени скуп правила и одговорности за групу. Ученици су у оквиру 

група давали предлоге о правима и одговорностима и потом доносили правила за групу. 

Ово смо повезивали са доношењем закона у демократском друштву и о значају тога што је 

група сама донела своја правила. Наравно, нека деца имају негативан став према 

правилима, видећи их само као спутавање њихове слободе. Зато је наглашено у дискусији 

о важност постојања правила како би се омогућио живот и функционисање у заједници. 

Из достављених извештаја наставника који су на одељењским заједницама радили ове 

радионице изводе се закључци да су ситуације у којима су се налазили биле врло 

занимљиве ученицима. Ученици су имали врло креативне идеје, свака радионица је била 

инспиративна на свој начин. Трајање сваке радионице је било 45 минута, сем тамо где су 

одељенске старешине процениле да би им могле посветити још један час одељенске 

заједнице. 

Координатор 

 Радмила Орељ 

Асистент  

Драгана Миљковић 
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8.3. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 
 

У школи се реализује пројекат Професионална орјентација на 

преласку у средњу школу. Реализација пројекта је саставни део 

извештаја о реализацији  програмапрофесионалне орјентације. 

Налази се на страни 241. 

 

8.4.  ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ПРВОГ РАЗРЕДА 

2018/2019  
 

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је 

пројектна настава као облик образовно-васпитног рада којим се развијају опште 

међупредметне компетенције уз употребу информационо-комуникационих технологија. 

Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко 

мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и 

рачунарства, како у свакодневном животу тако и у процесу учења. У складу је са општим 

исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и социјалног 

развоја ученика. Овај облик рада омогућава да наставни предмети буду смислено 

међусобно повезани као и доведени у везу са свакодневним животом ученика. На тај начин 

се обезбеђује разумевање сврхе онога што се учи, функционално повезивање знања, 

вештина и искустава.  

Циљ предмета је стицање знања и оспособљавање ученика да та знања примене у животу, 

решавање актуелних проблема из животног окружења, самостално коришћење различитих 

извора ради стицања знања, подстицање инересовања за истраживање, истраживачки 

приступ учењу, развој инересовања за уметност културу и демократију, развој 

комуникацијских вештина. Када сагледамо све остварено у првом разреду из овог 

предмета, циљ је апсолутно остварен. 
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Ученици првог разреда су ове школске године, заједно са учитељицама, родитељима и 

неопходним ресурсима, реализовали пројекат „Упознај Београд да би га још више волео“. 

Сви планирани исходи су остварени. Пројекат се реализовао у другом полугодишту, кроз 

двочасе. Ученици су обишли делове и старог и новог дела града, посетили разне музеје, 

видели многе споменике значајних личности, учили песме о Београду, цртали и писали о 

свему што су видели. Томе сведоче свеске ученика, презентовање слика, као и приредба 

одељења 1-1 и 1-3, поводом краја школске године, на којим су презентовани продукти 

Пројектне наставе. На приредби поводом Дана школе, ученици првог разреда, 

презентовали су продукте рада Пројектне наставе.  

Ученици су  15.3. 2019. посетили општину Нови Београд, упознали се са радом општине, а 

затим наставили шетњу Земунским кејом до ушћа Саве у Дунав. Видели су музеј 

Савремене уметности, Калемегдан, чули кратку причу о историји Београда, а стигли смо и 

да предахнемо у забавном парку и парку музичких инструмената. 

Наставили смо са обилажењем и упознавањем Београда, 7.5. 2019. године. Локација која се 

обилазила јесте Калемегдан, Војни музеј, Саборна црква. Било је времена и за сликање, 

одмор и рекреацију на великој тврђави изнад ушћа Саве у Дунав. Ученици су добили 

потребна знања о локацији од стране стручног водича. 

