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I РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 
 

Школска 2020/2021. година почела је са радом у измењеној организацији и 

другачијим условима рада. Школа je почела са наставом у уторак, 1. 9. 2020. године. 

Настава је организована у складу са Стручним упутством и Препорукама за организовање 

рада школа у ванредним условима.  

Настава у првом циклусу образовања (за ученике од 1. до 4. разреда), у току 

школске 2020/2021. године, организована је кроз непосредни образовно-васпитни рад у 

две смене са часовима у трајању од 30 минута. Настава је реализована по групама од 

највише 15 ученика – одељења су подељена на пола, на групу А и групу Б, према 

азбучном реду. Настава је реализована прво за групу А, и то кроз три часа, а онда за групу 

Б кроз четири часа у истом дану. Између две групе предвиђена је пауза од 20 минута за 

дезинфекцију и проветравање учионица. Након прве недеље настава је реализована прво 

за групу Б кроз три часа, а онда за групу А кроз четири часа у истом дану. Преостали фонд 

– обавезни предмети (Музичка култура, Ликовна култура, Физичко и здравствено 

васпитање), изборни предмети (Грађанско васпитање и Верска настава) и остале наставне 

активности (Пројектна настава, Дигитални свет, Слободне наставне активности) – 

реализован је  путем наставе на даљину, с тим да је сваке недеље било могуће одржати и 

један час у школи. Ученици који су се пријавили само за наставу на даљину пратили су 

наставу путем Јавног медијског сервиса Србије, интернет платформе РТС Планета и 

упутстава наставника преко платформе „Мајкрософт Тимс”.  

Настава у другом циклусу образовања (за ученике од 5. до 8. разреда), током 

школске 2020/2021. године, организована је по групама које су се смењивале у 

непосредном раду у школи (комбиновани модел наставе), с тим што је у два наврата (у 

првом полугодишту од 30. 11. 2020. до 18. 12. 2020, а у другом полугодишту од 15. 3. 

2021. до 16. 4. 2021. године), због неповољне епидемиолошке ситуације, настава 

реализована на даљину. Комбиновани модел наставе реализован је по групама од највише 

15 ученика; одељења су подељена на пола, на група А и група Б, према азбучном реду. 

Настава је реализована следећом динамиком – група А једне седмице долазила је на 

наставу у школу понедељком, средом и петком, док група Б исте седмице на наставу 

долазила уторком и четвртком. Следеће седмице групе су се мењале, па је тако група Б 

долазила на наставу у школу понедељком, средом и петком, док је група А долазила 

уторком и четвртком. Свака група је похађала наставу у својој учионици, коју током 

трајања наставе није мењала, осим у случају одласка у дигиталне кабинете ради 

реализације наставе Информатике и рачунарства. Група која није била непосредно на 

настави у школи, као и ученици који су се пријавили само за наставу на даљину, пратили 

су часове који се емитују путем Јавног медијског сервиса и упутства наставника преко 

платформе „Мајкрософт Тимс”. 

У школи има 12 одељења од првог до четвртог разреда и 12 одељења од петог до 

осмог разреда. Такође, у школи функционише и продужени боравак са пет група: две су 

групе ученика првог разреда, две су групе ученика другог разреда и једна група ученика 

трећег разреда. 

На почетку школске године у школи је било 624 ученика. У школи се од првог 

разреда учи енглески језик, а од петог – руски језик као обавезни изборни предмет. 

Кинески језик се већ дуги низ година факултативно учи у нашој школи. Ученици који 
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похађају ове језичке радионице своје знање представљају у оквиру различитих школских 

и ваншколских активности. 

Поред рада на обавезним програмима, наши ученици су се определили за следеће 

изборне предмете: 
- ученици 4. разреда – Народна традиција и Чувари природе; 
- ученици 5, 6. и 7. разреда – Слободне наставне активности (Чувари природе, Хор и 

оркестар, Цртање, сликање и вајање и Домаћинство); 
- ученици 8. разреда – Одабрани спорт (кошарка, рукомет и фудбал) и слободне 

наставне активности (Цртање, сликање и вајање, Хор и оркестар и Домаћинство). 
Од обавезних изборних програма изучaвају се Веронаука и Грађанско васпитање. 

За ученике 5, 6, 7. и 8. разреда, предмет Информатика је обавезни предмет, а уместо 

назива предмета Техничко и информатичко образовање, усвојен је назив Техника и 

технологија. Такође, ученици 5, 6, 7. и 8. разреда, поред часова Физичког и здравственог 

васпитања, похађају и ОФА (Обавезне физичке активности), а ученици 1, 2. и 3. разреда – 

реализују Пројектну наставу. Од ове школске године ученици 1. разреда имају и предмет 

Дигитални свет.  

Већ је девет година ученицима наше школе омогућено да похађају часове кинеског 

језика у сарадњи са Амбасадом НР Кине, Институтом Конфуције у Београду и 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја.  

 

II  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА И УСПЕХ У ТОКУ 2020/2021. ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 
 

У школи је у септембру спроведено иницијално тестирање ученика из свих 

предмета, који су саставни део завршног испита (српски језик, математика, историја, 

географија, физика, хемија и биологија). Резултате добијенe на иницијалним тестовима 

наставници су обрадили и анализирали на Стручним већима. Резултати добијени на 

иницијалним тестовима служе као смернице за унапређивање образовног рада и 

побољшање успешности ученика. 

Нарочито су значајни тестови за ученике 8. разреда јер имају за циљ да успешност 

наших ученика на завршном испиту буде што већа. 

Oдељењска већа и Наставничко вeћe анализирали су реализацију по наставним 

предметима и постигнути  успех ученика. Програм наставе и учења реализован је у 

потпуности. 

Наставници су, према својим задужењима, држали допунску и додатну наставу и 

слободне активности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1 Извештај о успеху, владању и изостанцима ученика
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ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”                             УСПЕХ  УЧЕНИКА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 
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1/1 28 11 17 

84 

- - - - - - - - - - - - - 28 - - - 

1/2 27 14 13 - - - - - - - - - - - - - 27 - - - 

1/3 29 15 14 - - - - - - - - - - - - - 29 - - - 

2/1 22 11 11 

65 

19 16 3 / - - - - - - - - - 22 - - - 

2/2 22 10 12 19 9 2 1 - - - - - - - - - 22 - - - 

2/3 21 11 10 15 10 3 3 - - - - - - - - - 21 - - - 

3/1 24 12 12 

77 

19 12 5 - - - - - - - - - - 24 - - - 

3/2 28 13 15 20 15 7 1 - - - - - - - - - 28 - - - 

3/3 25 12 13 23 15 1 1 - - - - - - - - - 25 - - - 

4/1 27 12 15 

81 

18 9 9 - - - - - - - - - - 27 - - - 

4/2 27 12 15 22 12 4 1 - - - - - - - - - 27 - - - 

4/3 27 14 13 20 9 7 - - - - - - - - - - 27 - - - 

Укупно 

1 – 4. 

раз. 

307 147 160 307 175 107 41 7 - - - - - - - - - 307 - - - 

% 100 47,9 52,1 100 78,5 48 18,4 3,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - - - - - - - - - 100 - - - 
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5/1 24 9 15 

76 

 8 5    14 2 - - - - - - - - - 24 - - - 

5/2 25 13 12 13 3 11 1 - - - - - - - - - 25 - - - 

5/3 27 12 15    17 10  8 2 - - - - - - - - - 27 - - - 

6/1 24 11 13 

78 

16 8 4 4 - - - - - - - - - 24 - - - 

6/2 27 14 13 16 8 8 3 - - - - - - - - - 27 - - - 

6/3 27 15 12 16 9 6 5 - - - - - - - - - 26 1 - - 

7/1 24 9 15 

76 

10 5 11 3 - - - - - - - - - 24  - - 

7/2 26 11 15 13 3 9 4 - - - - - - - - - 26 - - - 

7/3 26 11 15 12 6 6 8 - - - - - - - -  26 - - - 

8/1 31 15 16 

88 

15 6 12 4 - - - - - - - - - 31 - - - 

8/2 27 15 12 13 8 11 2 1 - - - - - - - - 26  - 1 

8/3 30 16 14 11 6 13 6 - - - - - - - - - 30 - - - 

Укупно 

5 – 8. 

раз. 

318 151 167 318 160 77 113 44 1 - - - - - - - - 316 1 - 1 

% 100 47,5 52,5 100 50,3 24,2 35,6 13,8 0,3 - - - - - - - - 99,4 0,3 - 0,3 
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625 298 327 625 335 184 154 51 1 - - - - - - - - 623 1 - 1 

% 100 47,7 52,3 100 61,9 34 28,5 9,4 0,2 - - - - - - - - 99,6 0,2 - 0,2 
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Број недовољних оцена по предметима 
Разредна настава  

 

Одељење 
Српски 

језик 
Математика 

Енглески 

језик 

Свет око 

нас 

Природа и 

друштво 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 
НЕОЦЕЊЕНИ 

2/1 - - - - - - - - - 

2/2 - - - - - - - - - 

2/3 - - - - - - - - - 

3/1 - - - - - - - - - 

3/2 - - - - - - - - - 

3/3 - - - - - - - - - 

4/1 - - - - - - - - - 

4/2 - - - - - - - - - 

4/3 - - - - - - - - - 
УКУПНО: - - - - - - - - - 

 
Број недовољних оцена по предметима 

Предметна настава 
 
Одељење  С. ј.  М.  Е.ј. Р.ј. Ф. Х.  Б. И. Г. Л. к. М.к. Ф.и з. 

в. 

Т.и т. И.и р. Неоцењени  

5/1 - - - - - - - - - - - - - - - 

5/2 - - - - - - - - - - - - - - - 

5/3 - - - - - - - - - - - - - - - 

6/1 - - - - - - - - - - - - - - - 

6/2 - - - - - - - - - - - - - - - 

6/3 - - - - - - - - - - - - - - - 

7/1 - - - - - - - - - - - - - - - 

7/2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7/3 - - - - - - - - - - - - - - - 

8/1 - - - - - - - - - - - - - - - 

8/2 - - - - - - - - - - - - - - - 

8/3 - - - - - - - - - - - - - - - 

УКУПНО: - - - - - - - - - - - - - - - 
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Средња оцена 2 – 4. разреда: 4,68                               Средња оцена 5 – 8. разред: 4,28 

 
2. разред – 4,72                                                                     Средња оцена 5. разред – 4,33                                         Средња оцена 6. разред – 4,36                                               

3. разред – 4,71                                                                     Средња оцена 7. разред – 4,21                                         Средња оцена 8. разред – 4,20  

4. разред – 4,61      

 

СРЕДЊА ОЦЕНА 2 – 8. РАЗРЕД: 4,45 
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1. РАЗРЕД 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно 

ученика 

дечака девојчица 
Крај школске 2020/2021. године 

84 40 44 
 

Предмети напредовање ангажовање 

са
м

о
ст

а
л

н

о
 

у
з 

м
а
њ

у
 

п
о
м

о
ћ

 

у
з 

в
ећ

у
 

п
о
м

о
ћ

 

 ст
а
л

н
о

 

п
о
в

р
ем

ен

о
 

Српски језик 74 8 2 81 3 

Енглески језик 74 6 4 81 3 

Математика 76 7 1 78 6 

Свет око нас 79 4 1 81 3 

Ликовна култура 83 1 - 84 - 

Музичка култура 84 - - 84 - 

Физичко и здравствено васпитање 84 - - 84 - 

Пројектна настава 84 - - 82 2 
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Упоредна анализа успеха и дисциплине ученика школске 2019/2020. године и 2020/2021. године 

 

2019/20. 

 

Одељење 

Укупно 

ученика 
ДЕЧ. ДЕВ. 

Број 

ученика 

О
д

л
и

ч
ан

 

5
,0

0
 

В
р
. 

д
о
б

ар
 

Д
о
б

ар
 

Д
о
в
о
љ

ан
 

Н
ед

о
в
о

љ
ан

 

С
а 

1
 

сл
аб

о
м

 

С
а 

2
 

сл
аб

е 

С
а 

3
 

сл
аб

е 

С
а 

4
 

сл
аб

е 

С
а 

5
 

сл
аб

и
х
 

С
а 

6
 

сл
аб

и
х
 

Н
ео

ц
ењ

ен
 

В
л
ад

ањ
е 

5
 

В
л
ад

ањ
е 

4
 

В
л
ад

ањ
е 

3
 

В
л
ад

ањ
е 

2
 

Укупно 

 
636 303 333 636 394 250 156 21 - - - - - - - - - 635 - 1 - 

% 100% 47,6 52,4 100 69 43.8 27.3 3.7 - - - - - - - - 0,5 99,8  0,2 - 

 

2020/21. 

 

Одељење 

Укупно 

ученика 
ДЕЧ. ДЕВ. 

Број 

ученика 
О

д
л
и

ч
ан

 

5
,0

0
 

В
р
. 

д
о
б

ар
 

Д
о
б

ар
 

Д
о
в
о
љ

ан
 

Н
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о
в
о

љ
ан

 

С
а 

1
 

сл
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о
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С
а 
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сл
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е 

С
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3
 

сл
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е 

С
а 

4
 

сл
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е 

С
а 
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сл
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и
х
 

С
а 

6
 

сл
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и
х
 

Н
ео

ц
ењ

ен
 

В
л
ад

ањ
е 

5
 

В
л
ад

ањ
е 

4
 

В
л
ад

ањ
е 

3
 

В
л
ад

ањ
е 

2
 

Укупно 

 
625 298 327 625 335 184 154 51 1 - - - - - - - - 623 1 - 1 

% 100 47,7 52,3 100 61,9 34 28,5 9,4 0,2 - - - - - - - - 99,6 0,2 - 0,2 

 

У школској 2020/2021. години има пет дечака и шест девојчица мање, што у укупном збиру износи 11 ученика мање у односу на 

исти период прошле године. 

Ове школске године је 7, 1 % је мање ученика који су остварили одличан успех, односно за 13, 8% мање ученика који су остварили 

општи успех 5, 00. Ученика који су остварили врло добар успех је за 1, 20 % више у односу на претходну годину, док се број ученика који 

су остварили добар општи успех разликује за 5, 7% у корист претходне школске године. Ученика са довољним општим успехом није било 

шк. 2019/2020. године, док је током текуће школске године један ученик остварио поменути општи успех. Ученика са недовољним оценама 

није било. Такође, није било ни неоцењених ученика. 

Када посматрамо оцене из владања, ове школске године примерно владање је имало за 0, 2% мање ученика у односу на прошлу 

годину, односно два ученика су имала смањену оцену из владања, док је претходне школске године имао само један ученик. 
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Приликом ове анализе треба узети у обзир да је током обе школске године настава реализована у измењеним условима. Школска 

2020/21. година је започета комбинованим моделом наставе, а од 30. 11. 2020. године ученици другог циклуса образовања су прешли на 

наставу на даљину. Такође, трајање првог полугодишта је скраћено, те бројне провере знања нису реализоване према првобитном плану. 

Све то је имало значајан утицај на ученике и њихов остварени успех. Настава је посебно била отежана ученицима који нису имали 

техничких могућности да прате наставу на даљину, која је делимично или у потпуности била заступљена током трајања школске године. 

Бољи општи успех ученика претходне школске године може се приписати чињеници да је током великог дела другог полугодишта 

била заступљена настава на даљину, која није омогућавала реалан увид и процену у постигнућа ученика. Такође, ученици су неретко 

прибегавали мањкавостима поменутог модела наставе, те остварили бољи општи успех од реалног, односно овогодишњег, када су 

наставници имали више прилика да уживо процене њихово знање из појединачних предмета. 

 

Мере за побољшање школског успеха и дисциплине: 

 

1. Одржавати континуитет формативног оцењивања ученика; 

2. Давати јасну повратну информацију ученицима о њиховом напредовању, односно препоруке за даље напредовање; 

3. Практиковати чешће и краће провере знања, после већих тематских целина, како би се обезбедио континуитет у учењу; 

4. Мотивисати ученике да долазе на допунску наставу, вредновати залагања на истој; 

5. Током предавања и испитивања инсистирати на међупредметној повезаности;  

6. Пружати додатну подршку ученицима уколико не могу да савладају предвиђено градиво; 

7. Мотивисати ученике на вршњачку сарадњу и подршку; 

8. Пружити додатну подршку ученицима који показују изузетан таленат из одређених области; 

9. Подсећати ученике и родитеље на технике успешног учења; 

10. Развијати код ученика дигиталне и друге компетенције; 

11. Предочити ученицима јасне критеријуме оцењивања;  

12. Редовно подсећати ученике на усвојена правила понашања и обавезе прописане законом; 

13. Доследно примењивати правилнике приликом изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера. 
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Анализа резултата завршног испита на крају школске 2020/2021. године 
 

Завршни испит за ученике 8. разреда реализован је 23, 24. и 25. 6. 2021. године. Завршни испит радило је 88 ученика 8. разреда. 

 
Анализа резултата остварених на тесту из српског/матерњег језика 
 
Анализом резултата остварених на завршном тесту из српског, односно матерњег језика утврђено је да је аритметичка средина свих 

освојених бодова 14,93, а распоред бодова је следећи: 

 

0-5:   ни један ученик 

5,5-10:  12 ученика 

10,5-15:  26 ученика 

15,5-20:            50 ученика (од њих је 7 са максималних 20,00 бодова) 

 

0

12

26

50

0

10

20

30

40

50

60

0-5 5,5-10 10,5-15 15,5-20 

б
р

о
ј 

у
ч

ен
и

к
а

број освојених бодова

Матерњи језик

             

0,00%

13,64%

29,55%56,82%

Матерњи језик

0-5 

5,5-10 

10,5-15 

15,5-20 

 
број ученика распоређен по броју освојених бодова                                        проценат ученика распоређен по броју освојених бодова 
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Анализа резултата остварених на тесту из математике 

 

Анализом резултата остварених на завршном тесту из математике утврђено је да је аритметичка средина свих освојених бодова 13,60, а 

распоред бодова је следећи: 

 

0-5:   3 ученика 

5,5-10:  14 ученика 

10,5-15:  40 ученика 

15,5-20:            31 ученик (од њих 4 са максималних 20,00 бодова) 

 

3

14

40

31

0

5
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15
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25

30

35

40

45

0-5 5,5-10 10,5-15 15,5-20 
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о
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у
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и

к
а

број освојених бодова

Математика

         

3,41%

15,91%

45,45%

35,23%

Математика

0-5 

5,5-10 

10,5-15 

15,5-20 

 
број ученика распоређен по броју освојених бодова                                      проценат ученика распоређен по броју освојених бодова 
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Анализа резултата остварених на комбинованом тесту  

 

Анализом резултата остварених на завршном комбинованом тесту утврђено је да је аритметичка средина свих освојених бодова 15,13, а 

распоред бодова је следећи: 

 

0-5:   ниједан ученик 

5,5-10:  7 ученика 

10,5-15:  32 ученика 

15,5-20:            49 ученика (од њих 1 са максималних 20,00 бодова) 
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Комбиновани тест

      

0,00%

7,95%

36,36%
55,68%

Комбиновани тест

0-5 

5,5-10 

10,5-15 

15,5-20 

 
број ученика распоређен по броју освојених бодова                                    проценат ученика распоређен по броју освојених бодова 

 

Након анализе резултата, односно освојених бодова које су на завршном испиту постигли ученици 8. Разреда на нивоу општине Раковица, 

утврђено је да је ОШ „Франце Прешерн“, у току школске 2020/2021, заузела 3. место по просечном успеху у 6, 7. и 8. разреду, затим 3. 

место по просечном броју бодова на завршном испиту и 3. место по укупном броју бодова. Постигнућа ученика осмог разреда на завршном 
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испиту и њихова компатибилност са оценама током школовања говоре у прилог релевантном критеријуму оцењивања и објективној 

процени постигнућа ученика. 
 

 

УЧЕНИЦИ ОБУХВАЋЕНИ ИНКЛУЗИЈОМ 

 

Број ученика којима је потребна додатна образовна 

подршка/даровити ученици: 
Крај школске 

2020/2021. год. 

Индивидуализација 2 

ИОП 1 7 

ИОП 2 16 

ИОП 3 1 

 

Анализа постигнутих резултата и напредовања ученика у раду са дефектолозима из 

СЗШ на крају школске 2020/21. године 

 

Дефектолог-олигофренолог, А. П. пружала је додатну подршку за укупно 13 ученика. Ј. Ј. додатну подршку пружала је за укупно 5 ученика.  

Подршка је пружана у у слоговном читању и писању, проширивању речника и генерализацији усвојених појмова, у разумевању визуелног 

распореда „ПРВО-ПОСЛЕ”. Такође, код ученика је рађено на проширивању речника, генерализацији усвојених појмова, као и разумевању 

просторних односа (У, НА, ИСПОД, ИЗНАД, ПОРЕД И ИЗМЕЂУ). Подршка је пружена и у разумевању прочитаног (текстуалних задатака, 

прича..). Кроз социјалне приче поткрепљене сликама ученик се упознавао са емоцијама (срећан, тужан, изненађен, уплашен...) и различитим 

понашањима...  

*Комплетни извештаји дефектолога о раду и напредовању ученика, налазе се у документацији тима за ИО, у ПП служби. 

 

Вредновање процене остварености циљева и исхода утврђених ИОП-ом и доношење нових ИОП-а 
 

Индивидуализације и ИОП-и по прилагођеном, измењеном и проширеном програму, вредновани су од стране разредних и предметних 

наставника. У школској 2020/21. години, додатна подршка у раду у виду индивидуализације, ИОП-а по прилагођеном, измењеном и проширеном 

програму, пружана је за укупно 26 ученика. Од тога: две индивидуализације, седам ИОП-а 1, шеснаест ИОП-а 2, један ИОП 3. 

Општи успех ученика са додатном подршком је следећи: 
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Укупан број ученика од 2. до 8. разреда са општим успехом одличан – 1 ученик; 

Укупан број ученика од 2. до 8. разреда са општим успехом вр. добар – 15 ученика; 

Укупан број ученика од 2. до 8. разреда, са општим успехом добар – 9 ученика; 

Укупан број ученика од 2. до 8. разреда, са општим успехом довољан – 1 ученик.  

На основу вредновања, закључује се да је потребно додатно подстицати ученике на читање како би стекли самопоуздање и што боље овладали 

техником читања штампаних слова ћирилице и латинице. Вежбати читање краћих текстова и разумевање прочитаног, више подстицати и 

задавати чешће и лакше домаће задатке како би ученици стекли радне навике и позитивнији однос према школи. Због честог изостајања са 

наставе, нису реализовани сви предвиђени садржаји. Такође, због нередовног учења, ученици имају потешкоће у разумевању појединих 

наставних јединица које се ослањају на претходно стечено знање. Неопходно је подстицати ученике да редовно долазе на часове допунске 

наставе, да самостално вежбају читање и писање и да редовно раде припремљене задатке.  

Препорука наставника је да је неопходно наставити са припремањем/осмишљавањем наставних листића који прате градиво и стимулишу ученике 

да прате ток часа, активно учествују, уочавају и записују основне појмове и уче током часа, затим наставити са припремањем/осмишљавањем 

наставних листића за проверу постигнућа и оцењивање ученика и вежбати питања отвореног типа.  

На одељењским већима за крај школске године, предложено је да се за четири ученице четвртог разреда, у школској 2021/22. години,  изради 

индивидуализација због потешкоћа у савладавању градива (социјалне вештине, дислексија, дисграфија – разлози за предлог индивидуализације). 

Такође, предложено је да се ученицима 1. разреда, пружи додатна подршка у раду, у виду индивидуализације (укупно 5 ученика). У предметној 

настави, предложено је од стране наставнице ликовне културе да ученица петог разреда ради по проширеном програму (ИОП3) из наведеног 

предмета. 

* Eвалуације о раду и напредовању ученика индивидуално и по предметима, налазе се у документацији тима за ИО, у ПП служби.  

 

Вредновање имплементације ИОП-а у школи 

 

Евидентан је позитиван став према самом концепту инклузивног образовања и непосредног рада са ученицима којима је потребна додатна 

подршка. Кроз индивидуалне разговоре са родитељима, уочавају се различити ставови о примени инклузије. Код већег броја родитеља, ученика 

који раде по ИОП-у, наилази се на позитиван став о примени индивидуалних образовних планова у школи. Додатну подршку виде кроз напредак 

свог детета. Мањи број родитеља сматра, да је континуираним радом детета, подршке наставника и редовном посетом допунске наставе, могуће 

напредовање у раду, без примене индивидуалних образовних планова.  

Потребно је оснажити партиципацију свих родитеља о инклузији. Такође, потребно је извршити евалуацију о раду са ученицима којима је 

потребна додатна подршка и вештинама наставника разредне и предметне наставе, као и стручних сарадника у школи, од стране родитеља. 
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ВЛАДАЊЕ, ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

 
Број ученика са оценом из 

владања 

Васпитне мере ВД мере Бр. ученика укључених у 

појачан вас. рад 

 

 

Бр. 
Похваљених 

ученика 

 

 
      Р

а
зр

ед
  

П
р

и
м

. 

(5
) 

В
р

. 
 д

о
б

р
о
 

(4
) 

Д
о
б
р

о
 

(3
) 

З
а
д

о
в

о
љ

. 

(2
) 

Н
ез

а
д

о
в

. 

(1
) 

С
м

а
њ

ен
и

х
 

о
п

о
м

ен
а

 

У
О

С
 

У
О

В
 

у
к

у
п

н
о
 

У
Д

 

У
Н

В
 

у
к

у
п

н
о
 Дошло до 

промене у 

понашању 

(бр. уч) 

Нема 

проме

на  

у
к

у
п

н
о
 

1. 84 - - - - - - - - - - - - - - - 27 

2. 65 - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. 77 - - - - - - - - - - - - - - - 39 

4. 81 - - - - - - - - - - - - - - - 30 

5. 76 - - - - - - 3 - - - - - 3 - 3 22 

6. 77 1 - - - - 1 2 - - - - - 2 1 3 25 

7. 76 - - - - - - - - - - - - - - - 14 

8. 87 - - 1 - 2 - - - - 1 - - - 1 1 39 

∑ 623 1 - 1 - 2 1 5 - - 1 - - 5 2 7 196 
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ТАБЕЛА ИЗОСТАНАКА ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 
 

РАЗРЕД 

 

 

М     Е    С     Е     Ц 

IX X XI XII I II III IV V VI УКУПНО 
О

п
р

. 

Н
ео

. 

О
п

р
. 

Н
ео

. 

О
п

р
. 

Н
ео

. 

О
п

р
. 

Н
ео

. 

О
п

р
. 

Н
ео

. 

О
п

р
. 

Н
ео

. 

О
п

р
. 

Н
ео

. 

О
п

р
. 

Н
ео

. 

О
п

р
. 

Н
ео

. 

О
п

р
. 

Н
ео

. 

О
п

р
. 

Н
ео

. 

1.РАЗРЕД 120 / 257 / 99 / 141 / 88 / 407 / 260 / 354 / 115 / 299 / 2163 / 

2.РАЗРЕД / / 127 / 116 / 83 / 10 / 77 / 79 / 50 / 49 / / / 591 / 

3.РАЗРЕД 389 / 325 / 245 / 136 / 67 / 315 / 200 / 292 / 221 / 269 / 2459 / 

4.РАЗРЕД 271 / 388 / 219 / 101 / 94 / 290 / 363 / 489 / 126 / 103 / 2444 / 

5.РАЗРЕД 95 / 142 / 137 3 52 / 85 / 212 2 141 / 70 / 171 1 171 / 1276 6 

6.РАЗРЕД 103 / 357 3 267 5 16 1 27 1 286 1 215 16 107 8 167 / 200 / 1745 35 

7.РАЗРЕД 223 3 583 3 310 5 157 2 125 1 467 6 383 21 334 3 380 2 400 3 3362 49 

8.РАЗРЕД 287 5 534 43 470 17 111 2 179 12 493 8 464 14 459 12 447 15 80 0 3528 128 

 
17568 218 
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II.2 Реализација редовне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада 
 

Извештај о реализацији редовне, допунске, додатне наставе и секција и слободних активности 

Млађи разреди 

 

Наставник 

Редовна настава Допунска настава Додатна настава Слободне активности 

(пројектна настава) 

Секције Одељенска заједница 

Планирано Одржано Планирано Одржано  Планирано  Одржано  Планирано  Одржано Планирано  Одржано Планирано  Одржано 

Наташа Јаредић 681 684 18+18 18+18 - - 35 36 36 36 36 36 

Маја Динић 684 684 36 36 - - 36 36 36 36 36 36 

Сања Стајић 684 684 18+18 18+18 - - 36 36 36 36 36 36 

Горан Мутавџић 730 730 36 36 - - 36 36 36 36 36 36 

Гордана Бранковић 730 730 36 36 - - 36 36 36 36 36 36 

Ката Чучковић 730 730 36 36 - - 36 36 36 36 36 36 

Маријана Михајловић 720 720 36 36 - - 36 36 36 36 36 36 

Драгана Т.Стојановић 720 720 36 36 - - 36 36 36 36 36 36 

Виолета Учур 720 720 18+18 18+18 - - 36 36 36 36 36 36 

Миленка Братић 720 720 18/18 18/18 36 36 - - 36 36 36 36 

Наташа Т.Благојевић 720 720 18+18 18+18 36 36 - - 36 36 36 36 

Нина Петровић 720 720 18+18 18+18 36 36 - - 36 36 36 36 

Адријана Јовић 720 720 36 41 36 21 - - - - - - 
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Извештај о реализацији редовне, допунске, додатне наставе и секција и слободних активности 

Старији разреди 

 

Наставник 

Редовна настава Допунска настава Додатна настава 
Слободне наставне 

активности 
Секције ЧОС 

П
л

а
н

и
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а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

П
л

а
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а
н

о
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д
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ж

а
н

о
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л
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н
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р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Снежана Милић 496 503 18 18 18 18   36 36 36 39 

Јелена Трошић 707 704 18 21 18 18     36 37 

Јелена Палавестрић 612 612 31 28 18 17   36 26 36 29 

Биљана Вишњић 636 635 36 43 18 15   36 37 36 36 

Селена Шљиванчанин 360 360 18 14 18 14       

Тања Тадић 636 634 36 36 36 36   36 33   

Ксеније Дрецун 216 213 32 29         

Бојана Божић 

Математика 

Информатика и 

рачунарство 

432 

144 

429 

144 
36 31 18 26 

  

  36 37 

Соња  Радибратовић 712 712 36 89 36 36       

Миланка Вучељић 560 560 72 72 36 36   34 34   

Тијана Морић (плус 

часови Савке Ракић) 
708 708 18 18 18 18   18 18 36 36 

Марија Шапоњић 

Биологија 

Чувари природе (плус 

Тијана Морић) 

144 

 

144 

 
12 12 8 8 72 72     

Добрила  Кузмановић 708 706 18 17 18 20   18 18 36 36 

Светлана Петровић 36 35           

Биљана Смарс 708 707 18 18 36 25   34 30   

Срђан Протић 

Географија 

Грађанско васпитање 

140 

36 

104 

140 

36 

104 

          

Јелисавета Хрњаковић 708 706 36 41 18 68     36 36 
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Снежана Николић 

Хемија 

Домаћинство 

420 

70 

419 

69 
19 39 19 25   18 19   

Душан Зарић 708 708       18 18 36 36 

Јелена Новаковић 212 212           

Јелена Беседић 712 712       34 34 34 33 

Данијела  Живанчевић 

Музичка култура 

Хор и оркестар 

432 432     72 72     

Тања Ђокић 

Ликовна култура 

Цртање, сликање и 

вајање 

534 534     178 178 36 36 36 36 

Стефан Станојевић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

ОФА 

450 

108 

443 

108 
      36 30   

Маја  Милошевић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

ОФА 

612 

216 

612 

216 
      36 36 36 36 

Невена Маркус 708 694       34 29   

Лела Мирковић 142 142           

Тамара Т. Живковић 142 142           

 
ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 
ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

Српски језик Јелена Трошић 18 48 

Српски језик Снежана Милић 10 37 

Математика Соња Радибратовић 35 35 

Математика Миланка Вучељић 36 38 

Биологија Тијана Морић   36 42 

Географија Биљана Смарс 36 38 

Историја Добрила Кузмановић 30 32 

Физика Јелисавета Хрњаковић 36 42 

Хемија Снежана Николић 36 45 
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II.3 Секције и слободне активности 
 

 
 

 

Име и презиме: Јелена Палавестрић (Тамара Трифуновић Живковић) 

Назив секције: Литерарна секција 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 

2020. 

У септембру формирана је Литерарна секција, коју чине ученици 6. 

разреда. Секцију укупно похађа 6 ученика. Након формирања секције 

и дискутовања о садржајима који ће се обрађивати, договорено је и 

да неколико часова секције буде посвећено приказима књига по 

избору ученика. Чланови секције предложили су књижевна дела која 

се налазе ван школске лектире, а која су им занимљива и о којима би 

желели да диксутују на часовима секције. Писањем приказа књиге по 

избору, ученици негују и развијају читалачке навике, али и 

увежбавају самостално излагање и агрументовање. Чланови секције 

учествовали су и на литерарном конкурсу „Дани дечје поезије и 

прозе” Драгинац. 

октобар 

2020. 

Ученици су увежбавали писање чинквина – песама које се пишу 

према утврђеном обрасцу уз употребу одређених врста речи. Чланови 

секције писали су чинквине посвећене обележавању Дана здраве 

хране. Њихове чинквине о здравој храни (воћу и поврћу) изложене су 

на паноу у холу школе уз ликовне и вајарске радове ученика. 

Чланови секције увежбавали су писање портрета и аутопортрета, а на 

примерима књижевних текстова (приповетка „Аска и вук” и 

обрађене дескриптивне песме) уочавали су различите функције које 

пејзаж има у књижевном тексту. 

новембар 

2020. 

Ученици су учествовали на школском такмичењу у писању поезије 

(,,Ђачка песничка сусретања”). На часовима секције, кроз вежбе 

промене приповедног лица, ученици су увежбавали начине 

обликовања сопственог текста. На основу обрађене лектире „Мој 

дека је био трешња” чланови секције писали су литерарне радове из 

перспективе дрвета трешње. Ученици су се припремали и 

учествовали на литерарном конкурсу поводом обележавања 175 
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Име и презиме: Снежана Милић 

Назив секције: Новинарска секција 

година од оснивања народне библиотеке „Јован Поповић” Кикинда. 

децембар  

2020. 

У току децембра ученици су имали 3 онлајн часа секције 

(реализовани на платформи Мајкрософт Тимс). Ученици су 

увежбавали, на основу прочитаних књижевних предложака, 

карактеризацију и врсте карактеризације књижевних ликова. Задатак 

ученика био је да опишу једну особу, као и себе самог, на два начина 

– из 1. лица и из 3. лица. Један онлајн час секције био је посвећен 

приказу књиге по избору ученика. 

јануар 

2021. 

У току јануара ученици су увежбавали писање песама о Светом Сави 

и вежбали су дикцију. 

фебруар 

2021. 

Ученици су у фебруару имали само један час секције због одласка 

наставнице на боловање. Тај час био је посвећен приказу књиге по 

избору ученика. Писањем приказа књиге, ученици негују и развијају 

читалачке навике, али и увежбавају самостално излагање и 

агрументовање. 

март 

2021. 

Ученици у марту нису имали секцију због одласка наставнице на 

боловање. 

април 

2021. 

У току априла ученици су обрадили и увежбавали облике новинског 

изражавања. Увежбавали су писање чинквина и писање литерарних 

радова на задате теме. 

мај 

2021. 

Ученици су у мају увежбавали писање приказа књиге по избору. 

Радили су стилске вежбе на књижевноуметничком тексту (уочавање 

дијалектизама, историзама и архаизама). Чланови секције су писали 

документарне приче о  Београду. 

јун 

2021. 

Ученици су током јуна месеца имали организовану дебату. Тема је 

била „Седефна ружа”. Једна група је заступала тезу да не треба 

мењати своје место боравка, а друга група се залагала за тврдњу да 

добро бити радознао и упознавати нове ствари. На последњем часу  

ученици су анализирали резултате рада секције. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 

2020. 

У септембру формирана је Новинарска секција коју чине ученици од 

5. до 8. разреда. Након формирања секције, онако како је то 

диктирала динамика прикупљања текстова, одржавани су састанци 

секције – средом као двочаси. На тим часовима анализирана су 

претходна два броја школског часописа „Сонет”, а потом су ученици 

износили своје предлоге рубрика и тема које би могле бити 

заступљене у новом броју часописа. Анализиране су предности и 

мане новинских чланака. На овај начин је ученицима омогућено да 

изнесу сопствено мишљење о квалитету текстова који чине саставни 

део новина. Услов за коментарисање било је ваљано агрументовање и 

исто такво излагање тврдњи и ставова по питању одређених чланака. 
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Име и презиме: Биљана Вишњић 

Назив секције: English 4 U 

октобар  

2020. 

Формиране су групе, одређени ауторски парови и подељена 

задужења у вези са анкетама за избор тема. Ученици су анкетирали 

своје вршњаке и предлагали теме за нови број часописа. О тим 

темама је дискутовано и разматрани су начини на које би оне могле 

бити обрађене. 

новембар 

2020. 

С обзиром на епидемиолошку ситуацију и прелазак са редовне 

наставе на наставу на даљину, „сусрети” су се одвијали онлајн, па су 

исто тако, електронским путем, ученици слали илустрације које 

прате текстове и бирали најбоље, те давали предлоге за изглед 

насловне стране. 

децембар 

2020. 

Ревизију часописа пратило је ишчитавање склопљеног трећег броја и 

указивање на словне, правописне, граматичке, стилске и остале 

грешке. 

фебруар 

2021. 

Комбиновани модел наставе омогућио је ученицима уживо 

ревидирање изгледа и садржаја четвртог броја часописа „Сонет”. 

Истакнуте су мане и позитивне стране последњег броја. 

март 

2021. 

Како је епидемиолошка ситуација налагала наставу на даљину, 

састанци са члановима поновно су одржавани онлајн. Излиставани су 

предлози за садржај и изглед четвртог броја школског листа. 

април 

2021. 

На неколико састанака утврђени су предлози за садржај другог броја 

часописа „Сонет” школске 2020/2021. године. 

мај 

2021. 

На састанцима одржаваним током комбинованог модела наставе 

анализирано је напредовање приликом израде четвртог броја. 

јун 

2021. 

Ревизију часописа пратило је ишчитавање склопљеног четвртог броја 

и указивање на словне, правописне, граматичке, стилске и остале 

грешке. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 –  

– децембар 2020. 

Организација и припрема Дана језика у сарадњи са Градском 

организацијом глувих Београда (ГОГБ) и Европским форумом 

тумача знаковног језика (ЕФСЛИ) у петак 25. 9. 2020. године. У 

обележавању Дана језика учествовали су ученици шестог и седмог 

разреда (око 30 ученика). 

Наставак пројекта Skype with Serbia! кроз учешће у глобалном 

догађају Скајпатону кроз светско такмичење у знању из области 

поп културе користећи квиз Кахут. Учествовало је 15 ученика 

шестог, седмог и осмог разреда. 

Међународни пројекат CRIMSON through Debate to become global 

Citizens: осам ученика чланова Еразмусовог тима ученика/чланова 

секције чине Дебатни клуб наше школе. Током онлајн наставе 

учествовали су у међународном дружењу путем апликације „Зум”, 

разговарали су са осталим учесницима о добрим и лошим странама 

наставе на даљину. 
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Име и презиме: Тања Тадић 

Назив секција: Секција руског језика 

јануар 2021 –  

– јун 2021. 

У другом полугодишту настављено је са радом у оквиру 

међународног пројекта CRIMSON through Debate to become global 

Citizens. У оквиру пројекта ученици су учествовали у онлајн 

дебатама и сусретима са вршњацима из школа партнера. Тим 

сусретима претходили су часови током којих су увежбавали и 

истраживали теме дебатних теза. Такође, тим од четири ученика је 

учествовао на Међународном дебатном турниру у организацији 

словеначког института ЗИП. Десеторо ученика шестог разреда 

стекло је основна знања о вођењу дебате. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар  

2020. 

У септембру је формирана Секција руског језика коју чине ученици  

седмог разреда. Донет је план рада за текућу школску годину. 

Реализоване су припреме за Дан језика. Градска организација глувих 

Београда је 25. 9. 2020. одржала предавање на тему „Билингвално 

образовање”, а ученици су присуствовали радионици „Учимо 

знаковни језик”. 

октобар 

2020. 

У току октобра ученици су, поводом обележавања 125 година од 

рођења руског песника Сергеја Јесењина, читали песме „Белая 

берёза” и „Письмо матери”. 

У оквиру сарадње са „Дечјим културним центром” и удружењем 

„Руски театар” у Београду ученици су учествовали у креативној 

радионици „У гостима код жар-птице.” Читали су руске бајке о жар-

птици као подстицај за изражавање вуном. Након разговора о бајкама 

следила је израда птица од вуне и цртање жар-птице. 

новембар  

2020. 

Током новембра ученици су се упознали са традицијама руске 

чајанке. 

децембар  

2020. 

У децембру ученици су се упознали са поезијом Александра С. 

Пушкина и са темама конкурса „ЛИК России” који ће се реализовати 

у другом полугодишту. 

фебруар 

2021. 

У фебруару су ученици упознали своје имагинарне руске пријатеље 

са знаменитостима Београда, а затим су се ученици виртуелно 

упознали са знаменитостима Санкт Петербурга. 

март 

2021. 

У току марта ученици су истраживали шта интересује савремене 

руске тинејџере и закључили да имају иста или врло слична 

интересовања. Ученици су такође радили плакате о великим људима 

Русије. 

април 

2021. 

Након завршетка наставе на даљину, у априлу су најбољи радови о 

великим људима Русије и њиховим хобијима изложени на пано у 

кабинету руског језика. Ученици су истраживали која су 

традиционална руска јела и како се праве. Према одабраним 

рецептима код куће су спремали руску чорбу щи и пирог с вишнями. 

мај У рад секције су се укључиле ученице петог разреда. Училе су да 
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Име и презиме: Добрила Кузмановић 

Назив секције: Форум театар секција 

 

 

 

Име и презиме: Биљана Смарс 

Назив секције: Географска секција 

2021. рецитују и певају на руском језику одабране песме Едуарда 

Успенског и Самуила Маршака. 

јун 

2021. 

Ученице петог разреда су пред  ученицима четвртог разреда извеле 

приредбу, тј. мини-концерт одабраних руских песама. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 

2020. 

Формирана је секција у коју је укључено 11 ученика 8. разреда.  

октобар 

2020. 

Рад у вези са вежбама и играма које се користе у позоришту. Вежбе 

рада са публиком. 

новембар 

 2020. 

Рад на сценаријима. 

децембар 

2020. 

Рад на техникама Форум позоришта и улози џокера.  

јануар 

2021. 

Рад на сценаријима. 

фебруар 

2021. 

Рад на ликовима, сценарију и дефинисању проблема у форум 

представама. 

март 

2021. 

Важност добро одређеног карактера ликова у форум позоришту. 

Урађена је анализа осмишљених сцена. 

април 

2021. 

Расправе са групом на теме: 

- шта су осетљиве теме и које су актуелне теме у нашој школи; 

- чега се плашимо, а о чему сањамо. 

мај 

2021. 

Урађена је вежба на тему Не постоји увек само једно решење. 

Анализирани су проблеми и понашања учесника у догађају, а потом 

су и дата могућа решења да до проблема не дође. 

јун 

2021. 

Урађена је анализа рада Форум театар секције у овој школској 

години. Ове школске године Форум театар секција је радила по 

прилагођеном плану због немогућности извођења одређених 

активности услед тренутне епидемиолошке ситуације.  

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 

2020. 

Формирање Географске секције и упознавање ученика са планом и 

програмом рада секције. У секцију су укључени ученици шестог 

разреда. На почетку рада Географске секције ученици  су износили 

своја интересовања и идеје, као и теме које би волели да истражују. 

октобар 2020 – Ученици су проучавали лик и дело највећег српског географа Јована 
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Име и презиме: Тијана Морић (Савка Ракић) 

Назив секције: Биолошко-еколошка секција 

 – децембар 2020. Цвијића кроз презентације. 

Истраживали су следеће теме: „Одрживи развој и брига за будућност 

човечанства” и „Демографски приказ Кине и Индије” (упознавање са 

најмногољуднијим земљама света).  

Ученици су учествовали у заједничком школском пројекту поводом 

обележавања Дана школе под називом „Знаменити Срби”. 

Организован је час који смо назвали „Интервју са Јованом Цвијићем” 

на којем смо приказали најважније догађаје из његовог живота, 

значај његовог стваралаштва и доприноса развоју географске науке. 

јануар 2021 – 

 – фебруар 2021. 

Ученици су кроз едукативне паное обележили Светски дан очувања 

енергије (14. фебруар) и на тај начин се упознали са обновљивим тј. 

чистим изворима енергије (Сунце, вода, ветар, геотермална енергија). 

март  

2021. 

Ученици су се припремали за обележавање значајних датума у 

еколошком календару:  Светски дан вода (22. март) и Светски дан 

шума (21. март). Кроз едукативне ППТ презентације и паное на ове 

теме, ученици су спознали велики значај вода и шума за нашу 

планету. 

април 2021 – 

 – мај 2021. 

Ученици су обележили Светски дан планете (22. април) и 

припремали се за обележавање Светског дана заштите животне 

средине. 

јун 

2021. 

Обележавање Светског дана животне  средине (5. јун). Евалуација 

рада секције. Активности у другом полугодишту биле су усмерене на 

развијање еколошке свести значају очувању природе.   

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 

2020. 

Формирана је секција  за школску 2020/2021. годину. Усвојен је план 

рада секције. 

октобар 

2020. 

Пригодним предавањем, обележен је Светски дан заштите животиња 

(4. октобар.). Формиране су групе  у оквиру секције, извршено је 

евидентирање чланова, подељени задаци и задужења члановима 

секције на коју редовно долази пет ученика, а повремено – још 

десетак. 

Обележен је Светски дан здраве хране – радови ученика изложени су 

на паноу у холу школе. 

Ученици су пресађивали цвеће у кабинету биологије. 

новембар 

2020. 

Ученици су под микроскопом посматрали готове препарате. 

Из литературе и са интернета ученици су прикупили материјале за  

израду и урадили пригодну презентацију о екологији у свету. 

Ученици су од рециклажног материјала израђивали употребне и 

украсне предмете.  

Поводом Дана школе урађена је презентација и одржано предавање о 

Јосифу Панчићу. 
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Име и презиме: Миланка Вучељић 

Назив секције: Математичка секција 

децембар 

2020. 
Обележен је Светски дан борбе против сиде (1. децембар). 

јануар 

2021. 

Ученици су правили  употребне и украсне предмете од рециклажног 

материјала (кућице и хранилице за птице). Слике радова су 

постављене на интерактивној Падлет табли. 

фебруар 

2021. 

Ученици су правили једноставне микроскопске препарате (живи свет 

Топчидерке, живот у капи воде, буђи, квасци, ћелије покорице лука, 

прашина, перут...), а потом су  микроскопирали припремљене 

препарате. Ученици су правили употребне и украсне предмете од 

рециклажног материјала (кућице и хранилице за птице). Слике 

радова су постављене на интерактивној Падлет табли. 

март 

2021. 

Светски дан вода  (22. март) обележен је пригодним предавањем 

ученика и дебатом преко платформе „Мајкрософт Тимс”. Ученици су 

истраживали водени екосистем – путем платформе „Мајкрософт 

Тимс” слали су материјале и линкове о воденим екосистемима након 

чега је уследила дебата на тему: Ко више загађује водене екосистеме 

– село или град? 

Ученици су прикупљали биљаке за хербаријум и сређивали 

хербарски материјал. Чланови секције учествовали су у еколошкој 

акцији „Сачувај дрво – рециклирај”. 

април 

2021. 

Светски дан планете Земље (22. април) чланови секције обележили 

су изложбом радова у холу школе. 

Ученици су правили  употребне и украсне предмете од рециклажног 

материјала (ускршња декорација). Слике радова су постављене на 

интерактивној Падлет табли. 

мај 

2021. 

Ученици су погледали презентацију психолошко-педагошке службе 

о злоупотреби психоактивних супстанци, а потом су у библиотеци 

школе присуствовали предавању проф. др Снежане Ђорђевић са 

института за токсикологију ВМА. Том приликом су и сами могли да 

ураде једноставне токсиколошке анализе. 

Ученици су правили црвене листе угрожених врста биљака у свету.  

Слике радова се налазе на интерактивној Падлет табли. 

јун 

2021. 

Светски дан заштите животне средине (5. јун) ученици су одржали 

пригодно предавање, а линкове о угрожености и значају заштите 

животне средине уредили су на Падлет табли. 

Ученици су проучавали знамените научнике који су се бавили 

проучавањем здравља људи. Слике радова се налазе на 

интерактивној Падлет табли. 

Анализиран је рад секције и дати су предлози за побољшање рада 

следеће школске године. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 
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Име и презиме: Снежана Николић 

Назив секције: Хемичар или алхемичар 

септембар 

2020. 

Формирана је секција која броји од 10 до 15 ученика одељења 8/2 и 

8/3. Ученици су истраживали живот и дело грчког научника и 

математичара Талеса.  

октобар 

2020. 

Пошто у школи нема модела геометријских фигура у простору, 

ученици су правили мреже и моделе геометријских тела у равни и 

простору од картона.  

Ученицима су представљени занимљиви примери полиедра и нешто 

више о самом полиедру кроз презентацију. 

новембар 

2020. 

Поводом Дана школе, у оквиру секције, ученици су учествовали у 

пројекту на тему „Знаменити Срби”. Направили презентацију о 

Михајлу Петровићу – Мики Аласу – и то су представили на редовном 

часу у одељењу 8/2.  

децембар 

2020. 

Ученици су имали задатак да направе презентације на тему 

„Призма”. На часовима секције ученици су решавали сложене 

задатке из следећих области: Сличности троугова, Линеарне 

једначине и неједначине,  Тачка, права и раван и Призма. 

јануар 

2021. 

Ученици су израђивали моделе пирамида, решавали задатке у вези са 

површином пирамиде и помоћу презентације упознали су се са 

занимљивим конструкцијама.  

фебруар 

2021. 

Нису одржани часови секције због одласка наставника на боловање.  

март 

2021. 

Март је био посвећен броју Пи. Ученици су израђивали паное и 

презентације о броју Пи. Ученици су упознати са начинима 

прикупљања, обраде и приказа статистичких података (полигон, 

хистограм, дијаграм).  

април 

2021. 

У априлу ученици су радили задатке (решавање система), правили 

моделе пирамида, ваљка и облих тела и истраживали Фибоначијев 

низ у музици и уметности.  

мај 

2021. 

Мај је обележен као „Месец математике”: ученици су израђивали 

презентације и паное на тему Фибоначијев низ у уметности и музици. 

У холу школе направљена је изложба ученичких радова.  

јун 

2021. 

У јуну су ученици решавали задатке израчунавања површине и 

запремине обртних тела (ваљак, купа и лопта). Такође, упознали су 

се са математичким занимљивостима и анегдотама.   

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

октобар У октобру су одржана четири часа којима је у просеку присуствовало 
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2020. пет ученика. На првом часу ученици су упознати са планом рада 

секције. У циљу развијања истраживачког духа, ученици су добили 

задатак и неопходне инструкције да напишу реферате о животу и 

раду великих хемичара. Након завршеног задатка ученици су 

прочитали и прокоментарисали све реферате чиме су добили 

прилику да сазнају занимљивости из живота других хемичара и 

заинтересују се за њихов рад и дело. 

новембар 

2020. 

У новембру је одржан један час на коме су четири члана хемијске 

секције у одељењу 8/3 приказали презентацију и одржали предавање 

о животу и делу српског хемичара Симе Лозанића. Предавање су 

употпунили портретом и цитатима овог научника, што је допринело 

да час буде још занимљивији и да ученици од својих другова  науче 

нешто ново, што немају прилику на редовним часовима. Циљ нам је 

да оваквих часова убудуће буде што више. 

децембар 

2020. 

Планирани часови за децембар одржаће се у другом полугодишту.  

јануар 

2021. 

Одржан један час секције којем је присуствовао један ученик. 

Договорено је да ученик напише есеј на тему „Цинк и сребро”:  

фебруар 

2021. 

Часу секције присуствовало је пет ученика осмог разреда – ученици 

су упознати са хемијским саставом и употребом пестицида. Ученици 

су имали задатак да истраже добре и лоше стране употребе 

пестицида и да их изложе на следећем часу. 

март 

2021. 

У марту је одржано укупно пет часова којима је присуствовало од 

два до пет ученика. На овим часовима ученици су упознати са 

хемијским саставом адитива (вештачких заслађивача) и  

психоактивних супстанци. Упознати су са њиховим штетним 

дејством по здравље, чиме је успешно повезана наука са 

свакодневним животом. 

Како се у овом месецу обележава Светски дан вода, ученици су 

добили задатак да направе презентације на ову тему и прикажу их на 

следећем часу. Ученици су показали своју  креативност и спремност 

да самостално спроведу истраживачки рад. 

април 

2021. 

У априлу су одржана три часа. На једном часу ученици су добили 

смернице за израду презентације на тему „Очување планете Земље”, 

у циљу обележавања Светског дана планете Земље. На овим 

часовима ученици су се још једном уверили колико је угрожен 

опстанак наше планете и колика је наша улога у томе, као и колико 

мењање наших навика може допринети њеном очувању. 

Ученици су се бавили и истраживачким новинарством при чему су 

сазнали шта су протеини, какав је њихов састав и која је њихова 

улогу у организму. Стечено знање су пренели својим вршњацима на 

часу хемије. 

мај 

2021. 

У мају су одржана два часа којима су присуствовала по четири 

ученика. Ученици који су се претходног месеца бавили 

истраживачким радом на тему Протеини имали су консултације 

везане за резултате истраживања. Један час је посвећен приказивању 

презентације „Очување планете Земље”. 
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Име и презиме: Јелена Беседић 

Назив секције: Авио-моделарство 

 

 

 

Име и презиме: Душан Зарић 

Назив секције: Ракетно моделарство и бродомоделарство 

 

јун 

2021. 

У јуну су одржана два часа којима су присуствовала по четири 

ученика. Ученици су изнели своје предлоге за израду учила за 

наставу хемије и направљен је договор око њихове израде. На овим 

часовима дошла је до изражаја ученичка креативност, практичан рад 

и њихова способност да своје знање преточе у нешто конкретно 

(израда модела атома и модела молекула). 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 –  

– децембар 2020. 

Услед пандемије вируса корона, часови у школи су трајали 30 

минута, а у децембру су школе прешле на онлајн наставу. Због 

природе предмета и секције, није било могуће реализовати практичну 

наставу, која подразумева израду модела у школи, јер 30 минута није 

довољно за практичан рад. 

Часови секције су планирани за друго полугодиште, па ће се 

реализовати у виду блок наставе (18х2часа). Уколико ванредно стање 

потраје и у другом полугодишту, секције ће се реализовати слањем 

линкова и туторијала, уз пропратне сугестије и помоћ предметног 

наставника. 

јануар 2021 –  

– јун 2020. 

У другом полугодишту реализовало се свих 34 часа у виду блок 

наставе (17х2часа). Секцију су похађале две ученице осмог разреда. 

Већина часова секције одржана је у школи, а у ситуацијама када није 

било могуће час одржати у школи, рад секције се реализовао слањем 

линкова и туторијала, уз пропратне сугестије и помоћ предметног 

наставника. 

На часовима секције обрађиване су следеће теме:  

- Развој ваздухопловства и упознавање са ваздухопловним 

моделарством; 

- Врсте ваздухоплова и авио-модела; 

- Израда собних моделa. 

На секцији ученик развија стваралачко и критичко мишљење; стиче 

основна знања о развоју ваздухопловства; стиче знања о 

ваздухопловном моделарству, развија способности практичног 

стварања; развија психомоторне способности; оспособљава се да 

чита и користи планове (документацију) за изграду авио-модела; 

развија стваралачко и критичко мишљење; стиче основна знања о 

развоју ваздухопловства; стиче знања о ваздухопловном моделарству 

да стиче навике за рационално коришћење материјала и енергије. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 
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Име и презиме: Невена Маркус (Биљана Недић) 

Назив секције: Млади информатичар 

 

 

Име и презиме: Тања Ђокић 

Назив секције: Ликовна секција 

септембар 2020 – 

– децембар 2020. 

 

Услед пандемије вируса корона, часови у школи су трајали 30 

минута, а у децембру су школе прешле на онлајн наставу. Због 

природе секције, није било могуће реализовати практичну наставу, 

која подразумева израду модела у школи, а 30 минута није довољно 

за практичан рад. 

Планирани часови секције биће реализовани у другом полугодишту.  

јануар 2021 –  

– јун 2020. 

Током другог полугодишта ученици су се припремали за такмичења. 

Знање стечено на часовима технике и технологије је проширивано и 

утврђивано. Радило се на изради модела са којим ће се ићи на 

такмичење. У другом полугодишту ометајући фактор је била 

пандемија због које су ученици одсуствовали са часова секције. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 – 

– децембар 2020. 

Секцији присуствује 16 ученика. Чланови секције креирали су 

наставничке налоге за Microsoft Office 365. 

Рађени су логички задаци за такмичење Дабар. 

Реализовани су следећи исходи: 

- Усвојени основни концепти креирања тимова у онлајн окружењу. 
- Усвојени основни концепти логике програмирања. 

јануар 2021 –  

– јун 2020. 

Секцији присуствује 15 ученика. Током трајања секције, у другом 

полугодишту, реализовани су следећи исходи: 

-Ученици су обновили своје знање о основним концептима логике 

програмирања кроз задатке. 

-Ученици су усвојили напредније концепте и функције у 

програмирању. 

-Ученици су се упознали са главним разликама између програмских 

језика. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 

2020. 

Извршен је избор ученика за Ликовну секцију. Радило се на 

актуелним ликовним конкурсима и изложби за хол школе поводом 

Светског дана животиња. Поводом Дечје недеље са овогодишњом 

темом „Подељена срећа два пута је већа” организована је акција 

подела срца ученицима, наставницима и ненаставном особљу школе. 
октобар 

2020. 