Ученици су, 28.5. 2019, у холу Дечјег културног центра погледали изложбу слика о 

знаменитим личностима Србије кроз историју. Након тога су учествовали у интерактивној 

представи „Средњовековни Београд", где су глумци обучени у Момчила, коњушара 

деспота Стефана, кнегињу Милицу и Константина Филозофа, дочарали деци начин 

живота, културу и школство у средњем веку, за време владавине деспота Стефана. 

Представа је оставила јак утисак на децу, а на крају су добили и Повељу знања. Потом је 

уследио обилазак цркве Св. Марка, парка Ташмајдан, а наравно, било је времена и за игру 

и рекреацију. 

Поред ових активности, ученици су учили и изводили разне песме о Београду, рецитације, 

драмске текстове и редовно уређивали паное, како у холу школе, тако и у својим 

учионицама. То је још један од начина на који су се представили продукти ове наставе. 

Учили су да се снађу на карти Београда, правили и стављали заставице на места која смо 

посетили. Чули су и разне легенде о Београду, као и како се у Београду раније живело, о 

историјату Београда и то све прилагођено њиховом узрасту. 
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С обзиром на узраст ученика првог разреда и чињеницу да је то њихов први сусрет са 

оваквим начином рада, реализовали су се пројектни задаци где је наставник главни 

организатор активности, а самосталност ученика се испољава у сегментима пројекта где је 

то могуће. Наставник је пружао подршку свим ученичким активностима у току пројекта, а 

често и помоћ. Повремене тешкоће у комуникацији и сарадњи су очекиване јер се ради о 

ученицима који су у фази адаптације на школу и о групи која се тек формира. 

Култивисање сарадње и начина на који се комуницира у групи су увек важни циљеви 

пројектне наставе, а у првом разреду су, може се рећи, и приоритетни јер доприносе 

јачању одељенске кохезије. Такође, током реализације оваквог облика рада наставник је 

имао могућност да боље упозна ученике, њихове јаче и слабије стране и да осмисли процес 

индивидуализације за оне којима је то потребно. И родитељи, и ученици су са радошћу 

учествовали у овом пројекту и у сагласности су да се исти пројекат настави и у другом 

разреду, јер упознавање Београда није завршено. 

 

Актив првог разреда 

IX СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАЗВОЈ  ЗАПОСЛЕНИХ 
 

    На основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника и стручних 

сарадника, али и на основу резултата самовредновања и вредновања квалитета рада 

установе, анализе постигнутих резултата, школа је за школску 2018/2019. годину 

установила потребе, компетенције и приоритете за стручно усавршавање.  

 

      Компетенција које је потребно унапређивати: 

- К3 – компетенције за подршку развоју личности ученика и  

- К4 – компетенције за сарадњу и комуникацију. 
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    За школску 2018/2019. годину, на нивоу разредне наставе, планирано је стручно 

усавршавање наставника у установи и ван установе кроз похађање одобрених програма 

обуке и стручних скупова  по датом индивидуалном плану наставника, а у складу са 

финансијским могућностима локалне заједнице и Школе, одржавање угледних часова са 

анализом и дискусијиом и кроз предавања наставника који су похађали семинар уз обавезу 

да усвојено знање пренесу колегама на стручним састанцима у Школи. 

     

    Ван установе, планирано је стручно усавршавање учитеља кроз семинаре, и то: 

 

- семинари из Каталога за школску 2018/2019. Завода за унапређивање 

образовања и васпитања, за компетенције  К2, К3 и К4; 

- Зимски сусрети учитеља; 

- Водич за час одељењског старешине; К3, приоритет 6 и 7 

- Подршка тимовима за заштиту деце / ученика од насиља – транспарентно не 

против насиља К3; 1, 2 

 

                   Компетенције:  К1 – за наставну област, предмет и методику наставе, 

                                              К2 – за поучавање и учење, 

                                              К3 – за подршку развоју личности ученика, 

                                              К4 – за комуникацију и сарадњу. 

 

У овој школској години реализовано је следеће: 

 

 Октобар  

 

Организовали смо и реализовали посету биоскопу „Фонтана” и гледање анимираног филма  

„Том и Боб – мисија спасавања света“ - 11.10.2018. 

 

Учитељи првог разреда организовали су и реализовали посету градској библиотеци 

Београда „Вук Караџић“- огранак Фонтана - 12.10.2018. 
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Одржана је хуманитарна трка ,,За срећније детињство" у организацији Црвеног крста - 

06.10.2018. 

 

Учитељи су органозовали и успешно реализовани једнодневне екскурзије: 

- учитељи првог разреда – Салаш  Катаи  Мали Иђош, 17. октобра 2018.  

- учитељи другог разреда – Пећинци - Манастир Фенек - Бојчинска шума         

- 17. октобра 2018. 

- учитељи трећег и четвртог разреда – Јагодина  - 18. октобра  2018. 

 

Припремање ученика за Математички квиз - Дајана Тркуља - 30.10.2018. 

 

 Новембар  

 

Организовали смо и реализовали посету позоришту и гледање  представе „Мали велики 

принц“ - 30. 11. 2018.  

Реализација Дана замене улога - 16.11.2018. 

 

 Децембар 

Организација и учествовање на новогодишњем базару - 24.12.2018. 

Учитељица Тамара Пантелић је припремила и реализовала луткарску представу 

,,Новогодишња ноћ" - 26.12.2018. 

Учествовали смо у хуманитарној акцији: „Деца са улице“ и „Један пакетић – пуно љубави“ 

- 20. 12. 2017. 

Припремање и реализација Новогодишње приредбе одељења 2-2 – Милена Минић               

- 26.12.2018. 

У нашој школи одржан је новогодишњи маскембал који су организовали учитељи               

- 28.12.2018. 
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 Јануар  

 

Организација и реализација школске приредбе поводом обележавања школске славе Свети 

Сава - 27.01.2019. 

 

Гледање представе ,,Лифт није играчка" коју је организовало Градско стамбено предузеће   

- 30.01.2019. 

 

Учитењице Нада Бунчић и Зоранка Божић су учествовале на саветовању: Вођење 

евиденције и издавање јавних исправа у основној школи у организацији  Савеза учитеља 

Србије - 15.1.2019. 

 

 Фебруар 

 

У просторијама наше школе одржан је семинар: Мултимедијални садржаји у функцији 

образовања - 1.2. – 3.2.2019.  Семинару су присуствовали: Александра  Васиљевић, Јасна 

Јовановић, Милица Трифуновић, Тамара Пантелић, Александра Станишић, Дајана Тркуља, 

Зорана Лучић, Зоранка Божић, Милена Минић, Нада Бунчић, Светлана Шкеровић и Сузана 

Раичевић.  

 

 Март 

 

Учитељица Даница Качавенда присуствовала је семинару: „Комуникација у ћорсокаку као 

потенцијални безбедносни ризик - како избећи и разрешити конфликт као конструктиван 

начин“ - 4.3.2018. 

 

Зимски сусрети учитеља одржани су 09. 03. 2019. Наши учитељи били су на следећим  

радионицама: 

 Како у конфкликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима - 

Александра Васиљевић, Јасна Јовановић, Зорана Лучић, Нада Бунчић и 

Светлана Шкеровић 
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 Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету - К-2, приоритетна област – 

3 - Вања Анђелковић, Дајана Тркуља 

 Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној 

настави - Гроздана Павићевић, Зоранка Божић и Лидија Булатовић 

 

Организација и реализација oдељењскe приредбe поводом обележавања Дана жена у 

одељењу  II – 1 - 08.03.2019. 

 

Организација и реализација - Дочек предшколаца „Отворена врата школе“ 14.3.2019. – 

учествовали сви учитељи. 

 

Организовали смо и реализовали посету биоскопу „Фонтана” и гледање анимираног филма  

„Аладин и чаробни ћилим“ - 18.3.2019. 

 

У просторијама школе, педагог Славица Мосић је одржала предавање на тему: Значај 

формативног оцењивања - 19.3.2019. 