Радило се на актуелним конкурсима: „Зимска идила”, „Стрип- каиш”, 

„Железница очима деце” и радовима на тему „Портрети  знаменитих 

Срба” поводом изложбе за Дан школе. Урађени су радови поводом  

обележавања Дана здраве хране и организована је изложба слика и 

скулптура у холу школе. 
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Име и презиме: Лела Мирковић 

Назив секције: Млади православац 

 

 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар  

2020. 

Секцију похађа 15 ученика. Планирани одласци на литургије нису 

уприличени због неповољне епидемиолошке ситуације.  

октобар  

2020. 

Планирани одлазак у Историјски музеј отказан због епидемиолошке 

ситуације. 

новембар  

2020. 

Учешће у обележавању Дана школе – снимљен филм о деспоту 

Стефану Лазаревићу у којем је глумио ученик Ђорђе Вујисић 5/3. 

децембар  

2020. 

Планирана посета манастиру Раковица отказна због епидемиолошке 

ситуације. 

јануар 2021 –  

– јун 2021. 

Све планиране посете манастирима и црквама (Храм Светог Саве, 

Галерија Фресака, Манастир Раковица) отказане су због неповољне 

епидемиолошке ситуације.  

 

Име и презиме: Маја Милошевић 

Назив секције: Секција рукомета 

новембар 

2020. 

Читав месец био је посвећен радовима за прославу Дана школе. 

Изложбом радова у холу школе обележен је и рођендан Вука 

Стефановића Караџића. Ученици су учествовали у украшавању јелке  

у холу школе. 

децембар 

2020. 

Радило се на украсима за Нову годину и честиткама за време наставе 

на даљину. 

јануар  

2021. 

Радило се на припреми радова за изложбу у холу школе поводом 

школске славе Свети Сава. Ученици су израђивали радове за 

такмичење „Мали Пјер”. 

фебруар  

2021. 

Радило се на припреми радова на тему „Љубав” за изложбу поводом 

Дана жена и Дана розе мајице, Међународног дана  борбе против 

вршњачког насиља. 

март 

2021. 

Часови су се одржавали  на даљину на платформи „Мајкрософт 

Тимс”. Радило се на актуелним конкурсима „Крв живот значи” 

(Црвени крст Раковица), „Линија и боја чаролија моја” (Дечји 

културни центар Ниш). 

април 

2021. 

Радило се на актуелним конкурсима: „Птице”, „Дани ћирилице 

Баваниште”, „Васкрс”, „Дај ми крила да полетим”... 

мај 

2021. 

Израђени су ликовни радови за школску изложбу поводом Дана 

свесловенске писмености. Ученици су учествовали у уређењу 

школског дворишта осликавањем  фигура од бетона. 

јун 

2021. 

Ученици су учествовали у уређењу школског дворишта осликавањем  

фигура од бетона. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 
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Име и презиме: Маја Милошевић 

Назив секције: Слободне активности (ОФА) 

септембар 

2020. 

У септембру у оквиру Рукометне секције обрађени су основни 

елементи технике – контрола, држање лопте, хватање прецизних и 

непрецизних лопти, као и додавање лопте кратким и дугим замахом. 

Секција се одржавала уторком и петком 7. час. На секцији су били 

ученици 6/2. Остварени су сви задати исходи. Корекција плана била 

је условљена постојећом епидемиолошком ситуацијом, а све у циљу 

безбедности деце. Секцију укупно похађа 10 ученика (8 сталних 

чланова). 

октобар 

2020. 

У октобру обрађени су елементи вођења лопте у месту и кретању, 

начин извођења почетног ударца, аута, седмерца и слободног бацања. 

Сама игра није реализована, само неки елементи кроз полигоне игре. 

Остварени су задати исходи.  

новембар 

2020. 

У новембру обрађени су тактички елементи: бочни, чеони и скок-

шут. Рађени су тактички задаци 3 на 3 преко целог терена са 

изменама и са применом ових елемената.  

децембар 

2020. 

У децембру секција је углавном реализована онлајн кроз анализу 

правила игре, анализу финалних утакмица Европског првенства за 

мушкарце и жене, као и наше женске репрезентације у утакмици са 

Хрватском. Посебно је рађена биомеханичка анализа скок-шута. 

Секција је држана у истим терминима уторком и петком, а секцији су 

присуствовали сви чланови који су присуствовали редовним 

часовима. Секција је реализована онлајн на овакав начин управо због 

епидемиолошке ситуације. 

јануар 

2021. 

У јануару обрађени су елементи чеоног залета и једноструке финте. 

фебруар 

2021. 

У фебруару обрађена је поставка играча у одбрани и нападу.  

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 

2020. 

Часови ОФЕ су реализовани четвртком и петком за ученике 5. и 6. 

разреда. Теме које су обрађене у септембру кроз почетне часове 

односиле су се на вирус корона, правилно одржавање хигијене, са 

освртом на мере заштите здравља ученика основне школе. Кроз 

практичну наставу реализоване су: вежбе снаге дубоких чучњева и 

склекова за 30 секунди кроз једну, две и три серије, начин мерења 

пулса и постурани статус. Урађене су и табата вежбе у 2 серије: пајац 

(звезда), склекови и трбушњаци за 15 секунди уз 15 секунди одмора. 

Сваке друге недеље радио се додатни час – онлајн вежбе за цело 

тело. 

октобар 

2020. 

Рађене су табата вежбе – комплекс вежби без реквизита; вежбе се 

раде 8 минута, а на 30 секунди следи промена вежби уз паузу. 

Такође, у оквиру програма „Покренимо нашу децу”, рађене су вежбе 
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обликовања са реквизитом, као и друштвено-моторичка игра „Човече 

не љути се”, где ученици бацањем коцкице задају себи вежбу. Сваке 

друге недеље реализовани су и онлајн часови – 8. час је реализован 

четвртком и петком онлајн, а рађене су вежбе за цело тело или табата 

вежбе 30–40 минута.  

новембар 

2020. 

Рађене су табата вежбе – комплекс вежби без реквизита; вежбе се 

раде 8 минута, а на 30 секунди следи промена вежби уз паузу. У 

оквиру акције „Покренимо нашу децу” рађене су вежбе обликовања 

са реквизитом, као и друштвено-моторичка игра „Човече, не љути 

се”, где ученици бацањем коцкице задају себи вежбу. Сваке друге 

недеље реализовани су онлајн часови у термину 8. часа четвртком и 

петком, а рађене су вежбе за цело тело или табата вежбе (30 минута). 

децембар 

2020. 

ОФА часови су у децембру реализовани онлајн због епидемиолошке 

ситуације у терминима када ученици имају час по распореду и у 

трајању од 45 минута. Часови су реализовани уживо кроз 

интерактивну наставу, што кроз активно вежбање током планираних 

часова, тако и разговором о разним темама из наставе ФИЗВ.  

Ученици су дискутовали на тему правилне исхране, правили су свој 

јеловник (дневни и недељни) и дискутовали су о психолошким 

основама спортиста. Рађене су вежбе обликовања са реквизитима и 

без реквизита, табата вежбе, вежбе снаге и вежбе истезања за 

одређене групе мишића, као и вежбе за цело тело. Такође су 

реализовани и додатни часови ОФЕ, поред редовне наставе, 

четвртком и петком у термину 8. часа.  

јануар 

2021. 

Обрађени су следећи елементи фудбала: вођење унутрашњом и 

спољашњом страном стопала, као и вежбе обликовања са реквизитом 

и вежбе за цело тело у циљу развоја комплетне мускулатуре. Такође, 

ученици су имали и онлајн часове са разним вежбама.  

фебруар 

2021. 

Обрађене су технике фудбала: вођење лопте рисом и ролингом, 

додавање спољашњом и унутрашњом страном стопала, вежбе са 

пешкиром које могу и код куће да раде и вежбе обликовања тела за 

20 минута.  

март 

2021. 

Рађене су вежбе за јачање целог тела: високи корак у месту 15с, 

получучањ 15 с, даска 15 с, супермен 15 с, трбушњаци полусклопка 

15 с у једној и две серије са 10 с. паузе између серија. 

април 

2021. 

Рађен је тренинг у кућним условима за читаво тело у трајању од 20 

минута, а у циљу јачања мишића и припреме за тестирање које је 

планирано у мају. Такође, настављено је и са радом на елементима 

фудбала (пријем лопте унутрашњом и спољашњом страном стопала). 

мај 

2021. 

У мају су урађене следеће активности: пријем лопте у фудбалу 

унутрашњом и спољашњом страном стопала, као и табата вежбе: 

чучњеви, искорак, супермен, трбушњаци (10 понављања уз 10 

секунди одмора).  

јун 

2021. 

Рађене су вежбе у две серије са одмором између серија 10-15 с: 

високи корак у месту 15-20 с, получучањ 15-20 с, даска 15-20 с, 

супермен 15-20 с и трбушњаци полусклопка 15-20 с. 
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Име и презиме: Стефан Станојевић 

Назив секције: Одбојка 

 

 

Име и презиме: Снежана Соковић 

Назив секције: Драмска секција (Продужени боравак) 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 – 

– децембар 2020. 

Секцију похађају ученици од 5. до 8. разреда. Извођена је 

понедељком, током осмог часа. Теме које су обрађиване биле су: 

елементи технике (основни ставови у месту и кретању, одбијање 

лопте прстима и чекићем, доњи (школски) сервис, горњи тенис – 

лелујави сервис, дизање лопте, смечирање лопте, блокирање лопте), 

игра и правила одбојкашке игре. Ученици који су похађали 

Одбојкашку секцију су успешно савладали све елементе технике. 

Секција омогућава ученицима развијање у психички и физички 

здраве личности, одговорне према сопственом здрављу; секција 

утиче на стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин 

живота; подстиче стицање знања о себи, свом телу и својим 

способностима; мотивише и оспособљава ученике да буду активни 

учесници у очувању свог здравља; ученици се упознају са основним 

елементима здравог начина живота, и то кроз свакодневне 

активности; секција задовољава основне потребе ученика за 

покретом и игром, утиче и подстиче развој моторичких способности, 

координације, флексибилности, гипкости, равнотеже, прецизности, 

снаге, брзине, издржљивости и експлозивности; утиче на стицање 

моторичких умења у свим природним облицима кретања, на усвајање 

и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања 

значајних за очување здравља деце, као и на стварање навика за 

правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских 

навика. 

Планирана такмичења у одбојци нису била организована због 

епидемије вируса корона. 

фебруар 2021 – 

 – јун 2021. 

У раду секције учествовали су ученици од 5. до 8. разреда. Извођена 

је понедељком, током осмог часа. Теме које су обрађиване биле су: 

елементи технике (основни ставови у месту и кретању, одбијање 

лопте прстима и чекићем, доњи (школски) сервис, горњи (тенис) 

сервис, дизање лопте, смечирање лопте, блокирање лопте, одбрана и 

напад кроз игру, игра уз примену правила, техничко-тактички 

задаци, композиција тима 4:2, композиција тима 5:1...).  

Планирана такмичења у одбојци нису била организована због 

епидемије вируса корона. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 – 

– децембар 2020. 

У Драмској секцији учествују деца из продуженог боравка од првог 

до трећег разреда (око 20 ученика). Секција се одржава једном 
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Име и презиме: Драгана Тасић Стојановић 

Назив секције: Драмско-рецитаторска секција  

месечно. 

Ученици су успели да савладају технике кретања на сцени, да 

правилно изговарају речи и реченице, као и да овладају техникама 

концентрације, импровизације, мимике и гестикулације.  

Ученици су учили драмске текстове по улогама, правили костиме, 

постављали сцену. 

Рад Драмске секције унапредио је потенцијале ученика, а код 

појединих допринео и неговању културе слушања саговорника. 

Ученици су били изузетно мотивисани што показује и учешће у 

приредби за ученике продуженог боравка, под слоганом „Осташе нам 

после Вука лепа слова и азбука”. 

На часовима Драмске секције обрађиване су следеће теме: Вежбе у 

простору и у покрету; Покрет, мимика, гест; Замишљена ситуација 

(покрет, мимика, гест), Имитација (познате личности, животиње); 

Рецитовање песама према избору; Брзалице; Бројалице; 

Драматизација текста „Осташе нам после Вука лепа слова и азбука”, 

подела улога, организација сцене (костими, реквизити). 

Због погоршања епидемиолошке ситуације планирано извођење 

новогодишње представе пред публиком није реализовано. 

Ученицима је препоручено  читање драмских текстова на распусту   

поводом предстојеће школске славе Светог Саве. 

фебруар 2021 – 

 – јун 2021.  

У току другог полугодишта ученици су читали и рецитовали песме 

познатих дечијих писаца, песме посвећене ,,Мамама у част”. 

Планирана приредба поводом 8. марта није одржана због неповољне 

епидемиолошке ситуације. 

Ученици су читали басну ,,Лисица и рода” и вежбали изражајно 

казивање текстова ,,Тужибаба” и ,,Зна он унапред” по улогама. 

Понављали су  научене песме и драмске текстове уз поштовање 

епидемиолошких мера. 

На крају школске године ученици су бирали најлепше фотографије 

настале током имитација, пантомима, рецитовања и израдили пано 

драмске секције. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 

 2020. 

У току септембра формирана је Драмско-рецитаторска секција 

ученика одељења 3/2. Ученици су упознати са планом рада секције и 

термином када ће се она одржавати. Рад са ученицима на часовима 

драмско-рецитаторске секције осмишљен је кроз различите 

активности, што драмске, што рецитаторске, како би се задовољила 

њихова различита интересовања и остварили следећи циљеви и 

задаци: развијање комуникационих способности ученика, развијање 

љубави према књизи и подстицање ученика на читање, развој 

креативности, увођење ученика у емоционално доживљавање и 
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Име и презиме: Виолета Учур 

Назив секције: Драмско-рецитаторска секција 

разумевање књижевних садржаја, увођење ученика у изражајно 

читање (правилна интонација, ритам, дикција), изражајно 

рецитовање и казивање драмских текстова. 

октобар  

2020. 

Током октобра ученици су увежбали правилан говор и дисање (кроз 

брзалице). Направили смо избор драмских текстова за глуму и избор 

текстова за луткарску представу. 

новембар 2020 –  

 – децембар 2020. 
Током новембра почели смо да се припремамо за Дан школе избором 

Доситејевих басни, које су ученици припремали кроз дијалог. 

Ученици су имали задатак да направе маске у складу са улогом коју 

тумаче. Сваки пар ученика добио је Доситеју басну коју су 

увежбавали. Током децембра ученици су глумили Доситејеве басне, а 

фотографије и снимци искоришћени су за филмић који је прављен за 

Дан школе. Кроз глуму ученици су се уводили у емоционално 

доживљавање и разумевање књижевног садржаја и изражајно су 

казивали драмски текст. 

јануар 2021 –  

 – фебруар 2021. 
Током јануара почеле су припрема за такмичење рецитатора, које је 

одржано у фебруару. На такмичењу рецитатора учествовало је троје 

ученика, од којих су два ученика прошла на општинско такмичење. 

На општинском такмичењу једна ученица је добила похвалу. 

март 2021 –  

 – април 2021. 
Током марта и априла ученици су гледали филмове који су 

екранизовани на основу књижевног дела. Кроз анализу одгледаних 

филмова ученици су се уводили у разумевање и стварање критичког 

односа према  филмском садржају. 

мај 2021 –  

 – јун 2021. 
Током маја ученици су рецитовали песме о пролећу, као и песме о 

природи (уз читање и анализу). Током јуна ученици су вежбали и 

изводили драмски текст „Суђење” Лазе Лазића. На тај начин 

увежбавали су рецитовање и казивање драмског текста. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 

2020. 

Чланови Драмско-рецитаторске секције (15 ученика) упознати су са 

организацијом рада у трећем разреду. У трећем разреду, због 

промене рада у реализацији наставе, драмско-рецитаторска секција је 

реализована као настава на даљину. Ученици су добијали материјал 

за рад, а провера урађеног вршила се на часовима редовне наставе 

који су се реализовали у школи. 

У септембру на часовима Драмско-рецитаторске секције реализоване 

су следеће активности: 

-  упознавање са вежбама правилног говора и дисања – брзалице; 

-  избор драмских текстова за глуму. 

На крају месеца ученици су остварили следеће исходе: 

- јасно и разговетно изговара брзалице поштујући одговарајућу 
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интонацију, брзину и темпо; 

-  чита са разумевањем различите текстове;  

-  учествује у разговору поштујући уобичајена правила комуникације 

и пажљиво слуша саговорника. 

октобар 

2020. 

Ученици су увежбавали драмске текстове и песме, које су претходно 

изабрали за глуму и рецитовање. У октобру је обележен и 

Међународни дан јабука. Тога дана ученици су представили драмски 

текст „Јабука” и рецитовали различите песме о јабуци. 

Од месеца октобра ученици су припремали и лутке на штапићу – 

животиње, као и сцену за драматизацију басни Доситеја Обрадовића.  

На крају месеца ученици су остварили следеће исходе: 

-  изражајно рецитује песму и чита прозни текст; 

-  изводи драмске текстове; 

- преобликују, самостално или у сарадњи са другима, материјале и 

предмете за рециклажу и ствара нови употребни предмет (луткице за 

глуму); 

новембар 2020 –  

–  децембар 2020. 

Новембар је био посвећен изради сцене за извођење драматизованих 

басни Доситеја Обрадовића и снимању кратких филмића за 

обележавање Дана школе. Осим припреме за Дан школе, ученици су 

изводили драмске текстове, који су планирани редовним наставним 

планом и програмом српског језика. Током извођења драмских 

текстова увежбавали су дикцију и покрете који прате драмски текст. 

У децембру ученици су одгледали једно позоришно дело, које смо 

заједнички анализирали. 

Планирано школско  такмичење у рецитовању, у месецу децембру 

није реализовано.   

На крају месеца ученици су остварили следеће исходе: 

- именује главне и споредне ликове у позоришном делу и разликује 

њихове позитивне и негативне особине; 

- покаже примере дијалога у  драмском тексту; 

- изводи драмске текстове; 

- учествује у разговору приликом анализе позоришног дела 

поштујући уобичајена правила комуникације и пажљиво слуша 

саговорника; 

- изрази, одабраним материјалом и техникама, своје идеје за израду 

сцене. 

јануар 2021 –  

–  фебруар 2021. 

У току јануара организован је један час, који је био посвећен Св. 

Сави, његовом животу и делу. На том часу ученици су се 

представили рецитацијом или драмском улогом, коју су добили да 

науче. 

Током фебруара ученици су добили задатак да увежбају читање 

драмских текстова из дечијег часописа „Витез”. 

Један час драмско-рецитаторске секције је интегрисан са часом 

српског језика. Ученици су рецитовали песме, које су научили на 

претходним часовима српског језика. 

Ученици су имали задатак да код куће одгледају један филм по 

избору, а да затим изврше и анализу тог филма. 
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На крају месеца ученици су остварили следеће исходе: 

- чита са разумевањем различите текстове;  

- изражајно рецитује песму и чита драмски текст; 

- именује главне и споредне глумце и разликује њихове позитивне и 

негативне особине, у филму. 

март  

2021. 

У марту ученици су на часу српског језика имали задатак да напишу  

краћи драмски текст, по угледу на народну причу „Свијету се не 

може угодити”. 

Чланови драмске секције су код куће увежбавали да глуме ликове из 

својих написаних драмских текстова, а затим су научено 

презентовали на часу разредног старешине. 

На крају месеца ученици су остварили следеће исходе: 

-  самостално пише краћи драмски текст на основу познате приче; 

- - покаже примере дијалога у песми, причи и драмском тексту; 

- опише свој доживљај прочитаних књижевних дела; 

- разуме пренесено значење пословице и њихову поучност; 

- примењује основна правописна правила; 

- изводи драмске текстове. 

април 

2021. 

У априлу ученици су имали задатак да код куће добро увежбају 

читање драмског текста „Никад два добра” Јованке Јоргачевић, који 

су радили на часовима српског језика, као и да драматизују песму 

„Љутито мече”, Бранислава Црнчевића. На часовима српског језика и 

часовима одељењске заједнице ученици су уживали у глуми. 

Осим наведеног, ученици су имали задатак да науче једну песму о 

пролећу из дечијег часописа „Витез”, изражајно је одрецитују на 

часовима српског језика, а на часовима музичке културе осмисле и 

мелодију за ту песму. 

На крају месеца ученици су остварили следеће исходе: 

- изражајно рецитује песму; 

- изводи драмске текстове; 

- осмисли и изведе једноставну ритмичку и мелодијску пратњу. 

мај 

2021. 

У мају чланови секције су учествовали на литерарном конкурсу 

„Природа је мој свет”, који је посвећен песникињи Десанки 

Максимовић. Писали су песме о љубави према природи и цело 

одељење је добило групну награду на том конкурсу. Песме су читали 

на часовима одељењског старешине, а затим су сваку песму детаљно 

анализирали. 

На крају месеца ученици су остварили следеће исходе: 

- пише краћу песму на задату тему; 

- држи се теме и  основне идеје; 

- примењује основна правописна правила; 

- приликом писања користи основне одлике  песме (стих,  строфа и 

рима). 

јун 

2021. 

Ученици трећег разреда су у обавези да припреме приредбу за пријем 

првака. Чланови драмско-рецитаторске секције су узели учешће, 

подељене су им драмске улоге, као и песме за рецитовање. 

Последњи час драмско-рецитаторске секције је интегрисан са часом 
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Име и презиме: Наташа Јаредић 

Назив секције: Рецитаторска секција 

 

 

Име и презиме: Маријана Михајловић 

Назив секције: Математичка секција 

 

 

српског језика, а ученици су имали могућност да покажу нешто у 

чему су најбољи (глуми, рецитацији...). 

На крају месеца ученици су остварили следеће исходе: 

- изражајно рецитује песму и изводи драмски текст; 

-  поштује одговарајућу интонацију и логички акценат, паузе, брзину 

и темпо говорења. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 –  

– јун 2021. 

Секцији присуствује 14 ученика из сва три одељења првог разреда. 

Одржано је 36 часова секције у току оба полугодишта. Због 

епидемиолошке ситуације секција је одржавана тако што је 

ученицима даван штампани материјал или онлајн, а неколико пута и 

у паузи између две смене, када смо вежбали за рецитовање за Дан 

школе, Савиндан и Дан жена. Ученици су рецитовали песме Јована 

Јовановића Змаја, песме посвећене православљу и Светом Сави, као 

и мајци. Ученици воле да рецитују и радо су учествовали у раду 

секције колико је то у овој ситуацији било могуће.  

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 

2020. 

У септембру су анкетирани ученици за учешће у секцији и 

формиране су групе. 

У току првог полугодишта у раду Математичке секције учествовало 

је 6 ученика. Чланови секције упознали су се са планом и програмом 

рада секције.  

октобар 

2020. 

Ученицима је достављан припремљени штампани материјал за рад. 
Рађени су задаци који омогућавају проширивање и продубљивање 

стечених знања, популарисање математике и развијање интересовања 

кроз игру. 

новембар 

2020. 

Главне активности су усмерене на припремање ученика за школско и 

општинско такмичење, која се због уведених мера нису реализовала. 

децембар 

2020. 

Активности су биле усмерене на решавање лепих и занимљивих 

задатака, математичких квадрата, низова, приче у сликама са циљем 

развијање опажања, логичког и конструктивног мишљења. 

јануар 

2021. 

У овом месецу рађени су геометријски садржаји, као и решавање 

задатака методом дужи са циљем развијања досетљивости, 

сналажљивости, прецизности, спретности, уредности. 

фебруар 

2021. 

Сви чланови секције учествовали су на школском такмичењу из 

математике које је одржано 5. 2. 2021. Петоро ученика из 3/1 

пласирало се на општинско такмичење. У нашој школи 28. 2. 2021. 
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Име и презиме: Горан Мутавџић 

Назив секције: Математичка секција  

организовано је општинско такмичење. Ученик Душан Ћојановић 

освојио је треће место. 

март 2021 –  

– април 2021. 

Ученици су продубљивали и проширивали знања стечена на 

часовима редовне наставе из области множења у циљу развијања 

апстрактног и логичког мишљења и закључивања. У овом периоду 

рађени су задаци са претходних такмичења и решавани проблеми 

превожења, пресипања, мерења масе и времена, круг и кружница.  

 Од 18. 3. до 29. 4. 2021. радио је учитељ Марјан Антић због 

оправданог одсуства (боловање) учитељице  М. Михајловић. 

мај 

2021. 

Обрађени садржаји правоугаоник и квадрат објашњени су и 

решавани помоћу слике кроз игру, забаву, разоноду. Ученици су 

научили да слободно користе и правилно комбинују обрасце за обим  

правоугаоника и квадрата. 

јун 

2021. 

На часовима су решавани маштовити и занимљиви задаци кроз 

математичке приче, квизове, проблеми мерења... 

Из наведеног се може закључити да су плани садржаји у потпуности 

реализовани (36 часова), као и постављени циљеви: учење 

математике на лак и популаран начин кроз решавање лепих и 

занимљивих задатака, ширење математичке културе, подстицање 

ученика на дубље усвајање садржаја школске математике и 

мотивисање за учешће на другим такмичењима, без посебног 

оптерећења обавезе. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар  

2020. 

 

Секцију похађа укупно 19 ученика. Ученици су се упознали са 

планом рада секције и областима које ће бити обрађиване.  

Циљ Математичке секције је, пре свега, стварање услова за развој 

дечје креативности, проширивање њихових знања и интересовања, 

које се надограђује на оно што се стиче током редовне наставе, као и 

дружење, разоноду и игру са вршњацима. Такође, један од циљева је 

самостално решавање практичних задатака јер знање стечено у 

школи треба применити у животу и континуирано радити на његовом 

обогаћивању, у чему нам програмски садржаји ове секција несебично 

помажу. 

На секцији ученици сами одређују облике, методе рада и садржаје у 

оквиру дате програмске оријентације, при чему учитељ даје стручну 

помоћ и сугестије за рад. 

У току септембра обрађиване су следеће области: сабирање и 

одузимање до 100 и решавање текстуалних задатака.  

октобар  

2020. 

 

У току октобра обрађиване су следеће области: задаци са 

палидрвцима, римски бројеви, задаци за изоштравање ума, 

нумерација и забавна геометрија.  

новембар У току новембра обрађиване су следеће области: дужи, поређење 
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Име и презиме: Наташа Тончев Благојевић 

Назив секције: Саобраћајна секција 

 

2020. дужи, задаци оштроумности и обим геометријских фигура. 

децембар 

 2020. 

У току децембра обрађиване су следеће области: таблица множења, 

множење на више начина и задаци са множењем. 

јануар 

 2021. 

У току јануара са ученицима су обрађиване математичке приче и 

дељење до 100. 

фебруар 

 2021. 

У току фебруара су обрађене следеће области: магични квадрати, 

низови бројева. Разговарали смо о животу познатих математичара. 

март 

 2021. 

У марту су обрађени задаци за  такмичења. 

април 

 2021. 

У априлу су обрађени задаци за  такмичења. 

мај 

 2021. 

У мају су обрађени проблемски задаци за мерење времена и разни 

проблемски задаци. 

јун 

 2021. 

У току јуна обновљени су задаци са палидрвцима, римски бројеви, 

задаци за изоштравање ума, нумерација и забавна геометрија. 

 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 

2020. 

Формирана је секција и ученици су упознати са програмом рада. 

Саобраћајна секција је реализована на даљину. Сви ученици одељења 

4/2 су у првом разреду добили књигу ,,Пажљивкова правила у 

саобраћају” Агенције за безбедност саобраћаја, која им је помогла да 

схвате важност познавања и примене саобраћајних правила, те су сви 

учествовали у раду секције. Теме које су обрађене у овом месецу су: 

саобраћај у нашем месту, дете пешак и бициклиста у саобраћају и 

саобраћајац. 

октобар 

2020. 

У овом месецу подсетили смо се врста саобраћајних знакова (знаци 

опасности, изричитих наредби и обавештења) и важности 

безбедности у саобраћају. Ученици су правили три знака од картона 

по свом избору. 

новембар 

2020. 

Правила учесника у саобраћају, првенство пролаза и вежбе ситуације 

реализовани су у новембру. Ученицима су посебно занимљиве биле 

вежбе у којима су примењивали стечено знање. 

децембар 

2020. 

Примена правила понашања учесника у саобраћају у раскрсницама и 

примена правила првенства пролаза – практичне вежбе на 

штампаном материјалу ученицима су помогле да стечена знања 

примене. 

јануар 

2021. 

Кроз тестове ученици су се подсетили и провежбали садржаје које су 

научили у првом полугодишту. 

фебруар 

2021. 

Јавни превоз, дете путник у путничком возилу и у аутобусу, као и 

пешак у саобраћају биле су теме месеца фебруара. С обзиром на то да 

су ово теме блиске деци из свакодневног живота, ученици су са 

лакоћом усвојили знање о њима. 

март Учећи о бициклисти у саобраћају кроз практичне вежбе, раскрснице 
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Име и презиме: Маја Динић 

Назив секције: Музичка секција 

2021. и ситуације, а примењујући правила, ученици су проширили своје 

знање. Већина ученика учествује у саобраћају као бициклиста, па је 

понављање и утврђивање ових садржаја било драгоцено за њихово 

даље учешће у саобраћају. 

април 

2021. 

Побољшање безбедности деце је препознато као један од стратешких 

циљева националне стратегије о безбедности саобраћаја РС. 

Агенција за безбедност саобраћаја покренула је кампању ,,Никад 

немој” намењену повећању употребе система заштите унутар возила 

у склопу које је припремљен видео-спот. Ученици су имали прилику 

да га погледају и да кроз практичне вежбе и тестове утврде своје 

знање. 

мај 

2021. 

У току овог месеца ученици су се активније припремали за 

одељењско такмичење. Кроз онлајн тестове и квиз реализовано је 

такмичење. 

јун 

2021. 

Извршена је анализа резултата такмичења. На предлог ученика 

вежбали су најзанимљивије садржаје које су савладали у току године. 

Анализа рада секције показала је да је ова секција занимљива, блиска 

и веома корисна ученицима. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 

2020. 

У раду Музичке секције учествују ученици сва три одељења првог 

разреда. Укупан број ученика који похађа Музичку секцију је 20. 

Настава се одвија искључиво на даљину.  

У септембру одржана су 4 часа која су имала за циљ упознавање 

ученика са радом Музичке секције, формирање плесне групе и малог 

хора, као и рад на музичкој писмености ученика на том узрасту. 

Материјал је ученицима углавном прослеђиван лично, као штампани 

материјал, а путем Јутјуба прослеђивани су линкови музичког 

карактера. 

октобар 

2020. 

У октобру одржана су 4 часа. Радило се на усклађивању покрета уз 

музичку пратњу. Настава је такође била на даљину. Ученицима је 

прослеђен штампани материјал који је био допуњен музичким 

линковима који се налазе на Јутјубу. 

новембар 

2020. 

У новембру одржано је 5 часова, такође на даљину. Са ученицима су 

обрађени појмови ритмика и ритам. Ученицима је прослеђен 

штампани материјал, као и музички линкови на Јутјубу. Ученици су 

савладали ритмички покрет праћен музиком користећи уз то 

ритмичке реквизите – вијачу и лопту. 

децембар 

2020. 

У децембру одржана су 2 часа, такође на даљину. Радили смо на 

развијању осећаја за простор и сценско кретање и учењу ритмичког 

креативног плеса. Ученицима је подељен штампани материјал за рад 

који у себи садржи смернице за рад, као и музичке линкове на 

Јутјубу. Ученици су савладали основни  ниво извођења музичког 
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Име и презиме: Драгана Крстић 

Назив секције: Ликовна секција (Продужени боравак)  

плеса. 

јануар 

2021. 

У јануару се радило на развијању осећаја за простор и сценско 

кретање.  

фебруар 

2021. 

Рађени су елементи сценографије и костимографије са посебним 

освртом на њихову улогу у приказивању ритмичке вежбе. 

март 

2021. 

Да би ученици били у стању да повежу музичко стваралаштво са 

осталим уметностима, наукама и процесима рада, у току марта 

рађене су следеће вежбе: шпага, мушка и женска, звезда, свећа, вага 

и хелихоптер. Након увежбавања ученици су бирали музику за 

наступ и успешно су повезали музику и ритмичке вежбе у једну 

целину (модеран плес, џез и балет). 

април 

2021. 

У априлу је настављено са радом на повезивању ритмичких вежби и 

музике у једну целину. Такође, ученици су гледали снимке 

професионалних плесних наступа и касније дискутовали о томе. 

мај 

2021. 

Ученици су самостално наступали и представили шта су научили. 

Потом су гледали представе професионалних ритмичких група, а 

затим и сами или у групи истраживали и припкупљали музички 

материјал и започели формирање збирке.  

јун 

2021. 

У јуну је завршено са формирањем музичке збирке. Извршена је 

анализа рада секције у овој школској години и изнети су предлози за 

даљи рад у наступајућој школској години. Ученици су оспособљени 

да стечена знања и умења примењују у настави других предмета, 

свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању и 

формирали су критички однос према музичким формама. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 – 

– децембар 2020. 

У раду Ликовне секције учествују  ученици првог и трећег разреда,  

укупно – 20 ученика. Секција се одржава једном месечно. 

Циљеви Ликовне секције јесу развијање и подстицање стваралачког 

мишљења код ученика, оспособљавање ученика да цртежом изразе 

своја опажања из непосредне околине, као и развијање мануелне 

вештине и креативности.  

Ученици су оспособљени да ураде ликовни рад од различитих 

материјала, да образлажу избор материјала и мотива, да се служе 

различитим техникама и средствима ликовног изражавања, уреде део 

простора Продуженог боравка. Ученици су активни, воле да 

учествују у раду и радују се овим часовима. Имају афинитета према 

ликовном изразу, као и снажну потребу да се ликовно изразе. 

На часовима Ликовне секције обрађиване су следеће теме: Јесен; 

Птице; Музику слушамо – цртеж цртамо; Екологија – за чистије 

школско двориште; Киша – илустрација; Зимска идила (сликање и 

лепљење); Пахуље и украси од папира; Прављење честитки.  

јануар 2021 – У раду Ликовне секције учествују  ученици првог и трећег разреда,  
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Име и презиме: Гордана Бранковић 

Назив секције: Ликовна секција 

– јун 2021. укупно – 20 ученика. Секција се одржава једном месечно. 

Циљеви Ликовне секције јесу развијање и подстицање стваралачког 

мишљења код ученика, оспособљавање ученика да цртежом изразе 

своја опажања из непосредне околине, као и развијање мануелне 

вештине и креативности.  

Ученици су оспособљени да ураде ликовни рад од различитих 

материјала, да образлажу избор материјала и мотива, да се служе 

различитим техникама и средствима ликовног изражавања, уреде део 

простора Продуженог боравка. Ученици су активни, воле да 

учествују у раду и радују се овим часовима. Имају афинитета према 

ликовном изразу, као и снажну потребу да се ликовно изразе. 

На часовима Ликовне секције обрађиване су следеће теме: Игре на 

снегу, Дан љубави, Дан жена, Дан шале, Дан планете Земље, Ускрс, 

Птице, На дну мора.  

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 – 

– децембар 2020. 

У одељењу 2/2 формирана је Ликовна секција. У активностима 

Ликовне секције учествовао је 21 ученик. 

Циљ Ликовне секције јесте да развије креативност код ученика и 

оспособи их да се служе различитим средствима и техникама 

ликовно-визуелног изражавања који су доступни њиховом узрасту. С 

обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, Ликовна секција 

одржавала се кроз интегрисану наставу (на часовима Српског језика, 

Ликовне културе, Света око нас, Музичке културе и Пројектне 

наставе). Чланови Ликовне секције су, осим израде практичних 

радова, радили и на уређењу учионице. 

Ученици су били изузетно мотивисани за рад, што показује учешће у 

великом броју ликовних конкурса („Моја соба из маште”, „Цртам 

зимску идилу за своју честитку”, „Нацртај своју лектиру”, „Нова 

Година”, „Мој портрет – како ме ученици виде”).  

Ученици су упознати са различитим врстама технике и израде 

новогодишњих украса.  

јануар 2021 – 

– јун 2021 

Ученици су јако мотивисани за рад Ликовне секције. У реализацији и 

стварању својих продукта користили су различите врсте техника, те 

се у мањој мери одступило од планираних садржаја. Ученици су радо 

учествовали на разним ликовним конкурсима („Мали Пјер” , 

„Птице”, „Васкршње ликовне радости”). Обележен је и Дан розе 

мајице израдом украса у облику розе мајица који су изложни на 

паноу учионице. Ученици су били веома креативни и на часовима 

секције израђивали су практичне и занимљиве радове: сове од  

папирних кеса, сталак за оловке, честитке за 8. март,  вазе од чаша и 

папира, рам за слику, такси ауто и саобраћајне знаке, куће од папира, 

украсе од сијалица. Дан жена обележен је израдом честитки, а 

поводом Светског дана књиге ученици су цртали ликове песника и 
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Назив секције: Ликовна секција 

Име и презиме: Ката Чучковић 

 

 

Име и презиме: Сања Стајић 

Назив секције: Ликовна секција 

писаца на блоку број 2 које су потом увезали и тако направили 

одељењску књигу.  

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 – 

– децембар 2020. 

У раду Ликовне секције учествују сви ученици 2/3 одељења, укупно 

– 21 ученик. 

Циљеви Ликовне секције јесу развијање креативности код ученика и 

оспособљавање да се служе различитим техникама и средствима 

ликовног изражавања. Ликовна секција одржавала се кроз 

интегрисану наставу (на часовима Српског језика, Ликовне културе, 

Света око нас, Музичке културе и Пројектне наставе). Чланови 

Ликовне секције су, осим израде практичних радова, радили и на 

уређењу учионице. 

Ученици су оспособљени да ураде ликовни рад од различитих 

материјала, да образлажу избор материјала и мотива, да се служе 

различитим техникама и средствима ликовног изражавања, уреде део 

школског простора, објасне значај рециклаже, предложе неколико 

идејних решења за ликовно преобликовање материјала, ураде 

ликовни рад од материјала за рециклажу. 

Ученици су активни, воле да учествују у раду и радују се овим 

часовима. Имају афинитета према ликовном изразу, као и снажну 

потребу да се ликовно изразе.  

Ученици су учествовали на бројним ликовним конкурсима („Моја 

соба из маште”, „Цртам зимску идилу за своју честитку”, „Нацртај 

своју лектиру”, „Нова Година”, „Мој портрет – како ме ученици 

виде”). Израђивали су зимске пејзаже, као и новогодишње призоре, 

украсе и честитке. 

јануар 2021 – 

– јун 2021 

У раду Ликовне секције у одељењу 2/3 је учествује 21  ученик.  
У другом полугодишту настављено је са активностима које су 

тематски везане за Савиндан, Дан розе мајица,  Пролеће, Дан планете 

Земље и Светски дан књиге, а ученици су користили технике које су 

већ савладане, као и технике научене у другом полугодишту. Водећи 

рачуна о очувању животне средине, ученици су често користили 

материјале одвојене за рециклажу (папир, пластика, остаци  дрвета, 

гуме…). 
Ученици су учествовали на разним ликовним конкурсима 

(„Васкршње ликовне радости”, „Мали Пјер”, „Птице”).  

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 
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септембар 2020 –  

– децембар 2020. 

 

У току првог полугодишта одржано је 15 часова Ликовне секције.  

Ликовна секција је формирана на нивоу Разредног већа првог разреда 

са укупно 21 учеником (одељење 1/1 – 2 ученика, одељење 1/2 – 7 

ученика и одељење 1/3 – 12 ученика). Секција се одржава једном 

недељно.  

У овој школској години рад Ликовне секције није организован у 

школи кроз непосредан рад са децом, већ као рад на даљину, а за 

реализацију планираних активности коришћена је платформа 

„Мајкрософт Тимс”. Помоћ и ангажовање родитеља у раду била је од 

изузетног значаја. 

Задатак секције је унапређивање знања о ликовним техникама, 

материјалима и прибору, развијање визуелних опажања, 

радозналости, маште и иновативности кроз разноврсне ликовне 

задатке. Ученици треба да стекну увид у значај повезаности ликовног 

стваралаштва са осталим уметностима, наукама и процесима рада. 

Употребом различитих материјала изражавају своју креативност, 

машту и игру које су саставни део ликовног израза. 

Прве часове секције користили смо за развијање фине 

графомоторике кроз бојање и игре са линијама, сецкање и спајање 

употребом маказа. Цртали су слова, правили постер АЗБУКА, 

израдили пачје капице и новогодишње украсе. 

Ученици су били мотивисани за рад и учествовали су на разним  

ликовним конкурсима („Моја идеална соба”, 14. Међународна дечја 

ликовна изложба „Флора и фауна – извор живота и лепоте 2020. год.” 

коју организује дечји ликовни центар из Скопља са темом су: „Човек 

и природа” и „Човек и урбани простор”, „Цртам зимску идилу за 

своју честитку”, Међународни конкурс „СТРИП – КАИШ 2020.”, 37. 

ликовни конкурс „Железница очима детета 2020”) на којима су 

освајали награде и похвале. 

јануар 2021 –  

– јун 2021. 

 

У току другог полугодишта одржан је 21 час Ликовне секције.  

Начин рад секције и реализација садржаја је иста као у првом 

полугодишту.  

Ученици су учествовали на разним конкурсима: школски ликовни 

конкурс „Свети Сава и манастири”, ликовни конкурс „Мали Пјер”, 

ликовни конкурс „Шта твоју душу чини срећном”, ликовни конкурс 

ДКЦ Ниш „Линија и боја чаролија моја”, ликовни конкурс „Крв 

живот значи” , 27. Васкршње ликовне радости деце Београда, Десети 

међународни ликовни конкурс „Удружење Свесловенске писмености 

и заштите ћириличног писма” –  „Свети Сава” , „Вук Караџић” и 

„Цртам ћирилицу”, ликовни конкурс „Птице”. 

Учествовали су у изради паноа у холу школе са ликовним радовима 

поводом обележавања  Међународног дана борбе против вршњачког 

насиља под називом „Дан розе мајица”. 

Ликовним радовима ученици су обележили и Дан вода и шума (22. 

март), Дан планете Земље (22. април) и недељу оралне хигијене у 

мају. 

Неке активности су интегрисане са часовима српског језика, света 
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Име и презиме: Наташа Јаредић 

Назив секције: Слободне активности 

 

 

Име и презиме: Сања Стајић 

Назив секције: Слободне активности 

око нас, слободних активности и стварани су радови на тему 

пролећа, цвећа и омиљене животиње. 

Уз припремљену презентацију ученици су се упознали на чему и 

чиме се некада писало – порекло писма.  

Задатак секције је да ученици унапреде знања о ликовним техникама, 

материјалима и прибору, да развију визуална опажања, радозналост, 

машту и иновативност кроз разноврсне ликовне задатке. Употребом 

различитих материјала ученици треба да изражавају своју 

креативност, машту и игру које су саставни део ликовног израза.  

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 –  

– јун 2021. 

У току ове школске године одржано је 36 часова, којима су 

присуствали сви ученици 1/1 (28 ученика). Теме које су обрађиване у 

вези су са различитим ученичким интересовањима, као што су: 

спортске игре, писање прича и песама, цртање ликовних радова, 

разне хуманитарне акције, али и оне у вези са насиљем и 

безбедношћу. 

Због епидемиолошке ситуације, рад Слободних активности је 

одржаван тако што је ученицима даван штампани материјал или 

онлајн путем Мајкрософт тимса, а неколико пута и у паузи између 

две смене. 

Ученици воле ове часове, радо их посећују, колико је то у овој 

ситуацији било могуће, а све оно што је обрађивано – показано је на 

разним такмичењима и конкурсима, као и у хуманитарним акцијама 

(акција „Рука – руци”). 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 – 

– децембар 2020. 

У току првог полугодишта одржано је 15 часова Слободних 

активности. Часови су се одржавали једном недељно. 

У овој школској години рад Слободних активности није организован 

у школи кроз непосредан рад са децом, већ као рад на даљину, а за 

реализацију планираних активности коришћена је платформу 

„Мајкрософт Тимс”. Неке активности су интегрисане са часовима 

који су реализовани у непосредном раду са децом у школи. Помоћ и 

ангажовање родитеља у раду била је веома значајна.  

Теме које су реализоване:  

- Безбедност првака у саобраћају; 

- Хуманитарна акција „Рука – руци”; 

- „Колико језика говориш, толико људи вредиш” – обележавање 
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Име и презиме: Миленка Братић 

Назив секције: Слободне активности 

Европског дана језика; 

- „Срећни полигон” – обележавање Дечије недеље; 

- Хигијена руку – обележавање Светског дана чистих руку (15. 10); 

- „Чистоћа је пола здравља”; 

- Здрава храна – Светски дан здраве хране (16. 10); 

- Дан школе – „Знаменити Срби” – Јован Јовановић Змај; 

- Дан толеранције (16.11.); 

- Учлањивање у месну библиотеку „Милорад Булатовић”; 

- Украшавање учионице за Нову годину; 

- Израда честитке за Нову годину. 

Рад у отежаним условима није ометао реализацију планираних 

активности.  

јануар 2021 – 

– јун 2021. 

У току другог полугодишта одржан је 21 час Слободних активности.   

Начин рад Слободних активности и реализација садржаја је иста као 

у првом полугодишту. Неке активности су интегрисане са часовима 

српског језика, ликовне и музичке културе и света око нас, а неке 

теме су рађене у корелацији са ликовном секцијом.  

Обележени су значајни датуми: живот и дело Светог Саве, Дан розе 

мајица – Међународни дан борбе против вршњачког насиља, Дан 

заштите шума и вода, Дан планете Земље, Дан словенске писмености 

(24. мај), Дан заштите животне средине (5. јун) и недељу здравља 

уста и зуба. 

Ученици су учествовали у акцији „Сачувај дрво – рециклирај”, као и 

на ликовним конкурсима „Крв живот значи” и „Васкршње ликовне 

радости”. Ученици су изађивали маске за првоаприлски маскенбал, 

решавали мозгалице-ребусе, разговарали о текстовима из часописа 

„Витез”, проучавали књигу „Бонтон” Љубивоја Ршумовића и 

издвојили правила понашања. Неговали су биљке у својој учионици. 

У школском дворишту, када су временски услови дозвољавали, 

одржане су разне активности – игре по избору ученика, певање, 

глума и имитација. 

Рад у отежаним условима није ометао реализацију планираних 

активности. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар  

2020. 

Ученици одељења 4/1 се у великом броју одазивају на хуманитарне 

акције, па су и овом приликом даровали својим вршњацима са 

Косова и Метохије  управо онакав школски прибор какав и сами воле 

да имају и тако учествовали у хуманитарној акцији за децу са Косова 

и Метохије „Рука – руци (друг – другарици, другарица – другу)”.  

октобар  

2020. 

 

Ученици 4/1 обележили су Дечју недељу на следећи начин – кроз 

слободне активности пантомимом су показали шта би волели да раде 

кад порасту, а касније је обављен разговор о најзначајнијим људским 
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вредностима. Своје идеје дочарали су према својим склоностима – 

стихом, покретом, игром, лепом поруком другоме, цртежом, 

даровањем.  

У организацији „Пријатеља деце” Раковица, организовано је школско 

такмичење у писању песама – ,,Ђачка песничка сусретања”. Ученицa 

Софија Пајић учествовала је у овом такмичењу са својом песмом 

,,Јесен”. 

новембар  

2020. 

Обележавање годишњице рођења Вука Караџића – ученици 4/1 су 

проширили знање о животу и раду Вука Караџића, подсетили се 

облика народне књижевности и надметали се у говорењу брзалица, 

погађању загонетки и познавању изрека. 

децембар 

2020. 

На нивоу већа четвртог разреда, у оквиру тематског пројекта 

„Знаменити Срби”, а поводом обележавања Дана школе, 

организовано је представљање песникиње Десанке Максимовић, где 

је велики број ђака четвртака узео учешће у различитим 

активностима. Одељење 4/1 реализовалo је интервју са песникињом. 

Ученице Сара Каси и Јана Карабасил учествовале су на ликовном 

конкурсу „Мој град – моја општина”. Циљ овог конкурса је 

подстицање и развијање креативног изражавања, кроз перспективу 

доживљаја насеља, општине, града, уз развијање осећаја за хуманост 

и заштиту животне околине. Тема и техника су слободне и 

препуштена дечјој креативности. 

јануар 

2021. 

Велики број ученика 4/1 узео је учешће у изради ликовних радова 

поводом школске славе за пано у холу школе. 

фебруар 

2021. 

Пет ученика 4/1 узело је учешће на школском такмичењу из 

математике. Ученици Вукашин Кезуновић и Софија Пајић 

учествовали су на општинском такмичењу из математике. Најбољи 

резултат постигао је Вукашин Кезуновић са 65 поена, чиме је освојио 

треће место. 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља – Дан розе мајица 

обележен је низом активности. Уз помоћ презентације ученици су 

упознати са настанаком идеје за обележавања овог дана. Кроз  

радионицу која је имала за циљ промовисање толеранције, емпатије, 

поштовање различитости, развијање сарадње и оснаживање за 

ненасилно решавање конфликата, ученици су направили пано у 

учионици и холу школе. 

март 

2021. 

Ученици одељењске заједнице 4/1 узели су учешће у школском 

пројекту сакупљања старе хартије, под слоганом „Сачувај дрво – 

рециклирај”, који је водила наставница биологије Тијана Морић.  

април 

2021. 

Обележен је Дан планете Земље. Кроз ликовне и практичне радове, 

стварајући макете планете Земље, ученици су показали колико 

љубави и пажње треба пружити нашем једином дому и како се 

заједничким снагама могу подстаћи позитивне промене.  

Поводом обележавања Светског дана књиге, ученици 4/1 

присуствовали су часу који је одржан у библиотеци. Кроз 

презентацију о књигама, познатим писцима и разним 

занимљивостима,  обележен је Светски дан књиге. Ученици Сара 
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Име и презиме: Нина Петровић 

Назив секције: Слободне активности 

Каси и Јакша Дукић  уредили су пано у својој учионици поводом 

обележавања овог дана. 

мај 

2021. 

У одељењу 4/1 одржане су „Игре без граница” које садрже следеће 

активности: трчање круга око школе, прескакање потока, 

пребацивање преко ограде, плес и последњих 15 минута играње 

фудбала (дечаци против девојчица). 

јун 

2021. 

Сви ученици четвртог разреда учествовали су у међуодељенском 

турниру у фудбалу (дечаци) и ,,између две ватре” (девојчице). Након 

похађања наставе по групама, на овом турниру су с радошћу 

учествовали сви ученици (уз поштовање епидемиолошких мера на 

отвореном) и на тај начин су обележили завршетак школске године, 

као и растанак са својим учитељицама. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар  

2020. 

Ученици 4/3 се у великом броју одазивају на хуманитарне акције, па 

су у септембру учествовали у хуманитарној акцији „Рука – руци”, 

која је одржана под слоганом ,,Једна свеска за срећан почетак 

школске године”. Ученици су даровали својим вршњацима са Косова 

и Метохије управо онакав школски прибор какав и сами воле да 

имају. 

октобар  

2020. 

 

Ученици 4/3 су кроз слободне активности пантомимом показали шта 

би волели да раде кад порасту, а касније је обављен разговор о 

најзначајнијим људским вредностима. Своје идеје дочарали су према 

својим склоностима – стихом, покретом, игром, лепом поруком 

другоме, цртежом, даровањем. На тај начин обележена је Дечја 

недеља. 

новембар  

2020. 

Ученици  4/3 су проширили знање о животу и раду Вука Караџића, 

подсетили се облика народне књижевности и надметали се у 

говорењу брзалица, погађању загонетки и познавању изрека. На тај 

начин обележена је годишњица рођења Вука С. Караџића. 

децембар  

2020. 

На нивоу већа четвртог разреда, у оквиру тематског пројекта 

„Знаменити Срби”, а поводом обележавања Дана школе, 

организовано је представљање песникиње Десанке Максимовић, где 

је велики број ђака четвртака узео учешће у различитим 

активностима. Одељење 4/3 је промовисало ребусе чија су решења 

наслови обрађених дела наше песникиње у досадашњем раду. 

јануар  

2021. 

С циљем да се ученицима приближи лик Светог Саве и време у коме 

је живео, припремљена је презентација о његовим путовањима према 

данашњим и средњовековним мапама. Упознати су са начином 

одевања и превозним средствима у то доба, као и са сврхом и 

значајем његових путовања  за православну цркву и српски народ. 

Ученици су читали  ,,Приче о Светом Сави” Симеона Маринковића и 

учествовали су у изради ликовних радова за школски пано. 
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Име и презиме: Маријана Михајловић 

Назив секције: Слободне активности (за цео трећи разред) 

 

фебруар  

2021. 

Ученици су смишљали песме како би предшколцима приближили 

нашу школу. 

Обележен је Дан розе мајица, а ученици су дали свој допринос 

уређењу паноа у холу школе, а они који су желели обукли су нешто 

розе у знак подршке. 

март  

2021. 

Три ученика одељења 4/3, Давор, Давид и Денис Зећири, учествовали 

су на ликовном конкурсу „Дај ми реч да је насликам”. Ученици су 

одгледали кратак филм према причи Јасминке Петровић, који је био 

мотивација за ликовно представљање доживљаја. ОШ ,,Свети Сава” 

из Шапца, организатор конкурса, ученицима је на школску адресу 

послала три мајице као награду за учешће на конкурсу. 

Ученици су учествовали и на ликовном конкурсу „Шта моју душу 

чини срећном”. Ученици су тимски осмислили рад и представили 

игру вијачом у којој уживају на великом одмору. У изради рада 

учествовало је осам ученика (4 дечака и 4 девојчице). 

Ученици су са великим одушевљењем учествовали у акцији „Сачувај 

дрво – рециклирај” и прикупили су 8, 8 метара високу кулу од старе 

хартије и картона. 

април  

2021. 

Међународни дан књиге за децу обележен је тако што су ученици 

представљали књиге које су им се свиделе, а након тога су их 

прелиставали са другарима, коментарисали, а неке и позајмљивали. 

Ученици су истраживали лековито биље. Од лековитог биља сваки  

ће ученик препознати: мушку и женску боквицу, хајдучку траву, 

водопију, белу раду, маслачак и русомачу, а некима ће знати и 

намену. 

Поводом Дана планете Земље ученици су погледали презентацију о 

угроженим биљним и животињским врстама и сазнали више о 

негативним последицама човековог делања. Упознати су са 

последњим данима северног белог носорога Судана и са страдањем 

Добриле, белоглавог супа из Увца. Ученици су износили своје 

предлоге како могу спасити Земљу и шта лично чине. 

мај  

2021. 

Ученици су учествовали на ликовном конкурсу „Птице”. За овај 

конкурс своје радове су предале ученице Мила Садиковић (два рада) 

и Лара Масловара. 

Одржане су „Игре без граница” које садрже следеће активности: 

трчање круга око школе, прескакање потока, пребацивање преко 

ограде, плес и последњих 15 минута играње фудбала (дечаци против 

девојчица). 

јун 

2021. 

Сви ученици четвртог разреда учествовали су у међуодељенском 

турниру у фудбалу (дечаци) и ,,између две ватре” (девојчице). Након 

похађања наставе по групама, на овом турниру су с радошћу 

учествовали сви ученици (уз поштовање епидемиолошких мера на 

отвореном) и на тај начин су обележили завршетак школске године. 
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Име и презиме: Марјан Антић 

Назив секције: Шаховска секција 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 –  

– јун 2021. 

У трећем разреду одржано је 36 часова слободних активности.           

Ученицима је достављан писани материјал са детаљним упутствима 

за рад. Број ученика је варирао у току године у зависности од дате 

теме, а одређеним активностима су се прикључивали и ученици који 

на почетку нису били посебно заинтересовани за чланство. Често се 

и цела одељењска заједница укључивала у рад секције учествовањем 

у разним хуманитарним, драмским и спортским активностима. 

У оквиру секције у току године одржаване су припреме за разна 

такмичења, као што су: рецитаторско такмичење, мали песници, 

одељенска такмичења у фудбалу и „између две ватре”, као и за 

ликовне и литерарне конкурсе које организују Пријатељи деце 

Раковице, Црвени крст, општина Раковица, али и друге организације. 

Ученици су учествовали на бројним такмичењима и послати су 

радови на  литерарне и  ликовне конкурсе, а и уређивали су и пано у 

учионици током целе године. Велики број ученика је награђен и 

похваљен.  

Током целе године ученици су се забавили, научили нешто ново и 

постигли велики успех на такмичењима и конкурсима, па се зато 

може рећи да је циљ ове секције у потпуности реализован. 

ВРЕМЕ ИЗВЕШТАЈ / ИСХОДИ 

септембар 2020 –  

– децембар 2020. 

Теме предвиђене планом и програмом нису могле бити обрађене како 

је то предвиђено због тренутне епидемиолошке ситуације.  

Ученицима је дата могућност да на јединственој платформи за онлајн 

учење и играње шаха могу од куће да уче и играју шах.  

Платформу води еминентни мајстор шаха, тако да ученици могу да 

стекну најбоља знања из шаха и да се међусобно такмиче од куће 

преко рачунара.  

јануар 2021 –  

– јун 2021. 

Теме предвиђене планом и програмом нису обрађене у потпуности 

како је то предвиђено због епидемиолошке ситуације. 

Заинтересовани ученици су наставили са похађањем часова шаха на 

онлајн платформи за учење шаха. 
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III ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У РАДУ ШКОЛЕ И ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  

 
 

* Крајем августа школа је добила информацију да је одобрен међународни пројекат 

CRIMSON through Debate to become global Citizens од стране организације Еразмус+ у 

оквиру Школских партнерстава за размене за који смо аплицирали као сарадници ОШ 

„Франце Прешерн” из Марибора, која је и координатор. 

Пројекат ће бити суфинансиран средствима програма Еразмус+ Европске уније у оквиру 

Школских партнерстава за размене. Осим наше школе, сарадници су на овом пројекту су и 

школе из Турске, Шпаније, Италије и Грчке. 

Основни циљ овог пројекта је размена добре праксе у коришћењу дебате у настави како на 

часовима енглеског језика, тако и на другим часовима. Пројекат ће трајати две године 

током којих ће одабрани Еразмус+ тим ученика као и ученици петог, шетог, седмог и 

осмог разреда имати различите активности.  

О свим активностима информације су се редовно појављивале на сајту, у школском 

часопису, као и на званичној Фејсбук-страници школе.  

Координатор овог пројекта за школу је Биљана Вишњић, наставница енглеског језика. 

* У понедељак, 31. августа 2020. године, према унапред утврђеној сатници за свако 

одељење, организован је свечани дочек ученика првог разреда. Услед пандемије изазване 

вирусом корона, дочек је уприличен уз максималне мере предострожности – под 

заштитним маскама, на препорученој удаљености и у временским размацима, тако да су 

будуће учитељице првог разреда Наташа Јаредић, Маја Динић и Сања Стајић дочекивале 

своје ученике и њихове родитеље према унапред утврђеном распореду, истакнутом на 

улазним вратима школе, званичној Фејсбук-страници и сајту школе. Будуће најмлађе 

ученике наше школе и њихове родитеље пригодним говором поздравила је директор 

школе Биљана Благојевић, а читав хол био је у знаку добродошлице будућим ђацима. 

* Од 6. 9. до 6. 10. 2020. године у школи је трајала хуманитарна акција за децу Косова и 

Метохије под називом „Рука – руци” и слоганом „Једна свеска за срећан почетак школске 

године”. Током тридесет дана ученици су доносили у школу помоћ за децу у виду 

школског прибора (свезака, оловака, бојица, гумица, фломастера, резала, лењира, 

ранаца...) и та је помоћ уручена представнику Удружења „Ћирилица” господину Милану 

Милутиновићу. 

* 9. 9. 2020. године, у оквиру пројектне наставе, ученици одељења 2/2 учитељице Гордане 

Бранковић су, на тему „Саобраћајна правила за безбедност ђака”, уз помоћ кутија од 

лекова, козметике, ципела... потом штапића од сладоледа, колаж-папира, затварача од 

пластичних флаша и пластелина, правили макете возила и саобраћајне сигнализације, а 

све у циљу повећања безбедности деце у саобраћају и развијања њихове креативности. 
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* Ученик 3/2 одељења наше школе Аљоша Михајловић, на јесењем првенству Београда за 

атлетске школе, одбранио је титулу ПРВАКА са пролећног првенства. У дисциплини на 

50 м – препоне, Атлетске школе Београда, постигао је резултат од рекордних 9, 13 с.  

* 21. 9. 2020. године ученици боравка су са својим учитељем Марјаном Антићем и 

техничким особљем улепшали школско двориште – од осушеног стабла и рециклажног 

материјала направили су простор за одлагање смећа са поруком „Чувајмо двориште”. 

* 23. 9. 2020. године у школу су стигла прва признања за ученике који су се вредно 

такмичили током распуста, па се тако Ленка Михајловић 1/3, похвалила својим 

августовским наградама освојеним у плесу на Београдском фестивалу „Пут до победе”, на 

коме је, захваљујући гласовима судија, освојила ПРВО место, као и на FUN&SUN онлајн-

плесном такмичењу на коме је, овога пута – захваљујући гласовима публике, опет 

освојила ПРВО место. Организатор овог такмичења била је SCCF (Serbian Cheerleading & 

Cheerdance Federation). 

* 25. 9. 2020. године у просторији читаонице школске библиотеке, организовано је 

предавање „Српски знаковни језик и значај билингвалног образовања”. У првом делу 

дружења говорено је о српском знаковном језику, култури заједнице глувих, значају 

билингвалног образовања и тумачењима за знаковни језик, а у другом делу су 

организоване радионице у групама које су водили чланови Градске организације глувих 

Београда испред које су били и предавачи Слађана Гордић, секретар, Михаило Гордић, 

потпредседник, као и Ивана Бућко, председник Европског форума тумача за знаковни 

језик. Дан језика је, у сарадњи са горепоменутим организацијама, припремила и 

организовала наставница енглеског језика Биљана Вишњић. 

*  28. 9. 2020. године организована су прва Отворена врата школе, а то је, због пандемије 

изазване вирусом корона учињено на следећи начин – ученички родитељи су, у договору 

са одељењским старешинама своје деце, заказивали термине за разговор са одређеним 

предметним наставником, и то у седмици пре термина Отворених врата. Било је 

планирано да наставници сваком ученичком родитељу посвете пажњу у трајању од 10 

минута, током 90 минута колико трају Отворена врата. Родитељима је напоменуто и то да 

је могуће, у случају да је неопходно потребан индивидуални разговор са предметним 

наставницима ван термина заједничких Отворених врата, и посебне разговоре заказати 

унапред, посредством одељењских старешина. Предвиђено је да се у разредној настави 

разговори са учитељима или наставницима енглеског језика и верске наставе заказују у 

договору са учитељима. 

 

* 1. октобра 2020. године  Градска општина Раковица је, у сарадњи са Центром за културу 

и образовање Раковица, организовала манифестацију под називом „Буди пажљив и 

сналажљив”. Едукативно-креaтивне радионице одржане су у Центру за културу и 

образовање Раковица, а Емилија Петрица и Ђорђе Брадић, ученици одељења 6/3, 

учествовали су на квизу знања и освојили ПРВО место на општини. Ментори ученика 

били су наставници Јелена Беседић, Јелисавета Хрњаковић и Душан Зарић. 

* Од 12. 10. до 16. 10. 2020. године школа је обележавала Дечју недељу. Свакога дана, 

низом различитих активности, учесници школског живота остваривали су различите 

садржаје и постизали нове циљеве. 

* 16. 10. 2020. године, у циљу промовисања здраве исхране и здравог начина живота, 

ученици наше школе обележили су Светски дан здраве хране. У холу школе постављена је 

изложба, коју су припремили ученици на часовима Ликовне културе и Цртања, сликања и 

вајања.  
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* 20. 10. 2020. године, у оквиру предмета Пројектна настава, ученици трећег разреда су 

учествовали у пројекту „Еко филм”. Имали су задатак да направе еко-причу или сниме 

еко-филм о заштити и очувању животне средине. 

* 20. 10. 2020. године, у одељењу 3/3 обележен је Светски дан јабука. Тога дана, кроз 

предавање и презентацију њихове учитељице Виолете Учур, ученици су имали прилику да 

се упознају са основним карактеристикама јабука, значајем јабука у исхрани људи, као и 

занимљивостима о њима. 

* 21. 10. 2020. године, на 9. ликовном конкурсу Компаније „Форма Идеале”, под слоганом 

„Нацртај, обоји и освоји”, намењеном предшколцима и ђацима првацима, ученица наше 

школе Јована Ранђеловић 1/2, освојила је ТРЕЋЕ место, а Калина Даниловић 1/1, Лука 

Алексић, Нина Брајовић и Кристина Тончев 1/2 и Миња Маринковић 1/3 заузеле су 

ЧЕТВРТО место. 

* 24. 10. 2020. године наша школа имала је велику част да угости директоре три основне 

школе из региона.  

Били смо домаћини за ОШ „Мехмедалија Мак Диздар” из Сарајева и директора Самиру 

Нукић, ОШ „Пале” са Пала и директора Александра Рајића и ОШ „Небојша Јерковић” из 

Буђановаца код Руме и директора Ђорђа Мирковића.  

Овај сусрет је уприличен свечаним потписивањем Протокола о сарадњи. Срдачну 

добродошлицу уваженим гостима пожелела је директор школе Биљана Благојевић, као и 

неколико чланова нашег колектива. Потписници Протокола, договорили су да у доброј 

вери заједнички раде на: оснаживању поверења између различитих друштвених група и 

народа, обезбеђивању пријатељских односа у својој земљи и земљама региона, 

прихватању културне разноликости и интеркултуралног разумевања.  

Такође, размењујући искуства кроз примере добре праксе, договорено је организовање 

презентације и предавања у циљу праћења иновација и пружања прилика ученицима да 

изразе свој таленат и афирмишу своја знања, а у циљу прихватања других култура. 

* 29. 10. 2020. године у одељењу 1/2 учило се шта је здрава исхрана. На интегрисаној 

настави Света око нас, Грађанског васпитања и Слободних активности ученици су током 

недеље имали задатак да једног одређеног дана донесу за ужину здраву храну у школу, 

покажу је својим друговима и испричају причу о тој храни.  

* 30. 10. 2020. године, хуманитарна акција Удружења свесловенске писмености и заштите 

ћириличног писма под називом „Рука – руци (друг – другарици, другарица – другу)” и под 

слоганом „Једна свеска за срећан почетак”, крунисана је онако како доликује. Помоћ коју 

смо од 6. 9. 2020. до 6. 10. 2020. прикупљали за децу Косова и Метохије стигла је на своје 

одредиште. 

* 31. 10. 2020. године, ученици наше школе и наставница ликовне културе Тања Ђокић 

присуствовали су завршном програму и додели награда поводом ликовног и фото-

конкурса на тему „Мој Београд”, у оквиру пројекта „ЕКО ЛОРА”, Београд 2020. године, а 

који је подржала и Канцеларија за младе града Београда. Наша школа је освојила све 

награде у категорији фотографије ученика основних школа, а награђени ученици су: Лазар 

Антић 6/2 – ПРВО место, Стефан Шоргић 8/3 – ДРУГО место, Данило Глишић 7/1 – 

ТРЕЋЕ место и Глорија Глишић 5/2 – ПОХВАЛА. 

 

* У току прве недеље месеца новембра за родитеље ученика првог разреда наше школе 

реализована је онлајн обука „Реци НЕ телесном кажњавању, ДА позитивном 

родитељству”. 
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Родитељи су имали прилику да презентацију са звучним записом прате преко платформе 

„Мајкрософт Тимс”. Осим примера и савета како да се превазиђу ситуације које могу 

довести до повишеног стреса и потенцијалног телесног кажњавања деце, у прилог оваквом 

начину реализације ишло је и произвољно време гледања посредством платформе коју 

ученици већ користе за праћење наставе на даљину. 

Ученичким родитељима су подељене брошуре које поткрепљују ову тему, беџеви, 

магнети, као и упитник за процену васпитног стила. Достављени су контакти водитеља, за 

све сугестије, дилеме, питања. Обуку су водиле педагог школе Сузана Николић и 

учитељица Наташа Тончев Благојевић.  

* 5. 11. 2020. године, у оквиру предмета Природа и друштво, ученици 3/2 имали су задатак 

да буду у улози новинара. Трећаци су интервјуисали чланове своје породице, пријатеље и 

кумове, међу којима су лекари, архитекте, музичари, пилоти...  

* 6. 11. 2020. године обележен је дан рођења Вука Стефановића Караџића. 

Колегиница Јелена Трошић снимила је кратак видео о језику и о ономе што је Вук за њега 

урадио и дала нам задатак да се сви заједно запитамо „Говоримо ли ми истим језиком 

којим је некада говорио Вук Стефановић Караџић?” 

Поводом 232. годишњице од Вуковог рођења, у продуженом боравку одржана је краћа 

приредба под називом „Осташе нам после Вука лепа слова и азбука”. 

* 11. 11. 2020. године директор школе Биљана Благојевић подсетила је све пратиоце 

званичне Фејсбук-странице школе на пројекат за понос и сећање – када смо пре две 

године представом „Солунци говоре” обележили Дан примирја у Првом светском рату. 

* 14. 11. 2020. године одржан је светски куп у игрању квиза „Кахут”, а на коме је наша 

школа учествовала трећи пут. Тема је била поп-култура, а наш ученик Матеја Николић 

заузео је девето место међу 250 ученика. 

* 19. 11. 2020. године одржана је Прва међународна конференција Rhetorical Pros and Cons 

и то онлајн, због тренутне епидемиолошке ситуације. Домаћин овог сусрета била је школа 

из Турске. Представници наше школе биле су наставнице енглеског језика Адријана Јовић 

и Биљана Вишњић. 

* 29. 11. 2020. године, преко званичне Фејсбук-странице школе и путем сајта, ученицима и 

њиховим родитељима саопштено је да је школа у обавези да реализује наставу на даљину 

за ученике другог циклуса образовања, тј. од петог до осмог разреда, а у складу са 

Дописом и добијеним додатним објашњењима из Школске управе Београда. 

* 30. 11 – 4. 12. 2020. године био је период резервисан за обележавања Дана наше школе. 

Ове године, у измењеним условима и специфичним околностима, реализовали смо 

заједнички тематски пројекат под називом „Знаменити Срби”. Свакога дана су посетиоци 

званичне Фејсбук-странице наше школе могли погледати по један филмић и тако завирити 

у наше учионице које су у протеклом периоду „посећивале” различите знамените 

личности српске науке и културе. 

 

* 7. децембра 2020. године, на званичној Фејсбук-страници наше школе освануо је још 

један занимљив филмић. Знајући за свечаност која се одвија међу зидовима наше школе, 

многи пријатељи су нам слали честитке поводом Дана школе, а дефинитивно 

најоригиналнију послале су нам основне школе „Мехмедалија Мак Диздар” из Сарајева и 

„Пале” са Пала снимивши у својим школама видео-колаж посвећен управо обележавању 

нашег Дана школе. 

* 16. 12. 2020. године ученица наше школе Теодора Јеремић 8/2, чији је ментор ликовни 

педагог Тања Ђокић, освојила је ПРВО место на ликовном конкурсу Удружења 
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свесловенске писмености и заштите ћириличног писма под слоганом „Пишем честитку 

ћирилицом, не шаљем СМС”. 

* 18. 12. 2020. године, у оквиру пројекта CRIMSON through Debate to become global 

Citizens под покровитељством организације Еразмус+ као део Школских партнерстава за 

размене одржана је видео-конференција између ученика из Словеније, Турске, Грчке и 

наше школе. Ученици су на енглеском језику дискутовали о предностима и манама учења 

на даљину. Радионица The 1stCRIMSONHUBONLINE је била прва у низу оваквих 

радионица током којих ће ученици износити своје виђење о разним темама. Коференција 

је одржана преко апликације „Зум”. Ученици наше школе били су активни учесници ове 

конференције (Дуња Пановски 8/3, Матеја Николић 8/2, Милица Ковачевић 7/3, Слободан 

Јањић 7/1, Ана Комлен 7/1, Ленка Димитријевић 7/1, Теодора Туларчевић 6/1). 

* 18. 12. 2020. године ученици млађих разреда су са својим учитељима из продуженог 

боравка целог месеца учествовали у различитим активностима поводом предстојећих 

новогодишњих празника. Ученици су израђивали украсе, честитке и паное за своје 

учионице и хол школе. Такође су традиционално и ове године, последњег дана наставе у 

првом полугодишту, добили пакетиће и имали прилику да се фотографишу са Деда 

Мразом. 

* 18. 12. 2020. године, у „Вечерњим новостима” изашла је фотографија зимске идиле 

Теодоре Јеремић 8/2, награђена ПРВИМ местом на ликовном конкурсу Удружења 

свесловенске писмености и заштите ћириличног писма под слоганом „Пишем честитку 

ћирилицом, не шаљем СМС”. 

* 19. 12. 2020. године, „Немања и Немањићи”, екипа која је нашу школу представљала 

прошле године на Међународном квиз такмичењу „Немањићи”, узела је учешће на 

овогодишњем такмичењу, чија је тема била знаменити Срби.  

Нашу трочлану екипу и ове године чинили су Немања Павловић, Матеја Николић и 

Слободан Јањић. Овогодишње такмичење одвијало се у измењеним условима услед 

тренутне здравствено-епидемиолошке ситуације. Екипа која је представљала нашу школу 

освојила треће место и обезбедила себи пласман у следећи круг такмичења. 

* 29. 12. 2020. године дипломе за освојена прва места на општинском нивоу на ликовном 

конкурсу „Шта на мом срцу лежи” добили су Дуња Ранђеловић и Вук Ђуришић, 

учењници одељења 3/3, а захвалнице за учешће у ликовном и литерарном конкурсу 

„Домовина се брани лепотом и знањем” добиле су ученице Ана Стојадиновић, Сташа 

Шапески и Љиљана Ана Миловановић. 

* 31. 12. 2020. године директор школе Биљана Благојевић пожелела је свим пратиоцима 

наше Фејсбук-странице срећну Нову годину и предстојеће празнике. 

 

*13. јануара 2021. године, након одржаног другог круга међународног такмичења 

„Знаменити Срби”, наша екипа „Немања и Немањићи” заузела је прво место. Услед 

проблема које су организатори имали приликом спровођења такмичења, овај круг је морао 

бити поновљен. На поновљеном такмичењу „Немања и Немањићи” су поново остварили 

најбољи резултат и поново заузели прво место и тиме потврдили пролазак у полуфинале. 

Из другог круга у полуфинале такмичења пласирало се 8 екипа, екипа наше школе била је 

прва на листи полуфиналиста. 

*14. 1. 2021. године, преко званичне Фејсбук-странице школе и путем сајта, ученицима и 

њиховим родитељима саопштено је да друго полугодиште школске 2020/2021. године 

почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године, а да ће се настава одвијати се по моделу 

који је примењиван од 1. септембра 2020. године. 
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 *19. 1. 2021. године, ученици из продуженог боравка уживали су у школском дворишту са 

својим учитељима и директором школе у снежним активностима. 

*27. 1. 2021. године ученици и запослени обележили су Савиндан – школску славу. 

Ученици су, у договору са својим учитељима и наставницима, посветили један тематски 

час великом светитељу. Активно учешће у облежавању школске славе узели су родитељи 

ученика првог разреда: Наталије Маћешић, Андрее Шајић, Ивоне Вучићевић, Јане 

Анђелковић, Јулије Радојковић и Вукашина Ђорђевића, као и родитељи ученика другог 

разреда: Матије и Давида Гојковића, Љупке Срећковић и Јоване Царевић.  

 

* 3. фебруар 2021. године руски православни универзитет „Свети Јован Богослов” из 

Москве је у јануару 2021. године организовао Олимпијаду из руског језика као страног, 

под називом „В начале было слово”. На такмичењу су учествовали ученици из Србије, 

Словачке, Бугарске, Немачке и Аустрије. 

У првој етапи такмичења, које је из епидемиолошких разлога спроведено онлајн, ученице 

наше школе Теодора Јеремић, Елена Рангелов и Невена Кадић из одељења 8/2 пласирале 

су се у финале такмичења. 

* 4. 2. 2021. године Дечји културни центар Београд је одржао међународни конкурс 

посвећен стрипу. Ученици наше школе освојили су на овом конкурсу запажене награде и 

похвале:   

У другој старосној категорији (од 7 до 10 година) ТРЕЋА НАГРАДА припала је Ђорђу 

Глишићу 3/3 (ментор: Виолета Учур), а похвале су добиле ученице Лана Драмићанин 3/3 

(ментор: Виолета Учур) и Кристина Тончев 1/2 (ментор: Маја Динић). 

У трећој старосној категорији (од 11 до 14 година) ТРЕЋУ НАГРАДУ освојила је Теодора 

Милошевић 5/3, а индивидуалне похвале су добиле ученице Теодора Јермић 8/2 и Ирина 

Милићевић 5/1, док је Ања Буторац 8/3 добила похвалу за таблу. Ментор ученика била 

ликовни педагог Тања Ђокић.  

* 12. и 13. 2. 2021. године ученици из продуженог боравка су са својим учитељима 

обележили предстојећи интернационали празник Дан заљубљених израдом ликовних 

радова. 

* 14. 2. 2021. године, ученици одељења 1/2 показали су своје знање о рециклажи, које су 

стекли су на редовним часовима Света око нас. Дали су свој допринос рециклажи тако 

што су израђивали радове на тему Моја рециклирана играчка. 

* 21. 2. 2021. године школски библиотекари су у сарадњи са ученицима одељења 6/1 

израдили пано у читаоници школске библиотеке и на тај начин обележили Међународни 

дан матерњег језика. 

* 22. и 23. 2. 2021. године, у просторијама школске библиотеке одржано такмичење у 

говорењу поезије. Једногласном одлуком двеју комисија у саставу Јелена Трошић, 

Маријана Бојковић, Снежана Милић и Ката Чучковић, Миленка Братић, Тамара 

Трифуновић Живковић, одабрани су представници за општинско такмичење Пријатеља 

деце. 

* 24. 2. 2021. године наша школа је низом различитих активности обележила Дан розе 

мајица.  

* 26. 2. 2021. године, у гимнастичком клубу „Победник” одржано градско првенство у 

спортској гимнастици, а ученик наше школе Стефан Вранов 6/3 освојио је прво место. 

Ученика је водила професор физичког васпитања Маја Милошевић.   

* 28. 2. 2021. године на општинском такмичењу из физике ученици наше школе постигли 

су следеће резултате: 
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1. Ђорђе Брадић 6/3 – 1. место (100 бодова) 

2. Вук Ђукић 6/3 – 1. место (100 бодова) 

3. Лазар Антић 6/2 – 1. место (98 бодова) 

4. Марко Јешић 6/2 – 1. место (94 бода) 

5. Лука Симић 6/3 – 2. место (85 бодова) 

6. Ана Комлен 7/1 – 1. место (75 бодова) 

7. Слободан Јањић 7/1 – 2. место (45 бодова) 

Ментор ових ученика била је професор физике Јелисавета Хрњаковић.  

* 28. 2. 2021. године покренута је акција прикупљања старе хартије под слоганом „Сачувај 

дрво – рециклирај”. Сви ученици и пратиоци Фејсбук-странице школе позвани су да се 

укључе у ову акцију.  

 

* 1. март 2021. године, на предлог Друштва школских библиотекара Србије, а уз одобрење 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, широм наше земље, у школским 

библиотекама у исто време почиње заједничка акција под називом „Читајмо гласно”, а 

чији је циљ подстицање читања, неговање матерњег језика и указивање на значај књиге, 

читања и школске библиотеке. Представници свих одељења наше школе, почев од 1/1 

закључно са 8/3, и управо тим редоследом, учествовали су у овој акцији и читали су веома 

занимљиве и поучне текстове.  

* 4. 3. 2021. године, у оквиру међународног пројекта CRIMSON through Debate to become 

global Citizens под покровитељством организације Еразмус+ као део Школских 

партнерстава за размене наши ученици наставили су са усавршавањем и развијањем 

дебатних вештина. Ученици наше школе Дуња Пановски 8/3, Милица Ковачевић 7/3 и 

Матеја Николић 8/2  први су тим из Србије који је учествовао у онлајн дебати по формату 

Карла Попера са тимом из Словеније.  

* 9. 3. 2021. године, на општинском такмичење из хемије Слободан Јањић 7/1 освојио је 

прво место и пласирао се на окружни ниво такмичења.  

*11. 3. 2021. године, у оквиру међународног пројекта CRIMSON through Debate to become 

global Citizens под покровитељством организације Еразмус+ као део Школских 

партнерстава за размене организован је онлајн дебатни турнир на енглеском језику. На 

турниру је учествовало дванаест тимова из Словеније, Турске, Грчке и Србије. Наша два 

тима поделила су друго место. Као судије на турниру нашу школу су представљале 

наставнице енглеског језика Адријана Јовић и Биљана Вишњић. 

* 12. 3. 2021. године пратиоци Фејсбук-странице упознати су са трећим бројем школског 

часописа „Сонет”. 

* 13. 3. 2021. године, школски библиотекар Тамара Трифуновић Живковић обавестила је 

све родитеље, ученике и наставнике о почетку рада Националне платформе „Чувам те”, 

која има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних 

институција у борби против насиља.  

* 14. 3. 2021. године, преко званичне Фејсбук-странице школе и путем сајта, ученицима и 

њиховим родитељима саопштено је да је школа у обавези да реализује наставу на даљину 

за ученике другог циклуса образовања, тј. од петог до осмог разреда, а у складу са 

Дописом и добијеним додатним објашњењима из Школске управе Београда. 

* 15. 3. 2021. године, саопштени су резултати такмичења „Сачувај дрво – рециклирај”; 

Одељење које је прикупило највише старе хартије било је 6/1.  
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*16. 3. 2021. године, на редовним часовима Света око нас, ученици одељења 1/2 учили су 

о ваздуху. Наши најмлађи ученици презентовали су своја знања прављењем ветрењаче и 

демонстрирањем њеног рада.  

* 18. 3. 2021. године, на Фејсбук-страници и сајту школе постављена је презентација коју 

је израдила психолошко-педагошка служба у циљу представљања образовних профила и 

организације рада средњих школа на територији Београда. 

* 20. 3. 2021. године саопштени су резултати општинског такмичења за најбољу дечју 

карикатуру „Мали Пјер”. 

У млађим разредима, ученица Калина Даниловић 1/1 (учитељица Наташа Јаредић) 

освојила је ТРЕЋЕ МЕСТО захваљујући свом приказу Изногуда, француског стрип јунака. 

У старијим разредима, ученица Ана Петрица 8/1 освојила је ДРУГО МЕСТО, за 

карикатуру гитаристе Саула Хадсона, познатијег по надимку Слеш, а ТРЕЋЕ МЕСТО 

освојиле су Ања Јанчић 8/3, за каркатуру Новака Ђоковића и Дуња Тадић 7/2, за 

карикатуру Лејди Гаге. Радове старијих ученика за такмичење је издвојила ликовни 

педагог Тања Ђокић. 

* 23. 3. 2021. године, на редовним часовима предмета Свет око нас ученици одељења 1/2 

учили су о земљишту. Ову лекцију интегрисали су са предметом Ликовна култура – 

служећи се пластелином и техником вајања, прваци су приказали изглед свога краја.  

* 26. 3. 2021. године стручни сарадници су представили ОШ „Франце Прешерн” 

интерактивном презентацијом која је доступна заинтересованим родитељима будућих 

школараца на Фејсбук-страници и сајту школе.  

 * 27. 3. 2021. године ученици првог разреда обележили су Светски дан позоришта 

различитим активностима – глумили су са својим укућанима, илустровали своје омиљене 

глумце и личности из света филма, израђивали позоришне маске инспирисане књижевним 

делима и цртаним филмовима и гледали снимак представе за децу по избору, о којем су 

потом разговарали са својим учитељицама. 

 

* 1. априла 2021. године отпочело је тестирање првака за упис у основну школу. 

Тестирањем су руководиле педагог Сузана Николић и психолог Душица Трајковић. 

* Ученици млађих разреда обележили су Светски дан шале. Ученици 1. разреда дошли су 

у школу у брижљиво осмишљеним костимима, док су ученици одељења 4/1 припремили 

ликовне радове и збирку вицева и шала. 

* 6. 4. 2021. године, ученик одељења 3/2 Аљоша Михајловић је на Зимском првенству 

Београда освојио је ПРВО место у категорији 50 м препоне са новим личним рекордом 8, 

89 с, док је на Пролећном кросу Београда, освојио је заслужено ТРЕЋЕ место. 

* 7. 4. 2021. године, на Фејсбук-страници и сајту школе постављено је обавештење у вези 

са одржавањем пробног завршног испита, а уз поштовање свих епидемиолошких мера. 

* 8. 4. 2021. године, одељење 3/3 добило је групну диплому за учешће на литерарном 

конкурсу Дечјег културног центра Београд „Лепо је волети”.  

* 9. 4. 2021. године, ученици одељења 2/2 су, у оквиру Пројектне наставе, интегрисали 

знања из предмета Свет око нас и Ликовне културе – направили су малу пролећну башту. 

Уз помоћ родитеља и учитељице Гордане Бранковић, осмислили су и од рециклажних 

материјала израдили занимљиве саксије за своје омиљене биљке. 

* 9. и 10. 4. 2021. године у школи је одржан пробни завршни испит. 

* 15. 4. 2021. године Црвени крст Раковице организовао је ликовно-литерарни конкурс 

„Крв живот значи”, а ученици наше школе постигли су следеће резултате у категорији 

ликовних радова: ПРВО МЕСТО освојила је Елена Степановић, ученица одељења 7/2, а 



ОШ „Франце Прешерн“                                                         Извештај о раду школе 2020/21.  

 

63 

 

ТРЕЋЕ МЕСТО освојила је Теодора Брекић, ученица одељења 5/3. Ментор ученица је 

ликовни педагог Тања Ђокић.  

* 17. 4. 2021. године, на ликовном конкурсу под називом „Васкршње ликовне радости”, 

који су организовали Пријатељи деце Раковица, ученици наше школе остварили су 

следеће резултате:  

У категорији старијег узраста (од 5. до 8. разреда) ПРВО МЕСТО освојила је Бисера 

Илијашевић 5/3, ДРУГО МЕСТО освојила је Ана Драговић 7/1, а ЧЕТВРТО место 

освојила је Теодора Јеремић 8/2. Ментор ученица била је ликовни педагог Тања Ђокић. 

* 18. 4. 2021. године, на окружном такмичењу из хемије нашу школу је успешно 

представљао Слободан Јањић 7/1, који је освојио ДРУГО место.  

* 20. 4. 2021. године, на Интернационалном такмичењу „Пут до победе” 2021. 

(International competition „Road to victory”) ученици 1. разреда наше школе освојили су две 

златне медаље у различитим категоријама: индивидуално – Наталија Маћешић 1/3 и 

екипно – плесна група 1/1 у саставу Искра Дамјановић и Андреа Ђаковић.  

* 22. 4. 2021. године, ученици млађих разреда наше школе обележили су Дан планете 

Земље.  

* 23. 4. 2021. године обележен је Светски дан књиге и ауторских права. Библиотекарка 

Тамара Трифуновић Живковић осмислила је и припремила активности за ученике млађих 

разреда. Дружење у школској библиотеци било је и едукативно и забавно – ученици су 

прво сазнали нешто више о историјату и обичајима који се везују за обележавање 

Светског дана књиге, затим су разговарали о значају и важности читања, читали су и 

тумачили цитате писаца посвећене читању, а потом су виртуелно посетили 

најзанимљивије библиотеке света. Препоручивали су другарима своје омиљене књиге и 

забележили неке од наслова које им је препоручила библиотекарка. Ученици трећег и 

четвртог разреда учествовали су квизовима из књижевности. Материјал који је за ученике 

припремила школска библиотекарка доступан је на Фејсбук-страници и сајту школе.  

* 24. 4. 2021. године, поводом обележавања Светског дана књиге, ученици одељења 1/2 су 

са пратиоцима школске Фејсбук-странице поделили своју видео-препоруку под називом 

„Књига коју препоручује моје одељење”. 

* 25. 4. 2021. године, поводом обележавања Светског дана књиге, одељење 2/2 

припремило је своју одељењску књигу под називом „Царство књига” у којој су 

представили наше најпознатије и највољеније писце осврнувши се на њихов живот и дела.  

* 26. 4. 2021. године на општинском такмичењу из Српског језика и језичке културе 

ученица наше школе, Елена Рангелов 8/2 је, са највише постигнутих поена (17) међу 

својим вршњацима са територије општине Раковица, освојила је ДРУГО место и пласман 

на следећи ниво такмичења. Ментор ученице била је Јелена Трошић.  

* 27. 4. 2021. године, школски дебатни тим Debaters N’Roses у саставу Гала Глишић 7/3, 

Ана Комлен 7/1, Слободан Јањић 7/1 и Милица Ковачевић 7/3 учествовао је на онлајн 

Међународном дебатном турниру (International Primary School Online Debate Tournament). 

Овај турнир организовао је словеначки дебатни институт ЗИП (Nacionalna debatna 

organizacija Zainproti). Теза овог дебатног турнира је била: This house would add E-sports to 

the Olympic Games. Сваки дебатни тим учествовао је у најмање три дебате, а наш тим је 

добио једну дебату, док је две изгубио. Наставнице енглеског језика Адријана Јовић и 

Биљана Вишњић пратиле су наш тим на турниру. 

* 27. 4. 2021. године на градском такмичење из физике ученици наше школе постигли су 

запажене резултате: Вук Ђукић 6/3 освојио је 93 поена, а Лазар Антић 6/2 освојио је 89 
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поена. Захваљујући овим резултатима ученици наше школе пласирали су се на 

републичко такмичење из физике.  

* 29. 4. 2021. године ученици одељења 1/3 су са пратиоцима наше Фејсбук-странице 

поделили су своје васкршње рукотворине и свима честитали предстојећи празник. 

* 29. 4. 2021. године, на окружном такмичењу из математике ученици наше школе 

постигли су следеће резултате: 

ДРУГО место освојили су Лазар Антић 6/2 (ментор: Миланка Вучељић) и Вук Ђукић 6/3 

(ментор: Соња Радибратовић), а ТРЕЋЕ место освојио је Слободан Јањић 7/1 (ментор: 

Бојана Божић). 

 

* 4. мај 2021. године, на градском школском такмичењу у оријентирингу нашу школу 

представљале су Анђела Вељовић 8/3 и Емилија Вељовић 6/1. У категорији ЖОШ – 

девојчице основна школа – Анђела Вељовић освојила је ПРВО место, а Емилија Вељовић 

ЧЕТВРТО место. У категорији ЖОШ – екипно ученице наше школе су освојиле ПРВО 

место, а у категорији најбоља школа ТРЕЋЕ место.  

* 10. 5. 2021. године, са пратиоцима школске Фејсбук-странице подељени су снимци и 

фотографије у вези са пројектним активностима под називом „Драматизација романа Аги 

и Ема Игора Коларова” које су са својом наставницом српског језика Снежаном Милић 

реализовали ученици одељења 5/1 и 5/3. 

* 13. 5. 2021. године ученици 6. разреда наше школе учествовали су у овогодишњој акцији 

„Читам, па шта”, коју традиционално организује Библиотека града Београда. Емилија 

Петрица, ученица одељења 6/3, као прворангирана пласирала се на завршни (градски) 

ниво такмичења. Ментор ученице била је Тамара Трифуновић Живковић, наставник 

српског језика и школски библиотекар.  

* 18. 5. 2021. године ученица Елена Рангелов 8/2 је на градском такмичењу из Српског 

језика и језичке културе освојила прво место са 19 поена (од максималних 20) и пласирала 

се на републичко такмичење. Ментор ученице била је Јелена Трошић.  

* 19. 5. 2021. године ученици одељења 3/1 на часовима Српског језика и књижевности 

осмислили и драматизовали песму Бране Црнчевића „Љутито мече”. Снимљену 

драматизацију поделили су са пратиоцима школске Фејсбук-странице. 

* 20. 5. 2021. године, у оквиру пројектне наставе под називом „Цветне саксије и вазе у 

новом руху” ученици одељења 2/3 правили су саксије и вазе са цвећем. 

* 21. 5. 2021. године, на ликовном конкурсу „Линија и боја чаролија моја”, коју је 

организовао Дечији културни центар Ниш, ученици наше школе остварили су следеће 

резултате:  

У I категорији (ученици 1. и 2. разреда) ТРЕЋУ награду освојила је Миња Маринковић, 

ученица одељења 1/3 (ментор: Сања Стајић), а у II категорији (ученици 3. и 4. разреда) 

ДРУГУ награду освојила је Љиљана Ана Миловановић, ученица одељења 3/3 (ментор: 

Виолета Учур).  

* 25. 5. 2021. године, на Шумском вишебоју, који је организовало ЈП „Србијашуме” 

учествовало је укупно девет екипа, а нашу школу представљале су две екипе састављене 

од ученика 6. разреда: 

Прва екипа, под називом „Храст”, у саставу Стефан Рњаковић 6/2, Филип Ранковић 6/2, 

Алекса Андрић 6/2 и Ђорђе Брадић 6/3, у генералном пласману освојила је ДРУГО место, 

а у такмичењу са осталим школама из општине Раковица –ПРВО место. Другу екипу, под 

називом „Липе”, чинили су Стефан Вранов 6/3, Богдан Гајић 6/3, Филип Здравковић 6/3 и 
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Марко Јешић 6/2. Ученике су на ово такмичење водиле Тијана Морић, наставница 

биологије и Маја Милошевић, наставница физичког васпитања. 

* 28. 5. 2021. године, у нашој школи организована је свечаност поводом јубиларног 

десетог Међународног ликовно-литерарног конкурса Удружења свесловенске писмености 

и заштите ћириличног писма „Завет Ћирилица”. 

Ученица наше школе Лана Драмићанин 3/3 ПОБЕДНИК је овог престижног конкурса у 

категорији ликовних радова, а ученица Теодора Милошевић 5/3 добитник је 

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ за своје литерарно остварење на тему „Зашто волим ћирилицу”. 

Поред специјално награђене ученице и награђених првим, другим и трећим местом, те 

похваљених троје ученика наше школе: Ирида Брезо 1/1, Нина Брајовић 1/2 и Дане Дукић 

1/3, овом приликом угостили смо још десеторо ђака школа-учесница конкурса. 

Председник Удружења господин Милан Милутиновић уручио је захвалнице, поклоне и 

медаље присутним ученицима. Директор школе Биљана Благојевић такође је примила 

захвалницу и медаљу, као и завет који је Стефан Немања изговорио на самртној постељи 

своме сину Сави. За ову прилику изведена је и мини-представа коју је драматизовала 

колегиница Јелена Трошић, а у којој су учествовали следећи ученици: Ђорђе Божић и Уна 

Динић из 8/1, Миа Нешић, Јована Ристић, Милош Стевановић и Милица Танасковић из 

7/2, Петар и Павле Драшкић из 7/3 и Немања Соковић из 6/3. Школа је добила на чување 

до следеће школске године и прелазни пехар када ће бити уручен некој другој школи која 

се буде истакла као учесник новог конкурса Удружења.  

* 29. 5. 2021. године одржана је онлајн Међународна конференција „Сусрет 

традиционалног и модерног” у организацији ОШ „Франце Прешерн” из Крања. Учешће на 

овом скупу узеле су и наставнице наше школе. Наставница историје Добрила Кузмановић 

је представила свој рад „Игре у настави” и приказала различите примере добре праксе који 

су на овај начин реализовани у нашој школи. Јелена Трошић, наставница српског језика и 

књижевности, презентовала је свој рад „Пример практичне наставе по активној методи”, у 

оквиру којег је представљена пројектна настава и пример интерактивног часа обраде 

школске лектире. Биљана Вишњић, наставница енглеског језика, представила је „Скајп у 

настави” и поделила утиске и искуства наших ученика у оквиру овог пројекта.  

Конференција је била веома успешна јер су се несебично делила искуства и примери 

добре праксе са колегама из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, 

Италије, Аустрије, Литваније, Румуније и Грчке, а могла су се чути и веома корисна 

стручна предавања из области образовања. 

* 30. 5. 2021. године у просторијама школске библиотеке угостили смо проф. др Снежану 

Ђорђевић, начелника Одељења за токсиколошку хемију Центра за контролу тровања 

Војномедицинске академије и мајку ученице Петре Ђорђевић 6/2. Проф. др Снежана 

Ђорђевић одржала је предавање под називом „Злоупотреба психоактивних супстанци”, у 

склопу школског пројекта о безбедности деце. Предавању су присуствовали ученици 6. 

разреда, који су током предавања имали прилику да сами, уз адекватну заштиту, ураде 

токсиколошку анализу урина докторкиних пацијената и докажу присуство психоактивних 

супстанци у узорку.  

* 31. 5. 2021. Године, на државном такмичење из физике нашу школу су представљали 

ученици шестог разреда Лазар Антић 6/2 и Вук Ђукић 6/3, који су на највишем нивоу 

такмичења, остварили изузетан успех – освојили су ДРУГО место. Ментор ученика била је 

наставница физике Јелисавета Хрњаковић.  
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* У холу школе постављена је изложба поводом обележавања маја као месеца математике. 

Ученици наше школе повезали су математику и уметност израдом презентација и паноа о 

Фибоначијевом низу, који се користи у музици, ликовној уметности и архитектури. 

 

* 1. јун 2021. године на ликовном конкурсу Удружења „Дани ћирилице Баваниште” ПРВО 

место освојила је Теодора Јеремић 8/2, а њен ментор била је ликовни педагог Тања Ђокић.  

* 3. 6. 2021. године, саопштени су резултати општинског такмичења из математике за 

ученике трећег разреда: Душан Ћојановић 3/1 (ментор: Маријана Михајловић) и Вук 

Ђуришић 3/3 (ментор: Виолета Учур) освојили су ТРЕЋЕ место.  

* 6. 6. 2021. године, организација која се бави саветодавним радом са децом, младима и 

њиховим родитељима („Надел”) упутила је позив ученицима и њиховим родитељима да 

их позову уколико се нађу у околностима у којима су им угрожена права или у било којој 

другој ситуацији како би добили одговарајућу саветодавну подршку. 

* 7. 6. 2021. године Чувари природе су, са својим наставницама биологије Маријом 

Шапоњић и Тијаном Морић, обележили су Светски дан заштите животне средине са 

циљем да укажу на бројне еколошке проблеме данашњице, али и на потребу и значај 

очувања животне средине. Уз помоћ веб-алата Падлет направили су виртуелни пано 

посвећен рециклажи, заштити угрожених биљних и животињских врста, заштити 

природних добара и климатским променама.  

* 7. 6. 2021. године у Раковици је почело пријавивање ученика основних школа за летњи 

спортски камп током августа у Спортском центру Раковица. 

* 8. 6. 2021. године, на међународном квиз такмичењу „Знаменити Срби”, које је 

организовала Фондација „Мир Божији” уз подршку Владе Републике Српске и Републике 

Србије и уз благослов Његове светости патријарха српског Порфирија, ученици наше 

школе – Немања Павловић (15), вођа екипе, Матеја Николић 8/2 и Слободан Јањић 7/1 – 

остварили су најбољи резултат (у оба наврата) и као прворангирана екипа (од укупно осам 

екипа у другом кругу) пласирала се у полуфинале такмичења. Пошто полуфинални и 

финални круг такмичења нису одржани због објективних разлога, екипа наше школе и 

званично је проглашена најбољом. Ментор ученика била је Добрила Кузмановић, 

наставница историје. 

* 9. 6. 2021. године, ученици седмог разреда Ана Комлен, Милица Ковачевић, Гала 

Глишић, Дуња Јоксимовић и Слободан Јањић учествовали су у последњем онлајн сусрету 

у оквиру међународног пројекта CRIMSON through Debate to become global Citizens. 

Разговор је вођен путем апликације Зум уз учешће 24 ученика из Словеније, Грчке, Турске 

и Србије. 

* 15. 6. 2021. године екипа наше школе „Немања и Немањићи”, коју чине Немања 

Павловић, Матеја Николић 8/2 и Слободан Јањић 7/1, са својом наставницом историје 

Добрилом Кузмановић, присуствовали су додели награда и проглашењу најуспешнијих 

учесника међународног квиз такмичења „Знаменити Срби”.  

* Црвени крст Раковица је  у Центру за културу Раковица, организовао свечану доделу 

награда ученицима који су били најуспешнији на ликовно-литерарном конкурсу „Крв 

живот значи”. 

Две ученице наше школе су примиле награде за своја ликовна остварења: Елена 

Степановић 7/2 – за прво место и Теодора Брекић 5/3 – за треће место. Ментор ученица 

девојчица била ликовни педагог Тања Ђокић.  

* 16. 6. 2021. године у холу школе изложени су радови ученика петог разреда који су на 

часовима Музичке културе правили удараљке. 
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* 16. 6. 2021. године у нашој школи премијерно је представљен ученицима одељења 4/2 

помоћу „Зум” апликације кратак информативни видео о трговини људима, који је 

припремио Центар за права детета. На овом едукативном часу ученици су имали прилику 

да науче шта је трговина људима, који су њени облици, како да је препознају и коме треба 

да се обрате за помоћ.  

* 17. 6. 2021. године у нашој школи организована фер-плеј фудбалска утакмица између 

одељења 4/1 и 5/1. 

* 22. 6. 2021. године, на Фејсбук-страници и на сајту школе истакнуто је обавештење за 

ученике 8. разреда, а у вези са полагањем завршног испита. Ученици су упознати са 

терминима одржавања завршног испита, као и са неопходном документацијом и прибором 

за рад који ће користити на завршном испиту. 

* 23. 6 – 25. 6. 2021. у школи је одржан завршни испит према унапред утврђеној сатници. 

* 27. 6. 2021. године, у наставку пројекта „Буди пажљив и сналажљив” Градска општина 

Раковица у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, организовала је обуку у 

безбедној вожњи бицикла. Свака основна школа у Раковици послала је по троје ученика 

четвртог или петог разреда који су на паркингу испред зграде Градске општине Раковица, 

на посебно припремљеном полигону, вежбали безбедну вожњу. Наши ученици Катарина 

Андрић, Ивона Милосављевић и Огњен Стевановић били су на овој манифестацији у 

пратњи наставника технике и технологије Душана Зарића. 

* 28. 6. 2021. године наставна година завршена је свечаном доделом диплома и књига 

најбољим ученицима наше школе. Ученици осмог разреда награђени су Вуковим 

дипломама, књигама и посебним дипломама за своја изузетна залагања, посвећеност и 

резултате у одређеним областима.  

На крају школске 2020/2021. године, 19-оро ученика осмог разреда понело је из школе 

одличан успех (5,00), a њих петоро награђено је књигама захваљујући значајним 

постигнућима у различитим областима. Поред ученика завршног разреда основне школе, 

40-оро ученика од првог до седмог разреда такође je, традиционално – на Видовдан, 

награђено књигама (укупно ученика – 48). Због тренутног ограничења броја људи који 

могу бити у затвореном простору, ученицима од првог до седмог разреда одељењске 

старешине уручиле су књиге, књижице и сведочанства према планираном распореду. 

* 29. 6. 2021. године, на петом Фото-конкурс под називом „Мој љубимац” похвалу за 

фотографију својих мачака добила је Дуња Ранђеловић 3/3.  

* 30. 6. 2021. године нашу школу су посетили државни секретар у Министарству 

унутрашњих послова Милосав Миличковић, председник Градске општине Раковица 

Милош Симић, директорка ЈП „Пословни центар Раковица” Душица Стојковић, Саша 

Стојановић из Секретаријата за образовање и дечју заштиту и члан Већа града Београда 

Филип Марјановић. Обишли су салу за физичко, свлачионице и мокри чвор који користе 

ученици у дневном боравку – реконструкцију ових школских просторија сопственим 

средствима финансирала је Градска општина Раковица. 

 

* 1. јул 2021. године ученици одељења 3/3 и њихова учитељица Виолета Учур добили су 

групну награду за учешће на шестом литерарном конкурсу „Природа је мој свет”.  

* 1. 7. 2021. године, на Фестивалу поезије београдских основних школа „Мали победник 

2021”, међу педесеторо песника од 1. до 8. разреда који су се такмичили у две старосне 

категорије, најбоља је била ученица наше школе Анђела Јевремовић 5/3 која је освојила 

ПРВО место. На овом фестивалу Теодора Јеремић 8/2 освојила је ТРЕЋЕ место, а 

Валентина Илић 4/2 добила је похвалу. 
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* 2. 7. 2021. четврти број школског часописа „Сонет” представљен је пратиоцима школске 

Фејсбук-странице. 

 

* 17. август  2021. године, на Фејсбук-страници и сајту школе истакнуто је обавештење у 

вези са бесповратним средствима за уџбенике које ће користити ученици 1. и 2. разреда. 

* 30. 8. 2021. одине, на сајту и Фејсбук-страници школе истакнута су обавештења о 

свечаном пријему будућих првака и о почетку школске године и реализацији васпитно-

образовног процеса 2021/2022. године. 

 

 

III.1 Афирмација школе кроз успехе ученика и наставника 

 
Ученички резултати су најбољи показатељ успеха школе. У току школске 

2020/2021, на различите начине смо афирмисали ученичке успехе: 
- обавештења о успесима објављивана су на Фејсбук-страници и сајту школе; 
- постигнути резултати на различитим такмичењима били су тачка дневног реда на    
Наставничком већу коме су присуствовали и чланови Ученичког парламента; 
- Савет родитеља и Школски одбор упознати су са успесима наших ученика на 
такмичењима; 
- апсолутно свим ученицима који су освојили неко од места на било ком нивоу такмичења 
(и групно и појединачно) на крају школске године, традиционално – на Видовдан, уручене 
су књиге за постигнућа остварена у одређеним областима и ево како она изгледају кроз 
табеларне приказе. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ВЕРИФИКОВАНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

ОПШТИНСКИ 

НИВО 

ГРАДСКИ 

НИВО 

РЕПУБЛИЧКИ 

НИВО 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Јелена Трошић Елена Рангелов 8/2 2. место 1. место  

МАТЕМАТИКА  Млађи ученици    

Маријана Михајловић Душан Ћојановић 3/1 3. место   

Виолета Учур Вук Ђуришић 3/3 3. место   

Миленка Братић Вукашин Кезуновић 4/1 3. место   

Наташа Тончев 

Благојевић 

Стефан Јеремић 4/2 3. место   

 Старији ученици    

Соња Радибратовић 

 

Вук Ђукић 6/3 1. место 2. место  

Лука Симић 6/3 1. место   

Александар Пешић 6/3 1. место   

Миланка Вучељић Марко Јешић 6/2 2. место   

Лазар Антић 6/2 2. место 2. место  

Бојана Божић Слободан Јањић 7/1 2 место 3. место  

Ана Комлен 7/1 3. место   

ФИЗИКА Јелисавета Хрњаковић Ђорђе Брадић 6/3 1. место   

Вук Ђукић 6/3 1. место 1. место 2. место 

Лазар Антић 6/2 1. место 1. место 2. место 

Марко Јешић 6/2 1. место   

Лука Симић 6/2 2. место   

Ана Комлен 7/1 1. место   

Слободан Јањић 7/1 2. место   

ХЕМИЈА Снежана Николић Слободан Јањић 7/1 1. место 2. место  

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

Маја Милошевић Гимнастика    

Стефан Вранов 6/3  1. место  



ОШ „Франце Прешерн“                                                         Извештај о раду школе 2020/21.  

 

70 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ, ЦРВЕНОГ 

КРСТА, РЕЗУЛТАТА НА ЛИКОВНИМ И ЛИТЕРАРНИМ КОНКУРСИМА, ПРОЈЕКТИМА, СПОРТСКИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА 

 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

ОПШТИНСКИ 

НИВО 

ГРАДСКИ 

НИВО 

РЕПУБЛИЧКИ 

НИВО 

Ликовни и фото-

конкурс „Мој 

Београд”, 

ЕКО ЛОРА 

Тања Ђокић Лазар Антић 6/2  1. место  

Стефан Шоргић 8/3  2. место  

Данило Глишић 7/1        3. место  

Глорија Глишић 5/2  похвала  

Ликовни конкурс 

„Цртамо зимску 

идилу”, 

Удружење 

свесловенске 

писмености и 

заштите 

ћириличног писма 

Тања Ђокић Теодора Јеремић 8/2   1. место 

Међународни 

ликовни конкурс 

„СТРИП КАИШ 

2020”, 

Дечји културни 

центар 

Тања Ђокић Теодора Милошевић 5/3   3. место 

Теодора Јеремић 8/2   похвала 

Ирина Милићевић 5/1   похвала 

Ања Буторац 8/3   похвала 

Виолета Учур Ђорђе Глишић 3/3   3. место 

Лана Драмићанин 3/3   похвала 

Маја Динић Кристина Тончев 1/2   похвала 

Литерарни Тамара Т. Живковић Лара Грандић 5/2   2. место 
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конкурс поводом 

обележавања 175 

постојања народне 

библиотеке „Јован 

Поповић”, 

Кикинда, 

Библиотека „Јован 

Поповић” Кикинда 

Тијана Томић 6/1   похвала 

Ликовни конкурс 

„Шта на моме срцу 

лежи”, 

Пријатељи деце 

Раковица 

Виолета Учур Дуња Ранђеловић 3/3 1. место   

Вук Ђуришић 3/3 1. место   

Литерарни 

конкурс „Лепо је 

волети”,  

Дечји културни 

центар Београд 

Виолета Учур Групна диплома за цело 

одељење 3/3 

 похвала  

„Читам, па шта”,  

Библиотека града 

Београда 

Тамара Трифуновић 

Живковић 

Емилија Петрица 6/3 1. место   

Ликовни конкурс 

„Крв живот значи” 

Црвени крст 

Раковица 

Тања Ђокић Елена Степановић 7/2 1. место   

Теодора Брекић 5/3 3. место   

Ликовни конкурс 

„Васкршње 

ликовне радости” 

Пријатељи деце 

Раковица 

Тања Ђокић Бисера Илијашевић 5/3 1. место   

Ана Драговић 7/1 2. место   

Теодора Јеремић 8/2 4. место   

Такмичење 

рецитатора 

„Песниче народа 

Наташа Јаредић Калина Даниловић 1/1 похвала   

Драгана Тасић 

Стојановић 

Уна Митић 3/2 похвала   
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мог”, 

Пријатељи деце 

Раковица 

Јелена Палавестрић Лара Грандић 5/2 похвала   

Олимпијада из 

руског језика, 

Свети Јован 

Богослов, Москва 

Тања Тадић Теодора Јеремић 8/2 

Елена Рангелов 8/2 

Невена Кадић 8/2 

  такмичење у 

финалу 

Фото-конкурс 

„Мој љубимац”,  

Дечји културни 

центар Београд 

Виолета Учур Дуња Ранђеловић 3/3  похвала  

Ликовни конкурс 

„Дани ћирилице 

Баваниште”, 

Удружење „Дани 

ћирилице 

Баваниште” 

Тања Ђокић Теодора Јеремић 8/2 

 

  1. место 

Литерарни 

конкурс „Природа 

је мој свет”, 

Дечји културни 

центар Београд 

Виолета Учур Групна диплома за одељење 

3/3 

 похвала  

Ликовни конкурс 

„Упознајмо 

птице”,  

Пријатељи деце 

Раковица 

Горан Мутавџић Љупка Срећковић 2/1 6. место   

Сања Стајић Милица Славковић 1/3 7. место   

Тања Ђокић Бисера Илијашевић 5. место   

Фестивал дечје 

поезије „Мали 

победник”,  

Дечји културни 

центар Београд 

Снежана Милић Анђела Јевремовић 5/3  1. место  

Јелена Трошић Теодора Јеремић 8/2  3. место  

Наташа Тончев 

Благојевић 

Валентина Илић 4/2  похвала  

Ликовно- Виолета Учур Лана Драмићанин 3/3   1. место 
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литерарни конкурс 

„Завет ћирилице”, 

Удружење 

свесловенске 

писмености и 

заштите 

ћириличног писма 

Снежана Милић Теодора Милошевић 5/3   специјална 

награда 

Ликовни конкурс 

„Линија и боја 

чаролија моја” 

Дечији културни 

центар Ниш 

Виолета Учур Љиљана Ана Миловановић 

3/3 

  2. место 

Сања Стајић Миња Маринковић 1/3   3. место 

Такмичење „Мали 

Пјер”, 

Пријатељи деце 

Наташа Јаредић Калина Даниловић 1/1 3. место   

Тања Ђокић Ана Петрица 8/1 2. место   

Ања Јанчић 8/3 3. место   

Дуња Тадић 7/2 3. место   

Ликовни конкурс 

„Нацртај, обоји и 

освоји” 

Форма идеале 

Маја Динић Јована Ранђеловић 1/2   3. место 

Лука Алексић1/2   4. место 

Нина Брајовић 1/2   4. место 

Кристина Тончев 1/2   4. место 

Наташа Јаредић Калина Даниловић 1/1   4. место 

Сања Стајић Миња Маринковић 1/3   4. место 

Квиз „Буди 

пажљив и 

сналажљив” 

ЦКО Раковица 

Јелисавета Хрњаковић 

Душан Зарић 

Јелена Беседић 

ЕКИПНО 1. место   

Ђорђе Брадић 6/3 

Емилија Петрица 6/3 

   

„Ђачка песничка 

сусретања” 

Пријатељи деце 

Гордана Бранковић Сара Ристановић 2/2 3. место   

Тамара Т. Живковић Лара Грандић 5/2 3. место   

Јесење првенство  

Београда за 

атлетске школе, 

Драгана Тасић 

Стојановић 

Аљоша Михајловић 3/2  1. место  



ОШ „Франце Прешерн“                                                         Извештај о раду школе 2020/21.  

 

74 

 

Атлетски савез 

Београда 

Зимско првенство  

Београда за 

атлетске школе, 

Атлетски савез 

Београда 

Драгана Тасић 

Стојановић 

Аљоша Михајловић 3/2  1. место  

Пролећни крос 

Београда 

Драгана Тасић 

Стојановић 

Аљоша Михајловић 3/2  3. место  

Београдски плесни 

фестивал „Пут до 

победе” 

Сања Стајић Ленка Михајловић 1/3  1. место  

Шумски вишебој, 

ЈП „Србијашуме” 

Маја Милошевић 

Тијана Морић 
ЕКИПНО 1. место 2. место  

Стефан Рњаковић 6/2 

Филип Ранковић 6/2 

Алекса Андрић 6/2 

Ђорђе Брадић 6/3 

Такмичење у 

оријентирингу 

Секретаријат за 

спорт и омладину 

града Београда 

 

 Анђела Вељовић 8/3  1. место  

Емилија Вељовић 6/1  4. место  

ЕКИПНО  1. место  

Анђела Вељовић 8/3 

Емилија Вељовић 6/1 

Интернационално 

такмичење „Пут до 

победе” 

 Наталија Маћешић 1/3   1. место 

ЕКИПНО    

Искра Дамјановић 1/1   1. место 

Андреа Ђаковић 1/1   1. место 

Међународно квиз 

такмичење 

Немањићи 

Фондација  

„Мир Божји” 

Добрила Кузмановић ЕКИПНО   1. место 

Слободан Јањић 7/1    

Матеја Николић 8/2    

Немања Павловић    
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III.2 Пројекти 
 

 
 

Пројекат „Права детета у политикама и пракси” 

 

Током школске 2020/21. године школа је наставила сарадњу за Центром за права 

детета, а у оквиру пројекта „Права детета у политикама и пракси”, која се спроводе у 

партнерству са Save the Children International. Један од циљева овог пројекта односи се на 

унапређење система заштите деце од насиља кроз промоцију концепта позитивног 

родитељства и важности коришћења ненасилних метода васпитања деце.  

У октобру је реализована активност која се односи на рад са родитељима (60 

родитеља ученика), како би им се пружила подршка у примени алтернативних начина 

реаговања у ситуацијама када уобичајено примењују телесно кажњавање деце, односно 

разумевање контекста у којима ученици живе, као и подршка вишем степену толеранције 

за одређена ученичка понашања. 