 

 Април 

 

Семинар: Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења - 20.4.2019. Семинару су 

присуствовали: Александра  Васиљевић, Александра Станишић, Гроздана Павићевић, 

Дајана Тркуља, Зорана Лучић и Зоранка Божић  

 

Организација и реализација наставе у природи - „Букуља“ у Аранђеловцу, три групе:          

8. – 15. априла 2019., 15. – 22. априла 2019.,20. – 27. маја 2019. 

Усклопу наставе у природи учитељи су организовали и реализовали посету Народном 

музеју у Аранђеловцу и излет – Рисовачка поећина. 

 

Учитељи првог разреда у склопу пројектне наставе организовали су и реализовали 

обилазак Калемегдана са околином - 24.4.2019. 
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Учитељица Даница Качавенда прошла је обуку наставника за остваривање програма 

наставе и учења орјентисаних на процес и исходе учења – 28-29.4.2018. 

 

 Мај 

 

Учитењице Милица Трифуновић и Нада Бунчић прошле су ,,Обуку нставника за 

реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“ – 18.05.-19.05.2019. 

 

Организовање одласка у позориште ,,Пинокио" – гледање представе ,,Баш челик“                

- 21.05.2019. 

 

Учитељи првог разреда у склопу пројектне наставе организовали су и реализовали 

обилазак Ташмајдана са посетом Дечјем културном центру и околином - 28.5.2019. 

 

 Јун 

 

Учитељице: Милица Трифуновић, Александра Станишић, Вања Анђелковић, Гроздана 

Павићевић, Зоранка Божић и Нада Бунчић 15.06.-16.06.2019. учествовале су на XXXIII 

Сабору учитеља Србије - ,,Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних 

искустава” 

 

Учитељице Лидија Булатовић, Гроздана Павићевић, Милица Трифуновић и Нада Бунчић 

прошле су  Обуку за учитеље за први разред - Пројектна настава - 18.06.2019.-19.06.2019. 

 

Учитељица Тамара Пантелић је припремила и реализовала луткарску представу 

,,Црвенкапа какву до сада нисте видели (и још понешто)" - 12.06.2019. 

 

У јуну су учитељи организовали и реализовали завршне приредбе за родитеље, а поједини 

учитељи су били ангажовани на спровођењу завршног испита.  
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 Угледни часови одржани у току школске године:  

 Јасна Јовановић -  Извођење угледног часа – Свет око нас – 18.5.2019             

 Александра Станишић - Реализација приредбе "Бисери по пољу расути" као 

угледни час - 12.6.2019.  

 Вања Анђелковић - Припрема и реализација угледног часа из физичког 

васпитања: Трим трчање у природи - увежбавање - 9.4.2019.   

 Вања Анђелковић - Припрема и реализација угледног часа из математике: 

Задаци са множењем и дељењем – вежбање - 11.4.2019.  

 Вања Анђелковић - Припрема и реализација угледног часа из света око нас: 

Правила понашања у саобраћају - утврђивање - 12.4.2019.  

 Вања Анђелковић - Припрема и реализација угледног часа из чувара 

природе: Здраво се хранимо - утврђивање - 30.5.2019. 

 Час за лиценцу: „Марко Краљевћ и орао“ народна епска песма - Драгана 

Миок - 8.11.2018. 

 Дајана Тркуља - Припрема и реализација угледног часа из физичког 

васпитања: Трим трчање у природи - увежбавање - 9.4.2019.  

 Дајана Тркуља - Припрема и реализација угледног часа из математике: 

Задаци са множењем и дељењем – вежбање -11.4.2019.  

 Зорана Лучић - Припрема и реализација угледног часа из српског језика: 

Себични џин – обрада - 21.5. 2019.  

 Зоранка Божић - Припрема и реализација угледног часа из света око нас: 

Вода као растварач – обрада - 21.1.2019. 