Обуку за родитеље и наставнике реализовале су наставник разредне наставе 

Наташа Тончев Благојевић и педагог Сузана Николић. 

 Обука је реализована електронским путем, тако што је аудио-снимак презентације, 

путем Јутјуб канала, прослеђен родитељима ученика 1. разреда. Размена са водитељима 

програма омогућена је путем размене електронске поште. Материјал је презентован на 

платформи „Мајкрософт Тимс”, која се користи за реализацију наставе на даљину. 

У јуну, Центар за права детета је у оквиру пројекта који је усмерен ка спречавању 

трговине људима, путем „Зум” апликације, презентовао је информативни видео у 

одељењу 4. разреда, а све у циљу подизања свести међу децом о овом важном проблему 

данашњице. Том приликом ученици су се, из перспективе деце, упознали са овим појмом, 

његовим облицима, као и начинима на које могу да затраже помоћ. Том активношћу 

заокружена је сарадња са Центром за школску 2020/2021. годину. 

Међународни пројекат CRIMSON through Debate to become global Citizens 

Међународни пројекат CRIMSON through Debate to become global Citizens одобрила 

је организација Еразмус+ у оквиру Школских партнерстава за размене. Пројекат је 

суфинансиран средствима програма Еразмус+ Европске уније у оквиру Школских 

партнерстава за размене. Координатор овог пројекта је ОШ „Франце Прешерн” из 

Марибора.  

Осим наше школе, сарадници су и школе из Турске и Грчке. Основни циљ пројекта 

је размена добре праксе у коришћењу дебате у настави како на часовима енглеског језика, 

тако и на другим часовима. Сарадња и идеје које се остварују оваквим пројектом су 
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изузетне и велики рад који стоји иза овог пројекта верујемо да ће се видети за две године 

када се пројекат завршава. Вођење дебате развија комуникацију, јача критичко 

размишљање и вештине аргументованог брањења става. Пројекат ће трајати две године 

током којих ће одабрани Еразмусов тим ученика, као и ученици петог, шестог, седмог и 

осмог разреда, имати различите активности.  

Прва међународна конференција Rhetorical Pros and Cons организована је онлајн 

због тренутне епидемиолошке ситуације у новембру. Домаћин овог сусрета била је школа 

из Турске. Представници наше школе биле су наставнице енглеског језика Адријана Јовић 

и Биљана Вишњић. Основни циљ пројекта је увођење дебате у наставну праксу на 

часовима енглеског језика као и осталих предмета. У нашој школи поједини наставници 

користе дебату (наставници српског језика и историје). Ово је прилика за нашу школу да 

што више деце вежба вођење дебате. Дебата је вештина која се вежба. Она подразумева 

јачање самопоуздања при говору, начине на које се превазилази трема при јавном говору, 

развијање критичког мишљења. У данашње време бити добар говорник – дебатер, тј. 

особа која уме да представи себе и своје пројекте јасно и прецизно, тражена је вештина. 

Овим пројектом посебно ћемо увежбавати формат дебате Карла Попера. На овој видео-

конференцији, кроз активности учења, подучавања и оспособљавања, учили смо како 

изгледа овај формат дебате, али и како формирати добре аргументе за тезу коју браните, 

како да добро слушате, памтите, а затим и заступате свој тим. Веома корисне информације 

чули смо од господина Серхата Токера, који нам је био предавач првог дана. Господин 

Миха Андрич из словеначког дебатног института ЗИП надахнуто нас је увео у дебатни 

свет.  

Током првог полугодишта на часовима секције енглеског језика English 4U 

(Дебатни клуб наше школе), ученици – чланови Еразмусовог тима ученика упознавали су 

се са основама вођења дебате. Чланови тима ученика су Матеја Николић 8/2, Дуња 

Пановски 8/3, Слободан Јањић 7/1, Ана Комлен 7/1, Ленка Димитријевић 7/1, Дуња 

Јоксимовић 7/3, Миа Дамњановић 7/3, Милица Ковачевић 7/3 и Теодора Туларчевић 6/1. 

Током онлајн наставе учествовали су у међународном дружењу путем апликације „Зум” и 

разговарали су са осталим учесницима о добрим и лошим странама наставе на даљину.  

У другом полугодишту наставиле су се активности. У марту смо организовали 

онлајн дебату између ученика наше школе и школе из Марибора. На основу података које 

имамо, у Србији се до сада нису одржавале дебате за ученике основних школа на 

енглеском језику. Ученици – дебатери били су Дуња Пановски 8/3, Милица Ковачевић 7/3 

и Матеја Николић 8/2. Они су први тим из Србије који је учествовао у онлајн дебати по 

формату Карла Попера са тимом из Словеније. Тема је била Better grades ensure a bright 

future.  

Затим је уследио први дебатни турнир на коме је учествовало дванаест тимова из 

Словеније, Турске, Грчке и Србије. Наша два тима поделила су друго место. Сваки тим је 

учествовао у једној дебати, а коначан редослед је одређен на основу броја остварених 

поена. Тим Francika’s Talking Heads су чинили Дуња Пановски 8/3, Милица Ковачевић 7/3 

и Матеја Николић 8/2, док су тим Debaters N’Roses чинили Гала Глишић 7/3, Ана Комлен 

7/1 и Слободан Јањић 7/1.  Онлајн дебатни турнир одржан је по формату Карла Попера, а 

тема је била Better grades ensure a bright future. Као судије на турниру нашу школу су 

представљале наставнице енглеског језика Адријана Јовић и Биљана Вишњић. Сви 

ученици учесници показали су велики напредак у односу на почетак пројекта у октобру.  

Школски дебатни тим Debaters N’ Roses у саставу Гала Глишић 7/3, Ана Комлен 

7/1, Слободан Јањић 7/1 и Милица Ковачевић 7/3 учествовао је на онлајн Међународном 
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дебатном турниру (International Primary School Online Debate Tournament). Овај турнир 

организовао је словеначки дебатни институт ЗИП (Nacionalna debatna organizacija 

Zainproti) 9. априла. Позив смо добили захваљујући учешћу у пројекту CRIMSON through 

Debate to become global Citizens под покровитељством организације Еразмус+ као део 

Школских партнерстава за размене. Теза овог дебатног турнира је била: This house would 

add E-sports to the Olympic Games. Сваки дебатни тим учествовао је у најмање три дебате. 

У једној рунди тим се залагао за ову тезу, а у другој рунди се противио њој. Након тога 

ученици су се припремали за нову, тада објављену тезу. Овог пута ненајављена теза је 

гласила: We support the strict use of uniforms in all schools. Наш тим је добио једну дебату, 

док је две изгубио. Једна дебата трајала је око сат времена. На турниру је учествовало 26 

тимова из Словеније, Немачке, Грчке, Катара, Хрватске, Србије... Наставнице енглеског 

језика Адријана Јовић и Биљана Вишњић пратиле су наш тим на турниру. 

Последња активност ове школске године одиграла се 8. јуна у виду онлајн дружења 

ученика учесника у пројекту (ученици седмог разреда Ана Комлен, Милица Ковачевић, 

Гала Глишић, Дуња Јоксимовић и Слободан Јањић). Део сусрета био је посвећен тези Hate 

speech in social media should be censored. Други део сусрета омогућио је да се ученици кроз 

разговор боље упознају. Разговор је вођен путем апликације Зум уз учешће 24 ученика из 

Словеније, Грчке, Турске и Србије. 

Координатор и партнери овог пројекта састајали су се редовно путем апликације 

„Зум”. У овој школској години био је 21 овакав онлајн састанак на коме се разговарало о 

активностима у оквиру пројекта.  

Информатичку подршку пројекту пружала је наставница информатике Биљана 

Недић, док су наставница историје Добрила Кузмановић и наставница енглеског језика 

Адријана Јовић активно учествовале у раду секције и спровођењу пројекту. У другом 

полугодишту библиотекарка и наставница грађанског васпитања Тамара Трифуновић 

Живковић такође се прикључила активностима. Ученици седмог разреда су на часовима 

Грађанског васпитања водили дебату. Све информације о спровођењу пројекта можете да 

погледате на заједничком сајту https://erasmus.crimson.rcltrack.com/ и на сајту наше школе 

на српском језику на овом линку http://www.francepresern.edu.rs/erasmus-crimson. 

Координатор овог пројекта за нашу школу је Биљана Вишњић, наставница енглеског 

језика. 

 

Пројекат „Знаментити Срби” (поводом обележавања Дана школе) 

 

Поводом обележавања Дана школе у измењеним условима осмишљен је и 

реализован школски заједнички тематски пројекат под називом „Знаменити Срби”.  

Циљ пројекта је да се ученици упознају са знаменитим личностима Србије чија су 

дела трајно допринела развоју српске историје, језика, културе, науке и спорта, као и 

стварање трајног наставног садржаја који ће се користити у раду са будућим генерацијама. 

 Циљна група су сви ученици и њихови родитељи, односно запослени у школи, као 

и сви они ван школског живота који са њиме долазе у контакт по различитим основама. 

Време реализације: од октобра до 4. децембра 2020. године. 

Носиоци пројекта су чланови Комисије за културну и јавну делатност.  

Учесници у пројекту су сви учитељи и наставници и ученици школе – на 

добровољној основи.  

Пројектне активности подразумевале су осмишљавање теме и поделу задужења. 

На нивоу разредних већа учитељи су бирали које ће знамените личности обрађивати са 

https://erasmus.crimson.rcltrack.com/
http://www.francepresern.edu.rs/erasmus-crimson
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ученицима, правили план активности, осмишљавали текст за представе, израђивали паное, 

ликовне радове... Предметни наставници су, свако у својој области, такође бирали 

знамените Србе које су обрађивали са ученицима на различите начине (угледни часови, 

погађање загонетне личности, подела истраживачких задатака, едукативне игре...). 

Реализација активности: Чланови Комисије за културну и јавну делатност су на 

својим састанцима одабрали тему пројекта на нивоу школе, план активности и начин 

реализације. Договорено је да учитељи и наставници одаберу једну знамениту личност и 

обраде је на часовима са ученицима. Најпре су у заједничку табелу унели личности које 

обрађују како не би дошло до понављања, потом се приступило реализацији. На посебним 

часовима су се, кроз представе, погађања загонетних личности, интервјуе, презентације, 

видео-снимке, едукативне игре, ученици упознавали и откривали знамените Србе. Ти 

часови су фотографисани и снимани како би се на крају направили едукативни филмови 

на нивоу школе. Као резултат овог пројекта настали су филмови који су презентовани 

ученицима. Први филм обухватао је радове ученика млађих радова у коме су 

представљени Милунка Савић, Јован Јовановић Змај, Вук Караџић, Доситеј Обрадовић и 

Десанка Максимовић. Други филм је обухватао знамените Србе у области историје, 

књижевности и културе: представљен је лик и дело војводе Вука, представљени су 

књижевници  Бранко Радичевић и Мина Караџић, Иво Андрић, Бранислав Нушић и Игор 

Коларов; представљен је чувени композитор Стеван Стојановић Мокрањац и познати 

сликари: Паја Јовановић, Милена Павловић Барили, Надежда Петровић и Катарина 

Ивановић. У трећем филму представљени су великани науке: Никола Тесла, Сима 

Лозанић, Јосиф Панчић, Мика Алас, Јован Цвијић, Михајло Пупин и Милутин 

Миланковић. У четвртом филму представљени су прослављени спортисти: Новак Ђоковић 

и одбојкаши Вања и Никола Грбић. О свим реализованим активностима направљен је и 

један заједнички филм који се налази на следећој адреси. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uo2wIENf3yc&fbclid.    

Закључак: Учешћем у реализацији овог пројекта ученици су показали висок 

степен одговорности, спремности и увежбаности, чиме су изразили активан однос према 

културно-историјском наслеђу. О свакој појединачној активности у оквиру пројекта 

објављивани су текстови на Фејсбук-страници школе и сајту школе. Едукативни филмови 

који су настали током реализације пројекта постављени су на Јутјуб канал, тако да су 

постали материјал који се може користити у раду на часовима редовне и додатне наставе 

са будућим генерацијама. Едукативни филмови налазе се на следећим линковима: 

https://www.youtube.com/watch?v=bA9jDL0bHxU, 

https://www.youtube.com/watch?v=zvf9vcrPtHs&t=67s, 

https://www.youtube.com/watch?v=psRHjP4JFbU&t=239s, 

https://www.youtube.com/watch?v=ObYG5bOvsvo. 

Пројекат „Сонет” (часопис ученика и наставника ОШ „Франце Прешерн”) 
 
 Након онлајн-обуке Образовно-креативног центра „Школски Е-часопис у служби 

креативности ученика”, спроведеној током школске 2018/2019. године, и у којој је 

учествовало девет колегиница наше школе (директор школе Биљана Благојевић, ликовни 

педагог Тања Ђокић, професор српског језика Снежана Милић, професор историје 

Добрила Кузмановић, професор биологије Тијана Морић, професор енглеског језика 

Биљана Вишњић и професори разредне наставе Наташа Тончев Благојевић, Виолета Учур 

и Драгана Тасић Стојановић), донета је одлука од стране директора школе о покретању 

часописа. Иако је часопис покренут поводом обележавања 50 година постојања школе на 

https://www.youtube.com/watch?v=Uo2wIENf3yc&fbclid
https://www.youtube.com/watch?v=bA9jDL0bHxU
https://www.youtube.com/watch?v=zvf9vcrPtHs&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=psRHjP4JFbU&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=ObYG5bOvsvo
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последњој адреси – у Станка Пауновића Вељка 45 на Миљаковцу, наставило се са праксом 

да часопис буде полугодишњак, односно да излази двапут током школске године. 

Поред електронског, часопис се објављује и у папирном облику и представља 

својеврсни естетски и историјски документ о животу и раду школе током једне школске 

године. Први број часописа угледао је светлост дана у новембру 2019, а други – у јуну 

2020. Оба броја имала су тираж од 500 примерака с том разликом што је први број имао 

36, а други – 40 страна. 

 Тренд изласка часописа настављен је и у школској 2020/2021. години, с том 

разликом што је трећи број одштампан у јануару због пандемије изазване вирусом Ковид-

19. 

 Часопис се бави актуелним темама из школског живота и, поред ликовних и 

литерарних радова кроз које се ученици изражавају, те представљања појединаца као 

репрезентативних примера успешности једне школе, садржи и радове запослених у виду 

интересантних извештаја, али и прича, подсећања на нека друга, прошла времена, односно 

паралеле са овим временом у коме сада живимо. 

 Циљ пројекта је да представи школу у најбољем светлу – не само школу као 

објекат, већ заједно са свим њеним чиниоцима, ученицима и наставницима, односно 

ненаставним особљем, стручним службама и школским руководством. Постоји изузетно 

јака жеља чланова Тима да се учествује на конкурсима који награђују овакав вид 

залагања, као и да се изврши каталогизација часописа. 

 Циљна група су сви ученици и њихови родитељи, односно запослени у школи, као 

и сви они ван школског живота који са њиме долазе у контакт по различитим основама. 

 Задаци овог пројекта су: 

- мотивисање ученика за самостално и активно учествовање у животу школе; 

- афирмисање слободних активности и такмичарског духа; 

- развијање комуникацијских вештина и критичког мишљења код ученика кроз 

аргументовање ставова; 

- подстицање на сарадничко понашање и тимски рад; 

- неговање оригиналности у ликовном и литерарном изражају, као и у осталим 

облицима и начинима испољавања креативности (неговање комплетног дечјег 

стваралаштва); 

- објективно приказивање примера добре праксе; 

- сагледавање знања и вештина које треба поседовати да би се уопште спровео један 

овакав пројекат; 

- развијање свести о предузетништву и маркетингу, као и о значају новинарства 

(истинито информисање) и традицији чувања од заборава; 

- продубљивање компетенција ученика (компетенција за целоживотно учење, 

вештина комуникације, рад са подацима и информацијама, дигитална 

компетенција, решавање проблема, вештина сарадње, иницијативност и 

предузетничка компетенција, одговорно учешће у демократском друштву, 

одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини и естетичка 

компетенција). 

Време реализације: једна школска година током које треба представити 

целокупни живот  школе, кроз два броја часописа. 

Носиоци пројекта су чланови Тима за израду часописа и чланови Новинарске 

секције. 

Учесници у пројекту су сви запослени и ученици школе – на добровољној основи. 
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Остварене активности у првом полугодишту – садржај трећег броја:  
- Уместо речи уредника (Пријатељство помера границе); 

- Пројекат Crimson; 

- Свечани пријем првака; 

- Еколошка недеља; 

- Мали чувари природе за велике промене; 

- Дечја недеља; 

- У сусрет Дану школе; 

- Прешерновци – хуманитарци (у сусрет Дану школе другара са Косова и Метохије); 

- Реците НЕ телесном кажњавању ДА позитивном родитељству; 

- Учимо кроз игру; 

- Из угла педагога и психолога (Неколико ствари које морамо знати о пубертету); 

- Награђени ученици школске 2019/2020; 

- Успеси на такмичењима; 

- Европски дан језика; 

- English Essays; 

- Летња научна школа Петница; 

- Нека победи живот; 

- Утицај интернета на младе; 

- Предности и мане онлајн-наставе; 

- Велики пишу за нас; 

- Мали пишу за нас; 

- Пишем ти писмо; 

- Ђачка песничка сусретања; 

- Вук Стефановић Караџић. 

Остварене активности у другом полугодишту – садржај четвртог броја:  
- Уместо речи уредника (Тихи учесници школског живота); 

- О дебати; 

- Дан школе; 

- Свети Сава и Васкрс; 

- Дан розе мајица; 

- Францикин маратонац; 

- Изловање ДНК; 

- Немања и Немањићи; 

- Да се похвалимо; 

- Зашто волим ћирилицу; 

- Олимпијада из руског језика; 

- English Essays; 

- Сачувај дрво – рециклирај; 

- На крају стазе дуге осам година; 

- Генерацијска фотографија ученика осмог разреда; 

- Ђак генерације – Теодора Јеремић; 

- Спортиста генерације – Сергеј Скорић; 

- Шаљиви водич за одабир средње школе према типу ученика; 

- Педагози; 

- Моја прва бајка; 

- Читање је увек у моди – обележавање Светског дана књиге; 
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- Свет из моје маште; 

- Они пишу за нас; 

- Пишем ти писмо; 

- Music Review Pages; 

- Ребуси. 

Закључак: Општи утисак свих који су видели часопис у електронском издању и 

имали у рукама његову папирну варијанту деле исто мишљење – да је часопис „Сонет” у 

потпуности успешан пројекат јер верно приказује живот једне мале, а надасве успешне 

школе. 

 

IV ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА ШКОЛОМ, СТРУЧНИ 

ОРГАНИ, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ 

 
 IV.1 Извештај Школског одбора 

  
На састанцима Школског одбора разматране су следеће теме: 
 

14. 9. 2020. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2019/2020. 
3. Усвајање Извештаја о раду директора у школској 2019/2020. 
4. Доношење Годишњег плана рада за школску 2020/2020. 
5. Именовање Стручног актива за развојно планирање 
6. Доношење Плана стручног усавршавања за школску 2020/2021. 
7. Доношење одлуке о закупу школског простора 
8. Давање сагласности на измене Правилника о организацији и систематизацији 

послова у школи 
9. Извештај о самовредновању 
10. Текућа питања 

 
14. 10. 2020. 

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Доношење Правилника о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки 

на које се закон не примењује и праћење извршења Уговора о јавној набавци 
3. Текућа питања 

 

25. 1. 2021. 

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Доношење Плана јавних набавки за 2021. годину 
3. Доношење Предлога финансијског плана за 2021. годину  
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4. Текућа питања 
 

26. 2. 2021. 

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Разматрање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта и предузимање 

мера за побољшање рада школе у школској 2020/21. 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе на полугодишту школске 2020/21. 
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора на полугодишту школске 

2020/21. 
5. Разматрање и усвајање Извештаја пописне комисије за 2020. годину  
6. Разматрање и усвајање годишњег финансијског извештаја – Завршни рачун за 2020. 

годину 
7. Доношење Финансијског плана за 2021. годину 
8. Доношење Плана уписа за школску 2021/22. 
9. Текућа питања 

 

31. 3. 2021.  

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Доношење Стратегије управљања ризицима 
3. Доношење Правилника о интерној финансијској и унутрашњој контроли 
4. Упознавање Школског одбора са записником о редовној инспекцијској контроли 
5. Текућа питања 

  

26. 5. 2021.  

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Доношење Одлуке о формирању нове групе продуженог боравка у другом разреду 
3. Текућа питања 

 

30. 6. 2021.  

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Доношење Анекса школског програма за 2, 4. и 8. разред у школској 2021/22. 

години 
3. Разматрање успеха и владања ученика, остваривање циљева образовања и 

васпитања, стандарда постигнућа на крају школске 2020/21. године и резултата са 
такмичења, предузимање мера за побољшање рада и остваривања образовно-
васпитног рада 

4. Анализа завршног испита 
5. Текућа питања 

 
На свим састанцима постојао је кворум. Детаљни записници са одржаних састанака налазе 
се у школској документацији. Председник Школског одбора је Владимир Митић. 
 

IV.2 Извештај о раду директора 
 
Извештај о раду директора је написан, издвојен као посебан документ и као такав се 
подноси Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору. 
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IV.3 Извештај Наставничког већа 

 
 
У школској 2020/2021. години на седницама Наставничког већа увек је био присутан 
довољан број наставника потребан за доношење одлука.   

У току школске 2020/2021. године одржано је 13 састанака. Разматрана и усвајана  су 
следећа питања: 

 
14. 09. 2020. 
Дневни ред: 

1. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2019/2020. годину 
2. Разматрање Извештаја о раду директора за школску 2019/2020. годину 
3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину 
4. Разматрање предлога за План стручног усавршавања у школској 2020/2021. години 
5. Упознавање са законским одредбама и актуелним правилницима 
6. Текућа питања 

 
18. 11. 2020. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Разматрање Извештаја руководилаца разредних већа о реализацији наставног 

плана и програма 
3. Анализа успеха и владања ученика на крају Првог класификационог периода 
4. Анализа оптерећености ученика обавезама при преласку са разредне на предметну 

наставу 
5. Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите, као и реаговања у случају 

када се насиље деси 
6. Текућа питања 

 
28. 11. 2020. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Измена Оперативног плана рада основне школе за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада по Посебном програму за рад у условима пандемије 
вируса Ковид 19 

3. Текуће информације 
 
25. 12. 2020. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Разматрање Извештаја руководилаца разредних већа о реализацији програма 

наставе и учења 
3. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта 
4. Мере за побољшање школског успеха и дисциплине 
5. Активности превенције и интервенције за заштиту ученика од насиља 
6. Текућа питања 
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15. 01. 2021. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Давање сагласности на Предлог оперативног плана организације и реализације 

наставе у школској 2020/2021. за друго полугодиште 
3. Текућа питања 

 
24. 02. 2021. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Разматрање Извештаја о реализацији полугодишњег рада школе у школској 
2020/2021. години 

2. Разматрање Извештаја о реализацији полугодишњег рада директора у школској 
2020/2021. години 

3. Анализа стручног усавршавања наставника, остварене сарадње са родитељима, 
рада стручног већа за разредну наставу и за области предмета  

4. Текућа питања 
 

02. 04. 2021. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Доношење Одлуке о избору уџбеника за 4, 7 и 8. разред за наредну школску годину 
3. Текућа питања 

 
12. 04. 2021. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Реализација програма наставе и учења у трећем тромесечју 
3. Упознавање са успехом и дисциплином ученика и Мере за унапређивање      

образовно-васпитног рада 
4. Анализа резултата вредновања за ученике који раде по ИОПу 
5. Анализа пробног завршног испита 
6. Давање сагласности за отварање друге групе другог разреда продуженог боравка 
7. Упознавање са редовним инспекцијским надзором 
8. Стручна тема: Даровити ученици – предавање психолога школе Душице Трајковић 
9. Текућа питања 

 
27. 05. 2021. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Усаглашавање критеријума закључивања оцена 
3. Утврђивање изборних програма и слободних  наставних активности за школску 

2021/2022. годину 
4. Текућа питања 

 
09. 06. 2021. 
Дневни ред: 

1. Разматрање извештаја руководиоца Разредног већа о реализацији Наставног плана 
2. Разматрање и усвајање предлога за доделу посебних диплома, похвала и награда 

ученицима 8. разреда 
3. Вредновање остварености мера индивидуализације, циљева и исхода утврђених  

ИОП-ом 
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4. Анализа успеха и владања ученика 8. разреда на крају школске године 
5. Формирање комисије за избор ученика и спортисте генерације 
6. Организација свечане поделе сведочанстава, диплома и награда ученицима 8. 

разреда 
7. Текућа питања 

 
22. 06. 2021. 
Дневни ред: 

1. Разматрање извештаја руководилаца Разредних већа о реализацији Програма 
наставе и учења од 1. до 7. разреда 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика од 1. до 8. разреда за школску 2020/2021. 
годину  

3. Вредновање остварености мера индивидуализације, циљева и исхода утврђених 
ИОП-ом 

4. Избор ученика генерације и спортисте генерације 
5. Организација свечане поделе сведочанстава, диплома и награда ученицима  
6. Организација и спровођење завршног испита 
7. Текућа питања 

 
18. 08. 2021. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Извештај о завршном испиту 
3. Подела задужења за школску 2020/21. годину 
4. Утврђивање слободних радних места 
5. Предлози за менторе за праћење рада приправника 
6. Извештај Тима за заштиту ученика од  дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 
7. Текућа питања 

 

30. 08. 2021.  

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Извештај о самовредновању 
3. Извештај рада Тима за школско развојно планирање 
4. Упознавање са Анексом Школског програма 
5. Упознавање са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-

васпитног рада у школској 2021/2022. години 
6. Упознавање са Упутством спречавања уношења и преношења Ковид 19 у школама 
7. Упознавање са препорукама за почетак образовно-васпитног рада у школској 

2021/2022. години 
8. Давање сагласности на Предлог оперативног плана организације и реализације 

наставе у школској 2020/2021. години 
9. Планирање, програмирање и припремање наставе за школску 2021/2022. годину 
10. Усвајање програма плана рада Наставничког већа за школску 2021/2022. годину 
11. Разматрање распореда часова наставе 
12. Организација пријема ученика 1. и 5. разреда 
13. Оцена припремљености за рад 
14. Предавање психолога: Међупредметна компетенција – одговоран однос према 

здрављу 
15. Текућа питања 

 
Детаљан извештај са седница Наставничког већа налази се у евиденцији школе.  
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IV.4 Извештај Педагошког колегијума 
 
Педагошки колегијум чине: Биљана Благојевић – директор, Сузана Николић – педагог, 
Душица Трајковић – психолог и руководиоци стручних већа. 

У току школске 2020/2021. године одржано је осам редовна Педагошког 
колегијума. Одступање од планиране динамике било је условљено измењеним 
околностима и преласцима ученика другог циклуса образовања са редовне на наставу на 
даљину, као и променом школског календара. 

На састaнцима Педагошког колегијума размењивана су мишљења о 
најразноврснијом питањима образовно-васпитног рада, како у редовним, тако и у 
измењеним околностима. 
 

ДАТУМ 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

октобар 

2020. 

Исказане су потребе и сагледане су могућности за 

опремање школе наставним средствима, 

Чланови су упознати са семинарима који су, у 

организацији школе, планирани за текућу школску 

годину, уколико то буду дозволиле прилике у 

Републици Србији, као и организација рада школе у 

измењеним условима. 

Руководиоци су упознали чланове Педагошког 

колегијума са анализом иницијалних тестирања. 

Испланиране су активности којима ће се развијати 

међупредметне компетенције и предузетништво као 

и активности превенције употребе дрога. 

Дискутовало се о планираним активностима 

самовредовања. 

Предложени су и усвојени ИОП-и. 

- Чланови Педагошког 

колегијума 

новембар 

2020. 

 

Анализирани су успех и владање ученика на крају 

првог класификационог периода. 

Дискутовало се о реализацији планираних часова 

осталих облика образовно-васпитног рада, допунске 

и додатне наставе, као и секција. Констатовано је да 

је неопходна флексибилност у динамици рада, због 

измењене организације рада, комбинованог модела 

наставе и епидемиолошких услова, који отежавају 

реализацију наставе на уобичајен начин (ограничен 

број ученика, неопходна физичка дистанца, маске и 

др.) 

Чланови су на почетку школске године упознати да 

област самовредновања у текућој школској години 

подразумева праћење постигнућа ученика, 

анкетирање о осталим облицима образовно- 

васпитног рада, како наставника, тако и ученика. 

- Чланови Педагошког 

колегијума 
- Тим за квалитет и 

развој установе 
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Вредновање остварених циљева и исхода није 

реализовано на крају првог класификационог 

периода, због честих изостајања ученика са наставе 

и измењених околности.  

Израђен је план за организацију рада школе у циљу 

очувања безбедности и здравља ученика и 

запослених до завршетка првог полугодишта 

школске 2021/2021. године. 

децембар  
2020. 

Анализирани су успех и владање ученика, на крају 

првог полугодишта, те извршено поређење са истим 

периодом претходне школске године. 
Анализирана је реализација осталих облика 

образовно-васпитног рада, као и отежане околности 

у којима се овај облик наставе одвијао. 

Констатовано је да неки од осталих облика нису 

реализовани због специфичности услова рада, те 

наставе на даљину и да је њихова реализација 

померена за друго полугодиште. 

- Чланови Педагошког 
колегијума 

јануар/ 

фебруар 

2021. 

Руководиоци стручних већа поднели су извештај о 

реализованим активностима које имају за циљ развој 

међупредметних компетенција и предузетништва, 

како и превенцију употребе дрога. Реализација ових 

активности била је ограничена искључиво на 

ресусрсе саме школе, због отежаних епидемијских 

услова у којима се реализовала настава. 

- Чланови Педагошког 

колегијума 

април  

2021. 
Анализиран је успех на пробном завршном испиту. 

Поднет је извештај о успеху и владању ученика на 

крају трећег класификационог периода. 

-Чланови Педагошког 

колегијума 

мај  

2021. 
Усаглашени су критеријуми за закључивање оцена 

на крају школске године. Дати су предлози ради 

спровођења истраживања у циљу припреме 

портфолиа школе. 

- Чланови Педагошког 

колегијума 

јун  

2021. 
Анализирани су успех и владање ученика на крају 

другог полугодишта, као и успех ученика на 

завршном испиту.  

Поднети су извештаји о реализованим активностима 

које имају за циљ развој међупредметних 

компетенција и предузетништва, како и превенцију 

употребе дрога. Такође, поднети су извештаји о 

реализованим активностима у оквиру развојног 

плана, професионалне оријентације и 

професионалног развоја, као и у оквиру Тима за 

-Чланови Педагошког 

колегијума 
- Координатори 

тимова за развојно 

планирање, 

професионални развој 

и професионалну 

оријантацију 
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инклузију.  

август  

2021. 
Израђен је план рада за наредну школску годину. 

Поред ученика који наставу похађају по 

прилагођеним и измењеним програмима, 

идентификована су и два ученика који су показали 

способности које дозвољавају израду израду 

планова са обогаћеним програмом из Ликовне 

културе и Математике.  

Према акционом плану након извршеног 

самовредновања рада школе, биће унапређени 

одређени аспекти образовно-васпитног рада, који ће 

довести до бољих образовних постигнућа ученика. 

Израђен је оперативни план рада школе у складу са 

Стручним упутством за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада у основној школи у 

школској 2021/2022.  

-Чланови Педагошког 

колегијума 

- чланови Тима за 

квалитет и развој 

установе 

 

 

IV.5 Извештај Разредних већа 

 
 

 

Извештај Разредног већа 1. разреда  

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

9. 9. 2020. - На првом Разредном већу усвојен је план 
Разредног већа за први разред.  

- Дискутовано је о одржавању родитељских 
састанака према утврђеним тачкама дневног 
реда, а у складу са тренутном 
епидемиолошком ситуацијом. 

- Договорено је да се родитељима предложи 
претплата на часопис „Витез”. 

- Направљен је план провере и израде 
контролних вежби на нивоу већа и усклађен је 
критеријум оцењивања.  

- Идентификовани су ученици којима ће бити 
неопходна додатна подршка.  

- чланови Разредног 

већа 



ОШ „Франце Прешерн“                                                         Извештај о раду школе 2020/21.  

 

89 

 

- Договорено је да ће се у сва три одељења по 
истом плану држати Слободне активности, а 
родитељима и ученицима ће бити понуђене 
три секције: Рецитаторска секција, коју води 
Наташа Јаредић, Музичка секција, коју води 
Маја Динић и Ликовна секција, коју води 
Сања Стајић. 

- Ове године, због тренутне епидемиолошке 
ситуације, неће бити излета ни рекреативних 
настава; биће реализован само „Супер камп‟ 
(у току зимског и летњег распуста). 

6. 11. 2020. - Ученици првог разреда напредују својим 
темпом и у складу са својим могућностима у 
савладавању предвиђених наставних садржаја. 
Нема дисциплинских проблема. 
Идентификовани су ученици који слабије 
напредују и дискутовано је о узроцима и 
мерама за побољшање успеха. 

- Програм наставе и учења је у потпуности 
реализован. 

- Договорено је да ученици првог разреда 
учествују у пројекту поводом обележавања 
Дана школе „Знаменити Срби. Веће првог 
разреда је одлучило да представи лик и дело 
Јована Јовановић Змаја и у наредном периоду 
биће реализоване различите активности које 
ће бити снимљене и прикључене заједничком 
филму. 

- Планиране међусобне посете часовима су 
одложене, а размена искуства одвијаће се 
помоћу платформе „Мајкрософт Тимс”. 
Такође, да би олакшали ученицима и помогли 
им да превазиђу психичку оптерећеност услед 
епидемиолошке ситуације, одлучено је да ће 
додатни материјал бити постављен на 
платформи „Мајкрософт Тимс”. 

- чланови Разредног 

већа 

- наставница 

енглеског језика 

- наставница 

веронауке 

 

 

21. 12. 2020. - Програм наставе и учења реализован је у 
складу са измењеним школским календаром. 
До измене и прилагођавања наставних 
јединица (другачије у односу на предлог 
Министарства) дошло је у реализацији наставе 
српског језика (пратили смо наш Буквар), а 
остали планирани програми реализовани су по 
плану, закључно са 76. наставним даном. 

- Сви ученици првог разреда имају позитиван 
успех и примерно владање. Један ученик је 
ради према прилагођеном програму ИОП 1. 

- Ученици првог разреда учествовали су у 
обележавању Дана школе, а учествоваће и у 
обележавању Дана Светог Саве.  

- чланови Разредног 

већа 

- наставница 

енглеског језика 

 

 

5. 4. 2021. - Веће је закључило да од 85 ученика првог - чланови Разредног 
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разреда самостално напредује 74 ученика, уз 
мању помоћ 8 ученика, док уз већу помоћ 
напредују три ученика. Код 83 ученика је 
констатовано стално ангажовање, док је код 
два ученика констатовано повремено 
ангажовање. Похваљен је 21 ученик због 
одговорног односа према раду, дисциплине и 
остварености предвиђених исхода. У првом 
разреду нема ученика са проблемима у 
понашању. 

- Програм наставе и учења реализован је у 
потпуности. Планирани исходи остварени су у 
веома високом проценту што потврђују и 
провере знања. 

- У одељењу 1/2 додатну подршку у раду 
остварује један ученик (ИОП2) из предмета: 
Српски језик, Математика и Енглески језик. 

- Због епидемиолошке ситуације сви излети и 
посете су суспендовани до побољшања 
здравственог стања у земљи. 

већа 

- наставница 

енглеског језика 

- наставница 

веронауке 

 

 

21. 6. 2021. - Програм наставе и учења реализован је у 
потпуности. 

- Код највећег броја ученика напредовање је 
самостално, а ангажовање стално, док је 
неколицини потребна мања или већа помоћ 
учитеља, а ангажовање је повремено. 

- Ученици првог разреда су учествовали у раду 
три секције, слали радове на много конкурса и 
учествовали на свим такмичењима која су 
била организована. Дванаест ученика је 
освојило укупно 13 награда (групно и/или 
појединачно). 

- Похваљено је 28 ученика од стране 
Одељењског већа због одговорног односа 
према раду, дисциплине и остварености 
предвиђених исхода, док је 7 ученика добило 
похвалу одељењског старешине. 

- чланови Разредног 

већа 

- наставница 

енглеског језика 

 

 

19. 8. 2021. - Разредно веће је констатовало да је у току 
школске 2020/2021. план рада Разредног већа 
1. разреда у потпуности реализован и поред 
ванредних околности услед пандемије корона 
вируса. 

- Израђен је план рада Разредног већа 2. разреда 
за школску 2021/2022. 

- Чланови Разредног већа упознати су са 
календаром образовно-васпитног рада за 
наредну школску годину. 

- Израда глобалних и оперативних планова за 
школску 2021/2022. биће реализована у складу 
са мерама и препорукама Министарства 
просвете због трајања пандемије вируса 
корона, а све у циљу безбедности деце и 

- чланови Разредног 

већа 

- наставница 

енглеског језика 
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запослених. 

 

Извештај Разредног већа 2. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

28. 8. 2020. - Усвојен је план Разредног већа за други 
разред и направљени су годишњи планови 
рада.  

- Дискутовано је о помоћним наставним 
средствима и изабрана је додатна штампана 
литература за ученике.   

- Договорено је да у другом разреду буду 
организоване следеће секције и слободне 
активности: Математичка секција и Ликовна 
секција. 

- Дискутовано је о одржавању родитељских 
састанака према утврђеним тачкама дневног 
реда, а у складу са тренутном 
епидемиолошком ситуацијом. 

- Направљен је план провере и израде 
контролних вежби на нивоу већа и усклађен је 
критеријум оцењивања.  

- Договорено је све у вези организацијом 
свечаног пријема првака. 

- Дискутовано је о реализацији посета 
(бископи, музеји и позоришта) и констатовано 
да ће планиране посете бити реализоване 
уколико то буде могуће у датим околностима.  

- чланови Разредног 

већа 

 

9. 11. 2020. - Ученици другог разреда напредују својим 
темпом и у складу са својим могућностима у 
савладавању предвиђених наставних садржаја. 
Нема дисциплинских проблема. 

- Програм наставе и учења је у потпуности 
реализован. 

- Извршена је анализа рада ученика који раде 
по ИОП-у. 

- Договорено је да ученици другог разреда 
учествују у обележавању Дана школе 
учешћем у пројекту „Знаменити Срби” тако 
што ће обрадити лик и дело Вука 
Стефановића Караџића. 

- чланови Разредног 

већа 

 

21. 12. 2020. - Сви ученици другог разреда имају позитиван 
успех и примерно владање. Од 65 ученика 
другог разреда, њих 52 има одличан успех, 10 
врло добар успех, а 3 добар успех. Нема 
ученика са довољним и недовољним успехом. 
Нема дисциплинских проблема.  

- Програм наставе и учења је у потпуности 

- чланови Разредног 

већа 
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реализован. 
- Анализирани су резултати  индивидуализације 

наставе и  остварених исхода за ученике који 
раде по ИОП-у. 

- Ученици другог разреда учествоваће у 
обележавању Дана Светог Саве који ће бити 
реализован у другом полугодишту.  

5. 4. 2021. - Извршена је анализа успеха и дисциплине 
ученика у сва три одељења. Сви ученици 
имају позиван успех и примерно владање. 

- Програм наставе и учења је остварен и 
реализује се предвиђеном динамиком у свим 
одељењима. 

- Ученици које раде по ИОП-у  напредују у 
складу са својим способностима и својим 
темпом. Ученици 2. разреда редовно посећују 
часове код дефектолога. Најделотворнији 
видови прилагођавања су: редован рад са 
дефектологом, редован рад на часовима и код 
куће, рад на сликовито приказаним задацима, 
повратне информације ученику о 
делотворности рада, похвале. 

- Током другог полугодишта ученици другог 
разреда континуирано су учествовали на 
разним такмичењима и ликовним конкурсима. 

- чланови Разредног 

већа 

22. 6. 2021. - Извршена је анализа реализације плана и 
програма наставе и учења и оствареност 
исхода на крају другог полугодишта. Сви 
предвиђени садржаји за друго полугодиште су 
реализовани, закључно са секцијама, 
додатним радом и допунском наставом. 

- У другом разреду има укупно 65 ученика (32 
дечака и 33 девојчице). На нивоу разреда, 
након одржаних одељењских већа, успех 
ученика је следећи: 53 ученика има одличан 
успех, од чега је 35 ученика са просеком 5,00; 
8 ученика има врло добар успех и 4 ученика 
имају добар успех. 

- Извршено је вредновање остварености мера 
индивидуализације, циљева и исхода 
утврђених ИОП-ом. На нивоу већа постоји 5 
ученика који раде по ИОП-у 1 и 1 ученик по 
ИОП-у 2. Констатовано је да ученици 
напредују и да би исходи били остварени у 
већој мери када би ученици редовно радили 
домаће задатке. Евалуација њиховог рада и 
исхода послата је ПП служби. 

- Размотрени су предлози за похвале, награде и 
посебна признања најбољим ученицима. 
Похваљени су ученици који имају све одличне 
оцене и примерно владање (35). 

- чланови Разредног 

већа 
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25. 8. 2021.  - Разредно веће је констатовало да је у току 
школске 2020/2021. план рада Разредног већа 
2. разреда у потпуности реализован и поред 
ванредних околности услед пандемије корона 
вируса. 

- Израђен је план рада Разредног већа 3. разреда 
за школску 2021/2022. 

- Чланови Разредног већа упознати су са 
календаром образовно-васпитног рада за 
наредну школску годину. 

- Израда глобалних и оперативних планова за 
школску 2021/2022. биће реализована у складу 
са мерама и препорукама Министарства 
просвете због трајања пандемије вируса 
корона, а све у циљу безбедности деце и 
запослених. 

- чланови Разредног 

већа 

 

 

Извештај Разредног већа 3. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

7. 9. 2020. - На првом састанку Разредног већа усвојен је 
план рада Разредног већа за трећи разред.  

- Разговарало се о томе да се, након 
иницијалних тестова, идентификују ученици 
којима је потребан допунски рад из предмета 
српски језик и математика. Ревидирани су 
постојећи ИОП-и. 

- Чланови Разредног већа упознати са 
документом о критеријумима оцењивања, који 
су усаглашени и договорени на нивоу Већа 
трећег разреда.  

- Договорено је да родитељима буде предложен 
часопис „Витез”. 

- чланови Разредног 

већа 

- педагог школе 

- директор школе 

 

10. 11. 2019. - Ученици трећег разреда напредују својим 
темпом и у складу са својим могућностима у 
савладавању предвиђених наставних садржаја. 
Нема дисциплинских проблема. 

- Констатовано је да је програм наставе и учења 
у потпуности реализован, а исходи остварени.  
Слободне активности су планиране, али због 
специфичности организације наставе нису у 
потпуности реализоване. 

- Договорено је да ученици трећег разреда 
учествују у обележавању Дана школе 
учешћем у пројекту „Знаменити Срби” тако 
што ће драматизовати басне Доситеја 
Обрадовића. 

- На нивоу Разредног већа направљен је план о 
одржавању часова унутар разреда.                                                     

- чланови Разредног 

већа 

- директор школе 

- педагог школе 
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21. 12. 2020. - Сви ученици су усвојили предвиђене наставне 
садржаје за овај период у складу са својим 
могућностима. Сви ученици имају примерно 
владање. 

- Програм наставе и учења је у потпуности 
реализован. 

- У првом полугодишту трећег разреда једна 
ученица ради према ИОП-у 2. Констатовано је 
да у другом полугодишту треба наставити са 
остваривањем планираних исхода.  

- Обележавање Дана Светог Саве биће 
реализовано у другом полугодишту. 

- чланови Разредног 

већа 

- педагог школе 

5. 4. 2021. - Сви ученици трећег разреда имају примерно 
владање и позитивне оцене. На основу одлуке 
родитеља један ученик прати наставу онлајн. 

- Програм наставе и учења је у потпуности 
реализован, а сви исходи су остварени. 

-   У трећем разреду једна ученица ради према 
ИОП-у 2 из Српског језика и Математике и 
ИОП-у 1 из Природе и друштва и Енглеског 
језика. Проблем у раду са ученицом која ради 
по ИОП-у је то што ученица често изостаје, па 
претходно научено градиво заборави и учитељ 
се мора поново вратити на већ обрађено 
градиво. Уз већу сарадњу школе и породице, 
редовно похађање наставе и извршавање 
школских обавеза успех би био знатно већи. 

- На Стручном већу за разредну наставу, 
одлучено је да ће се у наредној школској 
години, у 4. разреду користити уџбеници за 
све предмете издавачке куће Нови Логос и 
Вулкан издаваштва – за Ликовну културу. 
Образложење са листом уџбеника достављено 
је Наставничком већу. 

- чланови Разредног 

већа 

- педагог школе 

- директор 

22. 6. 2021. -  Сви ученици трећег разреда на крају другог 
полугодишта имају примерно владање и 
позитивне оцене. На основу одлуке родитеља 
један ученик прати наставу онлајн. 

-  Програм наставе и учења у потпуности је 
реализован, а постављени исходи су 
остварени. 

-  На нивоу Разредног већа 1 ученик ради по 
ИОП-у 2 из Српског језика и Математике, а из 
Природе и друштва и Енглеског језика ради 
по ИОП-у 1. Примећена је већа мотивација у 
раду и жеља за напредовањем. Потребно је 
појачати сарадњу породице са школом, 
редовно похађање наставе и извршавање 
школских обавеза. Због честог изостајања са 
наставе, специфичности организације наставе 
изазване ковидом 19 и немогућности држања 
допунске наставе у школи, констатовано је да 

- чланови Разредног 

већа 
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у раду са ученицом у наредној школској 
години треба наставити са остваривањем 
планираних исхода и садржаја до потпуног 
усвајања, а затим допунити новим исходима. 

- Чланови већа разматрали су предлоге за 
похвале, награде и посебна признања 
најбољим ученицима. Ученици који су 
постигли одличан успех са просеком 5, 00 
добиће посебне дипломе, док ће ученици који 
су постигли изузетне резултате на 
такмичењима бити награђени књигама. 

-   За школску 2021/2022. годину планирана су 
два излета: на јесен и у пролеће. Нова 
дестинација за наставу у природи није 
планирана, јер ће се реализовати дестинација 
која није реализована у претходној школској 
години. 

26. 8. 2021. - Чланови Разредног већа констатовали су да је 
у току школске 2020/2021. план рада 
Разредног већа 3. разреда у потпуности 
реализован и поред ванредних околности 
услед пандемије корона вируса. 

- Израђен је план рада Разредног већа 4. разреда 
за школску 2021/2022. и предат ПП служби. 

- За руководиоца Разредног већа 4. разреда 
изабрана је Виолета Учур. 

- Глобални и оперативни планови за школску 
2021/2022. биће урађени до 5. септембра и 
послати ПП служби. 

- Чланови Разредног већа упознати су са 
календаром образовно-васпитног рада за 
наредну школску годину. 

- чланови Разредног 

већа 

 

 

Извештај Разредног већа 4. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

11. 9. 2020. - Направљен је распоред писаних провера и 
контролних вежби на нивоу већа за прво 
полугодиште и биће постављен на школском 
сајту. 

- На основу Правилника о оцењивању, који је 
објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 
34/2019 од 17. 5. 2019. године, уједначени су 
критеријуми бројчаног и описног оцењивања 
на нивоу већа 4. разреда. 

- Израда ИОП-а ће се радити по новом 
правилнику. Биће настављен рад са истим 
ученицима који су прошле године радили по 
ИОП-у: један ученик по ИОП-у 2 у 4/1, два по 
ИОП-у у 4/2 (ИОП 1 + ИОП 2) и три по ИОП-
у 2 у 4/3. Укупно: 6 ученика у четвртом 

- чланови Разредног 

већа  
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разреду (5 ИОП 2 + 1 ИОП 1). 
- Родитељски састанци су одржани прве 

седмице према предвиђеном дневном реду. 
- Направљени су планови за додатну и 

допунску наставу, за Саобраћајну секцију у 
4/2 и за Слободне активности у друга два 
одељења. Према тренутној организацији 
наставе ови часови одржаваће се на даљину. 

- Отказане су активности за Дечју недељу. Биће 
спроведене хуманитарне акције (прикупљање 
свезака и школског прибора). 

10. 11. 2020. 

 

 

 

 

- Извршена је анализа успеха и дисциплине 
ученика у сва три одељења. Сви ученици 
имају позиван успех и примерно владање. 

- Програм наставе и учења је остварен и 
реализује се предвиђеном динамиком у свим 
одељењима. 

- Ученици које раде по ИОП-у (укупно шест 
ученика у 4. разреду: 5 ученика по ИОП-у 2 и 
1 ученик по ИОП-у 1) напредују према својим 
способностима и својим темпом. Знатан број 
изостанака (у 4/2) у комбинацији са 
нередовним радом код куће успорава 
очекивани напредак ученика. Ученици 4/3 
редовно посећују часове код дефектолога. 

- За Дан школе четвртаци учествују радом на 
тему ,,Знаменити Срби” тако што ће 
представити живот и дело Десанке 
Максимовић. 

- чланови Разредног 

већа 

- педагог 

- психолог 

- директор  

22. 12. 2020. - Извршена је анализа успеха и владања 
ученика на крају првог полугодишта. 

- На предлог одељењских старешина, Разредно 
веће је похвалило ученике, утврдило оцене и 
владање ученика. Сви ученици (80) имају 
позитиван успех и примерно владање.  

- Похваљена су 24 ученика за одличан успех и 
примерно владање (просек 5, 00). Општи 
успех на нивоу Разредног већа је следећи: 58 
ученика остварило је одличнан успехом, 21 
ученик има врло добар успех 21, а 1 ученик 
има добар успех. 

- Сви постављени исходи су остварени. 
Програм наставе и учења је реализован 
предвиђеном динамиком до месеца децембра 
(уз одступање у Слободним активностима), а 
потом у складу са текућом изменом школског 
календара. 

- Извршена је анализа рада са ученицима који 
имају потешкоће у раду. У четвртом разреду 5 
ученика ради по ИОП-у 2 и 1 ученик по ИОП-
у 1. Ученици су углавном редовно долазили у 
школу и присуствовали свим часовима са 
дефектологом. Ученице су имале знатан број 
изостанака, што је омело предвиђено 

- чланови Разредног 

већа 

- педагог 

- психолог 

- директор 
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напредовање. Процењено је да са свих 6 
ученика треба наставити са остваривањем 
планираних исхода и циљева. 

- На почетку другог полугодишта педагогу 
школе биће достављен план и распоред 
писаних провера и контролних вежби. 

5. 4. 2021. - Извршена је анализа рада и процењена је 
оствареност стандарда на крају трећег 
тромесечја. Програм наставе и учења је 
остварен и реализује се предвиђеном 
динамиком. 

- На крају трећег тромесечја, на предлог 
одељењских старешина, Разредно веће је 
утврдило успех и владање ученика. Сви 
ученици четвртог разреда (81, на 
полугодишту је дошла нова ученица у 4/1) 
имају позитиван успех и примерно владање. 

- Извршена је анализа рада и вредновање 
остварености мера индивидуализације, 
циљева и исхода утврђених ИОП-ом за друго 
полугодиште за ученике који имају потешкоће 
у раду. У четвртом разреду пет ученика ради 
по ИОП-у 2 (такође раде са дефектологом): 
једна ученица у 4/1, једна ученица у 4/2 и три 
ученика у 4/3 (предмети за свих пет ученика: 
Српски језик, Енглескијезик и Математика) и 
једна ученица по ИОП-у 1 у 4/2. Сви ученици 
који раде по ИОП-у напредују својим темпом. 
Одсуствовање са наставе и нередован рад код 
куће отежава њихов континуирани напредак. 
Детаљан преглед вредновања њиховог рада 
предат је ПП служби. У одељењима 4/1 и 4/2 
наставља се рад по постојећем ИОП-у, а у 4/3 
се врши ревидирање. 

- Ученици четвртог разреда учествовали су у 
следећим активностима: 

 Међународни дан борбе против вршњачког 
насиља (Дан розе мајица); 

 школско такмичење из математике; 
 школско такмичење у рецитовању (Данило 

Ковачевић 4/2, освојо је прво место и пласман 
на општинско такмичење); 

 ликовни конкурси (,,Шта моју душу чини 
срећном”, ,,Мали Пјер”, ,,Дај ми реч да је 
насликам” – за ученике који раде по ИОП-у, 
,,Цртам ћирилицу”, ,,Ускрс” и ,,Крв живот 
значи”); 

 активност ,,Читајмо гласно” поводом 
Националног дана књиге; 

 литерарани радови (писали су ,,Смешне песме 
и приче”, позивнице за прваке и песме за 
девети фестивал поезије ,,Мали победник”); 

 еколошка акција сакупљања старе хартије 
,,Сачувај дрво – рециклирај”. 

- чланови Разредног 

већа 

- педагог 

- психолог 

- директор 
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21. 6. 2021.  - Извршена је анализа реализације плана и 
програма наставе и учења и оствареност 
исхода на крају другог полугодишта. Сви 
предвиђени садржаји за друго полугодиште су 
реализовани, закључно са секцијама, 
додатном и допунском наставом. 

- У четвртом разреду има укупно 81 ученик (38 
дечака и 43 девојчице). На нивоу разреда, 
након одржаних одељењских већа, успех 
ученика је следећи: 60 ученика има одличан 
успех, од чега је 30 ученика са просеком 5,00; 
20 ученика има врло добар успех и 1 ученик 
има добар успех. На крају школске године сви 
ученици имају примерно владање. ПП служба 
је записала имена ученика на које треба више 
обратити пажњу у 5. разреду (стидљивост, 
блокираност приликом провера знања, 
потешкоће у породици, у одређеном предмету 
и сл). Током школске године укупно пет 
ученика је учило уз РТС према одлуци 
родитеља. 

- Извршено је вредновање остварености мера 
индивидуализације, циљева и исхода 
утврђених ИОП-ом. 

- На нивоу већа постоји 5 ученика који раде по 
ИОП-у 2 и 1 ученик по ИОП-у 1. 
Констатовано је да ученици напредују и да би 
исходи у већој мери били остварени уз 
редован долазак у школу и савеснију израду 
домаћих задатака; закључено је да ученике 
треба и даље подстицати. Евалуација њиховог 
рада и исхода достављена је ПП служби. 

- Размотрени су предлози за похвале, награде и 
посебна признања најбољим ученицима. 
Похваљени су ученици који имају све одличне 
оцене и примерно владање (30 ученика). 

- За наставу у природи изабрана је дестинација 
за наредну школску годину – Дивчибаре, а за 
излете Пећинци (манастир Фенек – салаш 
Стремен) и Вршац. 

- чланови Разредног 

већа 

- педагог 

- психолог 

- директор 

27. 8. 2021. - Чланови Разредног већа констатовали су да је 
у току школске 2020/2021. план рада 
Разредног већа 4. разреда у потпуности 
реализован и поред отежаних услова рада. 

- Израђен је план рада Разредног већа 1. 
разреда за школску 2021/2022. 

- За руководиоца Разредног већа 1. разреда 
изабрана је Миленка Братић. 

- Глобални и оперативни планови за школску 
2021/2022. биће урађени до 5. септембра и 
послати ПП служби. 

- О избору штампе за ученике одлучиће Савет 
родитеља у септембру. 

- Иницијални тестови нису предвиђени за 

- чланови Разредног 

већа 
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ученике 1. разреда. 
- Предлог за радионице, излете и рекреативну 

наставу урађен је у јуну.  
- Чланови Разредног већа упознати су са 

календаром образовно-васпитног рада за 
наредну школску годину. 

Извештај Разредног већа 5. разреда 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

17. 9. 2020. - Планирање писаних провера и контролних 
вежби на нивоу већа за прво полугодиште; 

- Израда нових или ревизија постојећих ИОП-а 
на основу вредновања на крају претходне 
школске године; 

- Припрема родитељског састанка; 
- Организовање допунске, додатне наставе, 

секција и слободних наставних активности; 
- Припреме за обележавање „Дечје недеље”; 
- Анализа прилагођености ученика 5. разреда 

предметној настави.  
 
Писане провере и контролне вежбе на нивоу већа 
за прво полугодиште биће реализоване по 
утврђеном распореду који ће у наредном периоду 
бити и званично објављен на сајту школе. 
Сваки одељењски старешина 5. разреда упознао је 
чланове Већа са својом одељењском заједницом. 
У 5/1 нема ученика који раде по ИОП-у; у 
одељењу 5/2 један ученик ради по ИОП-у 2 из 
већине предмета осим предмета: Ликовна 
култура, Музичка култура, Физичко и 
здравствено васпитање и Техника и технологија; 
у одељењу 5/3 једна ученица прати наставу по 
ИОП-2 из Српског језика и књижевности, Руског 
језика, Енглеског језика, Историје и Математике, 
а један ученик прати наставу по ИОП-1 из 
Српског језика и књижевности, Руског језика и 
Енглеског језика, а Математику ради по ИОП-2. 
На нивоу 5. разреда укупно 3 ученика похађају 
наставу према прилагођеном програму ИОП. 
На самом почетку школске године реализовани су 
родитељски састанци Разредног већа 5. разреда са 
свим мерама безбедности и са утврђеним дневним 
редом. 
Организација допунске, додатне наставе и секција 
и слободних активности биће реализована према 
Годишњем плану раду школе, 40-часовној 
ангажованости наставника, као и потребама и 
интересовању ученика. 
Договорене су активности у вези са реализацијом 
„Дечје недеље”. Договорено да одељењске 

- чланови Разредног 

већа  

- педагог 

- психолог 

- директор 
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старешине на ЧОС-у са ученицима обележе ову 
недељу. 
С обзиром на тренутну епидемиолошку 
ситуацију, као и на реализацију наставе кроз 
комбиновани модел, а узимајући у обзир и 
специфичности предметне наставе, закључено је 
да ће ученици 5. разреда проћи кроз вишемесечни 
процес адаптације, а у томе ће им у великој мери 
помоћи педагошко-психолошка служба, 
предметни наставници и одељенске старешине.  

9. 11. 2020. - Анализа реализације програма наставе и 
учења и остварености исхода на крају првог 
класификационог периода; 

- Анализа успеха и владања ученика на крају 
првог класификационог периода;  

- Вредновање остварености мера, 
индивидуализације, циљева и исхода 
утврђених ИОП-ом. 

 
На седници Разредног већа констатовано је да је 
програм наставе и учења у потпуности 
реализован.  
Руководилац Разредног већа Маја Милошевић 
обавестила је чланове већа о бројном стању 
ученика на крају првог класификационог периода. 
У петом разреду има укупно 76 ученика (42 
девојчице и 34 дечака). У односу на почетак 
школске године промењено је бројно стање (1 
ученицу је са породицом је отишла у Немачку).       
У одељенској заједници 5/1 има 24 ученика (22 
ученика са позитивним успехом и 2 ученика: Ш. 
Н. и Д. М. имају по једну слабу оцену из Српског 
језика. Дисциплинских проблема нема. 
У одељенској заједници 5/2 има 25 ученика и 
нема негативних оцена. Нема дисциплинских 
проблема. У одељењу 5/3 има 27 ученика (24 
ученика има позитиван успех). Недовољних је 
троје ученика са укупно три недовољне оцене из 
Географије.  
Што се тиче ИОП-а, у одељењу 5/2 један ученик 
прати наставу по ИОП-у 2 из Српског, Руског и 
Енглеског језика, Математике, Историје, 
Географије и Биологије. У одељењу 5/3 једна 
ученица прати наставу по ИОП-у 2 из Српског, 
Руског и Енглеског језика, Историје и 
Математике, а један ученик прати наставу по 
ИОП-у 1 из Српског, Руског и Енглеског језика и 
по ИОП-у 2 из Математике. 

- чланови Разредног 

већа  

- педагог 

- психолог 

- директор 

22. 12. 2019. - Анализа програма наставе и учења и 
остварености исхода на крају првог 
полугодишта; 

- Анализа успеха и владања ученика на крају 
првог полугодишта; 

- Вредновање остварености мера 

- чланови Разредног 

већа  

- педагог 

- психолог 

- директор 



ОШ „Франце Прешерн“                                                         Извештај о раду школе 2020/21.  

 

101 

 

индивидуализације, циљева и исхода 
утврђених ИОП-ом; 

- Разматрање предлога за унапређивање 
образовно-васпитног рада. 

 
Чланови већа констатовали су да је програм 
наставе и учења у потпуности реализован.  
У 5. разреду има укупно 76 ученика ( 34 дечака и 
42 девојчице). Од 76 ученика 74 ученика има 
позитиван успех: 37 је одличних (7 ученика са 
5,00 ), 33 врло добрих и 5 добрих. Један ученик у 
одељењу 5/1 има недовољан успех са једном 
слабом оценом из Српског језика и један ученик 
одељења 5/2 је неоцењен из предмета Музичка 
култура. Што се тиче владања, сви ученици 5. 
разреда имају примерно владање. 
Што се тиче ученика који похађају наставу по 
ИОП-у, у одељењу 5/2 један ученик прати наставу 
по ИОП-у 2 из Српског, Руског и Енглеског 
језика, Математике, Историје, Географије и 
Биологије. У одељењу 5/3 – једна ученица прати 
наставу по ИОП-у 2 из Српског, Руског и 
Енглеског језика, Историје и Математике, а један 
ученик прати наставу по ИОП-у 1 из Српског, 
Руског и Енглеског језика и по ИОП-у 2 из 
Математике. 
Предметни наставници редовно су одржавали 
часове додатне и допунске наставе, као и часове 
секција и слободних наставних активности. 
Ученицима је пружана и додатна подршка током 
наставе на даљину.  
Одељењске старешине 5. разреда известиле су 
чланове Разредног већа да је током првог 
полугодишта остварена одлична сарадња са 
родитељима, Родитељи су редовно обавештавани 
(родитељски састанак, путем електронске поште 
и вајбер групе) о свим важним дешавањима у 
школи, о успеху и владању ученика и мерама за 
њихово побољшање, уз дискусију о сналажењу за 
време комбинованог модела наставе и наставе на 
даљину.  
Направљен је распоред посебних часова усменог 
одговарања у школи када ученици долазе у школу 
да поправе предложене оцене за крај првог 
полугодишта.  
Дан школе реализован је у складу са 
епидемиолошком ситуацијом израдом филма о 
знаменитим Србима. Сви наставници, учитељи и 
ученици су, у оквиру својих предмета, обрадили 
по једну знамениту личност. Филм је добио све 
похвале од ученика, родитеља, колега и ширег 
окружења.  
Две тачке дневног реда нису реализоване 
(Новогодишњи базар и прослава Нове године) 
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због постојеће епидемиолошке ситуације. 

5. 4. 2021. - Анализа реализације програма наставе и 
учења и остварености исхода на крају трећег 
класификационог периода; 

- Анализа успеха и владања ученика на крају 
трећег класификационог периода; 

- Вредновање остварености мера 
индивидуализације, циљева и исхода 
утврђених ИОП-ом; 

- Анализа учешћа ученика у ваннаставним 
активностима и на такмичењима; 

- Текућа питања. 
 
Четврта седница Разредног већа 5. разреда 
одржана је електронским путем. 
Чланови већа констатовали су да је програм 
наставе и учења у потпуности реализован уз 
оствареност исхода на крају трећег 
класификационог периода. Од 15. 3. 2021. настава 
се одвија на даљину путем платформе 
„Мајкрософт Тимс”. Ученици су долазили у 
школу да раде предвиђене контролне вежбе, као и 
да усмено одговарају, уз поштовање свих 
епидемилошких мера.  
У 5. разреду има укупно 76 ученика (34 дечака и 
42 девојчице). У одељењу 5/1 (укупно 25 ученика) 
сви ученици имају позитиван успех. Одељењски 
старешина Маја Милошевић похвалила је своје 
одељење јер су били веома активни за време 
наставе на даљину. У одељењу 5/2 (укупно 25 
ученика) сви ученици имају позитиван успех, а 7 
ученика је неоцењено. У одељењу 5/3 (27 
ученика) 25 ученика има позитиван успех,  две 
ученице имају по једну недевољну оцену из 
Енглеског језика, а један ученик је неоцењен из 
истог предмета. Сви ученици 5. разреда имају 
примерно владање.  
Што се тиче ученика који похађају наставу по 
ИОП-у, у одељењу 5/2 један ученик прати наставу 
по ИОП-у 2 из Српског, Руског и Енглеског 
језика, Математике, Историје, Географије и 
Биологије. У одељењу 5/3 – једна ученица прати 
наставу по ИОП-у 2 из Српског, Руског и 
Енглеског језика, Историје и Математике, а један 
ученик прати наставу по ИОП-у 1 из Српског и 
Руског језика и по ИОП-у 2 из Математике и 
Енглеског језика. На основу резултата 
вредновања ИОП-а на крају трећег 
класификационог периода, предметни наставници 
су оценили да су ученици у већој мери остварили 
исходе превиђене ИОП-ом и да ће наставити са 
радом према утврђеном плану. Обједињен 
формулар вредновања резултата ИОП-а 

- чланови Разредног 

већа 

- директор 
- педагог 
- психолог 
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одељењске старешине су послале Душици 
Трајковић, школском психологу и координатору 
Тима за додатну подршку. 
Одржано је школско такмичење из математике на 
којем су учествовали ученици одељења 5/1 и 5/3. 
Са својим одељењским старешинама ученици 5. 
разреда узели су учешће у бројним активностима: 
Савиндан, Дан розе мајица и такмичење у 
рециклажи, које је организовала колегиница 
Тијана Морић.  
Директор школе Биљана Благојевић и педагог 
Сузана Николић нагласиле су важност 
континуираног праћења успеха ученика током 
наставе на даљину. Оцењивање за време наставе 
на даљину треба реализовати на основу 
активности и резултата рада, нарочито: излагања 
и представљања, учешћа у дебати, писања есеја, 
домаћих задатака, рада на пројектима итд.  

22. 6. 2021. - Анализа програма наставе и учења и 
остварености исхода на крају другог 
полугодишта; 

- Анализа успеха и владања ученика на крају 
другог полугодишта; 

- Вредновање остварености мера 
индивидуализације, циљева и исхода 
утврђених ИОП-ом; 

- Разматрање предлога за похвале, награде и 
посебна признања најбољим ученицима; 

- Анкетирање ученика за слободне наставне 
активности. 

 
Чланови већа констатовали су да је програм 
наставе и учења у потпуности реализован.  
У 5. разреду има укупно 76 ученика ( 34 дечака и 
42 девојчице). Сви ученици имају позитиван 
успех: одличних ученика има 38 (од тога 18 
ученика са просеком 5, 00), 33 ученика има 
врлодобар успех, а 5 ученика добар успех.  
Што се тиче владања, сви ученици 5. разреда 
имају примерно владање. 
Што се тиче ученика који похађају наставу по 
ИОП-у, у одељењу 5/2 један ученик прати наставу 
по ИОП-у 2 из Српског, Руског и Енглеског 
језика, Математике, Историје, Географије и 
Биологије. У одељењу 5/3 – једна ученица прати 
наставу по ИОП-у 2 из Српског, Руског и 
Енглеског језика, Историје и Математике, а један 
ученик прати наставу по ИОП-у 1 из Српског, 
Руског језика и по ИОП-у 2 из Математике и 
Енглеског језика. 
Разредно веће похвалило је све ученике 5. разреда 
за успешно завршен разред узмајући у обзир 
измењене услове рада и период адптације ученика 
на 5. разред. Посебно су похваљени ученици који 

- чланови Разредног 

већа 

- директор 
- педагог 
- психолог 
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су остварили изузетан успех (ученици са 
просеком 5, 00).  
У складу са чланом 60 Закона о основама система 
образовања и васпитања (Сл. Гласник РС 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 – др. закон 
и 6/2020), ученицима су понуђена три предмета: 
Чувари природе, Цртање, сликање, вајање и Хор и 
оркестар. На основу попуњених анкета утврђено 
је да су се ученици 5. разреда једногласно 
определили на Чуваре природе, који ће похађати 
у школској 2021/2022.  

18. 8. 2021. - Анализа рада Разредног већа у току школске 
2020/2021 и подношење извештаја. 

- Израда плана рада Разредног већа за школску 
2021/2022. годину. 

- Израда глобалних,оперативних планова за 
школску 2021/2022. годину. 

- Избор руководиоца већа за наредну школску 
годину. 

- Упознавање са календаром образовно-
васпитног рада основне школе за наредну 
школску 2021/2022. годину. 

 
Анализиран је рад Разредног већа у току школске 
2020/2021. Констатовано је да су све активности у 
потпуности реализоване и поред ванредног стања 
услед пандемије корона вируса. 
Израђен је и усвојен плана рада Разредног већа за 
школску 2021/2022.годину. 
Израда глобалних и оперативних планова за 
школску 2021/2022. биће реализована у складу са 
мерама и препорукама Министарства просвете 
због пандемије вируса корона, а све у циљу 
безбедности деце, запослених. 
За руководиоца Разредног већа 6. разреда за 
наредну школску 2021/2022. годину изабрана је 
Јелена Палавестрић. 
Чланови већа су упознати са календаром за 
школску 2021/2022. годину . 

- чланови Разредног 

већа 

- директор 
- педагог 
 

 

Извештај Разредног већа 6. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

10. 9. 2020. - Утврђени су термини израде писмених и 
контролних задатака; 

- Направљен је план реализације ИОП 2; 
- Реализован је родитељски састанак; 
- Направљена је организација додатног рада, 

допунске наставе и слободних активности; 
- Услед епидемиолошке ситуације посета 

позоришној представи, као и организација 
излета, одложени су до даљњег; 

- чланови Разредног 

већа 
- директор 
- педагог 
- психолог 
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- Изнети су предлози у вези са обележавањем 
„Дечије недеље‟ и направљен је договор у вези 
са планираним активностима. 

9. 11. 2020. - Реализован је програм наставе и учења према 
предвиђеној динамици; 

- Анализирани су успех  и владање ученика на 
крају првог класификационог периода; 

- Разматране су мере за побољшање успеха и 
владања ученика; 

- Анализиран је рад допунске наставе и додатног 
рада, као и слободних активности; 

- Направљен је план учешћа у обележавању Дана 
школе. 

- чланови Разредног 

већа 

- директор 
- педагог 
- психолог 

22. 12. 2020. - Реализован је програм наставе и учења на крају 
првог полугодиштa; 

- Анализирани су успех и владање ученика на 
крају првог полугодишта; 

- Анализирани су резултати  индивидуализације 
наставе и  унапређивање образовно-васпитног 
рада; 

- Разматране су мере за побољшање успеха и 
владања ученика. 

- чланови Разредног 

већа  
- директор 
- педагог 
- психолог 

5. 4. 2021. - Реализован је програм наставе и учења на крају 
трећег класификационог периода; 

- Анализирани су успех  и владање ученика на 
крају трећег класификационог периода; 

- Анализирано је учешће ученика у ваннаставним 
активностима и постигнути резултати на 
такмичењима. 

- чланови Разредног 

већа  
- директор 
- педагог 
- психолог 

22. 6. 2021.  - Услед епидемиолошке ситуације организација 
излета одложена до даљњег;  

- Реализован је програм наставе и учења на крају 
другог полугодиштa; 

- Анализирани су успех и владање ученика на 
крају другог полугодишта; 

- Анализирани су резултати  индивидуализације 
наставе и унапређивање образовно-васпитног 
рада; 

- Разматрани су предлози за похвале, награде и 
посебна признања најбољим ученицима. 

- чланови Разредног 

већа  
- директор 
- педагог 
- психолог 

18. 8. 2021. - Анализиран је рад Разредног већа током школске 
2020/2021. године; 

- Израђен је план рада Разредног већа за школску 
2021/2022. годину; 

- Израђени су глобални и оперативни планови за 
школску 2021/2022. годину; 

- Изабран је руководилац Разредног већа за 
школску 2021/2022. годину (Тијана Морић); 

- Разредно веће је упознато са календаром 
образовно-васпитног рада за 2021/2022. годину. 

- чланови Разредног 

већа  
- директор 
- педагог 
- психолог 

 

Извештај Разредног већа 7. разреда 
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ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

10. 9. 2020. - Утврђени су термини израде писмених и 
контролних задатака; 

- Направљен је план реализације ИОП-а; 
- Реализован је родитељски састанак;  
- Направљена је организација додатног рада, 

допунске наставе и слободних активности; 
- Дати су предлози у вези са обележавањем 

„Дечије недеље‟; 
- Услед епидемиолошке ситуације посета 

позоришној представи, као и организација 
излета, одложена је до даљњег. 

- чланови Разредног 

већа   

- педагог 

- психолог 

- директор 

  

9. 11. 2020. - Реализован је програм наставе и учења према 
предвиђеној динамици; 

- Анализирани су успех  и владање ученика на 
крају првог класификационог периода; 

- Разматране су мере за побољшање успеха и 
владања ученика седмих разреда; 

- Анализиран је рад допунске наставе и додатног 
рада, као и слободних активности у првом 
класификационом периоду; 

- Направљен је план учешћа у обележавању Дана 
школе. 

- чланови Разредног 

већа   

- педагог 

- психолог 

- директор 

22. 12. 2020. - Реализован је програм наставе и учења на крају 
првог полугодиштa; 

- Анализирани су успех и владање ученика на 
крају првог полугодишта; 

- Анализиран је рад допунске наставе и додатног 
рада, као и слободних активности у првом 
полугодишту; 

- Анализирана је сарадња са родитељима у току 
првог полугодишта. 

- чланови Разредног 

већа   

- педагог 

- психолог 

- директор 

  

5. 4. 2021.  - Извршена је анализа остварености плана и 
програма наставе и учења уз оствареност исхода 
на крају трећег класификационог периода; 

- Извршена је анализа успеха и владања на крају 
трећег класификационог  периода; 

- Извршено је вредновање остварености мера 
индивидуализације, циљева и исхода  утврђених 
ИОП-ом; 

- Извршена је анализа учешћа ученика у 
ваннаставним активностима и такмичењима. 

- чланови Разредног 

већа   

- педагог 

- психолог 

- директор 

 

22. 6. 2021.  - Реализован је програм наставе и учења на крају 
школске године; 

- Анализирани су успех и владање ученика на 
крају школске године; 

- Извршено је вредновање остварености мера 
индивидуализације, циљева и исхода утврђених 
ИОП-ом на крају школске године, с освртом на 

- чланови Разредног 

већа   

- педагог 

- психолог 

- директор 
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активности које би помогле следеће  школске 
године; 

- Предложени су ученици за похвале,  дипломе и 
награде који су остварили успех (5,00) и освојили 
награде на такмичењима из различитих области; 

- Извршено је анкетирање ученика за слободне 
наставне активности и понуђена су три предмета. 
Ученици су изабрали предмет  Цртање, сликање 
и вајање. 

23. 08. 2021.  - Рад Разредног већа у току школске 2020/2021. у 
потпуности је реализован и поред ванредног 
стања услед пандемије корона вируса. 

- Израђен је и предложен  плана рада Разредног 
већа за школску 2020/2021. годину. 

- Израда глобалних и оперативних планова за 
школску 2021/2022 биће реализована у складу са 
мерама и препорукама Министарства Просвете 
због пандемије вируса корона, а све у циљу 
безбедности деце, запослених и реализације 
плана програма за наредну школску годину. 

- За руководиоца већа 8. разреда за наредну 
школску 2021/2022. годину изабрана је Бојана 
Божић. 

- Чланови већа су упознати са календаром за 
наредну школску 2021/2022. годину.  

- чланови Разредног 

већа  
 

 

Извештај Разредног већа 8. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

10. 9. 2020. - Утврђени су термини израде писмених и 
контролних задатака за прво полугодиште; 

- Направљен је план реализације ИОП-а 1; 
- Реализован је родитељски састанак; 
- Направљена је организација додатног рада, 

допунске наставе и слободних активности;  
- Договор и предлози у вези са обележавањем 

„Дечије недеље‟. 

- чланови Разредног    

већа 
- педагог 
- психолог 
- директор 

9. 11. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

- Програм наставе и учења је реализован према 
предвиђеној динамици; 

- Анализирани су успех и владање ученика на 
крају првог класификационог периода; 

- Анализирани су резултати циљева и исхода  
утврђених ИОП-ом код ученика који ради по  
ИОП-у 1; 

- Разматране су мере за побољшање успеха и 
владања ученика; 

- Анализиран је рад допунске наставе и додатног 
рада, као и слободних активности; 

- Направљен је план учешћа у обележавању Дана 
школе. 

- чланови Разредног    

већа 
- педагог 
- психолог 
- директор 
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22. 12. 2020. - Програм наставе и учења за прво полугодиште  
реализован је према предвиђеној динамици; 

- Анализирани су успех и владање ученика на 
крају првог полугодишта; 

- Анализирани су резултати циљева и исхода  
утврђених ИОП-ом код ученика који ради по  
ИОП-у 1; 

- Разматране су мере за побољшање успеха и 
владања ученика; 

- Анализирана је оствареност сарадње са 
родитељима ученика. 

- чланови Разредног    

већа 
- педагог 
- психолог 
- директор 

5. 4. 2021. - Програм наставе и учења је у потпуности 
реализован према предвиђеној динамици. Од 15. 
3. настава се одвијала на даљину помоћу 
платформе Мајкрософт Тимс, а ученици су 
долазили у школу да раде предвиђене контролне 
вежбе, као и да усмено одговарају. 

- Анализирани су успех и владање ученика на 
крају трећег класификационог периода; 

- За успехе на такмичењима, олимпијадама, 
дебатама и на конкурсима, похваљено је 8 
ученика; 

- Пробни завршни испит је због епидемиолошке 
ситуације одложен за 9. и 10. април 2021.  

- чланови Разредног    

већа 
- педагог 
- психолог 
- директор 

22. 6. 2021.  - Програм наставе и учења на крају школске 
године је реализован у потпуности; 

- Анализирани су успех и владање на крају 
школске године; 

- Предметни наставници дали су предлоге који 
ученици треба да добију посебне дипломе за 
изузетна постигнућа у њиховим предметима. 
Додељена је 61 посебна диплома: ученицима 8/1 
19 диплома, ученицима 8/2 25 диплома и 
ученицима 8/3 17 диплома. Ученика који су 
носиоци Вукове дипломе има 19 (у 8/1 има 5 
ученика, у 8/2 има 8 ученика, у 8/3 има 6 
ученика). Изнети су предлози за ученика 
генерације и спортисту генерације. 

- Један ученик из одељења 8/2 радио је према 
ИОП-у 1 из свих предмета осим: Информатика и 
рачунарство, Биологија, Ликовна култура, 
Музичка култура и Физичко васпитање, а један 
ученик из 8/2 радио је према програму ИОП 3 из 
предмета Информатика и рачунарство. 

- чланови Разредног    

већа 
- педагог 
- психолог 
- директор 

23. 8. 2021. - Разредно веће је констатовало да је у току 
школске 2020/2021. године план рада Разредног 
већа у потпуности реализован и поред ванредног 
стања изазваног епидемијом вируса корона. 

- Разредно веће је израдило Годишњи план рада за 
школску 2021/2022. годину. 

- Глобални и оперативни планови израђени су 
према структури 40-часовне радне недеље 
наставника. Приликом планирања водило се 
рачуна о мерама и препорукама Министарства 

- чланови Разредног    

већа 
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просвете због пандемије вируса корона, а у циљу 
заштите ученика и запослених. 

- За руководиоца Разредног већа за школску 
2021/2022. изабрана је Јелена Беседић.  

- Чланови већа упознати су са календаром рада за 
наредну школску годину.  

 

IV.6 Извештај Стручних већа 
 

Стручно веће разредне наставе 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

8. 9. 2020. Чланови већа су дискутовали о организацији рада 
школе у ванредним условима. Договорено је да 
организација рада остане као и што је планирано пре 
првог септембра. Ученици од 1. до 4. разреда мењају 
смене на недељном нивоу. Ученици једног одељења 
подељени су на А и Б групу. Настава се одвија 
непосредно по принципу – у преподневној смени 3 
часа (А група) + 4 часа (Б група) и у поподневној 
смени 3 часа (Б група) + 4 часа (А група). 
Групе ученика не прелазе 15 ученика по броју у 
групи. 
Разматране су могућности уписивања часова у 
ЕсДневник. Договорен је начин уписивања 
интегрисаних часова у ЕсДневник у току пандемије 
и услова у којима се тренутно ради. 
Учитељи су направили глобалне и оперативне 
планове редовне и изборне наставе, као и планове 
рада допунске и додатне наставе и слободних 
активности. 
Стручно веће разредне наставе договорило се да 
Савету родитеља предложи коришћење часописа 
„Витез” и „Јежуљко” у млађим разредима за школску 
2020/2021. годину. 
Стручно веће направило је списак наставних 
средстава потребних за школску 2020/2021. годину и 
списак је предат директору школе. 

- руководиоци Већа 

- чланови Већа 

- директор школе 

 

23. 10. 2020. Чланови већа дискутовали су о организацији и 
реализацији прославе Дана школе. Подељена су 
задужења.  

- руководиоци Већа 

- чланови Већа 

- директор школе 

20. 1. 2021. Направљен је план организације и реализације 
прославе школске славе Свети Сава. Комисија за 
културну и јавну делатност направила је план 
реализације активности по разредима. Боравак ће у 
холу школе организовати изложбу славских колача и 
мафина. Ученици од 1. до 4. разреда имаће тематски 
час посвећен Светом Сави; радиће ликовне радове на 
задату тему који ће бити изложени у холу школе. Све 
активности биће забележене фотографисањем по 
одељењима. Ученици ће долазити у две групе и свака 

- руководиоци Већа 

- чланови Већа 

- директор школе 
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група имаће по један час. Ученици 2. и 4. разреда 
имаће тематски час од 9. 30 до 10. 45 (група А од 9. 
30 до 10, а група Б од 10. 15 до 10. 45). Ученици 1. и 
3. разреда биће у школи до 11 до 12. 15 (група А од 
11 до 11. 30, а група Б од 11. 45 до 12. 15). Након 
одржавања тематског часа, планирано је да ученици 
са учитељима обиђу изложбу радова која ће бити у 
холу школе. 
Веће је разматрало организацију школског 
такмичења из математике, које је планирано за 5. 
фебруар, као и организацију такмичења „Мислиша”.  

9. 2. 2021. Чланови већа дискутовали су о организацији и 
реализацији Дана розе мајица, који представља 
Међународни дан борбе против вршњачког насиља. 
Колегиница Сања Стајић упознала је чланове већа са 
темом ове манифестације. Договорено је да се низом 
различитих активности у школи и учешћем у 
радионицама обради ова тема. Завршница 
манифестације одржаће се 24. фебруара, када ће у 
холу школе бити изложени групни радови ученика 
од 1. до 4. разреда. 
Договорено је да учитељи 4. разреда направе флајер-
писмо са неопходним информацијама за упис 
ученика у 1. разред, која ће адресирати и послати на 
кућне адресе будућих првака. Договорено је да се у 
вртићима и окружењу школе предшколским групама 
подели часопис „Сонет” са позивницом за упис у 
нашу школу. 
Учитељи 4. разреда започели су сарадњу са 
предметним наставницима, који су почели да држе 
часове ученицима 4. разреда и да се упознају. 
Координатор Дечјег савеза за нашу школу Гордана 
Бранковић упознала је колеге са предстојећим 
такмичењима у организацији Дечјег савеза. Радове за 
ликовни конкурс „Мали Пјер” треба предати до 
петак 12. фебруара. Колеге су упознате са 
организацијом школског такмичења у рецитовању и 
подели ученика на групе у циљу безбедности 
ученика. 
Учитељи 1. разреда изнели су своја позитивна 
запажања о осамостаљивању ученика првог разреда. 
Ученици су се прилагодили школским обавезама, 
усвојили правила понашања у школи и поштују их. 

- руководиоци Већа 

- чланови Већа 

- директор школе 

 

16. 3. 2021.  Након увида у Каталог уџбеника и промоција 
уџбеника за 4. разред, Стручни актив разредне 
наставе предложио је Наставничком већу уџбенике и 
наставна средства који ће се користити у школској 
2021/2022. години за 4. разред – комплет уџбеника 
издавачке куће „Нови Логос”. 
Урађена је анализа постигнутих резултата на 
школском такмичењу из математике, а веће је 
упознато и са резултатима на такмичењима које 
организује Министарство просвете и Пријатељи 
деце. Координатор Дечјег савеза за нашу школу 

- руководиоци Већа 

- чланови Већа 

- директор школе 
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Гордана Бранковић упознала је колеге са 
предстојећим активностима у организацији Дечјег 
савеза: 
- ликовни радови за „Малог Пјера” жирираће се на 
општинском нивоу; 
- предат је захтев Министарству да се пролонгира 
одржавање општинског такмичења рецитатора због 
неповољне епидемиолошке ситуације; 
- ускршњи празници обележиће се онлајн израдом 
ликовних радова и украшавањем јаја; 
- ликовни конкурс „Птице” такође ће се радити 
онлајн; 
- мале драмске форме и маскенбал се отказују. 

22. 6. 2021. Чланови већа договорили су се да 1, 2, 3. и 4. разред 
користе уџбенике које су користили у претходној 
школској години. Сви чланови већа упознати су са 
списком уџбеника и детаљним образложењем за 
одабир истих.  
Договорено је коришћење свезака за наредну 
школску годину по разредним већима.  
Извршена је анализа успеха и владања ученика на 
крају школске године. Сви ученици млађих разреда 
имају позитиван успех и примерно владање. Онлајн 
настава успешно је реализована у свим одељењима.  
За ученике који раде по ИОП-у, поред часова на 
РТС-у и додатног материјала, организована су и 
посебни часови усменог испитивања у школи. 
Учитељи 3. разреда упознали су остале чланове већа 
са активностима које су реализоване у оквиру 
пројектне наставе – саобраћај, исхрана, куповина, 
биљке, животиње. Пројектна настава реализована је 
у току редовне наставе и онлајн. 
Чланови Стручног већа упознати су са извештајем о 
раду већа за школску 2021/2022. годину. Одржано је 
5 седница Стручног већа у оквиру којих је 
реализовано све оно што је предвиђено планом рада 
Стручног већа разредне наставе. 
За руководиоца Стручног већа за следећу школску 
годину предложени су: Марјан Антић, Маја Динић и 
Ката Чучковић. Марјан Антић је добио 3 гласа, Маја 
Динић 7 гласова, а Ката Чучковић 3 гласа. Већином 
гласова Маја Динић изабрана је за руководиоца 
Стручног већа разредне наставе за школску 
2021/2022. годину. 
Чланови већа упознати су са планом разредне 
наставе за школску 2021/2022. годину, који је предат 
ПП служби. 
Усаглашен је план извођења рекреативне наставе, 
„Супер кампа” и једнодневних/полудневних излета 
за наредну школску годину који се налази у 
Годишњем плану за 2021/2022. годину. 
Договорена је сатница поделе књижица 28. јуна: 
- 1. разред: 9. 30 – 10. 00;  
- 2. разред: 10. 00 – 10. 30; 

- руководиоци Већа 

- чланови Већа 

- директор школе 
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- 3. разред: 10. 30 – 11. 00; 
- 4. разред: 11. 00 – 11. 30.  

19. 8. 2021.  Разматран је план рада Разредног већа за школску 
2021/2022. годину.  
Чланови већа разматрали су и договарали се око 
организације пријема првака, водећи рачуна о 
мерама које су на снази због пандемије корона 
вирусом. Подељена су задужења по већима од првог 
до четвртог разреда. 
Чланови већа дискутовали су о коришћењу дечје 
штампе („Витез” и „Јежурко”) у настави као додатно 
и помоћно средство за рад на часовима, посебно на 
часовима Дигитални свет и Пројектна настава. Савет 
родитеља одлучиће да ли ће се дечја штампа 
користити у настави ове школске године.  
По већима је усаглашен потребни материјал и 
наставна средства која су нам потребна за ову 
школску годину. Списак потребних наставних 
средстава за рад достављен је директору школе. 
Дискутовано је о стручном усавршавању колега за 
ову школску годину. Након анализе понуде семинара 
биће одабран један семинар за стручно усавршавање 
за ову школску годину на нивоу Разредног већа. 
Остављена је могућност индивидуалног одабира 
похађања семинара/вебинара електронским путем. 
Разматран је план излета, наставе у природи и 
„Супер кампа” за ову школску годину. 

- руководиоци Већа 

- чланови Већа 

- директор школе 

 

 

Стручно веће страних језика, књижевности и комуникација 

 

Стручно веће чине: Снежана Милић, Јелена Палавестрић (Тамара Трифуновић Живковић) 

и Јелена Трошић – наставници српског језика, Адријана Јовић и Селена Шљиванчанин – 

наставници енглеског језика, Тања Тадић и Ксенија Дрецун – наставници руског језика и 

Биљана Вишњић – наставник енглеског језика и руководилац. 

  

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

28. 9. 2020. - Утврђивање распореда писмених задатака и 
контролних вежби; 

- Начини подстицања и мотивисања ученика за 
успешније учење – договор око организовања 
допунске, додатне, припремне наставе и секција; 

- Реализовани су иницијални тестови и 
анализирани су добијени резултати; 

- Договор око реализовања активности које имају 
за циљ развој међупредметних компетенција и 
предузетништва; 

- Обележавање Дана језика. 

- чланови Већа 

27. 11. 2020. - Успех на крају првог тромесечја; 
- Остваривање корелације наставних садржаја; 
- Утисци наставника о раду ученика првог и петог 

разреда. 

- чланови Већа 

26. 1. 2021. - Уређивање кабинета и паноа за  Нову годину и  - чланови Већа 
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Божић и обележавање Савиндана; 
- Обележавање Дана школе; 
- Анализа рада у допунској, додатној настави и 

слободним активностима; 
- Организација школског такмичења; 
- Успех ученика на крају првог полугодишта. 

12. 3. 2021. - Анализа резултата са oпштинског такмичења; 
- Избор уџбеника за следећу школску годину. 

- чланови Већа 

27. 4. 2021.  - Анализа и евалуација резултата пробног 
завршног испита за ученике осмог разреда;  

- Успех ученика на крају трећег класификационог 
периода;  

- Договор о организацији и реализацији 
активности везаних за обележавање Васкрса; 

- Анализа рада у допунској, додатној настави и 
слободним активностима; 

- Подршка ученицима при упису у Филолошку 
гимназију. 

- чланови Већа 

29. 6. 2021. - Анализа резултата такмичења; 
- Успех и дисциплина ученика на крају другог 

полугодишта; 
- Анализа завршног испита; 
- Анализа активности које имају за циљ развој 

међупредметних компетенција и 
предузетништва; 

- Подела часова за наредну школску годину; 
- Подношење извештаја о раду Стручног већа. 

- чланови Већа 

19. 8. 2021.  - Израда плана рада Стручног већа за 2021/2022. 
годину; 

- Избор помоћних наставних средстава и 
потребног материјала; 

- Израда плана стручног усавршавања и личног 
плана професионалног развоја. 

- чланови Већа 

 

Програм учења кинеског језика  
 

Током школске 2020/2021. године планирани су часови кинеског језика у сарадњи са 

Амбасадом НР Кине, Институтом Конфуције у Београду и Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја. Због неповољне епидемилошке ситуације и специфичности 

организовања и реализације наставе, часови кинеског језика нису реализовани ове 

школске године. 

Координатор за часове кинеског језика  

наставник енглеског језика Биљана Вишњић 
 

Стручно веће друштвених наука 
 

Стручно веће друштвених наука чине: Добрила Кузмановић и Светлана Петровић – 

наставници историје, Биљана Смарс – наставник географије, Срђан Протић – наставник 

географије и грађанског васпитања, Тамара Трифуновић Живковић (Душица Трајковић) – 

школски библиотекар и наставник грађанског васпитања и Лела Мирковић – верoучитељ и 

руководилац. 
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ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

9. 9. 2020. Чланови стручног већа су усвојили извештај за 
претходну годину. 
Наставници су разматрали тренутну ситуацију и 
постојећа наставна средства у својим кабинетима.  
Наставници су се договорили да списак потребних 
средстава буде предат директору за набавку. На 
часовима додатне наставе и слободних активности са 
ученицима ће се правити макете, панои и друга 
средстава која могу да се употребе у наставном 
процесу. Сви предметни наставници, уколико желе 
да у току полугодишта имају контролне задатке, 
морају да у плану писмених и контролних задатака 
упишу термин одржавања истих. Ученици ће бити 
обавештени о овим датумима, а план ће бити 
истакнут на сајту школе. Предметни наставници 
присутни састанку су се сложили да се у складу са 
правилником о оцењивању ученика вреднује њихов 
рад, а оцене дају за писмено и усмено изражавање. 
Ученик се оцењује сумативно и формативно. 
Приликом оцењивања уважавају се психофизичке 
способности ученика. 
Усвојен је Годишњи план рада стручног већа за 
2019/2020. годину, који је саставни део Годишњег 
плана рада школе. 

- чланови Већа 

12. 11. 2019. Наставници су разматрали тренутну ситуацију и 
постојећа наставна средства у својим кабинетима.  
Договорено је да ће ученици бити оцењивани у 
складу са Правилником о оцењивању и 
психофизичким могућностима ученика. 
Закључено је да би ученици у већој мери требало да 
посећују часове додатне, а посебно допунске наставе. 
План и програм за предмете Историја, Географија, 
Верска настава и Грађанско васпитање, предвиђен за 
први класификациони период, у потпуности је 
реализован. Часови допунске наставе, додатног рада 
и секција релизоваће се у складу са  Годишњим 
планом рада школе и 40-часовном радном недељом 
наставника. 

- чланови Већа 

11. 12. 2019. Разматрани су проблеми са којима сусрећу 
наставници друштвених наука и који се углавном 
односе на ученике петог разреда. У петом разреду 
ученици имају по један час историје и географије 
недељно, што је, по мишљењу наставника, мало у 
поређењу са обимом градива. Ученици се са овим 
предметима по први пут сусрећу у петом разреду, 
области које се изучавају су обимне, треба да усвоје 
много нових појмова, а мало времена је предвиђено 
за њихову обраду. Наставници су се сложили да је то 
посебно уочљиво у припремама за завршни испит 

- чланови Већа 
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када са ученицима највише треба обнављати управо 
ово градиво. 
Додатни проблем у организацији представља термин 
одржавања додатне, допунске и припремне наставе. 
Веома тешко је ускладити термине који би 
одговарали свима. Поред изборних предмета, који се 
углавном одржавају као седми час, ученици имају и 
разне ваннаставне активности. 
Дан школе обележен је 3. децембра 2020. године, 
тако што је снимљен видео-спот о школи у коме су 
учествовали ученици, а на тему „Знаменити Срби”. 

18. 1. 2021. Анализирани су упех и владање ученика на крају 
првог полугодишта и дат је предлог мера за 
побољшање успеха. Извршена је анализа реализације 
редовне, допунске и и додатне наставе на крају првог 
полугодишта.  
Дискутовано је о семинарима који су реализовани у 
првом полугодишту. Чланови већа договорили су 
детаље у вези са реализацијом школских такмичења 
из историје и географије. 
Анализиране су активности које имају за циљ јачање 
међупредметних компетенција и предузетништва у 
првом полугодишту. 

- чланови Већа 

12. 3. 2021. Чланови већа одабрали су уџбенике за 8. разред за 
школску 2021/2022. годину. Одлучено је: 
- За предмет Историја користиће се уџбеник 

„Историја 8, са одабраним историјским изворима 
за осми разред основне школе‟, Герундијум; 

- За предмет Географија користиће се уџбеник 
„Географија за 8. разред основне школе”, Нови 
Логос. 

Чланови Већа написали су и доставили руководиоцу 
већа писмено образложење за одабране уџбенике. 

- чланови Већа 

2. 4. 2021. Анализирани су упех и владање ученика на крају 
трећег класификационог периода и дат је предлог 
мера за побољшавање успеха. Извршена је анализа 
реализације редовне, допунске и и додатне наставе на 
крају првог полугодишта.  
Чланови већа дискутовали су о учешћу ученика на 
такмичењима из историје и географије. Утврђене су 
листе уџбеника, приручника и литература за школску 
2021/2022. годину.  
Чланови већа изнели су предлоге за похвале и 
дипломе за ученике који су се истакли у одређеном 
предмету.  
Извршена је анализа и евалуација резултата пробног 
пријемног испита за ученике 8. разреда. 

- чланови Већа 

24. 6. 2021.  Анализирани су упех и владање ученика на крају 
другог полугодишта и дат је предлог мера за 
побољшавање успеха. Извршена је анализа 

- чланови Већа 
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реализације редовне, допунске и и додатне наставе на 
крају другог полугодишта.  
Чланови већа дискутовали су о похађаним 
семинарима у току ове школске године и о 
реализацији угледних/огледних часова.  
Анализиране су активности које имају за циљ јачање 
међупредметних компетенција и предузетништва у 
другом полугодишту. 
Направљена је подела часова по одељењима за 
наредну школску годину. 

25. 8. 2021. Урађен је извештај о раду Стручног већа за школску 
2020/2021. годину. 
За руководиоца Стручног већа за школску 2021/2022. 
годину изабрана је Лела Мирковић.  
Договорено је да чланови већа предају своје глобалне 
и оперативне планове рада у унапред одређеном 
року.  
Израђен је Годишњи план рада Стручног већа за 
школску 2021/2022. годину.  
Чланови већа предали су своје планове 
професионалног развоја за школску 2021/2022. 
годину.  

- чланови Већа 

 

Стручно веће природних наука 
 

Стручно веће природних наука чине: Јелисавета Хрњаковић – наставница физике, 

Снежана Николић – наставница хемије, Марија Шапоњић – наставница биологије и Тијана 

Морић (Савка Ракић) – наставница биологије и руководилац. 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

24. 9. 2020. Седници су присуствовали сви чланови Стручног 
већа што је битно за пуноважно одлучивање. 
 
1. Ове школске године није планирана набавка 

нових дидактичких средстава. Планирана је 
набавка  потрошног материјала.  

2. Договорено је да се уради корелација одређених 
наставних садржаја ради лакшег и квалитетнијег 
учења. 

3. У ОШ „Франце Прешерн” постигнућа ученика у 
оквиру предмета Хемија, Физика и Биологија се 
вреднују: 

- сумативно – кроз писмене и усмене провере; 
- формативно – праћењем активности ученика на 
сваком часу. 
Постигнућа ученика се вреднују и кроз: излагање и 
представљање (резултати истраживања, извештаји, 
учешће у дебати и дискусији, учешће на 
такмичењима и смотрама и др.); продукте рада 

- чланови Већа 
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(модели, макете, постери, графички радови, цртежи, 
домаћи задаци, презентације и др.); учешће и 
ангажовање на пројектима, укључујући и 
интердисциплинарне пројекте; учешће у 
активностима самовредновања и вршњачког 
вредновања. 
При сумативном вредновању (било писменом, било 
усменом) задаци који се постављају пред ученике су 
рангирани према нивоима – основни, средњи и 
напредни ниво.  
Ове школске године само из физике планиране су 
писмене провере. При оцењивању примењиваће се 
следећа бодовна скала: 

19% ≤ 1 
20% ≤ 2 ≤ 39% 
40% ≤ 3 ≤ 59% 
60% ≤ 4 ≤ 79% 
80% ≤ 5 ≤ 100% 

 
У ОШ „Франце Прешерн” постигнућа ученика у 
оквиру предмета Чувари природе и Домаћинство се 
вреднују описно на основу остварености циљева, 
постигнућа и ангажовања. 
4. Угледни часови и предавања, као и посете 

угледним часовима и предавањима, организоваће 
се у складу са епидемиолошком ситуацијом. У 
новембру Стручно веће ће организовати школски 
Фестивал науке. За Дан планете Земље планиран 
је интердисциплинарни час из биологије, физике и 
хемије. 

5. Закључено је да је у интересу ученика најбоље да 
припремна настава почне у октобру (наставом на 
даљину). 

6. Направљен је план стручног усавршавања у 
установи. У циљу усавршавања ван установе 
Стручно веће природних наука предлаже да се у 
школи организују семинари одговарајућих 
садржаја за компетенције К3 и К4. 

29. 10. 2020. 

  

Седници су присуствовали сви чланови Стручног 
већа што је битно за пуноважно одлучивање. 
 
1. Ове школске године обележен је Светски дан 

здраве хране радовима ученика изложеним  у холу 
школе и презентацијама ученика урађеним на ову 
тему. Активности су спроведене кроз рад секција: 
Биолошко-еколошке, Хемијске, Чувара природе, 
Литерарне секције и Ликовне културе.  

2. Сајам књига је одгођен због епидемије. 
3. Сви наставници су идентификовали ученике 

којима је потребна додатна помоћ у учењу и 
савладавању наставних садржаја и израдили су 
ИОП-е. 

4. Сви наставници су урадили планове додатне 

- чланови Већа 
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наставе и одредили ученике. 

26. 11. 2020. Седници су присуствовали сви чланови Стручног 
већа што је битно за пуноважно одлучивање. 
 
1. На крају 1. класификационог периода нема 

недовољних оцена из Физике и Биологије. Из 
Хемије недовољне оцене имају два ученика 7. 
разреда и 7 ученика 8. разреда. Ученици који 
имају недовољне оцене су у обавези да редовно 
похађају часове допунске наставе (сходно 
могућностима услед организовања наставе на 
даљину). 

2. Планови и програми наставе и учења у првом 
класификационом периоду су реализовани 
предвиђеном динамиком. 

3. Школски фестивал науке и Фестивал науке су 
одложени због епидемије. Фестивал науке биће 
одржан у дигиталном окружењу. 

4. У претходном периоду обављене су припреме за 
обележавање Дана школе: 

- ученици одељења 6/3 са наставницом физике 
Јелисаветом Хрњаковић су посветили час и 
припремили презентацију о Николи Тесли; 

- ученици одељења 6/2 и чланови Биолошко-
еколошке секције посветили су час и припремили 
презентацију о Јосифу Панчићу са наставницама 
Тијаном Морић и Савком Ракић; 

- чланови хемијске секције са наставницом 
Снежаном Николић урадили су презентацију и 
реализовали предавање о Сими Лозанићу у 
одељењу 8/3. 

- чланови Већа 

15. 12. 2020. Седници су присуствовали сви чланови стручног већа 
што је битно за пуноважно одлучивање. 
 
1. Извршена је подела задужења поводом прославе 

Дана школе. Веће је припремило презентације о 
знаменитим Србима: из физике – Никола Тесла, из 
хемије – Сима Лозанић и из биологије – Јосиф 
Панчић. 

2. Организација изложбе поводом Новогодишњег 
базара је одложена због реализације наставе на 
даљину. 

- чланови Већа 

19. 1. 2021. Седници су присуствовали сви чланови стручног већа 
што је битно за пуноважно одлучивање. 
 
1. План и програм наставе и учења у 1. полугодишту 

су реализовани предвиђеном динамиком. Због 
тренутне епидемиолошке ситуације прво 
полугодиште је трајало краће, а настава се до 18. 
12. 2020. одвијала на даљину. Школски распуст 
трајао је до 17. 1. 2021. Нереализовани контролни 

- чланови Већа 
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и писмени задаци биће реализовани током прве 
две недеље другог полугодишта према Посебном 
плану, а у складу са динамиком наставе и 
степеном оптерећености ученика.  

2. На крају првог полугодишта нема недовољних 
оцена из биологије. Из хемије недовољне оцене 
имају 2 ученика 7. разреда и 4 ученика 8. разреда. 
Из физике недовољне оцене имају 3 ученика 7. 
разреда и 2 ученика 8. разреда. Ученици који 
имају недовољне оцене у обавези су да редовно 
похађају часове допунске наставе (према 
могућностима организовања наставе на даљину). 

Мере за побољшање школског успеха и дисциплине 
на крају 1. полугодишта: 
- Практиковати што редовније формативно 

оцењивање ученика;  
- Практиковати чешће и краће испитивање ученика 

и кратке провере знања; 
- Мотивисати ученике да долазе на допунску 

наставу, вредновати залагања на истој; 
- Организовати наставу по принципима тематског 

планирања, међупредметне повезаности са другим 
предметима; 

- Пружати додатну подршку ученицима уколико не 
могу да савладају предвиђено градиво; 

- Пружити додатну подршку ученицима који 
показују изузетан таленат из одређених области; 

- Подсећати ученике и родитеље на технике 
успешног учења; 

- Предочити ученицима јасне критеријуме 
оцењивања; 

- Редовно подсећати ученике на усвојена правила 
понашања (ревидирати их по потреби) и 
консеквенце за непоштовање истих; 

- Развијати код ученика дигиталне и друге 
компетенције.  

3. Један ученик 8. разреда је неоцењен из физике. Из 
хемије су неоцењени: 1 ученик 7. разреда и 2 
ученика 8. разреда. За неоцењене ученике је 
направљен Посебан план наставе у складу са 
динамиком наставе и степеном преоптерећености 
ученика. 

4. Ученицима који показују изузетан таленат из 
одређених области пружа се додатна подршка на 
часовима додатне наставе и наставе на даљину. 
Ученици се припремају за предстојећа школска и 
опоштинска такмичења. У циљу подршке и даљег 
развоја и остваривања пуног потенцијала 
надарених младих људи, Србије СББ Фондација је 
расписала конкурс за  њихово стипендирање о 
чему су упознати ученици  и њихови родитељи. 

18. 3. 2021. Седници су присуствовали сви чланови стручног већа 
што је битно за пуноважно одлучивање. 

- чланови Већа 
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1. Општинско такмичење из физике одржано је 27. 2. 
2021. у ОШ „Бранко Ћопић”. Ученици су 
остварили следеће резултате: 

1. Брадић Ђорђе 6/3, освојио је 1. место 100 бодова; 
2. Вук Ђукић 6/3, освојио је 1. место са 100 бодова; 
3. Лазар Антић 6/2, освојио је 1.место са 98 бодова; 
4. Марко Јешић 6/2, освојио је 1. место са 94 бодова; 
5. Лука Симић 6/3, освојио је 2. место са 85 бодова; 
6. Ана Комлен 7/1, освојила је 1. место са 75 бодова; 
7. Јањић Слободан7/1, освојио је 2. место са 45 
бодова.  
Ментор ученицима била је Јелисавета Хрњаковић. 
Општинско такмичење из хемије одржано је 6. 3. 
2021. у Основној школи „Иво Андрић”. На 
такмичењу је учествовао ученик 7. разреда Слободан 
Јањић, који је освојио 1. место.  
Општинско такмичење из биологије, заказано за 13. 3. 
2021. Године у ОШ „Иво Андрић”, отказано је 
одлуком Српског биолошког друштва о чему нас је 
директор школе организатора писменим путем 
обавестила.  
2. Стручно веће природних наука је на предлог 

предметних наставника прихватило уџбенике за: 
7. разред из биологије и за 7. и 8. разред из 
биологије, физике и хемије. Према Закону о 
уџбеницима објављеном у Службено гласнику РС, 
бр. 27/2018. избор уџбеника се врши на период од 
четири школске године. Изузетно за школску 
годину у којој се први пут примењује нови 
програм наставе и учења, уџбеници се бирају на 
период од једне школске године (члан 34). С 
обзиром на то да је програм за биологију 8. 
разреда потпуно измењен приступило се избору 
уџбеника за следећу (једну) школску годину 
2021/22. 

 
ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА ЗА 
7. И 8. РАЗРЕД 
Увидом у каталог одобрених уџбеника за 7. разред и 
на основу прегледаних промотивних уџбеника, и 
реализованог Посебног програма образовања и 
васпитања у случају ванредних околности који 
највише одговара БИГЗ-овом уџбенику, како бисмо 
олакшали рад нашим ученицима, одлучено је да се 
користи следећи уџбеник биологије:  
„БИГЗ  школство” – Биологија 7, уџбеник за седми 
разред основне школе;  Дејан Бошковић (Број и датум 
решења министра: 650-02-00514/2019-07 од 5. 2. 
2020.) 
Увидом у каталог одобрених уџбеника за 8. разред и 
на основу прегледаних промотивних уџбеника, и 
реализованог Посебног програма образовања и 
васпитања у случају ванредних околности који 
највише одговара БИГЗ-овом уџбенику, како бисмо 
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олакшали рад нашим ученицима, одлучено је да се 
користи следећи уџбеник биологије:  
„БИГЗ  школство” – Биологија 8, уџбеник за осми 
разред основне школе; Дејан Бошковић (Број и датум 
решења министра: 650-02-00392/2020-07 од 28. 1. 
2021.) 
 
ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИКА ЗА 8. 
РАЗРЕД 
Увидом у каталог одобрених уџбеника за 8. разред 
одабран је уџбеник „Физика 8, уџбеник за осми 
разред основне школе”; Јелена Радовановић, Владан 
Младеновић, „БИГЗ школство”, (Број и датум 
решења министра: 650-02-000450/2020-07 од 2. 2. 
2021.) и 
„Физика 8, збирка задатака са лабораторијским 
вежбама и решењима за осми разред основне школе”; 
уџбенички комплет; ћирилица; Јелена Радовановић, 
Владан Младеновић „БИГЗ школство”, (Број и датум 
решења министра: 650-02-000450/2020-07 од 2. 2. 
2021.) 
 
ИЗБОР УЏБЕНИКА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА 8. РАЗРЕД 
Наставница хемије је донела одлуку да ће у наредној 
школској години (2021/2022.) користити уџбенике 
издавачке куће ,,Герундијум”. Одлука је донета после 
увида у уџбенике свих издавачких кућа и њихове 
детаљне анализе. Користиће се: „Хемија за осми 
разред основне школе” и „Лабораторијске вежбе са 
задацима из хемије за осми разред основне школе”; 
Јасна Адамов, Соња Велимировић, Гордана Гајић, 
Снежана Каламковић, „Герундијум”, уџбенички 
комплет; ћирилица; (Број и датум решења министра: 
650-02-00378/2020-07 од 11. 1 .2021.).  

27. 4. 2021. Седници су присуствовали сви чланови стручног већа 
што је битно за пуноважно одлучивање. 
 
1. У суботу, 17. априла 2021. године, у Основној 

школи „Лаза Костић” одржано је окружно 
такмичење из хемије. Нашу школу је представљао 
ученик 7. разреда Слободан Јањић, који је са 
својих 83 поена освојио 2. место. Његов ментор је  
Снежана Николић. 

2. Градско такмичење из физике одржано је 24. 
априла у Основној школи „Борислав Пекић”. 
Наши ученици постигли су следеће резултате:  
Вук Ђукић 6/3, освојио је 93 поена, а Лазар Антић 
6/2, 89 поена. Оба ученика су освојила 1. место и 
пласирали се на републичко такмичење. Њихов 
ментор је Јелисавета Хрњаковић. 

3. На крају трећег класификационог периода 
констатовано је да су план и програм наставе и 
учења реализовани предвиђеном динамиком. Од 

- чланови Већа 
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15. 3. 2021. настава се одвија на даљину путем 
платформе „Мајкрософт Тимс”. Остварени су 
предвиђени исходи, а ученици су долазили у 
школу да раде предвиђене контролне вежбе, као и 
да усмено одговарају, уз поштовање свих 
епидемиолошких мера. 

4. Чланови Еколошке секције и Чувари природе са 
наставницама Тијаном Морић и Маријом 
Шапоњић обележили су Дан планете Земље, 22. 4. 
2021. године  изложбом ученичких радова у холу 
школе. Ученици су упознати са потребом очувања  
планете Земље, потребом и могућностима  
смањења  негативних  утицаја човека  на  животну  
средину. 

5. Комбиновани тест пробног завршног испита су 
радила 83 ученика осмих разреда. Ученици су 
имали 4 питања из физике, 3 питања из хемије и 5 
питања из биологије. На основу анализе резултата 
теста из физике препорука је да се у наредном 
периоду на часовима редовне и припремне 
наставе са ученицима више вежбају питања и 
задаци из  области Енергија (област је урађена 
током прошле године у онлајн настави) и да се 
више посвети пажња понављању смера и начина 
деловања различитих сила у природи. У циљу 
бољих резултата на пријемном испиту из хемије 
потребно је да се на часовима редовне и 
припремне наставе већа пажња посвети Органској 
хемији, и то писању формула органских једињења 
и хемијским особинама органских једињења. На 
основу анализе резултата пробног пријемног 
испита и биологије закључак је да ученици 
поседују основна знања и да је у наредном 
периоду, на часовима редовне, додатне и 
припремне наставе, потребно са њима радити на 
примени истих.  

25. 6. 2021.  Седници су присуствовали сви чланови стручног већа 
што је битно за пуноважно одлучивање. 
 
1. Због актуелне епидемиолошке ситуације 

такмичења из биологије нису организована 
(одлуком Српског биолошког друштва). На 
државном такмичењу из физике, одржаном 29. и 
30. маја у Сокобањи, ученици шестог разреда 
Лазар Антић 6/2 и Вук Костић 6/3 освојили су 
друго место.  

2. План и програм наставе и учења реализован је 
наставом по комбинованом моделу и на даљину 
(преко платформе „Мајкрософт Тимс), 
предвиђеном динамиком. 

3. Анализиран је успех ученика на крају другог 
полугодишта. 

На крају школске године сви ученици су постигли 

- чланови Већа 
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позитиван успех из физике, хемије и биологије. 
Ученици су у току онлајн и комбинованог модела 
наставе показали висок степен мотивације и 
одговорности у раду што је резултирало и бољим 
успехом. У последњој радној недељи обављено је и 
усмено испитивање на допунским часовима наставе 
за ученике који су имали техничких и других 
потешкоћа у праћењу онлајн наставе.  
Два ученика петог разреда, три ученика шестог 
разреда и два ученика седмог разреда радила су по 
ИОП-у 2, а један ученик осмог разреда по ИОП-у 1. 
Сви чланови Већа природних наука сагласни су да 
ученици који раде по ИОП-у треба редовније и 
континуирано да прате наставу и верују да ће то 
довести до веће самосталности, сигурности у раду и 
бољег успех у савладавању наставног градива, као и 
могућ напредак ка ИОП-у 1 или његовом укидању. 
Часови редовне наставе у потпуности су реализовани. 
Часови додатне и допунске наставе, као и секција су 
реализовани у већој мери, у складу са могућностима и 
потребама ученика. Како су ученици били у сталном 
контакту са наставницима, тако да се допунска 
настава одвијала и онлајн. Што се тиче додатне 
наставе и секције, редовно су одржавани. 
Угледни/огледни часови одржавани су у периоду 
комбинованог модела наставе. Настава се, због 
погоршања епидемиолошке ситуације, одвијала на 
даљину путем платформе „Тимс”. Овај вид наставе 
утицао је на убрзано развијање компетенција за 
комуникацију и сарадњу, затим развијање дигиталне 
компетенције у обиму који одговара узрасту ученика, 
као и појачано разумевање важности бриге о здрављу. 
4. Завршни испит одржан је у школи. Наставници 

физике, хемије и биологије нису имали увид у 
резултате. 

Ученици осмог разреда комбиновани тест радили су 
25. 6. 2021. године. Резултати су за сада недоступни 
наставницима тако да анализа још увек не може да се 
обави. 
5. Извршена је подела часова по предметима за 
наредну школску годину: 
- БИОЛОГИЈА – Марија Шапоњић: 8/1, 8/3 и Чувари 
природе (5/2, 5/3); Тијана Морић: 5/1, 5/2, 5/3; 6/1, 
6/2; 6/3; 7/1, 7/2, 7/3; 8/2 и Чувари природе (5/1);  
- ФИЗИКА – Јелисавета Хрњаковић: 6/1, 6/2, 6/3; 7/1, 
7/2, 7/3; 8/1, 8/2, 8/3 и ТИО 7/3;  
- ХЕМИЈА – Снежана Николић: 7/1, 7/2, 7/3; 8/1, 8/2, 
8/3. 

23. 8. 2021. Седници су присуствовали сви чланови Стручног 
већа што је битно за пуноважно одлучивање. 
 
1. Израђен је план рада Стручног већа природних 

наука за школску 2021/2022. годину. 

- чланови Већа 
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2. Предметни наставници су израдили глобалне и 
оперативне планове за редовну, допунску, 
додатну наставу и слободне активности. 