 Светлана Шкеровић - Припрема и реализација угледног часа из физичког 

васпитања: Штафетне игре брзим трчањем – увежбавање - 16.4.2019.  

 Угледни часови у оквиру тематског дана Сачувајмо планету – поводом 

светског дана планете Земље, учитељица Јасне Јовановић, Сузане Раичевић, 

Светлане Чанчаревић и Светлане Шкеровић (свака по 2 часа) (Српски језик: 

Загонетке; Свет око нас: Промене у природи–еколошки маскенбал; Музичка 

култура: Слушање песме ,,Екологија" и дидактичка игра ,,Саобраћајац": 

Математика: Упоређивање бројева прве стотине) - 22. 4..2019. 
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     Учитељи су присуствовали угледним часовима својих колега. 

 

    Учитељи другог, трећег и четвртог разреда припремали су ученике  за учешће на 

школском такмичењу из математике. и једним делом су реализовали такмичење 

(организација такмичења за други разред и дежурства учитеља). Такође су припремали 

ученике за такмичење „Кенгур без граница“. 

 

     Рад са студентима:Зоранка Божић и Зорана Лучић. 

 

    Током школске године, учитељи су присуствовали презентацијама уџбеника 

издавачке куће Вулкан знање, Креативни центар, Бигз, Нови Логос, Фреска и 

Klett.      

Извештај поднела:  Вања Анђелковић 

 

 

 

  На основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника и                                                             

стручних сарадника, али и на основу резултата самовредновања и вредновања квалитета 

рада установе, анализе постигнутих резултата , школа је за школску 2018/2019. годину 

установила потребе, компетенције и приоритете за стручно усавршавање.  

Компетенција које је потребно унапређивати: 

- К3 – компетенције за подршку развоју личности ученика и  

- К4 – компетенције за сарадњу и комуникацију. 

 

    За школску 2018/2019. годину планирано је стручно усавршавање наставника у установи 

и ван установе кроз похађање одобрених програма обуке и стручних скупова, одржавање 

угледних часова са анализом и дискусијиом и кроз предавања наставника који су похађали 

семинар уз обавезу да усвојено знање пренесу колегама на стручним састанцима у коли. 

 

    Ван установе, планирано је стручно усавршавање кроз семинаре, и то: 
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- семинари из Каталога за школску 2018/2019.  Завода за унапређивање 

образовања и васпитања, за компетенције  К2, К3 и К4; 

- Зимски сусрети; 

Поред угледних часова и семинара, наставници су учествовали и на различитим 

скуповима, трибинама, посећивали угледне часове, припремали децу за такмичења, 

учествовали у организацији отворених врата за прваке као и организацији школских 

приредби. 

 

2.  Одржавање угледних часова са дискусијом и анализом: 

 

   У току школске године 2018/19. реализовано је  8 угледних часова из предмета:   

Географија, Драгана Зувић „Реке Србије“  у 8-1  16.11.2018. 

Хемија, Драгица Момчиловић „Прављење сапуна“ у 8-1 и 8-2,  28.5.2019.  

Биологија, Весна Нерић „Прављење сапуна“  у 8-1 и 8-2, 28.5.2019. 

Немачки језик, Сандра Онимус, „Презентација немачког језика“, у 4-1,4-2 и 4-3, мај 2018. 

Математика , Катарина Митровић, „Квиз“ у 7-1, јун 2018. 

Планирано је више угледних часова, али нису сви реализовани. Разлози за то су углавном 

били објективне природе : техничк проблеми (интернет није радио), спреченост 

наставника,... Мада је оцена да је ове године ипак одржано мање угледних часова од 

планираног броја.  