4. У току школске 2020/2021. године није било 
ученика на поправним и разредним испитима. 

5. Сви чланови Већа израдили су своје планове 
професионланог усавршавања.  

6. Чланови већа договорили су се да у школској 
2021/2022. одрже и посете угледне часове, 
уколико епидемиолошка ситуација то буде 
дозвољавала. 

7. Направљен је договор у вези са реализацијом 
активности које имају за циљ развој 
међупредметних компетенција и предузетништва. 

8. За руководиоца Стручног већа природних наука за 
школску 2021/2022. годину изабрана је Снежана 
Николић. 

 

Стручно веће вештина и уметности 

 

Стручно веће чине: Тања Ђокић – наставник ликовне културе, Маја Милошевић и Стефан 

Станојевић – наставници физичке културе и Данијела Живанчевић – наставник музичке  

културе и руководилац. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

22. 9. 2020. Усвојен је годишњи план рада Стручног већа и 
ваннаставних активности. Извршен је избор ученика 
за ваннаставне активности. Направљен је  план 
изложби у холу школе. Предложена је набавка учила 
и сарадња са учитељима. Утврђени су критеријуми 
оцењивања. Јасно је размотрен  правилник о 
понашању у фискултурној сали, свлачионици и 
тоалету. Чланови Стручног већа прошли су обуку 
„Дигитална учионица”.  

- чланови Већа 

 

15. 10. 2019. Направљен је план о сарадњи са наставницима 
разредне наставе. Чланови већа учествовали су у 
обележавању: Светског дана животиња (изложбом 
ликовних радова и фотографија у холу школе) и 
Светског дана здраве хране (изложбом вајарских и 
ликовних радова ученика).  
Извршене су припреме и договор око учешћа у 
пројекту „Знаменити Срби” поводом обележавања 
Дана школе – изложба ликовних радова ученика 
(портрети знаменити Срба), снимање школске химне,  
снимање часова посвећених знаменитим Србима и 
часопис „Сонет”.  
Извршене су припреме за обележавање годишњице 
рођења Вука Стефановића Караџића и одлучено је да 
овај дан буде обележен изложбом ликовних радова и 
израдом паноа.  

- чланови Већа 
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7. 12. 2020. 

 

Састанак је одржан онлајн. На овом састанку 
анализирана је прослава Дана школе. Организација 
изложбе поводом Новогодишњег базара је одложена 
због реализације наставе на даљину. Чланови већа 
констатовали су да ће се договор у вези са 
обележавањем Дана Светог Саве реализовати у 
другом полугодишту.   

- чланови Већа 

 

22. 1. 2021. На овом састанку извршена је анализа успеха и 
владања на крају  првог полугодишта с освртом на 
могућност побољшања успеха. Утврђено је да су сви 
часови редовне наставе и ваннаставних активности 
реализовани према плану и програму. Извршена је 
организација прославе школске славе Свети Сава и 
договорено је да се направи изложба  у холу школе  
на тему „Манастири Србије”, а сваки разредни 
старешина на тај дан организује један тематски час 
посебно са сваком групом одељења, а у вези са ликом 
и делом Светог Саве. Разматране су потешкоће 
приликом реализације програма и плана наставе и 
учења; закључено је да се план и програм потпуно 
реализују без већих проблема. Сви чланови актива 
предали су своје извештаје о професионалном 
развоју. Извршена организација обележавања Дана 
розе мајица, који представља Међународног дана 
борбе против вршњачког насиља. Биће постављена 
изложба у холу школе, а све разредне старешине 
обележиће тај дан у својим учионицама пригодним 
активностима. Одлучено је да ће наредног месеца 
поводом Дана жена у холу школе бити постављена 
изложба на тему „ Љубав”. Организовано је школско 
такмичења у цртању карикатура „Мали Пјер”. 

- чланови Већа 

 

8. 3. 2021. Поводом Дана жена у холу школе постављена је 
изложба на тему „Љубав”. Извршена је анализа 
реализације слободних наставних активности и 
утврђено је да су сви часови реализовани  према 
плану и програму. Одлучено је да ћемо учествовати 
на конкурсу на тему „Васкрс”  коју организују 
Пријатељи деце Раковица. Одлучено је да се пројекат 
„И Францика има таленат” одложи због пандемије 
изазване вирусом корона. 

- чланови Већа 

 

6. 4. 2021. На овом састанку извршена је анализа успеха и 
владања на крају  трећег класификационог периода с 
освртом на могућност побољшања успеха. Утврђено 
је да су сви часови редовне наставе и ваннаставних 
активности реализовани по плану и програму. 
Такмичење групе певача, као и такмичење у 
атлетици, није одржано због пандемије. Из истих 
разлога одустали смо од организације летовања и 
учествовања на Београдском маратону и кросу. 

- чланови Већа 

 

26. 5. 2021. Анализом смо утврдили да сваки успех наших 
ученика на такмичењима доприноси афирмацији 
школе. Ове године ученици су освојили велики број 
награда на ликовним конкурсима, док се из музичке 
културе и физичког и здравственог васпитања  нису 

- чланови Већа 
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такмичили због  пандемије. Разматрали смо предлоге 
за доделу посебних диплома за ученике осмих 
разреда. 

29. 6. 2021. На овом састанку извршена је анализа успеха и 
владања на крају  школске године. Утврђено је да су 
сви часови редовне наставе и ваннаставних 
активности реализовани по плану и програму. 
Разматрана је подела часова за наредну школску 
годину. Израђен је извештај о раду Стручног већа за 
протеклу школску годину. Сви чланови већа дали су 
предлоге за унапређење наставе и  извршили су 
анализу свог професионалног развоја унутар установе 
и ван ње. Договарали смо се око активности које 
имају за циљ унапређење међупредментих 
компетенција. Извршена је анализа програма за 
наредну школску годину и усклађеност истог са 
планом и програмом наставе и учења. 

- чланови Већа 

 

25. 8. 2021. Чланови већа утврдили су да је опремљеност 
кабинетā добра уз могућа побољшања када се за то 
укаже прилика. Списак неопходних средстава предат 
је директору школе. Чланови већа израдили су 
глобалне и оперативне планове за школску 
2021/2022. годину. Израђен је Годишњи план рада 
стручног већа вештина за школску 2021/2022. За 
руководиоца Стручног већа је наредну школску 
годину изабран је Стефан Станојевић.  

- чланови Већа 

 

Стручног веће математике и технологије 

 

Стручно веће математике и технологије чине: Соња Радибратовић и Бојана Божић – 

наставници математике, Душан Зарић, Јелена Беседић и Јелена Новаковић – наставници 

технике и технологије, Биљана Недић – наставник информатике и рачунарства и Миланка 

Вучељић – наставник математике и руководилац.  
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ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

22. 9. 2020. 

- Конситуисање Стручног већа и руководства; 
- Уједначавање критеријума оцењивања и 

одређивање минималних планских садржаја за 
позитивну оцену (обим и квалитет); 

- Планирање школских писмених задатака; 
- Планирање, похађање и подношење извештаја са 

похађаних стручних семинара и договор о начину 
имплементирања стечених знања у наставни 
процес; 

- Сарадња са Разредним већем 4. разреда; 
- Израда плана угледних часова и заједничких 

пројеката. 
 
У протеклој школској години усклађени су 
критеријуми оцењивања и они су важећи и ове 
године. 
Планирани су датуми одржавања писмених и 
контролних  вежби и унети су у електронски 
дневник. 
Одабрани су семинари које ће чланови похађати у 
току школске године. Чланови Стручног већа су се 
договорили да ће своја стечена знања са семинара 
преносити на остале чланове Стручног већа. Списак 
одабраних семинара чланови су појединачно предали 
ПП служби, у склопу плана стручног усавршавања. 
Договорено је да сви чланови који ће следеће године 
предавати петом разреду, у току школске године 
одржати по један час за ученике четвртог разреда. 
Планирани су угледни часови, а план одржавања 
биће накнадно утврђен, због ванредне ситуације. 
Наставници математике су реализовали иницијалне 
тестове.  
Наставница Јелена Беседић учествовала је у 
реализацији сценографије за пријем првака. 

- чланови Већа 

27. 10. 2020. - Идентификација ученика за допунску и додатну 
наставу и слободне активности; 

- Идентификација ученика којима је потребна 
додатна образовна подршка; 

- Идентификација даровитих ученика; 
- Преузимање мера за унапређивање наставе. 
 
Предметни наставници су идентификовали ученике 
за допунску наставу, додатни рад и секције. 
Идентентификовани су ученици којима треба 
додатна образовна подршка (ИОП 1 и ИОП 2). 
Планови за ИОП су израђени и прослеђени 
разредним старешинама. 
Идентификовани су даровити ученици и са њима ће 
предметни наставници радити у оквиру додатних 
активности и секција. 

- чланови Већа 
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Планирани су пројекти у којима ће учествовати сви 
чланови Стручног већа. Предвиђен је и пројекат 
„Пећина”, у сарадњи са наставницом ликовне 
културе Тањом Ђокић. Распоред реализације 
угледних часова чланови Стручног већа су 
доставили ПП служби. 

4. 11. 2020. - Рад са даровитим ученицима кроз додатну 
наставу; 

- Анализа успеха ученика на крају првог 
класификационог периода; 

- Анализа успеха ученика у савладавању планских 
садржаја и мере за побољшање успеха; 

- Припреме за Дан школе. 
 

Додатна настава се са даровитим ученицима одвија 
према утврђеном плану и програму. 
На крају првог класификационог периода било је 
ученика са недовољним успехом из Математике, али 
нису евидентиране у виду опомене.  
Ученици који са потешкоћама савладавају садржаје 
из математике, имају прилику да своја знања 
унапреде на часовима допунске наставе. Ученици по 
потреби долазе на те часове. 
Наставници Стручног већа  математике и 
технологије учествују у организацији пројекта 
„Знаменити Срби” поводом Дана школе. 
Због новонастале ситуације изазване корона 
вирусом, школско и општинско такмичење из 
математике, предвиђено 4. 12, биће одложено. 
Припреме за школско и општинско такмичење се 
настављају.  Очекује се прелазак на онлајн наставу. 

- чланови Већа 

23. 12. 2020. - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
првог полугодишта; 

- Припреме за школско и општинско такмичење; 
- Анализа посећености стручних семинара; 
- Анализа рада Стручног већа у току првог 

полугодишта. 
 
Урађена је анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта. У циљу побољшања ученичких 
постигнућа у другом полугодишту, предложено је да 
се инсистира да ученици који имају потешкоће у 
учењу редовно посећују часове допунске наставе. 
Школско такмичење из математике није одржано 
због пандемије изазване корона вирусом. Припреме 
за такмичења се настављају.  
Већина чланова Стручног већа похађала је и 
успешно завршила онлајн семинар под називом 
„Програм обуке за запослене у образовању: 
Дигитална учионица/Дигитално компетентан 
наставник – увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала” од 24. 8. до 13. 

- чланови Већа 
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11. 
План и програм наставе и учења реализован је у 
складу са одредбама Министарства просвете. 
Настава у првом полугодишту је завршена раније, 
18. 12. 2020. Сви чланови Стручног већа математике 
и технологије имају одличну међусобну сарадњу. 
Чланови Стручног већа математике и технологије су 
учествовали у пројекту „Знаменити Срби” поводом 
Дана школа, припремивши презентације о Мики 
Аласу, Михајлу Пупину, Милутину Миланковићу и 
Надежди Петровић. 

2. 2. 2021. - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
првог полугодишта; 

- Припреме за школско и општинско такмичење; 
- Анализа посећености стручних семинара; 
- Анализа рада Стручног већа у току првог 

полугодишта. 
 
Урађена је анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта. У циљу побољшања ученичких 
постигнућа у другом полугодишту, предложено је да 
се инсистира да ученици који имају потешкоће у 
учењу редовно посећују часове допунске наставе, 
нарочито ученици који прета наставу на даљину. 
Школско такмичење из математике није одржано 20. 
11, као што је предвиђено. Такмичење је померено за 
5. фебруар, а ове године ће наша школа бити 
организатор општинског такмичења из математике, 
заказаног за 28. фебруар.    
Одржан је састанак наставника математике и 
учитеља 3. и 4. разреда којем је присуствовала 
директор школе у вези са организацијом школског 
такмичења. Договорено је да се такмичење 
организује уз строго поштовање свих 
епидемиолошких мера.  
Сви чланови Стручног већа похађали су и успешно 
завршили онлајн семинар „Реализација нових 
програма наставе и учења оријентисаних према 
исходима”: већина чланова већа успешно је 
завршила и онлајн семинар „Дигитална 
учионица/Дигитално компетентан наставник – 
увођење електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала”. 
Програм наставе и учења реализован је у складу са 
одредбама Министрства просвете. С обзиром на то 
да је настава у првом полугодишту завршена раније, 
писмени задаци и контролне вежбе који су 
планирани за прво полугодиште реализовани су 
почетком другог полугодишта.  
Сви чланови Стручног већа математике и 
технологије имају одличну међусобну сарадњу.   

- чланови Већа 

12. 3. 2021.  - Учешће и пласман ученика на такмичењима; - чланови Већа 
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- Избор уџбеника за школску 2021/2022. годину за 
8. разред. 

 
Општинско такмичење из математике одржано је 28. 
2. 2021. у више основних школа због поштовања 
епидемиолошких мера. У ОШ „Владимир Роловић” 
одржано је такмичење за 6. и 8. разред, у школама 
„Ђура Јакшић” и „Иво Андрић” одржано је 
такмичење за 3. и 4. разред, а у нашој школи за 5. и 
7. разред. У нашој школи, која је била организатор 
такмичења, прегледани су сви радови. Општински 
актив одржан је 12. 2. и 24. 2. у нашој школи на челу 
са Јагодом Ранковић, председником Стручног већа 
математике на нивоу општине Раковица; на овим 
активима утврђена су правила за спровођење 
такмичења. Кородинатор такмичења била је 
наставница математике Бојана Божић.  
Школско такмичење из предмета Техника и 
технологија и Информатика и рачунарство нису 
одржана због епидемиолошких мера које су на снази. 
 Одабрани су уџбеници за 8. разред: 
1) Математика – Синиша Јешић, Јасна Благојевић, 
„Математика за 8. разред основне школе”, 
Герундијум; Синиша Јешић, Тања Њаради, 
Веселинка Милетић, Александра Росић, „Збирка 
задатака из математике 8, за осми разред основне 
школе”, уџбенички комплет, Герундијум. 
2) Техника и технологија – Ненад Стаменовић, 
Алекса Вучићевић, „Техника и технологија 8, за 
осми разред основне школе”; уџбенички комплет 
(уџбеник и материјал за конструкторско моделовање 
са упутством), КЛЕТ. 
3) Информатика и рачунарство – Џон Ендру Биос, 
„Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми 
разред основне школе”, ДАТА СТАТУС.  

22. 6. 2021. - Остваривање плана стручног усавршавања; 
- Анализа рада са даровитим ученицима; 
- Фестивал „Мај – месец математике”;  
- Реализација наставе на даљину; 
- Анализа успеха и дисциплине на крају другог 

полугодишта; 
- Подела одељења и осталих задужења; 
- Организација разредних и поправних испита; 
- Анализа успеха ученика на такмичењима; 
- Анализа резултата Завршног испита. 
 
План стручног усавршавања је остварен. Већина 
наставника је похађала и успешно завршила 
семинаре: „Дигитална учионица”, „Реализација 
наставе оријентисане ка исходима учења”, као и 
обуке „Стратегије у раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању” и „Обука за запослене – 
породично насиље”.  

- чланови Већа 
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Рад са даровитим ученицима одвијао се путем 
редовне наставе и наставе на даљину. 
Фестивал „Мај – месец математике” реализован је 
изложбом ученичких радова у холу школе на тему 
Фибоначијев низ (у математици, природи, 
архитектури, уметности, музици). У пројекту су 
учествовали ученици од 5. до 8. разреда.  
Настава се одвијала по комбинованом моделу уз 
повремене преласке на наставу на даљину. Ученици 
који су искључиво пратили наставу на даљину 
долазили су у школу на консултације, одговарања и 
на писмене задатке. Сви ученици су добијали 
повратне информације од наставника. Секције су 
одржаване редовно (непосредно у школи и на 
даљину). Успех ученика на крају године је 
задовољавајући. Нема неоцењених, а ни недовољних 
ученика.  
Предметни наставници извршили су поделу одељења 
за следећу школску годину.  
Градско такмичење из математике одржано је 24. 4. 
Ученици су постигли изузетне резултате, а два 
ученика 6. разреда су учествовала на републичком 
такмичењу уз математике. За остале предмете нису 
организована градска и републичка такмичења. 
Завршни испит из математике одржаће се 24. 6. 
према утврђеној сатници.  

30. 8. 2021. - Израда плана рада Стручног већа и 
конституисање руководства; 

- Реализација разредних и поправних испита; 
- Подела одељења и задужења наставницима; 
- Израда глобалних и оперативних планова за 

редовну, допунску и додатну наставу; 
- Анализа завршног испита. 
 
План рада Стручног већа је урађен и конституисано 
је руководство. У наредној школској години 
руководилац Стручног већа је Миланка Вучељић. 
Ниједан ученик није ишао на разредни и поправни 
испит. 
Наставници су потврдили поделу одељења и 
задужења за следећу школску годину, коју су 
извршили на претходној седници Стручног већа. 
Предметни наставници су израдили глобалне и 
оперативне планове за редовну, допунску и додатну 
наставу. 
Завршни испит из математике је солидно урађен са 
просеком 13,6 од могућих двадесет бодова. 

- чланови Већа 
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IV.7 Извештај о раду стручних сарадника 
 

 
 

Извештај о раду педагога 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 
Припремани су и израђивани оперативни планови рада 
педагога. 

током године - педагог 

- психолог 

Пружана је помоћ наставницима у развијању програма, 
планирању и документовању васпитно-образовног рада у 
складу са потребама и интересовањима ученика. 

током године - педагог 

- наставници 

- ученици 

Учествовало се у припреми и изради индивидуалних и 
образовних планова за ученике (израда ИОП-а). 
 

током године - педагог 

- психолог 

- наставници 

- ученици 

- родитељи 

Учествовало се у планирању и организовању појединих 
облика сарадње са другим институцијама. 

током године - педагог 

- директор 

Планирана је и реализована набавка педагошко-
психолошке литературе за ученике, дидактичког 
материјала и наставних средстава. 

током године - педагог 

- директор 

- психолог 

- библиотекар 

Информисани су наставници о препорукама за планирање 
образовно-васпитног рада и новинама у законима. 

током године - педагог 

- директор 

Учествовало се у планирању и организовању појединих 
облика сарадње са другим институцијама (ИРК, ЦЗСР и 
др.). 
 

током године - педагог 

. психолог 

- директор 

- спољни 

сарадници 

Учествовало се у планирању обележавања школске славе 
Св. Саве и „Дана розе мајци”. 

јануар/фебруар 

2021. 
-директор 

 - Комисија за 

културну и јавну 

делатност 

Припремале су се радионице „И други осећају”,  
презентације „Технике учења”,  „ Превенција злоупотребе 
психоактивних супстанци”, „Водич за упис ученика у 
средњу школу”,  „Упис првака 2021/22.” 

јануар/март 

2021. 
- педагог 

- психолог 

 

Учествовало се у припреми такмичења из математике, 
пробног завршног испита и завршног испита. 

фебруар/јун 

2021. 
- директор 

- педагог 

- психолог 

Учествовало се у припреми материјала за процену 
способности за полазак у 1. разред, и процењивала се 
способност деце за полазак у 1. разред.  

март/април 

 2021. 
- педагог 

- психолог 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

Реализоване активности Време Носиоци 
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реализације активности 
Континуирано су праћени и вредновани наставни процес и 
развој и напредовање ученика. 
Посебна  пажња посвећивана је праћењу  и  вредновању  
образовно-васпитног  рада  у свим одељењима првог и 
петог разреда. 

током године - педагог 

- психолог 

- директор 

- наставници 

- ученици 

Посећено је укупно 25 наставних часова. Организоване су 
и реализоване замене одсутних наставника. Све посећене 
активности су анализиране и дата је повратна информација 
наставницима са предлозима за унапређење рада.  

током године - педагог 

- наставници 

- директор 

- психолог 

Праћена је реализација образовно-васпитног рада кроз 
посете часова, анализу мера индивидуализације, допунски 
и додатни рад. Праћени су  поступци  и ефекти оцењивања 
ученика. 

током године - педагог 

- психолог 

- директор 

- наставници 

- ученици 

Праћени су ефекти иновативних активности и пројеката. током године - педагог 

- психолог 

- директор 

- наставници 

- ученици 

Праћене су и вредноване примене мера индивидуализације 
и индивидуалног образовног плана (ИОП). 

током године - педагог 

- психолог 

- директор 

- наставници 

- ученици 

- родитељи 

Анализирани су ефекти ИОП-а на крају 1. и 2. 
полугодишта.  

децембар/јун 

2020. 

-Тим за ИО 

Учествовало се у праћењу реализације остварености 
општих и посебних стандарда постигнућа ученика, исхода 
и међупредметних компетенција. 

током године - педагог 

- психолог 

- директор 

- наставници 

- ученици 

Анализирани су успех и дисциплина ученика на 
класификационим периодима. 
Предлагане су мере за побољшање успеха и дисциплине. 

током године и 

класификациони 

периоди 

- педагог 

- психолог 

- директор 

- наставници 

Реализован је процес самовредновања рада школе, 
предвиђен за прво полугодиште. 

током године и 

мај /јун 2021. 
- педагог 

- психолог 

- директор 

- наставници 

- ученици 

- родитељи 

Анализирана су мишљења и мере надзорних органа, 
реализоване су активности које су мерама наложене. 

током године - педагог 

- психолог 

- директор 

- наставници 

- ученици 

Праћена је реализација Годишњег плана рада школе и 
Развојног плана. 

током године - педагог 

- психолог 

- директор 

- наставници 

- ученици 

- родитељи 

Квалитативно и квантитативно анализирани су резултати 
иницијалних тестирања на почетку школске године. 

прво 

полугодиште 
- педагог 

- психолог 
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- директор 

Предлагане су мере за побољшање успеха и дисциплине, 
прикупљани су и обрађивани  подаци – недељни извештај 
за Доситеј. 
 

током године - педагог 

- психолог 

- директор 

- администр. 

радник 

Прегледани су Ес дневници и педагошка документација. током године - педагог 

- психолог 

- директор 

Праћене су остварености резултата на пробном завршном 
испиту и на завршном испиту. 

април/јун  

2021. 
- педагог 

- психолог 

- наставници 

предметне н. 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 
Пружана је помоћ наставницима на конкретизовању и 
операционализовању циљева и задатака образовно- 
васпитног рада. 

током године - педагог 

- наставници 

Пружана је помоћ наставницима у усклађивању 
програмских захтева са специфичностима контекста 
(индивидуалним карактеристикама деце, породичним 
окружењем). 

током године - педагог 

- наставници 

Пружана је стручна помоћ наставницима на унапређивању 
квалитета наставе увођењем иновација и иницирањем 
коришћења савремених метода и облика рада (уз 
проучавање програма и праћење стручне литературе). 

током године - педагог 

- наставници 

Наставило се са информисањем и мотивисањем 
наставника на континуирано стручно усавршавање и 
напредовање у професионалном животу. 

током године - педагог 

- наставници 

Праћен је начин вођења педагошке документације 
наставника и евиденције образовно-васпитног рада. 

током године - педагог 

- наставници 

Пружана је помоћ наставницима у осмишљавању рада са 
ученицима којима је потребна додатна подршка 
(даровитим ученицима, односно ученицима са тешкоћама 
у развоју). 

током године - педагог 

- наставници 

Пружане су неопходне информације о карактеристикама 
ученика одељењским старешинама и предметним 
наставницима. 

током године - педагог 

- наставници 

Пружана је помоћ наставницима у остваривању свих 
форми сарадње са породицом. 

током године - педагог 

- наставници 

Пружане су неопходне информације о карактеристикама 
ученика – учитељима будућих ученика првог разреда. 

током године - педагог 

- наставници 

У склопу истраживања на тему заступљености насиља у 
школи, анкетирани су наставници. 

децембар/јануар - педагог 

- психолог 

Одржана је обука наставницима „НЕ, телесном 
кажњавању, ДА позитивном родитељству”. 

новембар - педагог 

- наставник 

разредне наставе 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 
Праћена је адаптација ученика првог разреда на правила 
школског живота. 

током године - педагог 

- психолог 

Праћена је адаптација ученика петог разреда на предметну током године - педагог 
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наставу. - психолог 

- предметни 

наставници 

Континуирано је реализован саветодавни рад са новим 
ученицима. 

током године - педагог 

- психолог 

Идентификовани су и отклањани педагошки узроци 
проблема у учењу и понашању. 

током године - педагог 

Континуирано је пружана помоћ учениицима који су 
показивали проблеме у савладавању школског градива, 
заједнички су осмишљавани планови учења и организација 
обавеза. 

током године - педагог 

- психолог 

Учествовало се у активностима које имају за циљ  
смањивања насиља, а повећања толеранције и 
конструктивног решавања конфликата. 

током године - педагог 

- психолог 

- чланови Тима 

за заштиту 

ученика 

Учествовало се у изради педагошких профила ученика 
којима је потребна додатна подршка  (израда ИОП-а). 

током године - педагог 

- психолог 

Учествовало се у појачаном васпитном раду за ученике 
који врше повреде обавеза. 

током године - педагог 

- психолог 

Учествовало се у осмишљавању и праћењу активности 
друштвено-корисног рада за ученике којима су изречене 
васпитне и васпитно-дисциплинске мере. 

током године - педагог 

- директор 

- одељењске 

старешине 

Радило се на саветодавно-инструктивном раду са 
ученицима који су имали  потешкоћа у праћењу наставе, 
емоционалном развоју и сазревању, понашању, 
утврђивању природе и узрока заостајања и неуспеха, као и 
предлагању одговарајућих мере за превазилажење 
проблема. Такође, радило се на саветодавном раду са 
ученицима у вези са професионалном оријентацијом 
ученика. 

током године - психолог 

-одељењске 

старешине 

У склопу истраживања на тему адаптираности ученика 
приликом преласка са разредне на предметну наставу, 
анкетирани су ученици 5. разреда. 

новембар 2020. - психолог 

- педагог 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА И СТАРАТЕЉИМА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 
Реализовани су родитељски састанци са мањом групом 
родитеља. 

током године - педагог 

- одељењске 

старешине 

Пружана је подршка родитељима и законским 
заступницима у раду са ученицима  са тешкоћама у учењу, 
проблемима у понашању, проблемима у развоју. 

током године - педагог 

- психолог 

- наставници 

Упућивани су родитељи и законски заступници на важеће 
законе, конвенције, протоколе о заштити деце, односно 
ученика од занемаривања и злостављања и на другу 
документацију од значаја за правилан развој деце, односно 
ученика, а све у циљу представљања корака и начина 
поступања установе. 

током године - педагог 

- психолог 

Пружани су подршка и помоћ родитељима у 
осмишљавању слободног времена  ученика. 

током године - педагог 

- психолог 

- наставници 

Реализована је сарадња са Саветом родитеља, према током године - педагог 
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потребама. - психолог 

- наставници 

Учествовано је у решавању проблема насталих на релацији 
породица – школа, те успостављању квалитетније сарадње. 

током године - педагог 

- родитељи 

- директор 

- психолог 

Одржана је обука за родитеље „НЕ телесном кажњавању, 
ДА позитивном родитељству”. 

октобар - педагог 

- наставник 

разредне наставе 

У склопу истраживања на тему адаптираности ученика 
приликом преласка са разредне на предметну наставу, 
анкетиране су родитељи ученика 5. разреда. 

новембар 2020. - психолог 

- педагог 

Праћена су прилагођавања ученика који наставу прате на 
даљину (онлајн) – размена информација. 

током године - психолог 

- педагог 

Сарађивано је са родитељима у циљу прикупљања 
података о деци (упис ученика у 1. разред) и са 
родитељима ученика 8. разреда. 

април/јун 2021. - психолог 

- педагог 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 
Свакодневна сарадња са директором око текућих 
организационих послова (писање разних обавештења, 
слање мејлова, комуникација са физичким или правним 
лицима ван школе, организација доласка физичких или 
правних лица у школу, организација одласка ученика и 
наставника на културне и образовне активности ван школе 
итд.).  

током године - педагог 

- психолог 

- директор 

Сарадња са директором око припреме за инспекцијски 
надзор. Организовање наставног процеса у случају 
изостанка неког наставника. Израда табела и форми за 
Извештај о раду школе и Годишњи план рада школе.  

током године - педагог 

- психолог 

- директор 

Организовање различитих школских манифестација  
(Дан школе, Свети Сава, Новогодишњи вашар). 

током године - педагог 

- психолог 

- библиотекар 

- наставници 

Сарадња са библиотекаром у вези са организацијом и 
реализацијом различитих предавања од стране припадника 
МУП-а 

током године - педагог 

- библиотекар 

Стална сарадња са школским психологом. током године - педагог 

- психолог 

Сарадња са секретаром око израде решења у васпитно-
дисциплинским поступцима према ученицима. 

током године - педагог 

- секретар 

РАД СА СРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 
Учествовало се у раду  Наставничког већа (давањем 
саопштења, информисањем о резултатима обављених 
анализа, прегледа, предавањима и других активности од 
значаја за школу). 
Организовао се рад Педагошког колегијума, Тима за 
самовредновање, Актива за развој Школског програма. 

током године - педагог 

- психолог 

- директор 

- наставници 

- руководиоци 

тимова 

Учествовало се у раду тимова, већа, актива и комисија  на 
нивоу установе који се образују ради остваривања 
одређеног задатка, програма или пројекта. 

током године - педагог 

- психолог 

- директор 
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- наставници 

- руководиоци 

тимова 

Предлагане су мере за унапређивање рада стручних органа 
установе. 

током године - педагог 

- психолог 

- директор 

- наставници 

- руководиоци 

тимова 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 
Реализована је сарадња са Министарством просвете, науке 
и технолошког развоја, Школском управом, 
Интерресорном комисијом, Домом здравља „Канарево 
брдо”, Центром за социјални рад Раковица, МУП-ом 
Раковица, ПУ Раковица, Средњом занатском школом 
„Петар Лековић”, Центром за права детета, хуманитарном 
организацијом „Дечје срце” и другим институцијама. 

током године - педагог 

- психолог 

- директор 

- наставници 

- спољни 

сарадници 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ ЗА 

РАД 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 
Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 
месечном и годишњем нивоу. 

током године - педагог 

Израда, припрема и чување посебних протокола, чек-листа 
за праћење наставе. 

током године - педагог 

Прикупљање података о ученицима и чување  материјала  
који садржи личне податке о ученицима у складу са 
етичким кодексом педагога. 

током године - педагог 

Индивидуално стручно усавршавање у установи и ван ње 
похађањем семинара, обука и предавања, као и праћењем 
стручне литературе и периодике. 

током године - педагог 

 

Извештај о раду психолога 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  
Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Учествовало се у изради Годишњег плана рада психолога. август/ 

септембар 2020.  
- психолог 

Учествовало се у распоређивању новопридошлих ученика. август / 

септембар 2020. 
- психолог 

- педагог 

Припремали су се планови посета педагога, психолога и 
директора васпитно-образовним активностима, односно 
часовима у школи. 

током школске 

године 
- психолог 

- педагог 

- директор 

Учествовало се у припреми индивидуализације и ИОП-а 
ученицима којима је та врста подршке била потребна. 
Припремао се дидактички материјал за рад са ученицима, 

током школске 

године 
- психолог 

- педагог 

- директор 
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којима је потребна подршка те врсте помоћи. - Тим за додатну 

подршку 

Израђивали су се месечни планови рада и планирани су 
дневни планови рада. 

сваког месеца 

током школске 

године 

- психолог 

Учествовало се у планирању и организовању појединих 
облика сарадње са другим институцијама (ИРК и др.). 
 

током школске 

године 
- педагог 

. психолог 

- директор 

- спољни 

сарадници 

Учествовало се у планирању обележавања школске славе 
Св. Саве. и „Дана розе мајца”. 

јануар/фебруар 

2021. 
- директор  

 - Комисија за 

културну и јавну 

делатност 

Припремале су се радионице „И други осећају”,  
презентације „ Технике учења”,  „ Превенција злоупотребе 
психоактивних супстанци”, „Водич за упис ученика у 
средњу школу”,  „Упис првака 2021/22.” 

јануар/март 

2021. 
- психолог 

- педагог 

Учествовало се у припреми такмичења из математике, 
пробног завршног испита и завршног испита. 

фебруар/јун 

2021. 
- директор 

- педагог 

- психолог 

Учествовало се у припреми материјала за процену 
способности за полазак у 1. разред и процењивала се 
способност деце за полазак у 1. разред.  

март/април 

 2021. 
- психолог 

- педагог 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Посећено је укупно 20 наставних активности. Фокус 
посећених часова био је на праћењу напредовања ученика 
којима је пружена додатна помоћ и подршка (ИОП). Све 
посећене активности су анализиране и дата је повратна 
информација наставницима са предлогом за унапређење 
рада, као и сугестијама о запажањима у вези са радом и 
понашањем на часу одређених ученика. 

током 

предвиђеног 

периода 

  

  

- психолог 

- педагог 

- директор 

  

Праћена је адаптација ученика првог разреда на школске 
услове, динамику одељења, адаптација ученика 5. разреда 
при преласку са разредне наставе на предметну (кроз 
сарадњу са учитељима, одељењским старешинама, 
предметним наставницима, кроз посете часовима и 
индивидуални рад са ученицима). 

током школске 

године 

приликом посете 

часовима  

- психолог 

- педагог 

- директор 

- наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Реализоване су мере индивидуализације и ИОП-а у оквиру 
Тима за Инклузивно образовање, у сарадњи са педагогом и 
члановима тима.  

септембар/ 

октобар 2020. 
- психолог 

- педагог 

- директор 

- тимови за 

додатну подршку 
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Анализирани су ефекти ИОП-а на крају 1. и 2. 
полугодишта.  

децембар/јун 

2020. 
Тим за ИО 

Предлагане су мере за побољшање успеха и дисциплине, 
прикупљани су и обрађивани  подаци – недељни извештај 
за Доситеј. 

током школске 

године 
- педагог 

- психолог 

- директор 

- администр. 

радник 

Прегледани су Ес-дневници и педагошка документација током школске 

године 
- педагог 

- психолог 

- директор 

 

Праћена је остварености резултата на пробном завршном 
испиту и на завршном испиту. 

април/јун  

2021. 
- педагог 

- психолог 

- наставници 

предметне 

наставе 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА  
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Пружана је помоћ  и подршка у образовно-васпитном раду 
кроз саветодавне консултације са наставницима разредне и 
предметне наставе, интервентним деловањем у 
случајевима непримерног понашања ученика (рад на 
решавању педагошких ситуација, савети за конструктивно 
решавање проблема у одељењу, препоруке за рад на 
прихватању различитости, утврђивање психолошких 
чинилаца неуспеха ученика).  

током школске 

године 
- психолог 

- наставници 

разредне и 

предметне наставе 

  

  

  

Након сваког саветодавно-инструктивног рада са 
ученицима, даване су повратне информације и смернице 
одељењском или предметном наставнику за даљи рад са 
учеником.  

током школске 

године 
- психолог 

- наставници 

разредне и 

предметне наставе 

Праћен је начин вођења педагошке докуменатције 
наставника и школске евиденције – указивано је 
наставницима на запажања, усменим и писаним путем. 

током школске 

године 
- психолог 

- наставници 

разредне и 

предметне наставе 

Учествовало се у раду са наставницима кроз активности у 
оквиру стручних тимова и тимова у школи (онлајн 
састанци) 

током школске 

године 
- психолог 

- чланови Тимова 

Упознавали су се учитељи првог разреда са релевантним 
карактеристикама будућих првака, као и наставници 
разредне и предметне наставе о новопридошлим 
ученицима. 

септембар 2020. 

током школске 

године 

- психолог 

- педагог 

- учитељи 1. 

разреда 

У склопу истраживања на тему адаптираности ученика 
приликом преласка са разредне на предметну наставу, 
анкетиране су одељењске старешине 5. разреда.  

новембар 2020. - психолог 

- педагог 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА  
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Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Радило се на саветодавно-инструктивном раду са 
ученицима који су имали  потешкоћа у праћењу наставе, 
емоционалном развоју и сазревању, понашању, 
утврђивању природе и узрока заостајања и неуспеха, као и 
предлагању одговарајућих мера за превазилажење 
проблема. 
Такође, радило се на саветодавном раду са ученицима у 
вези са професионалном оријентацијом ученика. 

током школске 

године 
- психолог 

- одељењске 

старешине 

Учествовало се у изради педагошких профила и Предлога 
за утврђивање права на ИОП за ученике којима је потребна 
додатна помоћ и подршка  у учењу. 

током школске 

године 
- психолог 

- одељењске 

старешине 

- Тим за ИО 

- ученици 

Групни разговори у циљу решавања конфликата међу 
ученицима, предлагање мера у циљу смањивања насиља, а 
повећања толеранције и конструктивног решавања 
конфликта. 

током школске 

године 
- психолог 

- педагог 

- директор 

  

Учествовало се у појачаном васпитном раду за ученике 
који врше повреде обавеза. 

током школске 

године 
- педагог 

- психолог 

Учествовало се у осмишљавању и праћењу активности 
друштвено-корисног рада за ученике којима су изречене 
васпитне и васпитно-дисциплинске мере. 

током школске 

године 
- педагог 

- директор 

- одељењске 

старешине 

Процењивала се личност код деце тестом ВП+2 за децу. током школске 

године 
- психолог 

Учествовало се у активностима које имају за циљ  
смањивања насиља, а повећања толеранције и 
конструктивног решавања конфликата (на часовима 
грађанског васпитања). 

16. – 19. 

новембар 
- психолог 

 

У склопу истраживања на тему адаптираности ученика 
приликом преласка са разредне на предметну наставу, 
анкетиране су ученици 5. разреда. 

новембар 2020. - психолог 

- педагог 

 

Радионица о дечјим правима  на часовима грађанског 
васпитања – поводом Дечије недеља – Подељена срећа два 
пута је већа. 

октобар  2020. - психолог 

- ученици 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА  
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
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У циљу постизања добре сарадње са родитељима и 
проналажења конструктивног решења проблема на 
релацији ученик – наставник, ученик – ученик, као и 
ученик – родитељ, обављани су редовни индивидуални, а 
према потреби – и групни састанци са родитељима. 
Прикупљани су подаци од родитеља који су од значаја у 
превазилажењу проблема и подршци ученицима и 
родитељима  (технике учења, како направити план учења и 
пратити реализацију истог, како се изборити са 
потешкоћама код емоционалног развоја и сазревања...) 

током школске 

године 
- психолог 

- педагог 

- родитељи 

  

  

  

  

  

  

Учествовало се  у изради плана сарадње са родитељима. септембар 2020.  - психолог 

- педагог 

Присуствовало се Дану отворених врата за родитеље. 27.10.2020. - психолог 

Сарађивало се са родитељима ученика који раде према 
индивидуализацији и ИОП-у. 

 - психолог 

- педагог 

- Тим за додатну 

подршку 

У склопу истраживања на тему адаптираности ученика 
приликом преласка са разредне на предметну наставу, 
анкетиране су родитељи ученика 5. разреда. 

новембар 2020. - психолог 

- педагог 

Праћена су прилагођавања ученика који наставу прате на 
даљину (онлајн) – размена информација. 

током школске 

године 
- психолог 

- педагог 

Сарађивано је са родитељима у циљу прикупљања 
података о деци (упис ученика у 1. разред) и са 
родитељима ученика 8. разреда. 

април/јун 2021. - психолог 

- педагог 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Свакодневна сарадња са директором (заједничке  посете 
часовима, писање разних обавештења, слање мејлова, 
размењивање информација...). 

током школске 

године 
- психолог 

- педагог 

- директор 

Свакодневна сарадња са педагогом у вези са 
планирањаима активности и разменама информација. 

током школске 

године 
- психолог 

- педагог 

Сарађивало се са библиотекаром у вези са доступном 
литературом и другим информацијама од значаја. 

током школске 

године 
- психолог 

- библиотекар 

РАД У ТИМОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Учествовало се у раду стручних актива и тимова, у раду 
Наставничког већа, одељењских већа и присуствовало се 
састанцима Педагошког кoлeгиjyма, Тима за заштиту 
ученика од насиља, Тима за ИО (улога координатора), 
Тима за ПО. Све је документовано у записницима и 

током школске 

године 
- психолог 

- педагог 

- директор 

- руководиоци 

тимова 
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извештајима наведених стручних актива и тимова. 
Организовали су се састанци Тима за ИО. 

- наставници 

- родитељи 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Водила се евиденција о сопственом раду на дневном нивоу 
– Дневник рада психолога. Израђивале су се белешке о 
запажањима, о раду са ученицима и родитељима. 
Ажурирао се лични портфолио сталног стручног 
усавршавања. 

током школске 

године 
- психолог 

Евидентирани су посећени часови у чек-листи за праћење 
наставе и писани су коментари о посећеном часу. 

током школске 

године 
- психолог 

- педагог 

- директор 

Стручно усавршавање кроз различите тимове, 
истраживањем о адаптираности ученика приликом 
преласка са разредне на предметну наставу, писањем 
чланка за школски часопис „Сонет”. 

током школске 

године 
- психолог 

- педагог 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Сарађивало се са МУП Раковица.  током школске 

године 
- школски 

полицајац, ПП 

служба, директор 

Сарађивало се са Интерресорном комисијом (захтеви за 
додатном подршком). 

током школске 

године 
- Интерресорна 

комисија, ПП 

служба, директор 

Сарађивало се са докторком и стоматологом из Дома 
здравља Канарево брдо (реализовани су само 
стоматолошки систематски прегледи за ученике 6. 
разреда). 

током школске 

године 
- психолог 

- педагог 

- доктор  

- стоматолог 

Сарађивало се са дефектолозима из Средње занатске 
школе (сарадња са дефектологом у циљу пружања додатне 
подршке ученицима којима је потребан рад са 
дефектологом).  

током школске 

године 
- психолог 

- педагог 

- дефектолози из 

СЗШ 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 

Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Спроведено је истраживање на тему адаптираности 
ученика приликом преласка са разредне на предметну 
наставу. 

новембар 2020. - психолог 

- педагог 

 

Извештај о раду школског библиотекара 
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ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Школски библиотекар је планирала набавку литературе и 
периодичних публикација за ученике, наставнике и 
стручне сараднике и редовно се договарала у вези са 
набавком монографских публикација за школску 
библиотеку. 

током године - библиотекари 

- директор 

- педагог 

- наставници 

Израђен је годишњи план рада школског библиотекара, а 
редовно су израђивани месечни и оперативни планови. 

током године - библиотекари 

- директор 

- педагог 

- наставници 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Уредно је вођен Дневник рада школског библиотекара. током године - библиотекари 

Школски библиотекар је, служећи се електронским 
компјутерским програмом библиотечког пословања 
„Библисофт” и директним увидом у монографске 
публикације, направила статистику читаности по 
разредима и одељењима и анализирала рад школске 
библиотеке на месечном нивоу, али је истовремено водила 
и Књигу инвентара предузимајући мере за побољшање 
читаности. 

током године - библиотекари 

У базу података, у оквиру програма, унети су ученици 
првог разреда. 

септембар 

2020. 
- библиотекар 

- учитељи 

У сарадњи са библиотеком „Миодраг Булатовић” 
направљен је списак првака и предат библиотеци како би 
сви ученици били бесплатно уписани. 

септембар 

2020. 
- библиотекар 

Свакодневно је прилагођаван библиотечки простор за 
реализацију наставних процеса, као и за одвијање 
различитих културних дешавања. 

током године - библиотекар 

- директори 

- ПП служба 

- наставници 

Набављене су књиге добијене од новца које је проследило 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Све 
књиге су инвентарисане у Књизи инвентара и 
електронском програму „Библиософт”. 

децембар 

2020. 
- библиотекари 

- директор 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Хуманитарна акција „Рука – руци” („Друг – другарици, 
другарица – другу): „Једна свеска за срећан почетак” 

септембар – 

– октобар 2020. 
- библиотекар 

- учитељи 

- наставници 

Договор око реализације часова у школској библиотеци. октобар 

2020. 

 

- библиотекари 

- учитељи 

- наставници 

Договор у вези са набавком литературе за школску 
библиотеку. 

током године - библиотекари 

- учитељи 

- наставници 

- директор 

Координисање у оквиру различитих ликовних и 
литерарних конкурса. 

током године - библиотекари 

- учитељи 

- наставници 

Објављивање текстова на сајту и Фејсбук-страници школе. током године - библиотекари 
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- учитељи 

- наставници 

- директор 

Сарадња у оквиру реализације програма „Дечјег савеза” и 
„Пријатеља деце Раковице”. 

током године - библиотекари 

- учитељи 

- наставници 
Координисање у оквиру различитих предавања, промоција 
и радионица за ученике које се реализују у школској 
библиотеци и Културном центру Раковица. 

током године - библиотекари 

- учитељи 

- наставници 

- директор 

Сарадња у вези са организацијом часова у школској 
библиотеци (реализација часова Дебатног клуба у 
договору са библиотекаром и уз учешће библиотекара). 

током године 

 
- библиотекар 

- Биљана 

Вишњић 

Сарадња у вези са одржавањем састанака Ученичког 
парламента (реализација часова у библиотеци уз учешће 
библиотекара). 

током године - библиотекар 

- Адријана Јовић 

 

Сарадња у оквиру организације и реализације различитих 
културних дешавања, промоција, предавања и посета. 

током године - библиотекари 

- учитељи 

- наставници 

- директор 

Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе. током године - библиотекари 

- учитељи 

- наставници 

Уређење и израда часописа „Сонет”. прво 

полугодиште 
- библиотекар 

- учитељи 

- наставници 

- директор 

Чланство у жирију поводом избора за најбоље песме 
млађих и старијих разреда „Ђачка песничка сусретања” за 
конкурс „Пријатеља деце Раковице”. 

новембар 

2020. 
- библиотекари 

- Гордана 

Бранковић 

Чланство у жирију поводом избора за најбоље рецитаторе 
млађих и старијих разреда. 

фебруар 

2021. 
- библиотекари 

- Јелена Трошић 

- Маријана 

Бојковић 

- Миленка 

Братић 

- Ката Чучковић 

Учешће у пројекту школе „Знамените личности” поводом 
Дана школе. 

новембар 

2020. 
- библиотекар 

- наставници 

Учешће у обележавању школске славе Св. Сава.  јануар 

2021. 
- библиотекари 

- наставници 

Организовање и реализација предавања и квизова у 
библиотеци за ученике млађих разреда у вези са 
обележавањем Светског дана књиге.  

21, 22. и 23. 

април 

2021. 

- библиотекари 

- учитељи 

 

Стручне замене (евиденције замена налазе се у ес-
дневнику и у Дневнику рада школског библиотекара; 
укупно:  37 стручних замена и  3 замене осталих колега). 

током године - библиотекари 

 

 РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Помоћ у учењу, избору литературе, изради презентација. током године - библиотекари  

Припремање (обучавање) ученика за самостално 
коришћење библиотечког фонда школске библиотеке. 

током године - библиотекари 

Развијање навике код ученика да долазе у школску 
библиотеку, позајмљују и чувају књиге, да узимају учешће 

током године - библиотекари 
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у културно-просветним активностима библиотеке 
(секције, пројекти, представе, читање, беседништво, 
такмичење, квизови, стваралаштво...). 

 

Подстицање информационе, информатичке и медијске 
писмености ученика. 

током године - библиотекари 

 
Рад са новоуписаним ученицима како првог разреда, тако 
и са онима дошлим из других школа, при избору 
литературе и задужења књига; подршка у прилагођавању. 

током године - библиотекари  

Помоћ ученицима у савладавању наставног процеса, 
подршка, информисање, упућивање на различите изворе 
информација. 

током године - библиотекари  

Организовање књижевних сусрета, прикупљање књига као 
добровољних поклона библиотеци, уређење паноа у 
библиотеци и холу школе, организовање дечјих и 
ауторских изложби, обележавање различитих књижевних 
јубилеја, посете различитим културним дешавањима... 

током године - библиотекари 

Уређење и израда часописа „Сонет”. прво 

полугодиште 
- библиотекар 

Учешће у пројекту школе „Знамените личности” поводом 
Дана школе. 

новембар 

2020. 
- библиотекар 

 

Чланство у жирију поводом избора за најбоље песме 
млађих и старијих разреда за конкурс „Пријатеља деце 
Раковице”. 

новембар 

2020. 
- библиотекари 

Организовање и реализација предавања и квизова у 
библиотеци за ученике млађих разреда у вези са 
обележавањем Светског дана књиге. 

март 

 2021. 
- библиотекар 

- учитељи 

Припрема ученика за такмичење „Читам, па шта” и слање 
ученичких радова на такмичење.  

друго 

полугодиште 
- библиотекар 

Организација приредбе у холу школе поводом Дана 
свесловенске писмености и коодинисање свечаношћу 
(додела награда и пехара Удружења свесловенске 
писмености и заштите ћириличног писма). 

мај  

2021. 
- библиотекар 

- Јелена Трошић 

Стручне замене (евиденције замена налазе се у ес-
дневнику и у дневнику рада школског библиотекара; 
укупно:  37 стручних замена и  3 замене осталих колега). 

током године - библиотекари 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Остваривање сарадње са родитељима и старатељима ради 
давања информација о читалачким интересовањима и 
потребама ученика, а све ради развијања читалачких и 
других навика ученика и формирања личних и породичних 
библиотека. 

током године - библиотекари 

Информисање родитеља о библиотечком фонду 
доступном за помоћ најугроженијим ученицима и 
издавање књига на реверс. 

током године - библиотекари 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Припремање и организовање културних активности школе 
(предавања, трибине, разговори, изложбе, конкурси). 

током године - библиотекари 

- директор  

У договору са директором школе обезбеђена су новчана 
средства, а са наставницима и ученицима је заједнички 

током године  

 
- библиотекари 

- директор  
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направљен план куповине нове књижне грађе.  
 

- педагог 

- наставници 

- учитељи 

Уређење и израда часописа „Сонет”. током године  

 
- библиотекар 

- директор 

- педагог 

- психолог 

Учешће у обележавању и прослави  Дана школе (пројекат 
„Знамените личности”). 

новембар 

2020. 
- библиотекар 

- директор 

Учешће у обележавању Савиндана. 27. 1. 2021. - библиотекари 

- директор  

- наставници 

- учитељи 

Учешће у обележавању Дана розе мајица.  24. 2. 2021.  - библиотекар 

- директор  

- педагог 

- психолог 

- учитељи 

- наставници 

Набавка књига и уџбеника од новца добијеног од 
Министарства просвете. 

децембар 

2020. 
- библиотекар 

- директор 

- педагог 

- психолог 

Обезбеђивање књига за награђивање ученика који су 
постигли изузетне резултате на такмичењима у току 
школске 2020/2021, као и за ученике који су носиоци 
Вукове дипломе.  

јун  

2021. 
- библиотекари 

- директор 

 

РАД У ТИМОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Школски библиотекар активни је учесник свих активности 
које су у вези са радом „Пријатеља деце Раковице”. 

током године - библиотекари 

Школски библиотекар била је члан жирија у школском 
литерарном такмичењу и организатор такмичења 
„Пријатеља деце Раковице” у писању поезије „Ђачка 
песничка сусретања”. 

према 

Календару 

„Пријатеља деце 

Раковице” 

- библиотекари 

- Гордана 

Бранковић 

Школски библиотекар је присуствовала свим седницама 
Наставничког већа. 

током године - библиотекари 

- директор 

Школски библиотекар је члан Тима за маркетинг. Пише 
чланке за сајт и Фејсбук-страницу школе и поставља 
чланке других на Фејсбук-страницу школе. 

током године - библиотекари 

- директор 

- наставници 

- учитељи 

Школски библиотекар је члан Тима за израду часописа 
„Сонет”. Пише/лекторише/коригује чланке и уређује 
часопис. 

током године - библиотекар 

- чланови Тима 

за израду 

часописа 

- ученици 

- чланови 

Наставничког 

већа 

Школски библиотекар је члан Комисије за културну и 
јавну делатност. Присуствује састанцима када се одлучује 
и договара о обележавању важних датума (прослава Дана 
школе, прослава школске славе Светог Саве, календарска 
Нова година, Божић, Васкрс…). 

током године - библиотекари 
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Школски библиотекар је члан Друштва школских 
библиотекара (учествује у раду Друштва, присуствује 
седницама, пише чланке...). 

током године - библиотекар 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Школски библиотекар води лични портфолио.  током године - библиотекари 

Вођење документације о раду школске библиотеке и 
школског библиотекара – анализа и вредновање рада 
школске библиотеке у току школске године 
(полугодишњи и годишњи извештај). 

током године - библиотекари 

Онлајн презентација уџбеника српског језика и 
књижевности за 8. разред основне школе ИК „Клет”, 
„Нови Логос”, „Фреска”. 

9. 12. 2020. - библиотекар 

Похађање семинара „Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник – увођење електронских уџбеника 
и дигиталних образовних материјала”. 

април  

2021.  
- библиотекари 

Похађање семинара „Програм обуке за дежурне 
наставнике на завршном испиту у основном образовању”. 

18. 6. 2021. - библиотекари 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Организација такмичења у оквиру „Пријатеља деце 
Раковице” („Ђачка песничка сусретања”). 

према Календару 

Пријатеља деце 
- библиотекари 

- Гордана 

Бранковић 

Координисање систематским прегледом за ученике првог, 
трећег и петог разреда. Сви прегледи обављали су се у 
школској библиотеци. 

према Календару 

рада школе и 

надлежних 

установа 

- библиотекари 

- чланови ДЗ 

„Канарево брдо” 

 

 

IV.8 Извештај Стручног актива за школско развојно планирање за 

школску 2020/2021. годину 
 

 

 
 

Чланови Стручног актива за школско развојно планирање су: Биљана Благојевић – 
директор, Сузана Николић – школски педагог, Душан Зарић – наставник технике и 
технологије, Наташа Тончев Благојевић – наставник разредне наставе, Горан Клемчић – 
представник локалне заједнице, Сања Шарчевић – представник родитеља, Милица 
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Ковачевић 7/3 и Тијана Зеленбаба 8/1 – представници Ученичког парламента и Биљана 
Смарс – наставник географије и координатор.  

Током школске године одржано је шест седница Стручног актива. 
 

ДАТУМ 

 

 

САСТАНЦИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

(мере и закључци) 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

30. 09. 2020. 1. Упознавање чланова Наставничког већа са 
планом и програмом рада Стручног актива за 
школску 2020/2021. годину; 

2. Спровођење и анализа иницијалног тестирања 
(извештавање руководилаца стручних већа); 

3. Упознавање родитеља и ученика са анализама 
резултата на завршном испиту претходне 
школске године. 

 
1. На седници Наставничког већа дана 14. 9. 2020. 
чланови су упознати са планом и програмом рада 
Стручног актива за текућу школску годину. 
Приоритетна област квалитета која ће се пратити и 
унапређивати су Образовна постигнућа ученика. 
Активности Стручног актива ће бити усмерене на 
евидентирање свих активности у школи које 
обезбеђују ученицима, у складу са индивидуалним 
могућностима, квалитетне услове образовно-
васпитног рада у циљу остваривања што бољих 
постигнућа у образовању. Стручни актив ће 
координирати са Тимом за инклузију, Стручним 
већима по областима, психологом и педагогом. На 
почетку школске године формиран је Тим за 
међународну сарадњу. Стручни актив ће пратити 
све активности које доприносе целокупном 
унапређењу образовно-васпитног рада у школи. 
2. Иницијално тестирање је реализовано у оквиру 
следећих разредних тј. стручних већа:  
 Разредно веће другог разреда (наставни 

предмети обухваћени тестирањем: Српски 
језик и Математика); 

 Стручно веће језика, књижевности и 
комуникације (иницијално тестирање ученика 
из области Српског језика); 

 Стручно веће природних наука (Хемија и 
Физика); 

 Стручно веће математике и технологије 
(Математика); 

 Стручно веће друштвених наука и обавезних 
изборних предмета (Историја и Географија). 

Након завршене анализе иницијалних тестова у 
оквиру стручних већа по предметима, запажено је 
да су постигнућа ученика у областима које су 
обрађене током учења на даљину знатно слабија од 
оних које су обрађене у условима непосредног 
образовног процеса  у школи. 
Иницијалним тестирањем су идентификоване 
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наставне области којима треба посветити додатну 
пажњу на часовима редовне, допунске, додатне 
наставе и припремне наставе (ученици осмог 
разреда), а такође су идентификовани ученици 
којима је потребна подршка у виду часова 
допунске или додатне наставе. Веома је важно 
вршњачко учење. Потребно је мотивисати ученике 
осмог разреда на присуство часовима припремне 
наставе, која ће ове школске године почети са 
реализацијом раније него иначе, да би се 
надокнадило градиво које се показало као слабије 
урађено. 
3. Резултати завршног испита у претходној 
школској години показују одлична постигнућа 
наших ученика (најбољи резултати у оквиру ГО 
Раковица). Уочљива је компатибилност између 
просечног броја бодова на крају шестог, седмог и 
осмог разреда и просечан број бодова на завршном 
испиту, која говори о релевантном критеријуму 
оцењивања ученика и објективној процени  
постигнућа ученика током школовања. 

15. 12. 2020. 

 

1. Рад са ученицима којима је потребна додатна 
подршка у образовању и учењу (извештај Тима 
за инклузију); 

2. Унапређење подршке талентованим ученицима 
(идентификација ученика који показују посебна 
интересовања за поједине области и предмете – 
Тим за инклузију); 

3. Реализоване активности које унапређују 
целокупан образовно-васпитни процес у 
школи; 

4. Израда и усвајање извештаја Стручног актива 
за прво полугодиште школске 2020/2021. 
године. 