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

 

Наставници који су у првом полугодишту ишли на семинаре су: 

 

Дејан Ранић 

 

 

Виолета Девић 

„Уређивање профила на друштвеној мрежи Facebook“ 1.9.2018-31.8.2019. 5 сати 
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Организација и учешће на општинском такмичењу Техника и технологија и Техничко и 

инф.образовање 16.3.2019.  8 сати 

Дан отворених врата за будуће прваке и њихове родитеље 14.3.2018.  2 сата 

Презентација уџбеника за шести разред (Клет, Логос, Вулкан знање) 6 сати 

 

Нада Миливојевић 

01.02-03.02.2019. Мултимедијални садржаји у функцији образовања семинар Завод за 

унапређивање образовања  и васпитања ов.бр.1043-312/2018   

20.04.2019. Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења семинар Центар за 

образовање и професионални развој Београ 8 сати 

11.04.2019. Презентација уџбеника за шести  разред М&Г Дакта доо М&Г Дакта до да 2 

присуство  

01.09.2018.-31.08.2019. Уређивање профила на друштвеној мрежи Facebook 5 

16.03.2019. Организација и учешће на општинском такмичењу Техника и технологија и  

Техничко и инф.образовање 8 сати 

14.03.2019. Дан отворених врата за будуће прваке и њихове родитеље  2 сата 

06.04.2019. Учешће на окружном Такмичењу технике и технологије 8 сати 

17-18.05.2019. Учешће на републичком такмичењу Технике и технологије 16 сати 

 

Ивана Фируловић 

Дан отворених врата за будуће прваке и њихове родитеље  14.3.2018.    

„Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења“  20.4.2019., К2, П3, 8 сати  

Катарина Митровић 

Семинар „Дигитализација наставе математике у петом разреду“ 16 сати  19.5-21.5.2018.  

Врњачка Бања 

Промоција Бигзових уџбеника  2 сата  април 2018. 

Радионица Бигзана сајму науке и технике 1 сат 

„Архимедес“ екипно такмичење основних школа 1 сат 

 

Александар Човић 

„Примена ИКТ у настави физичког васпитања“ 12.11-9.12.2018. 26 сати,  
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„Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења“, 20.4.2019., К2, П3, 8 сати 

 

Радмила Орељ 

 

Сузана Кићановић 

„Мултимедијални садржаји у функцији образовања“ 2.2-3.2.2019.  24 сата, К4,П1 

„Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења“  20.4.2019., К2, П3, 8 сати  

„Драмске технике у настави српског језика“ , 22-23.12.2018. 

 

Александар Загорац 

Презентација уџбеника за предмет ликовна 

култура за 5. разред - издавач Вулкан знање 

06.12.2018. 2 

Презентација уџбеника за предмет ликовна 

култура за 6. разред - издавач Вулкан знање 

05.03.2019. 2 

 

Презентација уџбеника за предмет ликовна 

култура за 6. разред - издавач Креативни 

центар 

09.04.2019. 2 

Презентација уџбеника за предмет ликовна 

култура за 6. разред - издавач НОВИ ЛОГОС 

11.04.2019. 2 

Презентација уџбеника за предмет ликовна 

култура за 6. разред - издавач KLETT 

20.04.2019. 2 

Члан републичког жирија и селектор изложбе 

“Такмичења за најбољу карикатуру Мали 

Пјер” 

мај 2019. 32 

Школски годишњак Железничке техничке 

школе 

14.06.2019. 8 

Завршни испит - мала матура - Супервизор 17-

19.06.2019 

 

12 
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Светлана Равић 

„Мултимедијални садржаји у функцији образовања“ 2.2-3.2.2019.  24 сата, К4,П1 

„Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења“  20.4.2019., К2, П3, 8 сати  

Дан отворених врата за будуће прваке и њихове родитеље  14.3.2018. 

„Формативно оцењивање“, април 2018.у школи, 2 сата 

 

Сандра Онимус 

„Мултимедијални садржаји у функцији образовања“ 2.2-3.2.2019.  24 сата, К4,П1 

„Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења“  20.4.2019., К2, П3, 8 сати  

„Обука наставника у основним школама за примену општих стандарда постигнућа за крај 

основног образовања за страни језик“, К1, П2, 8 сати, 6.3.2018.  