 
1. У текућој школској 2020/21. години,  потребу за 
додатном подршком остварује укупно 27 ученика. 
Почетком школске године формирани су тимови за 
додатну подршку ученицима у учењу која се пружа 
израдом индивидуалних образовних планова. 
Током наставе на даљину ученици којима се пружа 
додатна подршка, штампани материјал за рад 
преузимали су у школи, док су одељењске 
старешине биле у сталном контакту са родитељима 
ученика. Вредновање остварених циљева и исхода, 
због честог изостајања ученика са наставе и 
свеобухватне неповољне епидемијске ситуације, 
извршено је на крају првог полугодишта. 
2. Потребно је интензивирати идентификацију 
ученика са развијеним талентом ка одређеном 
предмету, каналисати и усмеравати њихов рад на 
вишем нивоу. Стручна подршка наставницима и 
афирмација за рад са талентованим  ученицима, 
биће пружена у другом полугодишту, кроз обраду 
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стручне теме „Оснаживање наставника за рад са 
ученицима изузетних способности”, коју ће 
реализовати ПП служба. 
3. Реализоване активности у првом полугодишту: 
- Свечани пријем првака (31. 8.); 
- Акција под називом „Рука – руци”  (6.9. – 

6.10.); 
- Обележавање „Дечје недеље‟ (октобар 2020.); 
- Потписивање Протокола о сарадњи са три 

основне школе (ОШ „Мехмедалија Мак 
Диздар” – Сарајево; ОШ „Пале” – Пале и ОШ 
„Небојша Јерковић” – Буђановци) у циљу 
оснаживања поверења између различитих 
народа и друштвених група (24. 10.); 

- Обележавање дана рођења Вука Стефановића 
Караџића (6. 11.); 

- Обележавање Дана примирја у Првом светском 
рату (11. 11.); 

- Онлајн обука за родитеље: „Реците НЕ 
телесном кажњавању, ДА позитивном 
родитељству” (новембар 2020.); 

- Покретање Међународног пројекта „CRIMSON 
through Debate to become Global citizens” 
(увођење дебате у наставну праксу) под 
покровитељством организације Еразумс+  (20. 
11.); 

- Реализација наставе на даљину за ученике од 5. 
до 8. разреда путем платформе за учење 
Мајкрософт Тимс (30. 11. – 18. 12.); 

- Oбележавање Дана школе заједничким 
тематским пројектом под називом „Знаменити 
Срби” (3. 12.); 

4. На основу одржаних седница и свих активности 
у школи, израђен је Извештај Стручног актива за 
прво полугодиште 2020/2021. године. 

28. 1. 2021.  1. Анализа ефеката и оствареност плана додатне и 
допунске наставе као вид подршке за боља 
постигнућа ученика. 

2. Информисање ученика 8. разреда о плану 
подршке у припреми завршног испита 
(мотивисање ученика за похађање припремне 
наставе). 

3. Израда распореда припремне наставе. 
 
1. Анализа статистичких података (анкета ученика 
и наставника у оквиру Тима за самовредновање) 
указала да је допунска настава добро организована, 
као и да има позитиван ефекат на постигнућа 
ученика. Анализа анкете намењене ученицима која 
се односи на додатну наставу показала је да је овај 
вид наставе доступан ученицима и да су часови 
додатне наставе добро организовани, као и да 
имају позитиван ефекат на усавршавање знања 
ученика. 
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Статистичком анализом резултата анкете коју су 
попуњавали наставници уочено је да је велики број 
наведених показатеља заступљен на часовима 
допунске и додатне наставе, док посебну пажњу 
треба обратити на стручно усавршавање наставног 
кадра који реализује наставу са ученицима по 
ИОП-у, као и на додатну едукацију родитеља по 
истом питању.  
2. Ученици су о распореду и начину одржавања 
припремне наставе обавештени путем школског 
сајта, као и путем електронске поште упућене 
родитељима ученика од стране одељењских 
старешина уз писмо мотивације и подршке 
ученицима да похађају часове припремне наставе 
редовно и у што већем броју. Часови су се 
реализовали у школи (математика, српски језик), 
као и на даљину путем платформе за учење 
„Мајкрософт Тимс”, на којој је ученицима био 
доступан материјал за учење и омогућена 
комуникација између ученика и наставника. 
3. Распоред припремне наставе је израђен, 
усклађен и доступан ученицима на сајту школе. 

23. 4. 2021. 1. Анализа  постигнутих  резултата  ученика  8. 
разреда  на  пробном  завршном  испиту. 

2. План  унапређивања  рада  у  циљу постизања  
што  бољих  резултата  на  завршном  испиту. 

3. Информисање  ученика  и  родитеља  о 
резултатима  полагања  пробног  завршног  
испита. 
 

1. Ученици осмог разреда су полагали пробни 
завршни испит 9. 4. (тест из Математике) и 10. 4. 
2021. године (тест из предмета Српски језик и 
књижевност и комбиновани тест), којем је 
приступило 83 ученика осмог разреда. Анализе 
тестова пробног завршног испита су извршене у 
оквиру стручних већа. 
Детаљна анализа постигнућа ученика на пробном 
завршном испиту се налази у табели у записнику 
са састанка Стручног актива за развојно 
планирање. 
2. У циљу побољшања постигнућа на завршном 
испиту са ученицима ће се више радити на 
часовима редовне, припремне и допунске наставе. 
Наставници су након завршене анализе пробног 
испита истакли којим наставним областима ће у 
наредном периоду посветити више пажње и 
времена, тј. областима на којима су ученици 
показали најслабија постигнућа.  
Детаљан приказ активности наставника налази 
се у засписнику са састанка Стручног актива за 
развојно планирање. 
3. Ученици су имали могућност увида у тестове 
пробног завршног испита, а такође су и родитељи  
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упознати са резултатима истог на састанку Савета 
родитеља 12. априла. 

30. 6. 2021.  1. Остварени ефекти  додатне (резултати 
такмичења), допунске и припремне наставе 
(квалитет наставе и посећеност ученика). 

2. Постигнућа ученика у учењу којима је 
потребна додатна образовна подршка (извештај 
Тима за инклузију). 

3. Реализоване активности током другог 
полугодишта које унапређују образовно-
васпитни рад школе. 

4. Подношење извештаја о раду Стручног актива 
за школску 2020/2021. годину. 
 

1. Часови додатне, допунске и припремне наставе 
за завршни испит (за ученике осмог разреда) су 
реализовани током школске године у складу са 
образовним потребама ученика. Часови припремне 
наставе су одржавани током целе школске године, 
а на платформи за учење на даљину ученицима је 
био доступан материјал за учење у виду задатака, 
вежбања у гугл форми, кратких едукативних 
филмова, ППТ презентација. 
Посећеност ученика часовима припремне наставе 
се кретала у распону од 20% до 70% у зависности 
од наставног предмета. Ефекат часова додатне 
наставе је нарочито видљив у оквиру наставних 
предмета где су ученици узимали учешће на 
такмичењима. Часови допунске наставе су 
изузетно значајни за све ученике којима је 
потребна додатна подршка и помоћ наставника у 
савладавању наставног градива, нарочито за 
ученике који похађају наставу по ИОП-у 1 или 
ИОП-у 2. Допунска и додатна настава у млађим 
разредима је реализована на даљину, ученици су 
добијали штампани материјал који им је помогао 
да употпуне/надограде своје знање.  
2. Извештај координатора Тима за инклузију на 
крају текуће школске године указује да је потребу 
за додатном подршком остварило укупно 26 
ученика од другог до осмог разреда. Вредновање 
остварених циљева и исхода је извршено након 
трећег класификационог периода. Током 
евалуације рада ученика уочено је да ученици из 
социјално угрожених средина (маргинализованих 
група) често изостају са наставе, и поред 
мотивације и стимулације коју им пружају 
наставници разредне и предметне наставе. 
Потребно је континуирано подстицати ученике да 
похађају часове редовне и допунске наставе, а по 
потреби укључивати ученике у вршњачко учење. 
Предлог је да се у наредној школској години у 
циљу побољшања квалитета рада ученика на свака 
три месеца подноси извештај Центра за социјални 

- Стручни актив за 

школско развојно 

планирање 

- координатор Тима 

за инклузију 

- руководиоци  

стручних већа 

 



ОШ „Франце Прешерн“                                                         Извештај о раду школе 2020/21.  

 

153 

 

рад о редовном похађању наставе ученика који 
често изостају са наставе. Одличан успех остварио 
је један ученик, врло добар успех постигло је 15 
ученика, 9 ученика је остварило добар успех, док је 
један ученик остварио довољан успех на крају 
школске 2020/2021. године. 
3. Реализоване активности у школи током другог 
полугодишта које унапређују образовно-васпитни 
рад биле су: 
- Обележавање Међународног дана матерњег 

језика  (21. 2. 2021.); 
- Обележавање Међународног дана борбе против 

вршњачког насиља „Дан розе мајица” (24. 2. 
2021.); 

- Акција прикупљања старе хартије „Сачувај 
дрво – рециклирај”  (1. 3. 2021.); 

- Наставак учешћа у Међународном пројекту 
CRIMSON through Debate to become global 
Citizens (Међународни дебатни турнир); 

- Обука наставника на националној платформи  
за превенцију и заштиту од насиља у школама 
под називом „Чувам те”: „Породично насиље” 
и „Стратегије у раду са ученицима који 
показују проблеме у понашању” (април 2021.); 

- посета наше делегације школама у региону –
наставак регионалне сарадње са три основне 
школе: ОШ „Мехмедалија Мак Диздар” 
Сарајево, ОШ „Пале” Пале и ОШ „Небојша 
Јерковић” Буђановци;  

- Међународни ликовно-литерарни конкурс 
Удружења свесловенске писмености и заштите 
ћириличног писма „Завет Ћирилица” (28. 5. 
2021.);  

- Међународна конференција  на даљину „Сусрет 
традиционалног и модерног” (29. 5. 2021.); 

- Обележавање Светског дана заштите животне 
средине (5. 6. 2021.);  

- Додела награда и проглашење најуспешнијих 
учесника на Међународном квизу „Знаменити 
Срби”, фондација „Мир Божји” (12. 6. 2021.);  

- Пројекат „Спречавање трговине људима” –  
едукативни видео Центра за права детета за 
ученике одељења 4/2 путем „Зум” апликације 
(17. 6. 2021.)   

- Обука за наставнике у оквиру пројекта Школе 
за 21. век  под називом „Настава која подстиче 
критичко мишљење и решавање проблема” – 
British Council (март – јун 2021.); 

- Свечана додела диплома и књига најбољим 
ученицима школе (28. 6. 2021.). 

4. Коначан извештај Стручног актива ће бити 
сачињен и поднесен на седници Наставничког већа 
и Савета родитеља у августу 2021. године. 

20. 8. 2021. 1. Стручни актив за развојно планирање је - Стручни актив за 
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израдио Годишњи план рада за школску 
2021/2022. годину, а приоритетна област која ће 
се пратити и унапређивати јесте Подршка 
ученицима.   

Стручни актив за развојно планирање ће пратити 
реализацију различитих активности чланова 
Наставничког већа и стручних сарадника у циљу 
обезбеђивања адекватних мера подршке свим 
ученицима наше школе у складу са њиховим 
развојним и узрасним потребама. Приоритетни 
стандарди квалитета који ће се 
вредновати/анализирати и унапређивати јесу 
функционисање система пружања подршке 
ученицима (подршка у учењу, васпитна подршка, 
укључивање породице односно законских 
заступника као облик подршке, сарадња са 
релевантним институцијама и стручним лицима и 
друго), различите активности/програми/пројекти 
који подстичу лични, социјални и професионални 
развој ученика, као и систем подршке ученицима 
из осетљивих група и ученицима са изузетним 
способностима, а у складу са циљевима Развојног 
плана.  
2. Чланови Наставничког већа су на седници, која 

је одржана 18. 8. 2021. године информисани о 
резултатима завршног испита. 

Последњих година наша школа бележи резултате 
којима се ученици и наставници могу поносити: од 
осам основних школа на општини Раковица ове 
године наша школа се налази на 3. месту по 
просечном успеху у 6, 7. и 8. разреду (51.18), на 3. 
месту по просечном броју бодова на завршном 
испиту (29.05) и на 3. месту по укупном броју 
бодова (80.39). Као и у претходној школској 
години, уочљива је компатибилност између 
просечног броја бодова на крају шестог, седмог и 
осмог разреда и просечан број бодова на завршном 
испиту, која говори о релевантном критеријуму 
оцењивањаученика и објективној процени 
постигнућа ученика током школовања (Просечан 
број бодова ученика осмог разреда на крају 
шестог, седмог и осмог разреда, као и просечан 
број бодова на завршном испиту је истакнут 
табеларно у записнику састанка). 
3. У наредној школској години  Стручном активу 

за школско развојно планирање ће се 
придружити Јована Вучељић и Гордана 
Бранковић (чланица током претходних година). 

Нова чланица је упозната са начином рада 
Стручног актива (временска динамика одржавања 
састанака током школске године, специфични 
циљеви и остваривање Развојног плана). 
Координатор и записничар Стручног актива у 
школској 2021/2022. години је Биљана Смарс. 

школско развојно 

планирање 
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Координатор актива ће у наредној школској 
години пратити реализацију и остваривање 
Годишњег плана рада актива и саставити Акциони 
план на основу Развојног плана. Школски педагог 
ће пратити остварене активности у оквиру 
Педагошког колегијума и непосредног образовно-
васпитног процеса, док ће учитељице Јована 
Вучељић и Гордана Бранковић пратити активности  
у оквиру рада учитеља. Наставник технике и 
технологије Душан Зарић је техничка подршка. 
Сви чланови актива дају свој допринос у виду 
предлога и идеја у циљу унапређивања целокупног 
рада у школи.  

 
Закључак: Стручни актив за развојно планирање је током школске године сарађивао са 
Тимом за инклузију, стручним и разредним већима, као и ПП службом, у циљу праћења 
постигнућа свих ученика у школи уважавајући индивидуалне образовне потребе ученика. У 
циљу што бољих резултата у учењу, током школске године наставници су реализовали 
часове допунске, додатне и припремне наставе мотивишући ученике на посету истим. У 
условима комбиноване наставе, ученицима је било омогућено квалитетно праћење наставе и 
путем платформе за учење на даљину „Мајкрософт Тимс” применом различитих веб- алата 
за учење на даљину. Такође, реализоване су разноврсне активности током школске године 
које унапређују целокупан образовно-васпитни рад школе,  предвиђене развојним планом. 
Посебан акценат је стављен на додатну подршку ученицима који су наставу у овој школској 
години похађали према индивидуалном наставном плану (ИОП1 или ИОП2). Стручни актив 
ће наставити и током следеће школске године да координира радом тимова и унапређује 
услове рада и учења у циљу стварања добре и конструктивне атмосфере у  школи.  
 

IV.9 Извештај стручног актива за развој школског програма 
 

 
 

 
Чланови Стручног актива за развој школског програма у школској 2020/2021. 

години су: Биљана Благојевић – директор, Миланка Вучељић – наставник математике, 
Стефан Станојевић – наставник физичке културе, Сања Стајић – наставник разредне 
наставе и Сузана Николић – педагог и координатор Актива. 

Током школске 2020/2021. године oдржана су четири састанка Стручног актива за 
развој школског програма. Све планиране активности су и реализоване. 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 

2020. 

Анализирани су годишњи планови рада 
наставника и њихова усаглашеност са Плановима 
наставе и учења, прописаним од стране Завода за 

- чланови Актива 

за развој школског 

програма 
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унапређивање образовања и васпитања, који су 
припремљени за случај непосредне ратне 
опасности, ратног стања, ванредног стања или 
других ванредних ситуација и околности за 
основну школу, а који су саставни део 
Правилника о посебном програму образовања и 
васпитања и представљају полазну основу за 
планирање, организацију и реализацију наставе. 
Сви чланови Наставничког већа упознати су са 
новинама у плановима наставе и учења за први, 
трећи, седми и три предмета у осмом разреду. 

децембар 

2020. 

Анализирана је оствареност Школског програма и 
усклађености са Годишњим планом рада школе. 
Дигитални свет, који је новина у првом разреду, 
реализује се према плану. Праћена је усклађеност 
оперативних планова са наставним јединицама 
које су планиране Плановима наставе и учења, 
прописаним од стране Завода за унапређивање 
образовања и васпитања, који су припремљени 
заслучај непосредне ратне опасности, 
ратногстања, ванредног стања или других 
ванредних ситуација и околности за основну 
школу. Од великог значаја је и усавршавање 
дигиталне компетенције наставника и ученика. 

- чланови Актива 
за развој школског 

програма 

јун  

2021. 

Анализирана је оствареност Школског програма и 
констатовано је да се реализује према плану. 
Израђен је и на седници Школског одбора усвојен 
Анкес Школског програма, који подразумева 
програме наставе и учења за 4. и 8. разред, као и 
програм предмета Дигитални свет за 2. разред. У 
односу на успех и владање ученика предложене 
су мере за унапређење рада, односно побољшање 
поменутих категорија. 

- чланови Актива 
за развој школског 

програма 

август 

2021. 

Чланови Стручног актива упознати су са 
активностима за наредну школску годину, као и 
садржајем израђеног Анекса, односно 
програмима наставе и учења за 4. и 8. разред, као 
и програмом предмета Дигитални свет за 2. 
разред. Предложено је да се активности васпитног 
рада у наредној години више ослањају на 
капацитете ученика, односно вршњачку подршку 
и медијацију, те да се у израде планова појачаног 
васпитног и друштвено-корисног рада више 
укључе родитељи ученика. 

- чланови Актива 
за развој школског 

програма 

 
У овој школској години пажња је била усмерена на промене у плану наставе и 

учења за први, трећи и седми разред, као и три предмета у осмом разреду, односно 
реализацију новог предмета у првом разреду – Дигитални свет. Реализација наставе у 
целини је била промењена и прилагођена организацији рада школе у измењеним 
условима. 
 



ОШ „Франце Прешерн“                                                         Извештај о раду школе 2020/21.  

 

157 

 

IV.10 Извештај Тима за самовредновање 
 

 
 

Тим за самовредновање чине следећи чланови: Биљана Благојевић – директор, 
Соња Радибратовић и Бојана Божић – наставници математике, Виолета Учур и Маја 
Динић – наставници разредне наставе, чланови Ученичког парламента – Дуња Пановски 
8/3 и Миа Нешић 7/2 и Сузана Николић – педагог и координатор. 

Током школске 2020/2021. године реализоване су све активности које су планиране 
Годишњим планом рада школе. Петогодишњим Развојним планом школе планирано је да 
ове школске године предмет самовредновања буде област Образовна постигнућа ученика. 
Из наведеног произилази циљ самовредновања, а то је обезбеђивање услова образовно-
васпитног рада на начин да сви ученици остварују постигнућа у складу са својим 
индивидуалним могућностима 

Током првог полугодишта анкетирани су наставници, као и ученици који похађају 
часове допунске и додатне наставе. Циљ анкетирања је био стицање увида у доступност и 
квалитет часова допунске и додатне наставе, односно једнаке могућности похађања истих 
за све ученике. Током и на крају другог полугодишта, анализиран је успех ученика за 
2018/19, 2019/20. и 2020/21. школску годину, постигнућа на завршном испиту, успех из 
предмета који се полажу на завршном испиту, као и постигнућа ученика којима је 
потребна додатна образовна подршка за три наведене школске године 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

октобар 

2020. 

Нови чланови су упознати са начином рада Тима 
за самовредовање. Израђени су  инструменти за 
рад и подељена задужења.  
Договорена је динамика реализације активности. 

- чланови Тима 

новембар 

2020. 

Ученицима и наставницима су подељене скале 
процене, које су прикупљене, како на редовној 
настави, тако и електронским путем. Током другог 
полугодишта ће бити обрађиване и приступиће се 
даљој реализацији активности. 

- чланови Тима 

јун  

2021. 

Поднет је извештај о досадашњем току 
самовредновања и успеху који су ученици 
остварили на завршном испиту. Подношење 
Годишњег извештаја одложено је за август, како 
би се Извештај комплетирао анализама Завода за 
вредновање квалитета образовања и васпитања. 

- чланови Тима 

август  

2021. 

Поднет је Извештај о самовредновању, односно 
образовним постигнућима ученика. Израђен је 
план рада за наредну школску годину у којој је 

- чланови Тима 
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област самовредновања Подршка ученицима. Нови 
чланови Тима су упознати са планираним 
активностима. 

 

 

IV.11 Тим за инклузивно образовање 
 

 
 

Тим за инклузију у школској 2020/2021. години чине следећи чланови: Биљана 
Благојевић – директор, Сузана Николић – педагог, Јелена Трошић и Јелена Палавестрић 
(Тамара Трифуновић Живковић) – наставници српског језика, Ката Чучковић и Маријана 
Михајловић – наставници разредне наставе, Ивана Томић – члан Савета родитеља и 
Душица Трајковић – психолог и координатор Тима. 

Све тачке дневног реда, планиране у Тиму за инклузивно образовање, а предвиђене 
Годишњим планом рада школе за овај период – реализоване су. Одржанo je укупно пет 
седница. Тачке дневног реда, планиране у јануару/фебруару, реализоване су у децембру 
због измене Школског календара и ранијег завршетка првог полугодишта. 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

5. 10. 2020. 

  

  

  

  

  

  

  

Тим је у школској 2020/21. години предложио да 
се изради индивидуализација, ИОП 1, ИОП 2 и 
ИОП 3 за 27 ученика (две индивидуализације, 
осам ИОП 1, шеснаест ИОП 2, један ИОП 3), који  
су усвојени на Педагошком колегијуму. Анализом 
стања у школи с аспекта образовних, 
здравствених и социјалних потреба ученика, 
утврђено је да је потребна додатна подршка за све 
ученике из маргинализованих група у циљу 
помоћи с образовног и социјалног аспекта.  
Здравствени проблеми детектовани су код два 
ученика шестог разреда, код којих је дата 
препорука да се прилагоди начин испитивања 
због отежаног читања и писања, као и разумевања 
прочитаног. 
Такође, код ученика 1. разреда, идентификовани 
су проблеми у језичкој баријери. Присутни су и 
проблеми у говору и изговарању појединих слова. 
Идентификована је даровитост код ученика 8. 
разреда из предмета информатика и рачунарство 
– микробитови. 
Тимови за додатну подршку ученицима, 
формирани су у складу са Правилником о ближим 
упутствима за утврђивање права на индивидуални 
образовни план, његову примену и вредновање  и 

 - Чланови тима за 

инклузивно 

образовање 
- Чланови тима за 

додатну подршку 
- Педагошки 

колегијум 
 



ОШ „Франце Прешерн“                                                         Извештај о раду школе 2020/21.  

 

159 

 

Законом основном образовању и васпитању.  
Сарадња са родитељима је остварена на завидном 
нивоу. Састанку тимова за додатну подршку 
присуствовали су сви родитељи, где је 
дискутовано о идентификованим проблемима код 
ученика, преласку са прилагођеног на измењени 
програм рада, као о свим питањима везано за 
инклузивни модел рада за ученика, појединачно. 
За све ученике где је процењено да постоји ризик 
од раног напуштања школовања израђени су 
планови за спровођење мера за појединачног 
ученика са разрађеним мерама подршке за 
ученика под ризиком од осипања. 
Сарадња са Интерресорном комисијом је веома 
успешна и  од изузетног је значаја за подршку у 
раду и напредовању ученика (за једног ученика 
послат је захтев). 
Одељењским старешинама и родитељима, као 
члановима тима за додатну подршку, стручни 
сарадници и дефектолог, пружили су пуну помоћ 
и подршку у изради индивидуалних образовних 
планова. Подршка је дата у виду саветодавног 
рада, инструкција о активностима за ученике, 
вођењу документације за ИОП, објашњењу 
родитељима о поступности израде и преласка са 
једног плана рада на други и остало што је од 
круцијалног значаја за квалитетну израду 
индивидуалног образовног плана.  
Остварена је значајна сарадња са дефектолозима 
из СЗШ „Петар Лековић” у циљу подршке 
ученицима од стране дефектолога. 

23. 12. 2020. 

 

Међународни дан толеранције, обележен је у 
разредној и предметној настави, кроз различите 
активности. Одељењске старешине проследиле су 
ученицима материјал са текстом о толеранцији на 
„Мајкрософт Тимс”. На часовима грађанског 
васпитања са ученицима је дискутовано о 
прихватању различитости, о уважавању 
различитог мишљења, као и о инклузији и 
инклузивном образовању. Тим поводом, 
наставница грађанског васпитања, пустила је 
ученицима филм „Злогоње”, како би се код 
ученика пробудила емпатија и прихватање 
ученика са посебним потребама, с обзиром на то 
да је филм снимљен о дечаку са церебралном 
парализом и његовом прихватању од стане 
вршњака. 
Вредновање остварених циљева и исхода није 
извршено након првог класификационог периода, 
због честог изостајања ученика са наставе и 
свеобухватне неповољне епидемијске ситуације. 
Наставници разредне и предметне наставе 
извршили су вредновање на крају првог 

- Чланови тима за 

инклузивно 

образовање 
- Чланови тима за 

додатну подршку 
- Педагошки 

колегијум 
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полугодишта. 
Захтев упућен Интерресорној комисији, за 
прелазак са прилагођеног на измењени програм, 
одобрен је.  
У другом полугодишту 2020/21. године додатну 
подршку у настави оствариваће укупно 27 
ученика, са изменама након заједничког 
мишљења Интерресорне комисије (две 
индивидуализације, седам ИОП 1, седамнаест 
ИОП 2, један ИОП 3). 
У циљу пружања додатне подршке свим 
ученицима у складу са њиховим могућностима и 
интересовањима, потребно је интензивирати 
идентификацију ученика са развијеним талентом 
ка одређеном предмету, каналисати и усмеравати 
њихов рад на вишем нивоу у школи. Стручна 
подршка наставницима и афирмација за рад са 
талентованим  ученицима, биће пружена у другом 
полугодишту, кроз обраду стручне теме 
„Оснаживање наставника за рад са ученицима 
изузетних способности”, коју ће реализовати ПП 
служба.  
У првом полугодишту, остварена је сарадња са IV 
Београдском гимназијом, а на основу Плана 
транзиције за ученика који је током претходне 
школске године наставу похађао по обогаћеном 
програму из српског језика. Рад по истом 
настављен је и у средњој школи. 
Дефектолози су пружали додатну подршку за 
укупно 18 ученика. Подршка је пружана у 
слоговном читању и писању, проширивању 
речника и генерализацији усвојених појмова, у 
разумевању визуелног распореда „ПРВО-
ПОСЛЕ”. Такође, код ученика је рађено на 
проширивању речника, генерализацији усвојених 
појмова,  као и разумевању просторних односа (У, 
НА, ИСПОД, ИЗНАД, ПОРЕД И ИЗМЕЂУ). 
Подршка је пружена и у разумевању прочитаног 
(текстуалних задатака, прича..). Кроз социјалне 
приче поткрепљене сликама ученик се упознавао 
са емоцијама (срећан, тужан, изненађен, 
уплашен...) и различитим понашањима. 

6. 4. 2021. Анализирана је процена степена делотворности 
појединачних видова прилагођавања, који су 
предвиђени ИОП-ом и примењивани током 
наставе, на крају трећег тромесечја. Изршена је 
глобална процена да ли су ученици, за које је 
израђен ИОП, успели да овладају већином 
предвиђених исхода или не, и у ком проценту. 
Процењивани су најделотворнији и мање 
делотворни видови и стратегије прилагођавања. 
Предложени су циљеви и исходи за наредни 
период, као и наставак образовања по неком од 
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инклузивно 

образовање 

- Чланови тима за 
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понуђених предлога: постојећи ИОП, нови ИОП, 
ревидирани ИОП или укидање ИОП-а. Такође, на 
основу анализе резултата вредновања, као и 
прибављеног мишљења за процену потреба за 
додатном подршком од ИРК, предложено је да 
два ученика другог разреда, пређу са 
прилагођеног на измењени програм рада (предлог 
није реализован због одсуства учитељице, те су 
ова два предложена ученика, школску годину 
завршила поприлагођеном програму ИОП1). На 
крају трећег тромесечја, два ученика која 
остварују додатну подршку у раду, остала  су 
неоцењена (ученица 7. разреда и ученик 8. 
разреда). Са учеником 8. разреда одржан је 
индивидуални саветодавни рад, а у вези са 
полагањем пробног и завршног испита. Стручни 
сарадници су известили ученика о начину 
полагања завршног испита и о образовним 
профилима у складу са постигнућима ученика. 
Дискутовано је и о начину полагања у засебној 
простори. Ученик је радо прихватио идеју да 
полаже у засебној просторији, наводећи да ће му 
бити угодније и лакше за концентрацију и рад. 
Психолог је одржала предавање на стручну тему  
„Рад са даровитим ученицима”. 

30. 6. 2021.  На крају школске 2020/21. године, од 2. до 8. 
разреда, потребу за додатном подршком остварује 
укупно 26 ученика (две индивидуализације, седам 
ИОП1, шеснаест ИОП2, један ИОП3). Ученик 1. 
разреда, који је наставу похађао по измењеном 
програму ИОП2, прешао је у другу школу, те се 
бројно стање на почетку школске године 
разликује у односу на крај школске године. Током 
наставе на даљину, ученици којима се пружа 
додатна подршка, штампани материјал за рад 
преузимали су у школи. Одељењске старешине су 
биле у редовном контакту са родитељима 
ученика.  
Општи успех ученика којима је пружана додатна 
подршка у раду, у виду индивидуализације, ИОП-
а 1, 2, 3 на крају школске 2020/21. године је 
следећи: 
одличних – 1 ученик; 
врло добрих – 15 ученика; 
добрих – 9 ученика; 
довољних – 1 ученик. 
Током евалуације рада ученика, наведено је да 
ученици из социјално угрожених средина 
(маргинализоваих група) често изостају са 
наставе и поред мотивације и стимулације коју им 
пружају наставници разредне и предметне 
наставе. Предложено је да се у наредној школској 
2021/22. години, а у циљу побољшања квалитета 
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рада ученика, на свака три месеца подноси 
извештај ЦЗСР о редовном похађању наставе 
ученика, који често изостају са наставе.  
Остварена је значајна сарадња са дефектолозима 
из СЗШ „Петар Лековић” у циљу подршке 
ученицима од стране дефектолога. Такође, 
остварена је редовна сарадња и са 
Прихватилиштем за децу Београда. 
Ученик коме је пружана додатна подршка у раду, 
у виду прилагођавања, завршни испит полагао је 
у засебној просторији. 
План и програм Тима за ИО, реализован је у 
потпуности са свим наведеним тачкама дневног 
реда. 

30. 8. 2021. Активности планиране за школску 2021/22. 
годину кориговане су у односу на текућу школску 
годину. Вредновање процене остварености 
циљева и исхода утврђених ИОП-ом и доношење 
нових ИОП-а за ученике, вршиће се на крају 
првог и другог полугодишта. 
На одељењским већима на крају школске године 
предложено је да се за четири ученице четвртог 
разреда, у школској 2021/22. години, изради 
индивидуализација због потешкоћа у савладавању 
градива (разлози за предлог индивидуализације: 
социјалне вештине, дислексија, дисграфија).  
Такође, предложено је да се ученицима 1. разреда 
пружи додатна подршка у раду, у виду 
индивидуализације (укупно 5 ученика).  У 
предметној настави предложено је, од стране 
наставнице ликовне културе, да ученица петог 
разреда ради по проширеном програму (ИОП3) из 
наведеног предмета. 
Размена информација одељењских старешина 
петог разреда у школској 2021/22. години са 
учитељицама које су будућим петацима пружале 
додатну подршку у раду биће реализована на 
самом почетку школске године.  

-  Чланови тима за 

инклузивно 
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IV.12 Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине: Биљана Благојевић – 

директор, Сузана Николић – педагог, Душица Трајковић – психолог, Душан Зарић – 
наставник технике и технологије, Биљана Смарс – наставник географије, Сања Стајић  и 
Драгана Тасић Стојановић – наставници разредне наставе, Јелена Сабовљевић – 
представник родитеља и Бојана Божић – наставник математике и координатор.  

Тим помаже у успостављању и функционисању интерног система квалитета у 
установи. Интерним системом квалитета установе обухваћене су све активности и мере 
које предузимају постојећи стручни органи, тимови и Педагошки колегијум ради 
обезбеђивања бољег квалитета рада установе. У складу са наведеним, Тим се стара о 
обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе, прати 



ОШ „Франце Прешерн“                                                         Извештај о раду школе 2020/21.  

 

163 

 

остваривање школског програма, стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, 
развоја компетенција, вреднује резултате рада наставника/стручног сарадника, прати и 
утврђује резултате рада ученика и одраслих. 

Поред наведеног, Тим кроз своје предлоге и мере доприноси унапређивању  
квалитета и развоја установе, а све у циљу унапређивања васпитног, образовно-васпитног 
рада и подизања угледа установе. 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 

2020. 

- Утврђивање потреба за стручним 
усавршавањем и осталих облика стручног 
усавршавања који доприносе јачању 
компетенција. 

- Упознати су чланови Наставничког већа са 
планом и програмом активности тима за 
школску 2020/2021. годину. 

- чланови Тима  

- директор 

- стручна већа 

- стручни 

сарадници 

октобар 

2020. 

- Прикупљене су информације о  плану 
одржавања угледних/огледних часова 
укључујући различите облике рада, 
индивидуално и на нивоу актива. 

- Извођење угледних/огледних часова и анализа 
истих (сугестије, оцене, препоруке, 
евалуација...). 

- Извршен је увид у постојеће иновације у 
настави и учењу (примена ИКТ алата, 
угледни/огледни часови, пројектна настава...). 

- Израђен је план унапређивања квалитета рада 
школе, са посебним освртом на области 
Настава и учење и Образовна постигнућа 
ученика. 

- чланови Тима 

- директор 

- руководиоци 

стручних већа 

новембар 

2020. 

- Праћење планиране допунске наставе и њених 
резултата. 

- Праћење планиране додатне наставе на 
годишњем нивоу на основу календара 
такмичења, годишњих планова стручних већа 
и секција. 

- Поводом Дана школе, обезбеђивање сарадње 
родитеља у различитим активностима, као и 
локалне заједнице са циљем промовисања и 
укључивања у рад школе (сарадња са Тимом 
за предузетништво). 

- чланови Тима 

- директор 

- наставници 

- електронска база 

података 

април 

2021. 

- Анализа успеха ученика на пробном завршном 
испиту и план унапређивања рада у циљу 
бољих резултата. 

- Увид у постојеће иновације у настави и учењу 
(примена ИКТ, угледни/огледни часови, 
пројектна настава).  

- чланови Тима 

- директор 

- електронска база 

података 

јун  - Анализирани су извештаји координатора Тима - чланови Тима 
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2021. за професионалан развој и Тима за 
самовредновање.  

- Анализирани су угледни и огледни часови 
(анализа, сугестије, оцене, препоруке, 
евалуација). 

- Донете су мере за побољшање постојећих 
иновација у настави и учењу. 

- Анализиран је успех ученика на завршном  
испиту и план унапређивања рада у циљу 
бољих резултата. 

- Анализирани су планови личног 
професионалног развоја за наредну школску 
годину. 

- Евалуиран је рад Тима. 

- директор 

- наставници 

- електронска база 

података 

- Педагошки 

колегијум 

август  

2021. 

- Формиран је Тим за школску 2021/2022. 
годину. 

- Изабрани су чланови Тима који ће, у сарадњи 
са члановима Тима за професионални развој, 
пратити стручно усавршавање наставника. 

- Израђен је план унапређења квалитета рада 
школе са посебним освртом на области 
Настава и учење и Образовна постигнућа 
ученика. 

- Израђен је оперативни план рада школе у 
складу са Стручним упутством за 
организацију и реализацију образовно-
васпитног у основној школи у школској 
2021/2022. години. 

- чланови Тима 

- директор 

- Педагошки 

колегијум 

 

 

IV.13 Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 
 

Чланови oвог Тима су: Биљана Благојевић – директор, Сузана Николић – педагог, 
Добрила Кузмановић – наставник историје, Драгана Тасић Стојановић и Марјан Антић – 
наставници разредне наставе, Мартина Стојановић – представник родитеља, Лара 
Максимовић 7/1 – представник Ученичког парламента и Душан Зарић – наставник 
технике и технологије и координатор. 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва састао се шест пута 
у току школске године. Сарадња између самих чланова Тима, као и између чланова Тима и 
свих наставника – на високом је нивоу. 

Детаљни извештаји са свих састанака налазе се у архиви школе. 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

14. 9. 2020. - Упознавање Наставничког већа са 
документом Стандарди. 

- Упознавање наставника са међупредметним 
компетенцијама (свим наставницима послат је 
материјал у писаној форми). 

- Израда плана активности за сваку 
међупредметну компетенцију. 

- чланови Тима 

- чланови 

Наставничког 

већа 

- психолог 
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26. 11. 2020. - Извештавање руководиоца стручних већа о 
реализованим активностима везаним за 
предузетништво. 

- Припрема за Новогодишњи базар (разматрање 
предлога и могућности реализације). 

- чланови Тима 

- чланови Наст. 

већа 

- стручни 

сарадници 

29. 1. 2021. - Анализа активности које су имале за циљ 
развој предузетништва за прво полугодиште. 

- чланови Тима 

- директор 

3. 3. 2021. - Упознавање Ученичког парламента и Савета 
родитеља о реализованим активностима. 

- Прикупљање идеја о новим активностима. 

- чланови Тима 

- Савет родитеља 

- Ученички 

парламент 

22. 6. 2021. - Анализа рада Тима. 
- Израда годишњег извештаја о раду Тима. 

- чланови Тима 

 

27. 8. 2021. - Формиран је Тим за школску 2021/2022. За 
координатора Тима одабрана је Добрила 
Кузмановић. 

- Израђен је Годишњи план рада Тима. 

- чланови Тима 

 

 

IV.14 Извештај Тима за професионални развој 
 

Тим за професионални развој чине: Миланка Вучељић – наставник математике, 
Наташа Јаредић – наставник разредне наставе, Селена Шљиванчанин – наставник 
енглеског језика и Драгана Тасић Стојановић – наставник разредне наставе и координатор. 

Тим је одржао састанке према годишњем плану рада Тима. 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

14. 9. 2020.  

- Упознавање чланова Наставничког већа са 
Планом професионалног развоја и обавезом 
сталног стручног усавршавања. 

На Наставничком већу колеге су упознате са 
професионалним развојем и обавезом сталног 
стручног усавршавања.  

- чланови Тима 

6. 11. 2020.  - Упознавање чланова Наставничког већа са 
Правилником о сталном стручном 
усавршавању и напредовању у звање 
наставника, васпитача и стручних сарадника. 

- Чланови Наставничког већа, упознати су са 
правилником  о сталном стручном 
усавршавању и напредовању у звање 
наставника, васпитача и стручних сарадника. 

- Прикупљање информација, анализа и 
усаглашавање података о досадашњем 
стручном усавршавању наставника и стручних 
сарадника. 

- Подношење извештаја о реализованим 
активностима професионалног развоја. 

- чланови Тима 

18. 12. 2020. - Вођење евиденције о професионалном развоју 
запослених. 

- Израда полугодишњег извештаја. 

- чланови Тима 
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19. 4. 2021. - Анализа индивидуалног плана професионалног 
развоја и стручног усавршавања. 

- Чланови Тима су анализирали планове 
професионалног развоја и стручног 
усавршавања. 

- Подношење извештаја о реализованим 
активностима професионалног развоја. 

- чланови Тима 

22. 6. 2021. - Анализа угледних и огледних часова 
- Израда планова индивидуалног 

професионалног развоја за наредну школску 
годину. 

- Евалуација и подношење Извештаја о раду 
Тима. 

- чланови Тима 

8. 2021. - Формиран је Тим за професионални развој за 
школску 2021/2022. годину у саставу: 
координатор Тима – Драгана Тасић 
Стојановић, наставник разредне наставе, 
Наташа Јаредић, наставник разредне наставе, 
Маја Милошевић, наставник предметне 
наставе и Невена Петровић, наставник 
математике. 

- Подељена су задужења у оквиру Тима: 
записничар је Наташа Јаредић, а извештаје о 
стручном усавршавању у току школске 
2021/2022. наставници предметне наставе ће 
слати Маји Милошевић, а наставници разредне 
наставе Невени Петровић. 

- Направљен је План рада Тима за школску 
2021/2022.  

- чланови Тима 

 

Напомена: Сви запослени наставници обавештени су да треба благовремено да 

ажурирају податке о стручном напредовању ради лакшег праћења и увида у исто. 

 
 

IV.15 Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

 
Чланови oвог тима су: Биљана Благојевић – директор школе, Сузана Николић – 

педагог, Душица Трајковић – психолог, Биљана Вишњић – наставник енглеског језика, 
Јелисавета Хрњаковић – наставник физике, Снежана Николић – наставник хемије, Биљана 
Смарс – наставник географије, Горан Мутавџић – наставник разредне наставе, Војислав 
Јевтић – представник родитеља, Владимир Лаловић и Марија Јевтић – представници 
Ученичког парламента и Сања Стајић – наставник разредне наставе и координатор Тима. 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
састао се шест пута у току школске 2020/2021. године. 
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ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

4. 9. 2020. 
- План рада Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања  за школску 2020/2021. годину. 

- Упознавање са изменама у Правилнику о 
протоколу поступања у установи у одговору 
на насиље, злостављање и занемаривање. 

 
 
 

- Чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 

дискриминације, 
насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

евидентирани у 

записнику са 

састанка 

24. 12. 2020. - Анализа планираних активности превенције и 
интервенције Тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања у првом полугодишту школске 
2020/2021. године 

 

- Чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 

дискриминације, 
насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

евидентирани у 

записнику са 

састанка 

25. 1. 2021. - Обавештавање Тима о прикупљеним 
информацијама у вези са ситуацијом која се 
догодила 22. 1. 2021. год. између ученика 8/2 
и ученика 6/2 разреда. 

- Изјаве ученика. 
- План за појачан васпитни рад. 
- Предложене мере. 

- Чланови Тима  

евидентирани у 

записнику са 

састанка и 

одељењске 

старешине 8/2 и 

6/2. 

23. 4. 2021.  - Анализа планираних активности превенције и 
интервенције Тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања током трећег класификационог 
периода шк. 2020/2021. год. 

- Чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 

дискриминације, 
насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

евидентирани у 

записнику са 

састанка 

20. 5. 2021.  - Обавештавање Тима о прикупљеним 
информацијама у вези са ситуацијом која се 
догодила 18. 5. 2021. године између ученика 
4/1 и ученика 5/1 у школском дворишту 
неколико сати после завршене наставе. 

- Изјаве ученика  
- План за појачан васпитни рад 
- Предложене мере 

- Чланови Тима  

евидентирани у 

записнику са 

састанка и 

одељењске 

старешине 4/1 и 

5/1. 

5. 7. 2021.  -     Извештај и анализа планираних активности 
превенције и интервенције Тима за заштиту 

- Чланови Тима за 

заштиту ученика 
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ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања током школске 
2020/21. године.  

 

од 

дискриминације, 
насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

евидентирани у 

записнику са 

састанка 

 

Записници са свих састанака и извештаји налазе се у архиви школе. 

 

Активности у области интервенције 
Током школске 2020/2021. године Тим је решавао два предмета. У оба случаја 

еведентиран је физички облик насиља који спада у 2. ниво насиља. Тим је предложио мере 

и да се ученици укључе у појачан васпитни рад и одраде активности друштвено-корисног, 

односно хуманитарног рада.  

Из извештаја Разредних већа видимо да је смањена једна оцена из владања у 6. и 8. 

разреду где, након појачаног васпитног и друштвено-корисног рада, није дошло до 

очекивање позитивне промене у понашању. Код осталих ученика који су били укључени у 

појачан васпитни и друштвено-корисни, односно хуманитарни рад, забележени су 

позитивни резултати.  

 

Закључак: 

Добра организација рада школе, јасне инструкције које су дате ученицима и 

родитељима, као и њихово поштовање, резултирали су добром, радном атмосфером, 

поштовањем и уважавањем правила и међусобне толеранције и малом потребом  за 

укључивањем Тима у интервенцију.   

Дежурни наставници су током доласка и одласка ученика, као и малих и великих 

одмора, водили рачуна да ученици излазе и улазе на предвиђене улазе, поштују 

препоручене епидемиолошке мере и правила понашања у школи. 

У поменуте две интервенције Тима ученици су се налазили у школском дворишту  

после завршене наставе иако су упознати са правилима понашања у школи и забрани 

задржавања и боравка у школском дворишту после завршене наставе. Потребно је на 

почетку следеће школске године кроз часове одељењског старешине подсетити их на 

правила понашања у школи. Такође, подсетити ученике на кораке интервенције када су 

сведоци насиља, посебно прекидање, заустављање насиља и обавештавање одговорних 

особа.  

 

Активности у области превенције: 

 

Разред Активности у области превенције ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

1. разред  На часовима грађанског васпитања упознали ученикe са Конвенцијом о 
правима детета и говорили о дечјим правима. 
На ЧОС-у: радили радионице „УА, неправда”, причали о правилима понашања, 
имали низ активности у току Дечје недеље, обележили Дан толеранције, 
Међународни дан људских права... 
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Научили правила понашања у школи и донели своја одељењска правила 
понашања. На часовима Слободних активности и секција такође говорили о 
људским правима и правима детета, деца цртала ликовне радове на ту тему… 
На часовима света око нас: деца учила правила понашања у школи и насељу, да 
је важно поштовати правила да би свима било пријатно, да се нико не осећа 
лоше, као и да не буде повређен. На часовима Дигиталног света учили смо како 
безбедно да користимо дигиталне уређаје, шта је насиље путем дигиталних 
технологија, како да се заштитимо и коме да се обратимо за помоћ. 
Разним активностима и паноом облежили смо Међународни дан борбе против 
вршњачког насиља – Дан розе мајица.  
Предавање за родитеље педагога Сузане Николић и учитељице Наташе Тончев 
Благојевић преко МСТ „ДА, позитивном родитељству, НЕ телесном 
кажњавању ученика”. 

2. разред На часовима грађанског васпитања и света око на упознали смо ученикe са 
Конвенцијом о правима детета и говорили о дечјим правима. 
На ЧОС-у причали смо о правилима понашања, имали низ активности у току 
Дечје недеље, обележили Дан толеранције… 
На часовима Слободних активности и секција смо говорили о правима детета. 
Ученици су  цртали ликовне радове, писали, разговарали и закључивали на ту 
тему. На часовима физичког и здравственог васпитања је организован низ 
активности који подстичу уважавање и сарадњу. 
У оквиру пројекта ,,Школа без насиља” одржане су превентивне радионице за 
заштиту ученика од насиља, а и кроз све наставне и ваннаставне садржаје 
промовише се поштовање различитости, мир, сарадња, разумевање, саосећање 
и језик ненасилне комуникације. 
Међународни дан борбе против вршњачког насиља – Дан розе мајица обележeн 
је низом активности у свим одељењима другог разреда. 

3. разред На часовима редовне наставе и на часовима ваннаставних активности рађене су 
радионице и садржаји који доприносе стварању климе у којој се код ученика 
граде разумевање за потребе сваког појединца, поштовање различитости – Да 
смо сви исти били би... вештина ненасилне комуникације, Толеранција према 
разликама, Шта је насиље и како реагујемо на насиље, конструктивно 
решавање проблема, Где се у ствари крије истина, глума, развијање спортског 
духа,  Показаћу вам нову игру, примена стечених знања за стварање безбедног 
окружења, Ка безбедној школи, развијање љубави према другарству, игра Тајни 
пријатељ.  
На часовима грађанског васпитања обрађене су теме: Солидарност, Покретање 
акције солидарности, Круг захвалности... Рађени су ликовни радови „Подељена 
срећа два пута већа”, „Шта је за мене толеранција”, драматизација басни 
Доситеја Обрадовића.  
Кроз израду ликовних и литерарних радова на тему „Шта је за мене 
толеранција?” обележен је Међународни дан толеранције. У оквиру литерарног 
конкурса „Лепо је волети” ученици су писали песме о љубави према 
родитељима, другарима, природи, животињама… Од ученичких радова 
направљен је пано у учионицама. 
Ученици су упознати са основним људским правима кроз обележавање 
Међународног дана људских права. 
У оквиру слободних активности ученици су правили патуљке. Сваки патуљак је 
у срцу садржао лепе поруке о пријатељству. 
Ученици су учествовали и у пројекту „Дан розе мајица” израдом паноа, 
поклањањем розе балона са лепим, афирмативним, позитивним  поруком 
млађим ученицима. 
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4. разред Поводом Дечје недеље и Дана толеранције ученици четвртог разреда су на 
часовима одељењске заједнице, грађанског васпитања, слободних активности, а 
и кроз градиво осталих предмета разговарали, закључивали, писали, цртали, 
обликовали у пластелину за изложбу, износили шта цене једни код других, 
истицали добре особине, играли пантомиме и заједно фудбал дечаци и 
девојчице – бавили се различитим активностима које подстичу добру вољу, 
уважавање, сарадњу, креативност, задовољство и мирољубивост наспрам 
ускогрудости, одбацивања и агресије.  
Постављање правила Интернет бонтона у оквиру вибер група; исказивање 
поштовања и подршке кроз писање писама; поводом Светског дана детета 
одржано је више часова ,,Ученик у улози наставника”; извођене су многе 
ликовне, спортске и драмске активности као и представљање инструмента: 
гитара. У оквиру Међународног дана људских права ученици су смишљали и 
износили лепе жеље за бољитак свих нас. 
У оквиру пројекта ,,Школа без насиља” одржане су превентивне радионице за 
заштиту ученика од насиља, а и кроз све наставне и ваннаставне садржаје 
промовише се поштовање различитости, мир, сарадња, разумевање, саосећање 
и језик ненасилне комуникације. 
Међународни дан борбе против вршњачког насиља – „Дан розе мајица” 
обележeн је низом активности у свим одељењима четвртог разреда. 
Одељење 4/1 одиграло је фудбалску утакмицу са 5/1 у циљу вршњачке 
подршке, поверења и поштовања правила у групи, фер плеја и развијања 
схватања о важности извињења као облика реституције тј. надокнаде штете. 
Спрчавање трговине људима – Центар за права детета у оквиру пројекта који је 
усмерен ка спречавању трговине људима снимио је кратак информативни видео 
који је у одељењу 4/2 премијерно представљен преко „Зум”-a. 

5. разред На часовима одељењских старешина обрадили смо тему „Права и обавезе 
ученика” и направили пано са правилима понашања у учионици; имали 
радионицу на тему Дечја права и сузбијање насиља. Обележили смо Дан 
толеранције и у оквиру Дечије недеље – направили пано Дечја права. У оквиру 
спортске недеље организовано је такмичење „Изађи ми на пенал”. Ученици су 
упознати са основним људским правима кроз обележавање Међународног дана 
људских права. Бавили смо се толеранцијом, бонтоном у учионици. 
На часовима одељењске заједнице деца су имала прилику да погледају 
презентацију коју су приремили педагог и психолог школе на тему Превенција 
психоативних супстанци. Обележили смо „Дан розе мајица”. 
Обрађена је тема како се понашамо у школи и на појединим часовима, 
дигитални бонтон – правила понашања у току наставе на даљину. Одржана је 
акција „Сачувај дрво и рециклирај” – сакупљање старе хартије. 
Одржане су радионице на тему насиља: врсте насиља, школа без насиља, 
међусобна подршка и поверење, вештина комуникације самопоштовања и 
самопоуздања. Одржана је утакмица ученика 4/1 и 5/1 у циљу вршњачке 
подршке и поверења које се уче кроз спорт и фер-плеј. 

6. разред На часовима одељењских старешина обрадили смо тему „Права и обавезе 
ученика” и направили пано са правилима понашања у школи; одржане су 
радионице „Потреба да нас други прихвате и начини понашања” и „Лажи и 
клевете”. Обележили смо Дан толеранције, а у оквиру Дечје недеље ученици су 
писали поруке лепих мисли и жеља. 
У корелацији са наставном јединицом – Физичко насиље обележили смо 
Међународни дан људских права. Ученицима је послат видео-материјал 
препоручен од стране Школске управе за други циклус основног образовања. 
Сарадња са родитељима остварена је предавањем на тему „Злоупотреба 
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психоактивних супстанци” др Неле Ивезић. Такође, проф. др Снежана 
Ђорђевић, начелник Одељења за токсиколошку хемију Центра за контролу 
тровања Војно Медицинске Академије била је наш гост-сарадник и одржала је 
предавање у школској библиотеци, у склопу школског пројекта о безбедности 
деце: „Злоупотреба психоактивних супстанци”. На часовима одељењских 
старешина обрађивали смо тему дигиталног насиља и гледали видео-запис 
„Мисли пре него што постујеш, не веруј свему што је написано”; такође, на 
овим часовима одржали смо радионице „Врсте насиља” и „Равноправност међу 
половима”. 

7. разред На часовима одељењског старешине обрадили смо теме о правима и обавезама 
ученика, правилима понашања у школи, израдили пано са правилима, причали 
како решавамо сукобе и обележили Дан толеранције. У оквиру Дечје недеље, 
на тему „Подељена срећа два пута је већа” ученици су писали писма подршке и 
делила срца  са  поруком ученицима и наставницима школе и на тај начин 
развијали позитивно понашање и осећања. 
Обележили смо Дан толеранције (17. 11.). На часовима одељењског старешине 
дискутовали смо на тему морал и моралне вредности. У току рада на даљину са 
ученицима смо разговарали о прихватљивом понашању на платформи за учење. 
У разговорима смо се подсетили нивоа насиља са посебним освртом на 
електронско насиље и како то утиче на све нас. Обележили смо Међународни  
дан људских права  (10. 12. 2020.). 
Током марта и априла, за време наставе на даљину, на часовима одељењског 
старешине обратили смо пажњу на електронско насиље. Обележили смо и „Дан 
розе мајица” последње среде у фебруару (24. 2.) – Међународни  дан борбе 
против вршњачког насиља. 

8. разред На часовима одељењске заједнице обрадили смо теме Поштујемо правила 
понашања у школи и у одељењској заједници и Лична одговорност за 
сопствене поступке и обележили Дан толеранције. У току Дечје недеље 
присетили смо се права и обавезе ученика, расправљали о њима и направили 
пано – Права и обавезе ученика. 
На часовима одељењске заједнице договорена су правила понашања и рада на 
онлајн часовима. Подсетили смо се шта је то електронско насиље и како га 
избећи – како победити предатора на Интернету. Обележили смо Међународни 
дан људских права и Међународни дан борбе против вршњачког насиља („Дан 
розе мајица”). Школски педагог и психолог спремили су за ученике 
презентацију на тему „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци”, која 
је обрађена на часовима одељењске заједнице. На часовима историје обрађена 
је тема геноцида и страдања деце у току Другог светског рата и обележен Дан 
сећања на жртве холокауста, геноцида и друге жртве фашизма у Другом 
светском рату, 22. април. 

Наташа 

Тончев 

Благојевић 

и Сузана 

Николић 

Презентација за родитеље на платформи за наставу на даљину (Мајкрософт 
Тимс) – „ДА, позитивном родитељству, НЕ телесном кажњавању ученика” 

 

Закључак: 

Тим има значајну улогу и у предузимању мера и активности у вези са превенцијом 

и едукацијом ученика о заштити од дискриминације и насиља. Сарадња између самих 
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чланова Тима, као и између чланова Тима и свих наставника, ПП службе и директора 

школе је на високом нивоу.  

У циљу заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

релизоване су активности које су планиране Годишњим планом рада Тима. Из извештаја 

Разредних већа закључили смо да су теме везане за решавање конфликата, смањење 

насиља над и међу децом и стварање безбедне и подстицајне средине за учење и рад 

реализоване кроз часове одељењског старешине, часове грађанског васпитања, српског 

језика и на осталим часовима зависно од потреба и могућности. Кроз реализацију тема 

стекла су се конкретна знања о томе како се проблем насиља може решити учењем 

техника понашања и  процедура у превазилажењу  конфликта.  

Предложене су активности за одржавање квалитета рада: 

- Подстицати наставнике да наставе са ученицима активности које су везане за правилну 

употребу платформи за учење, друштвених мрежа и сигурну употребу интернета. 

- Подстицати школске и ваншколске активности које негују колективни дух, заједништво, 

коректан однос и поштовање између запосленх, ученика и родитеља. 

- Наставити са израдом виртуелних, електронских презентација, квизова, видео-записа, 

игрица и сл. које нас упућују на пажљив међусобни однос, подстицајну комуникацију и 

подршку. 

- Подсетити ученике на кораке интервенције када су сведоци насиља, посебно прекидање, 

заустављање насиља и обавештавање одговорних особа.  

- Подстаћи наставнике и друге запослене на чешће коришћење Посебног протокола за 

заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама и строго поштовање прописане процедуре (носилац активности – Тим за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања); 

- Потребно је на почетку следеће школске године и континуирано током године ученике 

подсећати на правила понашања у школи. 

 

IV.16 Извештај Тима за професионалну оријентацију ученика 

 
 

 
Чланови Тима за професионалну оријентацију ученика су: Душица Трајковић –

психолог, Маја Милошевић – наставник физичког и здравственог васпитања, Срђан 
Протић – наставник географије и грађанског васпитања, Миленка Братић – наставник 
разредне наставе и Јелена Беседић – наставник технике и технологије и координатор. 

Тим за професионалну оријентацију ученика састао се три пута у току првог 
полугодишта. Тим има добру сарадњу са одељењским старешинама седмог и осмог 
разреда и целим колективом. Детаљни извештаји са свих састанака налазе се у архиви 
школе. 

 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
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АКТИВНОСТИ 

23. 9. 2020. - Информисање одељенских заједница о 
пројекту „Професионална оријентација на 
преласку у средњу школу”. 

- Информисање родитеља о важности  
професионалне оријенатције. 

- чланови Тима 

21. 10. 2020. - Формирање портфолиа и Ученичког 
парламента за ПО. 

- Рад (обука, тј. преношење стечених знања из 
области професионалне оријентације) са 
одељењским старешинама 7. разреда и 
члановима Ученичког парламента. 

- Креирање распореда реализација радионица 
професионалне оријентације са ученицима. 

- чланови Тима  

 

27. 11. 2020. - Реализација радионица петофазног модела 
„Самоспознаја”. 