Дан отворених врата за будуће прваке и њихове родитеље 14.3.2018.  2 сата 

Презентација уџбеника за шести разред Клет 2 сата 

„Формативно оцењивање“, април 2018. у школи, 2 сата 

Обука наставника за шести разред, јули 2019. 

 

Драгана Миљковић 

„Мултимедијални садржаји у функцији образовања“ 2.2-3.2.2019.  24 сата, К4,П1 

„Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења“  20.4.2019., К2, П3, 8 сати  

Дан отворених врата за будуће прваке и њихове родитеље  14.3.2018. 

„Формативно оцењивање“ у школи, април 2018. 2 сата 

Дигитална учионица 28-29.8.2019. 16 сати 

 

Наташа Тришић 

„Мултимедијални садржаји у функцији образовања“ 2.2-3.2.2019.  24 сата, К4,П1 

„Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења“  20.4.2019., К2, П3, 8 сати  

Руски дом – усавршавање 2 сата 

 

Весна Нерић 

„Мултимедијални садржаји у функцији образовања“ 2.2-3.2.2019.  24 сата, К4,П1 

„Формативно оцењивање“  у школи, април 2018. 2 сата 
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Весна Бојичић Кремењак 

„Мултимедијални садржаји у функцији образовања“ 2.2-3.2.2019.  24 сата, К4,П1 

„Формативно оцењивње“ у школи, април 2019., 2 сата 

 

Драгица Момчиловић 

„Мултимедијални садржаји у функцији образовања“ 2.2-3.2.2019.  24 сата, К4,П1 

Дан отворених врата за будуће прваке и њихове родитеље  14.3.2018. 

Презентација уџбеника за шести  физика разред Нови Логос 11.04.2019. 2 сата 

„Формативно оцењивање“, април 2018. у школи, 2 сата 

„Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења“  20.4.2019., К2, П3, 8 сати 

„Обука за наставнике за шести разред“, јуни 2018. 

 

Александра Тасић Адамовић 

 

 

Драгана Зувић 

„Мултимедијални садржаји у функцији образовања“ 2.2-3.2.2019.  24 сата, К4,П1 

„Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења“  20.4.2019., К2, П3, 8 сати  

Савремени приступи наставе географије  23.3.2019. 1 дан 

Дигитална учионица 29-30.8.2019.  16 сати 

Обука за 5. разред, август 2019. 

 

 

         Извештај предала 

         Сандра Онимус 
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X ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАУЛАЦИЈА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ 
 

Годишњи план рада школе сачињен је у складу са прописима. 

Структура и садржај омогућили су синхронизовано и конкретно остваривање планираних 

активности без импровизације у раду. 

Елементи школског програма, Развојног плана и Годишњег плана рада школе међусобно 

су усклађени. 

Остваривање програмских задатака праћено је током године: самоконтролом свих 

запослених, увидом у педагошку документацију и рад задужених наставника, педагога и 

директора, анализом реализације садржаја програма на нивоу стручних органа школе и 

подношењем извештаја. 

На основу праћења и извештаја да су успешно обављене све планом предвиђене 

активности везане за реализацију образовно-васпитног рада школе. 

Активности предвиђене Годишњим планом рада школе усмеравају рад у текућој школској 

години што је добар начин планирања, а задаци у потпуности операционализовани кроз 

различите планове рада. 

Планови стручних органа школе међусобно су усаглашени, планиране  су стручне теме и 

дискусије као и међусобне посете часова. 

Годишњи извештај о раду школе је прегледан и садржи пуно података, а извештаји о 

реализованим активностима садрже критички осврт, што је добра основа за планирање у 

следећој школској години. 

На основу анализе Извештаја тима за спољашње вредновање током школске 2018/2019. 

Године предузимане су мере за отклањање уочених слабости. 
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Београд, 

Датум:  

 

Директор школе     Председник Школског одбора 

_______________________         

                                                   __________________________ 

Иван Ћирић       Дајана Тркуља 

 

 

 

 

 

 

 

 