- Формирање ПО кутка и табле ПО, 
укључивање чланова Ученичког парламента у 
извођење радионица. 

- Прављење паноа – преглед средњих школа и 
образовних профила. 

- чланови Тима 

- одељењске 

старешине 7. 

разреда 

16. 12. 2020. - Сарадња са другим основним школама у 
реализацији активности пројекта. 

- Реализација радионице Ученичког парламента 
за ПО. 

- Реализација радионица петофазног модела 
„Информисање о занимањима”. 

- Организовање интервјуа са представницима 
одређеног занимања, радионице намењене 
родитељима. 

- Реализација активности „Дан замене улога” 
(ученици 7. и 8. разреда у улози наставника, 
стручних сарадника и других запослених у 
школи). 

- чланови Тима 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

17. 2. 2021. - Реализација радионица петофазног модела 
„Могућности школовања”. 

- Организовање акција из области ПО: ПО на 
сајту школе, индивидуални разговори са ПП 
службом. 

- Анализа реализације програма, евалуација 
спроведених активности у првом 
полугодишту.   

- чланови Тима 

- педагог 

- психолог 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

24. 3. 2021. - Праћење имплементације пројекта ПО. 
- Реализација радионица петофазног модела 

„Реални сусрети”. 
- Организовање посета средњим школама и 

посете НСЗ. 
- Реализација родитељског састанка „Како 

помоћи детету при избору школе”. 

- чланови Тима 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

 

28. 4. 2021. - Истраживање сајтова на интернету који 
пружају информације о средњим школама, 
презентовање информација на ПО табли.  

- Посета ученика средњих школа нашој ради 
размене искустава. 

- чланови Тима 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

 



ОШ „Франце Прешерн“                                                         Извештај о раду школе 2020/21.  

 

174 

 

- Реализација активности поводом обележавања 
Дана дечака и Дана девојчица. 

- Реализација радионица петофазног модела 
„Одлука о избору занимања”. 

9. 6. 2021.  - Анкетирање ученика о програму и 
реализацији пројекта ПО. 

- Писање и достављање извештаја стручним 
сарадницима и управи школе. 

- Евалуација програма ПО.  

- Координатор 

Тима 

- чланови Тима 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

 

 

IV.17 Извештај Тима за међународну сарадњу 

 

 
 
Чланови Тима за међународну сарадњу су: Биљана Благојевић – директор, Маја 

Динић – наставник разредне наставе, Добрила Кузмановић – наставник историје, Биљана 
Недић – наставник информатике и рачунарства, Адријана Јовић – наставник енглеског 
језика и Биљана Вишњић – наставник енглеског језика и координатор. 
 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

30. 9. 2020. 1. Подстицање чланства у међународним 
организацијама; 

2. Међународни пројекат CRIMSON through 
Debate to become global Citizens и сарадња са 
организацијом Еразмус+; 

3. Успостављање веза са заинтересованим 
школама из окружења, Европе, света; 

4. Семинари и радионице – могућности стручног 
усавршавања у домену међународне сарадње; 

5. Упознавање Наставничког већа са 
активностима Тима. 

- чланови Тима  

 

17. 12. 2020. 1. Посета Основне школе „Франце Прешерн” 
нашој школи; 

2. Међународни пројекат CRIMSON through 
Debate to become global Citizens. 

- чланови Тима 

 

28. 1. 2021. 1. Спровођење пројекта CRIMSON through 
Debate to become global Citizens   и сарадња са 
организацијом Еразмус+ 

2. Сарадња са локалном самоуправом, 
заједницом, медијима – пружање подршке 
међународним школским пројектима од 
интереса за локалну заједницу 

- чланови Тима 
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30. 3. 2021. 1. Досадашњи резултати пројекта  CRIMSON 
through Debate to become global Citizens 

2. Обезбеђивање услова за реализацију 
пројеката, развијање мултикултуралности, 
усавршавање знања енглеског језика, 
проширивање знања из области, историје, 
географије, историје уметности, биологије, 
српског језика и других језика. 

- чланови Тима 

 

29. 6. 2021. 1. Анализа учешћа у пројекту CRIMSON through 
Debate to become global Citizens 

2. Посета наше школе Основној школи „Франце 
Прешерн” у Крању 

3. Упознавање Наставничког већа, Савета 
родитеља и Школског одбора са радом тима и 
реализацијом пројеката 

4. План рада за школску 2021/2022. г. 
5. Пријатељство помера границе – радне посете 

школама у Сарајеву и на Палама 
6. Пријатељство нас веже – радна посета ОШ 

„Небојша Јерковић” из Буђановаца 

- чланови Тима 

 

 

IV.18 Извештај Тима за израду часописа 
 

 
 
 Чланови овог Тима су: Биљана Благојевић – директор, Биљана Вишњић – 
наставник енглеског језика, Тања Ђокић – наставник ликовне културе, Добрила 
Кузмановић – наставник историје, Тијана Морић – наставник биологије, Наташа Тончев 
Благојевић, Драгана Тасић Стојановић и Виолета Учур – наставници разредне наставе и 
Снежана Милић – наставник српског језика, школски библиотекар и координатор. 
 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 

2020. 

Договор у вези са објављивањем трећег броја 
часописа „Сонет”. 

- чланови Тима 

 

октобар 

2020. 

Договор у вези са темама у трећем броју часописа 
„Сонет”. 

- чланови Тима  

 

новембар 

2020. 

Договор у вези са темама у трећем броју часописа 
„Сонет”. 
Организација у вези са фотографисањем 
награђених ученика. 
Избор ликовног решења у вези са насловном 
страницом трећег броју часописа „Сонет”. 

- чланови Тима 
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Утврђивање садржаја и импресума. 
Ревидирање изгледа и садржаја трећег броја 
часописа „Сонет”. 

децембар 

2020. 

Ревидирање изгледа и садржаја трећег броја 
часописа „Сонет”. 

- чланови Тима 

фебруар 

2021. 

Ревидирање изгледа и садржаја трећег броја 
часописа „Сонет”. 
Активности ради каталогизације часописа. 

- чланови Тима 

март 

2021. 

Утисци у вези са трећим бројем часописа 
„Сонет”. 

- чланови Тима 

април 

2021. 

Ревизија последњег броја часописа „Сонет” – 
предности и мане. 
Предлози за садржај новог броја школског листа. 

- чланови Тима 

мај 

2021. 

Утврђивање предлога за садржај четвртог броја 
часописа „Сонет”. 
Анализа напредовања приликом израде четвртог 
броја школског листа. 
Приказ и анализа завршених страница четвртог 
броја часописа „Сонет”. 

- чланови Тима 

јун 

2021. 

Избор ликовног решења у вези са насловном 
страницом четвртог броја часописа „Сонет” 
Утврђивање садржаја и импресума 
Приказ и анализа завршених страница четвртог 
броја часописа „Сонет” 

- чланови Тима 

август 

2021. 

Ревидирање изгледа и садржаја четвртог броја 
часописа „Сонет”. 

- чланови Тима 

 

IV.19 Извештај Комисије за културну и јавну делатност 
 

 
 

Чланови ове Комисије су: Биљана Благојевић – директор, Јелена Трошић и 
Снежана Милић – наставници српског језика, Тања Ђокић – наставник ликовне културе, 
Данијела Живанчевић – наставник музичке културе, Душан Зарић – наставник технике и 
технологије, Стефан Станојевић – наставник физичког и здравственог васпитања, 
Миленка Братић и Марјан Антић – наставници разредне наставе и Јелена Палавестрић 
(Тамара Трифуновић Живковић) – наставник српског језика и координатор Комисије. 
 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 

 (4. 9. 2020.) 

 

Свечани пријем првака организован је 30. 8. 
2020. године у холу школе према утврђеној 
сатници и уз поштовање свих 

- чланови Комисије за 

културну и јавну делатност  

- наставници боравка 
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епидемиолошких мера – одељење 1/1 у 16 
часова са учитељицом Наташом Јаредић, 
одељење 1/2 у 17 часова са учитељицом 
Мајом Динић, а одељење 1/3 у 18 часова са 
учитељицом Сањом Стајић.   
Првацима и њиховим родитељи обратила се 
Биљана Благојевић, директор школе и 
представила им учитеље, учитеље из 
продуженог боравка, наставнике енглеског 
језика и верске наставе, као и стручне 
сараднике.  
Од 6. септембра до 6. октобра организована је 
хуманитарна акција за децу са Косова и 
Метохије чији је иницијатор Удружење 
свесловенске писмености и заштите 
ћириличног писма под називом ,,Рука – руци 
(друг – другарици, другарица – другу”). Ова 
акција има за циљ прикупљање школског 
прибора за помоћ деци Косова и Метохије.  
У холу школе изложено је више радова 
ученика (пано добродошлице првацима и 
Јесен). 

- сви ученици и наставници  

- учитељи првог разреда  
 

октобар 

(16. 10. 2020.) 

Обележена је „Дечја недеља”, чији је 
овогодишњи слоган „Подељена срећа два пута 
је већа”. Ученици млађих разреда учествовали 
су у изради еколошких спотова и учешћем у 
игри „Весели полигон”. Ученици старијих 
разреда израђивали су паное у вези са дечјим 
правима и одговорностима, сађењем цвећа и 
писањем паноа лепих порука. 
Чланови Комисије похвалили су ученике 
одељења 6/3, Ђорђа Брадића и Емилију 
Петрицу, који су на такмичењу „Буди пажљив 
и сналажљив” одржаном у Центру за културу 
Раковица освојили 1. награду. Светски дан 
здраве хране обележен је израдом паноа и 
изложбе ликовних и литерарних радова 
ученика.  
Чланови Комисије договорили су се о 
обележавању Дана школе. Одлучено је да Дан 
школе буде тематски дан, а одабрана је и тема 
Знаменити Срби. Чланови Комисије 
договорили су се о начину реализације 
одабране теме, о задужењима колега и 
крајњем продукту, промотивном видео-споту.  
Чланови Комисије дискутовали су о 
организацији пријема поводом предстојеће 
посете директора из ОШ „Мехмедалија Мак 
Диздар” из Сарајева, ОШ „Пале” са Пала и 
ОШ „Небојша Јерковић” из Бушановаца код 
Руме у циљу потписивања Протокола о 
сарадњи. Посета је планирана за 24. 10. 2020. 
Остале планиране активности (спортске 
манифестације поводом Дана општине, Трка 

- чланови Комисије за 

културну и јавну делатност 

- наставници разредне 

наставе  

- наставници предметне 

наставе 
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за срећније детињство, посета Сајму књига и 
посета културно-историјским споменицима у 
граду по програму „Београд од А до Ш”) нису 
реализоване због тренутне епидемиолошке 
ситуације.  

новембар 

(23. 11. 2020.) 

Одржано је школско такмичење у писању 
поезије ,,Ђачка песничка сусретања”, као и 
општинско такмичење 18. 11. 2020. На овом 
такмичењу ученице Сара Ристановић 2/2 и 
Лара Грандић 5/2 освојиле су  треће место. 
Сара Ристановић у категорији млађих ученика 
са песмом „Розе мачка”, а Лара Грандић у 
категорији старијих ученика са песмом 
„Музика”.   
Такмичење најраспеванија одељењска 
заједница и обележавање Дана ватрогасаца 
нису реализовани због тренутне 
епидемиолошке ситуације.  
Чланови Комисије договорили су се о 
задужењима у вези са селекцијом материјала 
који су наставници предметне и разредне 
наставе доставили на имејл Комисије. 
Одлучено је да ће материјал млађих разреда 
одабрати Марјан Антић и Миленка Братић, а 
да ће материјал старијих разреда одабрати 
Душан Зарић и Тамара Трифуновић 
Живковић. Такође, усвојен је предлог 
директора школе да промотивни видео-спот 
буде комбинација слика и снимака које ће 
пратити говор наратора. Одлучено је да 
наставници српског језика напишу говор 
наратора и да га сниме, да Данијела 
Живанчевић сними химну школе и музичку 
подлогу за спот и да Тања Ђокић направи 
изложбу ученичких радова у холу школе.    

- чланови Комисије за 

културну и јавну делатност 

- наставници српског језика, 

Г. Бранковић. 
 

децембар 

(21. 12. 2019.) 

Дан школе реализован је кроз прикладне 
активности у првој недељи децембра. 
Прикупљени селектовани материјал 
искоришћен је за прављење неколико видео-
спотова, које направила Јелена Трошић и који 
су постављани на Фејсбук-страницу школе. 
Дана 4. 12. реализован је финални продукт – 
промотивни видео-спот о обележавању Дана 
школе кроз пројекат ,,Знаменити Срби”.    

- чланови Комисије за 

културну и јавну делатност 

 

 

јануар 

(15. 1. 2021.) 

Чланови Комисије договорили су се о 
обележавању Светог Саве. У складу са 
епидемиолошком  ситуацијом одлучено је да 
Свети Сава буде прослављен на другачији 
начин. Чланови Комисије договорили су се  да 
ће у холу школе ученици из боравка 
направити изложбу славских колача. Ученици 
од 1. до 8. разреда ће имати тематски час 
(Свети Сава), ликовне радове на задату тему и 
изложбу ликовних и литерарних радова у холу 

- чланови Комисије за 

културну и јавну делатност 

- наставници у боравку 

- сви ученици, учитељи и 

наставници 
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школе. Све ће бити забележено 
фотографисањем активности по одељењима. 

фебруар  

(19. 2. 2021.) 

Чланови Комисије констатовали су да ће ове 
школске године, у складу са ситуацијом у 
којој се налазимо, обележити Међународни 
дан матерњег језика тако што ће  ученици 6. 
разреда, у сарадњи са школским 
библиотекаром, припремити поруке и мисли о 
језику. 
Низом различитих активности наша школа ће 
обележити и Дан розе мајица. Ученици ће, у 
сарадњи са својим учитељима и 
наставницима, израђивати презентације, 
правити паное са  мотивационим порукама, 
смишљати слогане против вршњачког насиља 
и истицати значај солидарности, пријатељства 
и заједништва. Учешћем у радионицама 
ученици ће се подсетили значаја толеранције 
и емпатије, важности поштовања и уважавања 
различитости, а увежбаваће и  ненасилне 
начине решавања конфликата. 

- чланови Комисије за 

културну и јавну делатност 

 

март 

(26. 3. 2021.) 

Чланови Комисије су констатовали да су 
током фебруара и марта одржана  општинска 
такмичења из физике и хемије, као и  
општинско такмичење „Мали Пјер”, на којима 
су наши ученици били веома успешни.  
Такође, ученици наше школе успешно су 
учествовали на онлајн дебатном турниру на 
енглеском језику у оквиру међународног 
пројекта CRIMSON through Debate to become 
global Citizens. 
Чланови Комисије су констатовали да ове 
године, због познатих околности, није 
одржано Математичко такмичење „Мислиша” 
као ни обележавање годишњице НАТО 
бомбардовања.      
Одржано је градско првенство у спортској 
гимнастици на коме је наш ученик био веома 
успешан и заузео 1. место. 
У школи је успешно спроведена акција 
„Сачувај дрво – рециклирај”. 

- чланови Комисије за 

културну и јавну делатност 

 

април 

(16. 4. 2021.) 

Чланови Комисије су констатовали да ове 
године, због познатих околности, 
Међународни маскенбал у Раковици није 
одржан, као ни Позоришне игре деце 
Раковицени активности у оквиру пројекта 
,,Шеширијада”. 
Ове школске године није било могуће 
обележити Васкрс на традиционалан начин – 
организовањем васкршњег базара, али су 
ученици и наставници припремили су 
изложбу у холу школе. У организацији 
Пријатеља деце Раковице одржан је и 
општински ликовни конкурс под називом 

- чланови Комисије за 

културну и јавну делатност 
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„Васкршње ликовне радости”, на коме су 
наши ученици били веома успешни.  
Ове године, због познатих околности, нисмо 
били у могућности да угостимо децу из 
предшколских установа, с тога су стручни 
сарадници припремили презентацију на којој 
су деца и родитељи могли да се упознају са 
најзанимљивијим догађајима из наше школе. 
У школи је обележен Светски дана књиге и 
ауторских права. Библиотекарка Тамара 
Трифуновић Живковић је осмислила и 
припремила разноврсне активности за ученике 
млађих разреда – о историјату и обичајима 
који се везују за обележавање Светског дана 
књиге, о значају и важности читања, а 
ученици су виртуелно посетили и 
најзанимљивије библиотеке света. 

мај  

(11. 5. 2021.) 

Удружење свесловенске писмености и 
заштите ћириличног писма сваке године 
организује долазак деце са Косова и Метохије 
у Београд поводом Међународног конкурса за 
ученике основних и средњих школа и 
студенте филолошких факултета. Наша школа 
је ове године одабрана да буде место на коме 
ће се доделити дипломе и захвалнице 
најуспешнијима. У складу са тим, одлучено је 
да наши професори српског језика припреме 
пригодан програм. Свечаност ће бити одржана 
у петак 28. маја 2021. године. 
Комисија је одлучила да програм због 
актуелне ситуације буде кратак, уз поштовање 
свих епидемиолошких мера. 

- чланови Комисије за 

културну и јавну делатност 

 

 

 

V САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

V.1 Савет родитеља 

 
 

 

У току школске 2020/2021. године одржано је пет седница Савета родитеља. На 

свим седницама постојао је кворум. 

  

На првој конститутивној седници одржаној 14. 9. 2020. дневни ред био је следећи: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Конституисање Савета и избор председника Савета. 

3. Упознавање са Извештајем о раду школе за школску 2019/2020. годину. 



ОШ „Франце Прешерн“                                                         Извештај о раду школе 2020/21.  

 

181 

 

4. Разматрање извештаја са завршног испита школске 2019/2020. годину. 

5. Разматрање Извештаја о раду директора за школску 2019/2020. годину. 

6. Разматрање Извештаја Тима за школско развојно планирање.  

7. Разматрање извештаја о самовредновању и дискусија о резултатима.  

8. Разматрање предлога Годишњег плана рада ОШ „Франце Прешерн” за школску 

2020/2021. годину. 

9. Избор представника родитеља за члана Школског одбора. 

10. Избор представника родитеља за сараднике у Тимовима школе. 

11. Текућа питања (осигурање ученика, школски часописи...). 

 

Друга седница Савета родитеља одржана је 26. 11. 2020. године и са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Анализа успеха, изостајања и дисциплине ученика у току Првог класификационог 

периода и мере за унапређење успеха и понашања ученика. 

3. Анализа оптерећености ученика при преласку са разредне на предметну наставу. 

4. Анализа остварене сарадње родитеља, одељењских старешина и осталих наставника и 

непосредни задаци на унапређивању сарадње породице и школе. 

5. Представљање пројекта CRIMSON through Debate to become a global Citizens 

6. Текућа питања. 

 

Трећа седница Савета родитеља одржана је 25. 02. 2021. године електронским 

путем и са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Разматрање Извештаја о раду школе у току првог полугодишта школске 2020/2021. 

године 

3. Разматрање Извештаја о раду директора у току првог полугодишта школске 2020/2021. 

године. 

4. Анализа успеха, изостајања и дисциплине ученика на крају првог полугодишта и мере 

за унапређење успеха и понашања ученика. 

5. Анализа сарадње и активности родитеља са школом. 

6. Анализа успеха ученика који похађају наставу по ИОП-у на крају првог полугодишта 

школске 2020/2021. године.  

7. Упознавање Савета родитеља са обављеним систематским прегледима ученика у првом 

полугодишту школске 2020/2021. 

8. Текућа питања. 

 

Четврта седница Савета родитеља одржана је 12. 04. 2021. године електронским 

путем и са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Упознавање са успехом и дисциплином ученика и мере за унапређивање образовно-

васпитног рада. 

3. Анализа резултата вредновања за ученике који раде по ИОП-у 

4. Упознавање и разматрање одлуке Наст. већа о избору уџбеника за школску 2021/2022. 

годину. 

5. Давање сагласности за организовање куповине уџбеника посредством школе. 
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6. Давање сагласности за избор издавачко-дистрибутивне куће преко које ће се набављати 

уџбеници.  

7. Давање иницијативе за отварање друге групе другог разреда продуженог боравка. 

8. Упознавање са редовним инспекцијским надзором.  

9. Текућа питања. 

 

Пета седница Савета родитеља одржана је  30. 06. 2021. године и са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Разматрање успеха и владања ученика, остваривања циљева образовања и васпитања, 

стандарда постигнућа на крају школске 2020/2021. године и резултата са такмичења, 

предузимање мера за побољшање и остваривање образовно-васпитног рада.  

3. Разматрање предлога изборних програма и слободних наставних активности за школску 

2021/2022. године. 

4. Упознавање са изменама у програму за 4. и 8. разред у школској 2021/22. години. 

5. Анализа завршног испита. 

6. Текућа питања. 

 

Детаљни записници са Савета родитеља налазе се у архиви школе. 

 

 

VI ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

 

VI.1 Ученички парламент 

 
 

У току школске 2020/2021. године одржано је шест састанака Ученичког 
парламента, а реализоване су све планиране активности и састанци Ученичког парламента 
предвиђени Годишњим планом рада школе.  

Ученички парламент чине по два представника ученика седмог и осмог разреда. 
Координатор je Адријана Јовић, наставник енглеског језика. 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

9. 9. 2019. Прва конститутивна седница, конституисање Ученичког парламента 
и упознавање чланова са надлежностима и Пословником, бирање 
чланова за школске тимове. Записник се налази код управе школе. 

22. 10. 2019. Укључивање у акције и пројекте који се реализују на нивоу школе. 
Разматрање слободних активности ученика. Ученици су учествовали 
у пројекту поводом обележавања Дана школе, а такође се припремао 
и часопис „Сонет”. Записник се налази код управе школе. 
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16. 12. 2019. На овој седници, која је због ситуације са вирусом корона одржана 
онлајн, чланови Парламента су прочитали извештај о успеху и 
дисциплини ученика на крају првог класификационог периода и 
дискутовали о начину оцењивања. Записник се налази код управе 
школе. 

13. 4. 2021. Четврта седница је одржана електронским путем и ученици су се 
упознали са успехом и дисциплином ученика на крају трећег 
класификационог периода и дискутовали о начинима за побољшање 
успеха. Разматран је и проблем неоправданог изостајања ученика, у 
овом случају са онлајн часова. Затим су се ученици упознали са 
листом одабраних уџбеника за 4, 7. и 8. разред. На крају су давали 
идеје и сугестије за унапређење комуникације и атмосфере унутар 
школе.Записник се налази код управе школе. 

20. 5. 2021. Пета седница је одржана у просторијама школе и једна од тачака је 
био  Пробни завршни испит – резултати и импликације за завршни 
испит. Члановима парламента су прочитани статистички подаци 
резултата пробног завршног испита. Закључак је да су резултати, 
упркос чињеници да је настава већим делом ове године одржавана 
онлајн, врло добри. Затим су, из Правилника о раду школе, члановима 
прочитани критеријуми за одабир Ученика и спортисте генерације. 
Записник се налази код управе школе. 

1. 6. 2021. На последњој седници извршена је евалуација рада Парламента у 
школској 2020/2021. год. и изнети су предлози за унапређивање рада 
у школској 2021/2022. год. 

Чланови парламента су се сагласили да је Ученички парламент у 
протеклој школској години, упркос епидемиолошкој ситуацији, радио 
врло активно, како онлајн, тако и у просторијама школе, онда када су 
услови то дозвољавали. Одржани су сви предвиђени састанци, 
детаљно разматране све тачке. Урађен је пано Парламента који се 
налази у холу школе, а који сведочи о заједништву и раду чланова. 
Коментарисали смо текући план рада и заједнички дошли до 
закључка да ће план за следећу школску годину бити у већој мери 
исти. 

 

 

VI.2 Извештај о раду Вршњачког тима 
 

 
 

 
У Основној школи „Франце Прешерн”, у оквиру пројекта „Школа без насиља”, 

функционише и Вршњачки тим. Вршњачки тим чине ученици од 5. до 8. разреда (по 2-3 
представника из сваког одељења). Ученике бирају Одељењска заједница и одељењски 
старешина, а на основу неких критеријума које ученик треба да поседује (осетљивост на 
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потребе других, спремност да помогну другоме, спремност на сарадњу и тимски рад, 
толерантност, креативност, комуникативност, успешност у решавању конфликтних 
ситуација, умешност, искреност, примерно владање, отвореност за: дискусију, предлоге, 
сугестије, способност у изражавању мишљења које се уважава...). 

Све активности Тима усмерене су на пружање помоћи у заштити од насиља и 
промоцију ненасилне комуникације. 
У оквиру Вршњачког тима функционише и Вршњачка медијација (медијатори су ученици, 
чланови Вршњачког тима). У првом полугодишту није било вршњачких медијација, јер за 
њима није било потребе.  

Планиране активности Вршњачког тима су реализоване, али не предвиђеном 
динамиком услед епидемиолошке ситуације, организације наставе по комбинованом 
моделу и касније потпуног преласка на онлајн наставу, као и услед промене школског 
календара. 
 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

7. 10. 2020. 

 

Састанку је присуствовало 17 ученика. 
Координатор Вршњачког тима информисала је 
ученике о улози коју чланови Тима имају. Ученици 
петог разреда су добили задатак да на часу 
одељењске заједнице објасне другарима да су 
чланови Вршњачког тима, да им се могу обратити 
уколико имају неки проблем, док су ученици 
шестог, седмог и осмог разреда, такође, добили 
задатак да на то подсете своје другаре из разреда. 
Посебну пажњу смо посветили значају вршњачке 
медијације и ненасилног решавања конфликата и 
договорили се да ћемо у наредном периоду радити 
обуке кроз радионице „Како да будем успешан 
медијатор”. 
Чланови Тима су упознати са планом рада 
Вршњачког тима у школској 2020/2021. 
Договорено је да се чешће састајемо у мањим 
групама (док су на снази појачане мере опреза 
услед епидемије корона вируса) како би прошли 
обуку за вршњачке медијаторе и како би кроз 
глуму – мењање улоге (страна у 
сукобу/медијатора) и на „измишљеним”, а опет, 
уобичајеним школским ситуацијама – вежбали и 
усвајали основна правила вршњачке медијације.  

- чланови 

Вршњачког тима 
- координатор 

Вршњачког тима 

4. 11. 2020. 

 

Састанку је присуствовало 13 ученика. 
На овом састанку координатор Вршњачког тима 
Јелена Трошић упознала је ученике са појмом 
Вршњачке медијације, основним поступцима и 
правилима медијације, особинама које медијатор 
треба да има. Након тога, кроз практичан 
пример/радионицу, ученици су вежбали 
медијацију. Сами су предложили сценарио за 
вежбање. Одабрали су један од најчешћих сукоба 
међу вршњацима: сукоб који је започео на 
друштвеним мрежама, а онда се пренео у школу. 
Сви су добили задатак да координатору 
Вршњачког тима доставе предлог (сценарио) неког 

- чланови 

Вршњачког тима 
- координатор 

Вршњачког тима 
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сукоба који се јавља у њиховој одељењској 
заједници, како бисмо на наредним састанцима 
кроз вежбе/радионице решавали те сукобе и тако 
се припремали да постанемо што бољи медијатори 
и да све сукобе решавамо ненасилним путем. 

27. 4. 2021. Састанку је присуствовало 11 ученика. 
На овом састанку је координатор Вршњачког тима 
са ученицима разговарала о успеху на трећем 
тромесечју, оценама, начину функционисања 
онлајн наставе. Ученици су износили које су 
потешкоће имали током онлајн наставе. Сви 
ученици су мишљења да током наставе на даљину 
нису успевали да усвоје предвиђено градиво. 
Упркос чињеници да су имали часове преко Тимса, 
да су се наставници трудили да им пренесу знање, 
недостајала је пажња, концентрација. Окружење у 
којем су учили потпуно је непримерено сврси коју 
настава и учење треба да допринесу. Поред 
техничких проблема, ученици су „олако” схватали 
овакав вид наставе, често се дешавало и да не 
прате саму наставу што се касније одразило на 
оцене које су добијали на контролним вежбама 
које су радили у школи. Ученици су, такође, 
констатовали да их је овај вид наставе зближио, јер 
су се међусобно договарали, помагали једни 
другима током израде различитих тест – провера и 
квизова, тако да никаквих несугласица и сукоба 
није било, као и да су имали велику подршку 
одељењских старешина. 

- чланови 

Вршњачког тима 
- координатор 

Вршњачког тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 5. 2021. 

Састанку је присуствовало 10 ученика. На овом 
састанку је координатор Вршњачког тима 
ученицима кроз презентацију коју су направиле 
Душица Трајковић, школски психолог и Сузана 
Николић, школски педагог, скренула пажњу на 
врсте дрога и опасности од истих. Разговарали смо 
о утицају вршњака, о томе како треба да се одупу 
лошем утицају средине и колико је важно да умеју 
да кажу „НЕ” у таквим околностима и ситуацијама. 
Ученици су врло активно учествовали у разговору 
и показали су изузетну зрелост и самосвесност. 
Говорили смо и о различитим врстама насиља и 
ученици су констатовали да је насиље на 
друштвеним мрежама данас најприсутније и да 
ученике треба што више едуковати у овој области. 
Мишљења су да овај вид насиља најчешће крене од 
безазлених шала, а претвори су касније у озбиљан 
проблем који са собом повлачи и друге облике 
насиља, а најчешће физичко насиље. Договорили 
смо се да ћемо се и следеће школске године бавити 
овом темом, а да ће чланови Вршњачког тима бити 
носиоци ове едукације у својим одељењским 
заједницама. 

- чланови 

Вршњачког тима 
- координатор 

Вршњачког тима 

- педагог 

- психолог 

 

 

Састанку је присуствовало 10 ученика. На овом 
састанку су чланови Вршњачког тима заједно са 

- чланови 

Вршњачког тима 
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3. 6. 2021. 

координатором Вршњачког тима разговарали о 
ефикасности активности које смо спровели у току 
школске године. Услед епидемиолошке ситуације, 
радионице за обуку Вршњачке медијације нису се 
одвијале предвиђеном динамиком, а није било ни 
прилике да нови чланови (ученици петог и шестог 
разреда) присуствују некој реалној Вршњачкој 
медијацији, јер их није ни било. Договорено је да 
се у току наредне школске године већа пажња 
посвети управо овим радионицама, јер ученици 
петог разреда нису стекли јасан и прецизан увид у 
то чиме се овај Тим бави, колико је важна њихова 
улога у оквиру одељењске заједнице, па и читаве 
школе. Након свих одржаних састанака и анализе 
рада овог Тима, координатор Јелена Трошић је 
саставила извештај, а записници са одржаних 
састанака налазе се у школској документацији. 

- координатор 

Вршњачког тима 

 

VI.3 Извештај о раду Црвеног крста 
 

 
 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 2020 –  

 – децембар 2020. 

Током првог  полугодишта, због ванредног стања 
услед епидемије вируса корна, нису реализоване 
уобичајене активности Црвеног крста (Акција 
„Друг – другу”, Безбедност деце у саобраћају –
упознавање са правилима саобраћаја за ученике 1. 
разреда, Обележавање Светског дана срца, „Трка за 
срећније детињство”, Литерарни конкурс поводом 
Светског дана детета, предавања ђацима 7. и 8. 
разреда о AIDS-у, едукација ученика о употреби 
пиротехничких средстава и обука о пружању ПП, 
Акција „Један пакетић, пуно љубави”, којом се 
настоји да се социјално угроженој деци улепшају 
новогодишњи празници.) 

 

- чланови Тима 

април 2021 –  

 – јун 2021. 

Током другог полугодишта, због погоршања 
епидемиолошке ситуације услед вируса корона, 
нису реализоване уобичајене активности Црвеног 
крста (квиз за ученике 4. разреда ,,Шта знаш о 
Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви”, 
обука ученика 6. и 7. разреда за пружање прве 
помоћи и општинско такмичење у пружању прве 
помоћи).  
Учлањење ученика у подмладак Црвеног крста. 
Промоција хуманих вредности – програм ,,За 
доброту сваки дан је добар дан”. 

- чланови Тима 
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Радионице за ученике 3. разреда на тему 
толеранције, ненасилног решавања конфликта, 
дискриминације и стигматизације, родне 
равноправности, дечјих права и насиља у 
електронским медијима нису реализоване јер нису 
долазили млади волонтери Црвеног крста, али су 
учитељи 3. разреда реализовали те радионице на 
часовима Грађанског васпитања и ЧОС-а. 
Реализован је литерарно-ликовни конкурс ,,Крв 
живот значи”. Награђене су две ученице, Елена 
Степановић  7/2,  за освојено прво место  и Теодора 
Брекић  5/3,  за освојено треће место.   

 

 

VI.4 Извештај о раду Пријатеља деце 
 

 
 

 
Школске активности у оквиру Пријатеља деце усклађују се са Годишњим планом 

организације Пријатељи деце општине Раковица којом је руководила Љиља Цмиљановић. 
Након састанака који се одржавају у КЦ Раковица, координатори Гордана Бранковић и 
Драгана Крстић, путем огласне табле и Вајбер групе, обавештавају колеге о предстојећим 
активностима, организују школска такмичења и попуњавају пријаве за општинска и 
градска такмичења. 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 

2020. 

Реализовано је бесплатно учлањење у градску 
библиотеку „Миодраг Булатовић” за ученике првог 
разреда у оквиру обележавања Дечје недеље. 
Реализован је ликовни конкурс „Шта у мом срцу 
лежи”. Покренута је и реализована хуманитарна 
акција „Друг – другу (рука – руци)” која има за 
циљ прикупљање школског прибора.  

- школски 
библиотекар  
- учитељи и 
наставници 

октобар 

2020. 

Због епидемиолошке ситуације, планирани 
програми у оквиру „Дечје недеље” нису били 
одржани. У школи су реализоване следеће 
активности: 
- Буквар дечјих права – упознавање са одредбама 

Конвенције о правима детета; 
- акција солидарности; 
- програми за прваке. 
Реализовани су следећи конкурси: ликовно-
литерарни конкурс „Моја Раковица”, ликовни 

- учитељи и 
наставници 
- С. Милић и Т. Т. 
Живковић 
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конкурс „Мали Пјер” и ликовни конкурс 
„Заштитимо птице Београда”, који је подразумевао 
и израду кућица за птице. 
Дана 19. 10. у читаоници школске библиотеке 
одржана су „Ђачка песничка сусретања” (школски 
ниво такмичења). Наставници српског језика 
Снежана Милић и Тамара Трифуновић Живковић 
одабрале су најуспешније радове ученика – у 
млађим разредима одабрани су: Љупка Срећковић 
2/1, Сара Ристановић 2/2 и Ђорђе Глишић 3/3, а у 
старијим разредима одабрани су: Лара Грандић 5/2, 
Анђела Јевремовић 5/3 и Срђан Бекић 7/3. 

новембар 

2020. 

  

На општинском такмичењу у писању поезије, 
одржаном у измењеним околностима, 
представници школе остварили су следеће 
резултате: у категорији млађих разреда, ученица 
Сара Ристановић 2/2, са својом песмом „Розе 
мачка”, освојила је треће место, а у категорији 
старијих ученика, ученица Лара Грандић 5/2, са 
песмом „Музика”, освојила је 3. место. 

- школски 
библиотекар 
- учитељи 
- наставници 
српског језика 

децембар 

2020. 

У децембру није било активности, због погоршања 
епидемиолошке ситуације. 

 

фебруар 

2021. 

Одржано је школско такмичење у рецитовању. На 
општинско такмичење пласирали су се: 
- у млађим разредима: Данило Ковачевић 4/2, 

Софија Јовић 3/2, Уна Митић 3/2 и Калина 
Даниловић 1/1. 

- У старијим разредима: Тијана Томић 6/1, Уна 
Динић 8/1 и Лара Грандић 5/2.  

- школски 
библиотекари 
- учитељи 
- наставници 
српског језика 

март 

2021. 

Одржано је општинско такмичење „Мали Пјер”. 
Резултати су следећи: 
Калина Даниловић 1/1 – 3. место; 
Ана Петрица 8/1 – 2. место; 
Ања Јанчић 8/3 – 3. место; 
Дуња Тадић 7/2 – 3. место.  

- учитељи 
- Тања Ђокић 

април 

2021 

Извршена је селекција радова за ликовни конкурс 
„Васкршње ликовне радости”. Одабрано је и 
послато укупно 10 радова.  
Одржано је општинско такмичење у рецитовању. 
Похвале на овом такмичењу су добиле: Калина 
Даниловић 1/1, Уна Митић 3/2 и Лара Грандић 5/2.  

- учитељи 
- Тања Ђокић 
- Јелена Трошић 
- Т. Т. Живковић 

мај 

2021. 

Одабрани су и послати радови на ликовни конкурс 
„Птице”. Резултати су следећи: 
Љупка Срећковић 2/1 – 6. место; 
Милица Славковић 1/3 – 7. место; 
Бисера Илијашевић 5/3 – 5. место.  

- учитељи 
- Тања Ђокић 
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VII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, 

ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 

 
 

Услед епидемије вируса корона, у току школске 2020/21. нису реализоване екскурзије, 

излети и настава у природи.  

 

VIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ОБЛИКА РАДА 
 

 

VIII.1 Извештај о раду боравка 

 
 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

август 

2020. 

Чланови Стручног већа продуженог боравка 
организовали су рад у продуженом боравку за 
2020/2021. годину. 
Набављена су  наставна средстава и материјал 
потребан за рад (хамери, папири у боји, пластелин, 
лепак, воштане боје, креде...). 
Чланови Стручног већа су изложбом змајева у холу 
школе пожелели добродошлицу првацима. 

- чланови Већа 

 

 

септембар 

2020. 

Усвојен је програм рада: самостални рад ученика, 
организоване  активности и слободно време. 
Уписано је 47 ученика првог разреда, 22  ученика 
другог разреда, 20 ученика трећег разреда и 2 
ученика четвртог разреда. 
Организован је режим  рада у продуженом 
боравку. 
Отпочело је вођење педагошке документације. 
Утврђено је бројно стање ученика који користе 
доручак и ручак у продуженом боравку. 
Направљен је нови уговор о достави оброка са 
фирмом LIDO D. O. O. 
Урађен је јесењи пано „Кишобрани”, као и 
изложба фигура од кестења, жирева и пластелина. 

- чланови Већа 

 

 

октобар Сагледане су способности ученика ради - чланови Већа 
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2020. 

 

успешнијег праћења наставе. 
Поводом Дечје недеље, ученици продуженог 
боравка су осликавали кредама у боји школско 
двориште. 
Ученици првог разреда постали су чланови 
школске библиотеке. 

 

 

новембар 

2020. 

Анализирани су успех и дисциплина ученика и 
реализација плана рада. 
Сагледана је прилагођеност ученика на школску 
средину. 
Корективни рад са ученицима који имају проблема 
у учењу спроведен је према потреби. 
Припремљена је приредба за ученике боравка 
„Осташе нам после Вука лепа слова и азбука”. 

- чланови Већа 

 

 

децембар 

2020. 

Анализирана је оптерећеност  ученика домаћим 
задацима. 
Поводом прославе Дана школе снимили смо краћи 
снимак на тему „Знаменити Срби” и представили 
Милунку Савић и Милку Цанић. 
Анализиран је васпитно-образовни  рад у 
продуженом боравку на крају првог полугодишта. 
Свака група у продуженом боравку израдила је 
новодишње украсе, капе, рамове и честитке. 
Поделили смо пакетиће и фотографисали ученике 
боравка са Деда Мразом у холу школе. 

- чланови Већа 

 

 

јануар  

2021. 

Анализиран је самосталан рад ученика, учешће у 
слободним активностима и понашање ученика у 
току првог полугодишта. 
 У част прославе Дана светог Саве, ученици првог, 
другог и трећег разреда продуженог боравка 
организовали су изложбу славских колача и 
мафина у холу школе. 

- чланови Већа 

 

фебруар  

2021. 

Ученици у продуженом боравку обележили су Дан 
заљубљених и Дан розе мајица. Поводом Дана 
заљубљених ученици боравка су израђивали  
честитке, захвалнице и беџеве за припаднице 
лепшег пола. 

- чланови Већа 

 

март 

2021. 

Ученици из продуженог оборавка учествовали су у 
акцији прикупљања старе акције и такмичење у 
рециклажи.  
У холу школе изложен је Пролећни пано који је 
израђен у продуженом боравку. Поводом 8. марта, 
Дана жена, израђен је и у холу школе изложен 
пано. 

- чланови Већа 

 

април 

2021. 

Ученици боравка су кроз радионицу сликали 
срећан свет, израђивали срећне лутке за прстиће и 
израђивали срећне маске. 
Васкр је обележен разним активностима – ученици 
су бојили и осликавали васкршња јаја, правили 
корпице и зеке. 
Поводом обележавања Светског дана књиге 
ученици су правили обележиваче за књиге. 
За Дан планете Земље ученици су израђивали 
моделе наше планете. 

- чланови Већа 
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мај 

2021. 

Ученици и наставници уредили су школско 
двориште и направили кутак са кантом за отпатке 
под називом „Срећно дрво”. 

- чланови Већа 

 

јун 

2021. 

Ученици из боравка учествовали су на конкурсу 
„Крв живот значи”. Израђен је пано Морско дно и 
изложен у холу школе.  

- чланови Већа 

 

август 

2021. 

Израђен је план рада за наредну школску годину. 
Набављена су  наставна средстава, сопртски 
реквизити и материјал потребан за рад. За 
руководиоца Стручног већа изабран је Марјан 
Атић. 
Чланови Стручног већа су направили пано 
„Добродошлица првацима” поводом свећаног 
пријема ученика првог разреда.  

- чланови Већа 

 

 
У продуженом боравку током школске 2020/21. године ученици су имали могућност да: 
- похађају Шаховску, Драмску и Ликовну секцију; 
- за време зимског и летњег распуста ученици бораве у природи у организацији кампа 
„МОЈ СУПЕР КАМП”. Овим се обезбеђује најквалитетнији начин да деца проведу своје 
слободно време током распуста и развију креативност, сналажљивост, тимски и 
такмичарски дух, као и да стекну радне навике уз надзор стручних лица уз максималну 
безбедност. Родитељима се пружа прилика да својој деци обезбеде незабораван распуст. 
- иду на једнодневни  излет на подручју Београда; 
- учествују у креативним радионицама са ученицима и родитељима. 
 

VIII.2 Извештај о реализацији програма заштите животне средине 
 

 
 

Тим за заштиту животне средине чине следећи чланови: Марија Шапоњић (Савка 
Ракић) – наставник биологије, Стефан Станојевић – наставник физичког васпитања, Ката 
Чучковић – наставник разредне наставе, Лела Мирковић – вероучитељ и Тијана Морић – 
наставник биологије и координатор. 

Циљ овог Тима је подстицање и развијање естетских, еколошких и хигијенских 
навика и информисаности код деце о проблемима у животној средини, њиховим 
последицама по планету и људе, као и о начинима како појединци могу допринети 
смањењу тих проблема. Мото овог тима је: „Наше мало – глобално много”. 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

28. 8. 2020. 

 

На првом састанку Тима за заштиту животне 
средине усвојен је Годишњи план рада тима за 
2020/2021. годину и договорено је о активностима 
и распореду задужења. План рада прилагођен је 
тренутној епидемиолошкој ситуацији. Чланови 
Тима ће сарађивати са другим наставницима, а 

- Тијана Морић 
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координатор Тима ће писати извештаје о 
реализованим активностима. Разговарано је и о 
корелацијским садржајима екологије у оквиру 
редовне наставе, као и у оквиру ваннаставних 
активности. 

21. 12. 2020.  Чланови Тима су упознати са оствареним 
активностима и извршена је анализа реализованих 
активности. Током првог полугодишта редовно су 
се одвијале активности предвиђене Годишњим 
планом рада Тима за заштиту животне средине, а у 
складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом 
и скраћењем трајања овог полугодишта. У оквиру 
наставних садржаја, наставници и учитељи су 
подстицали, усмеравали и допринели развијању 
свести, еколошке културе и еколошке етике, а све 
ради активног и квалификованог учешћа сваког 
појединца у заштити животне средине и 
природних богастава. Коришћена је свака прилика 
да се са еколошким темама ученици упознају, како 
у самој школи, тако и путем различитих 
образовних платформи. 
У оквиру наставе, ученици су са својим 
учитељима и наставницима активно и врло 
успешно учествовали у уређењу и заштити 
животног простора, као дела животне средине у 
коме бораве док су у школи (учионице, ходници, 
школско двориште...). 

- Тијана Морић 

1. септембар 

2020. – 

– 18. децембар 

2020. 

У оквиру наставних садржаја, наставници и 
учитељи су подстицали, усмеравали и 
доприносили развијању свести, еколошке културе 
и еколошке етике, а све у циљу активног и 
квалификованог учешћа сваког појединца у 
заштити животне средине и природних богатстава. 
Коришћена је свака прилика да се са еколошким 
темама деца упознају, како у самој школи тако и 
путем различитих онлајн образовних платформи. 

1. Поред планираних активности успешно су се 
реализовале и друге које су допринеле развијању 
еколошке свести ученика. Oрганизовано је више 
акција унутар самих просторија школе, као и у 
школском дворишту: уређење учионица, кабинета, 
уређење и одржавање зелених површина у 
дворишту и Миљаковачкој шуми, одржавање и 
сађење саксијских биљака у просторијама школе.  
Дана 20. 10. 2020. у одељењу 3/3 обележен је 
Светски дан јабука. Кроз презентацију и 
предавање учитељице Виолете Учур, као и кроз 
тематско повезивање наставних садржаја српског 
језика, математике, ликовне културе и драмске 
секције, ученици су имали прилику да стекну нова 
знања о овој биљци, значају њеног плода у 
природи, народној традицији и исхрани људи и 
животиња. 
Изложбом „Животиње су равноправни становници 

- Тим за заштиту 

животне средине 

- наставници 

разредне и 

предметне наставе 
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наше планете који имају једнако право на живот 
као и ми” чланови Еколошке секције и Чувари 
природе обележили су 4. октобар, Светски дан 
заштите животиња.  
Ученици 6. разреда су током „Дечје недеље”, са 
својим одељењским старешинама, уређивали 
кабинете и садили биљке под слоганом „Да нам 
знање расте као биљке”. 

2. - Обележавање Дана здраве хране 16. 10. 2020. 
Ученици трећег разреда у оквиру пројектне 
наставе, израдили су пано у холу школе, 
наставницима поделили поруке о здрављу, а затим 
су посетили другаре 4. разреда са којима су 
обновили принципе правилне исхране и 
поклонили им цртеже воћа и поврћа са порукама. 
Ученици шестог разреда – Чувари природе, 
чланови Ликовне, Литерарне и Еколошке секције – 
изложбом ученичких радова у холу школе 
обележили су овај дан еколошког календара. 
Због актуелне епидемиолошке ситуације све 
посете манифестацијама од еколошког значаја су 
одложене. 
- 19. 12. 2020, ученици шестих разреда су могли, 
путем линка, који им је проследила наставник 
Чувара природе Тијана Морић да прате онлајн 
радионице овогодишњег Фестивала науке, под 
слоганом „Кликни на науку”. 

3. Наставници предметне и разредне наставе су у 
оквиру предмета Чувари природе одржали 
предавање о рециклажи (шта је рециклажа, зашто 
је важна, шта може да се рециклира, колико 
рециклирамо...). Ученицима су путем платформе 
„Тимс” прослеђени линкови и садржаји радионица 
које се баве овом темом. 
Последња недеља првог полугодишта (14 – 18. 12. 
2020.) била је посвећена изради предмета од 
рециклираног материјала.  
Ученици од првог до четвртог разреда су, поред 
сређивања паноа, правили  јелку и новогодишње 
украсе од рециклираног материјала, а ученици од 
петог до осмог разреда су слике рециклираних 
јелки и новогодишњих украса поделили на 
платформи „Тимс”.  
Због актуелне епидемиолошке ситуације и 
скраћења трајања првог полугодишта 
манифестација „Новогодишњи базар” није 
одржана.  
Запажено је учешће на ликовном и фото-конкурсу 
„Мој Београд” у оквиру пројекта „ЕКО ЛОРА”, 
Београд 2020, који је подржала канцеларија за 
младе Града Београда. На овом конкурсу ученици 
наше школе освојили су следеће награде: Лазар 
Антић освојио је прво место, Стефан Шоргић 
освојио је друго место, Данило Глишић освојио је 
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треће место и похваљен је рад ученице Глорије 
Глишић. Завршни програм ове манифестације, 
изложба радова и додела награда одржана је 31. 
10. 2020. на Ади Хуји. Награђени ученици, њихови 
наставници и родитељи су засадили по једну ружу 
у оквиру програма „Београду на дар”, а поводом 
76 година од ослобођења Београда у Другом 
светском рату. 
Ученици су учествовали и у сакупљању 
пластичних чепова за рециклажу. 

28. 4. 2021. Због промене распореда и трајања зимског 
распуста, а затим и преласка на наставу на 
даљину, услед погоршања епидемиолошке 
ситуације, велики број активности реализован је 
путем наставе на даљину, док су саме акције 
унутар школе реализоване по повратку на наставу 
у школи за ученике у предметној настави. 
Зимски период је најкритичније време за многе 
птице, пре свега због недостатка хране у природи. 
Због тога су ученици наше школе на секцијама, 
редовним часовима и часовима Чувара природе 
направили и поставили кућице и хранилице за 
птице, како станарице, тако и селице. Ученици 
петог и првог разреда, у оквиру школског научног 
пројекта, правили су и постављали кућице за 
птице у оближњем парку и шуми, посматрали 
птице које посећују хранилице и вршили задата 
истраживања (врста птица – тип гнезда, врста 
хране, брига о јајима, излегање птића, брига о 
младунцима...) 
Због ванредног стања Светски дан шума 21. 3. и 
вода 22. 3. 2021. године ученици Еколошке секције 
и Чувари природе, са наставницама Тијаном 
Морић и Маријом Шапоњић, обележили су радом 
на даљину. 
У нашој школи актуелна је акција удружења: 
„Наша кућа” чији је циљ да деци са сметњама у 
развоју обезбеде услове за квалитетан, 
сврсисходан и достојанствен живот. Удружење је 
организовало акцију прикупљања празних паклица 
цигарета како би на овај начин сви допринели 
очувању шума и дрвећа.  
Ученици наше школе заједно са својим 
наставницима и учитељима обележили су Дан 
планете Земље 22. 4. 2021. онлајн презентацијама, 
гледањем ТВ емисија и изложбом ученичких 
радова у холу школе. Ученици су упознати са 
потребом очувања  планете  Земље, потребом и 
могућностима  смањења  негативних  утицаја 
човека  на  животну  средину. 
Чланови Еколошке секције и Чувари природе са 
наставницама Тијаном Морић и Маријом 
Шапоњић обележили су Дан планете Земље 
изложбом ученичких радова у холу школе. 

- Тим за заштиту 

животне средине 

- наставници 

разредне и 

предметне наставе 
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Ученици 4. разреда, са својом учитељицом 
Наташом Тончев Благојевић, од рециклираног 
материјала правили су макете планете Земље  
чиме им је скренута пажња на значај одлагања, 
складиштења и рециклаже отпада као важног 
сегмента очувања Планете. Такође су правили 
постере са еколошким порукама о заштити 
планете. 
Ученици 1. разреда су са својом учитељицом 
Сањом Стајић су цртежима са еколошким 
порукама приказивали своје жеље и наде за 
будућност плаве планете. 
Светски дана очувања енергије 4. 3. 2021. ученици 
Географске секције са наставницом Биљаном 
Смарс обележили су израдом презентација са 
циљем развијање свести код деце о рационалном 
коришћењу енергије, сагледавању проблема и 
последице које изазивају климатске промене, као и 
начине како да успоримо ту последицу. 
Ученици 4. разреда на часовима Природе и 
друштва научили су и упознали се са начинима и 
могућностима коришћења обновљивих извора 
енергије, предлагали начине на које и ми сами 
можемо бити енергетски ефикасни и штедети  
енергију. 
Ученици 1. разреда, са својом учитељицом Мајом 
Динић, правили су ветрењаче и учили о снази 
ветра и алтернативним изворима енергије (без 
загађивања животне средине). 
Ученици у боравку, са са својим учитељицама, 
направили су огласну таблу: „Еколошки бонтон”, 
којом су указали на еколошки прихватљива 
понашања која су део наше еколошке културе. 
Ученици предметне наставе су са наставницом 
ликовне културе Тањом Ђокић, а ученици 
разредне наставе са својим учитељима, обележили 
Ускрс изложбом ускршњих предмета од 
рециклираних материјала. 
Ученици 2. разреда су, са својом учитељицом 
Горданом Бранковић, од рециклираних материјала 
правили саксије за пројекат „Мала пролећна 
башта”. 
У нашој школи 12. марта званично је завршена 
акција прикупљања старе хартије и такмичење у 
рециклажи. Ученици наше школе показали су 
огроман ентузијазам и изузетно ангажовање. 
Папирне куле расле су из дана у дан. Награда за 
победничко одељење је биоскопска пројекција по 
жељи коју је освојило одељење 6/1. Акцију су 
организовали Чувари природе уз подршку својих 
наставница Тијане Морић и Марије Шапоњић, 
директорке Биљане Благојевић, наставнице 
српског језика Тамаре Трифуновић Живковић и 
учитеља Маријана Антића. 
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Чувари природе и чланови Еколошке секције 
покренули су и акцију прикупљања чепова и 
потрошених батерија. 
Због актуелне епидемиолошке ситуације све 
посете манифестацијама су одложене. 

22. 6. 2021. Чланови Тима су упознати са оствареним 
активностима и извршена је анализа реализованих 
активности. Током другог полугодишта редовно 
су се одвијале активности предвиђене Годишњим 
планом рада Тима за заштиту животне средине, а у 
складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом 
и преласком на наставу на даљину током марта и 
априла. У оквиру наставних садржаја, наставници 
и учитељи су подстицали, усмеравали и 
допринели развијању свести, еколошке културе и 
еколошке етике, а све ради активног и 
квалификованог учешћа сваког појединца у 
заштити животне средине и природних богастава.  
У оквиру редовне наставе, ученици су са својим 
учитељима и наставницима активно и врло 
успешно учествовали у уређењу и заштити 
животног простора, као дела животне средине у 
коме бораве док су у школи (учионице, ходници, 
школско двориште...). 

- Тим за заштиту 

животне средине 

 

мај 2021. –  

–  јун 2021. 

Обележен је Светски дан птица и дрвећа (10. 5.). 
Ученици наше школе на секцијама, редовним 
часовима и часовима Чувара природе правили  су 
кућице и хранилице за птице. Ученици петог и 
првог разреда, у оквиру школског научног 
пројекта, правили су и постављали кућице за 
птице у оближњем парку и шуми, посматрали 
птице које посећују хранилице и вршили задата 
истраживања (врста птица – тип гнезда, врста 
хране, брига о јајима, излегање птића, брига о 
младунцима...). Обележавање Светског дана птица 
и дрвећа протекло је у постављању кућица и 
хранилица за птице у школском дворишту, 
оближњим паркићима и Миљаковачкој шуми, као 
и садњом младица дрвенастих биљака уз помоћ 
родитеља (младице храста, брезе, јеле и бора 
пронашли смо у Миљаковачкој шуми). 
Обележен је Дан заштите животне средине 5. 6. 
2021. Наставници биологије и разредне наставе су 
одржали пригодна предавања о значају 
обележавања овог дана, а линкове о угрожености и 
значају заштите животне средине окачили на 
Падлет табли. Садржај табле подељен је на 
школској Фејсбук-страници у виду линка и QR 
кода. 
Ученици шестог разреда су проучавали знамените 
научнике који су се бавили проучавањем здравља 
људи. Слике радова су постављене на 
интерактивној Падлет табли. 
Анализиран је рад секције и дати су предлози за 

- Тим за заштиту 

животне средине 

- наставници 

разредне и 

предметне наставе 
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побољшање рада током следеће школске године. 
Ученици шестог разреда су погледали 
презентацију психолошко-педагошке службе о 
злоупотреби психоактивних супстанци, а потом у 
библиотеци школе присуствовали предавању 
проф. др Снежане Ђорђевић са института за 
токсикологију ВМА. Том приликом су и сами 
могли да ураде једноставне токсиколошке анализе. 
Чланови Биолошко-еколошке секције су правили 
црвене листе угрожених врста биљака у свету.   
У оквиру пројектне наставе ученици 3. разреда 
бавили су се следећим еколошким темама: 
Покажимо лице животне заједнице и Приче наших 
биљака и животиња, током априла и маја. Циљ 
овог пројекта био је да ученици, сарађујући једни 
с другима, систематизују знања стечена о 
појединим животним заједницама, кроз креативан 
приказ наученог прикажу карактеристике 
појединих животних заједница у форми књиге, 
паноа, презентације, да истраже, сазнају и 
прикажу угрожене биљке и животиње (црна, 
црвена књига), усвоје знања о важности чувања 
животних заједница,  о поступцима који воде до 
загађења животних заједница и природне 
неравнотеже, да стекну знања о поступцима 
заштите животних заједница и развијању 
еколошке свести и одговорног односа према 
природи и да се оспособе за примену стечених 
знања у свакодневном животу. 
Ученици су направили своју књигу о омиљеној 
животињи; истражили, забележили, представили 
цртежом и ПП презентацијом угрожене биљке и 
животиње; приказали ланац исхране у одређеној 
животној заједници; прикупљали, пресовали 
биљке и израдили хербаријум биљака из 
нашеоколине; ПП презентацијом и/или цртежом 
представили животну заједницу паркова Београда. 

 
Заинтересованост деце за заштиту животне средине, производњу чисте енергије, 

брига за биљке и животиње даје наду да ће ова планета и у будућности бити добро место 
за живот свим живим бићима. 

Из горенаведеног може се закључити да је, и поред ванредних услова, план рада 
Тима за заштиту животне средине готово у потпуности реализован, а да су међусобна 
сарадња чланова тима и велики одзив учешћа ученика – на завидном нивоу. 
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VIII.3 Извештај о реализацији програма здравствене заштите 
 

 
 

Школа остварује сталну сарадњу са Домом здравља Раковица. 
Стручним методолошким упутством предвиђене активности са Домом здравља 

Раковица, у првом полугодишту школске 2020/21. нису реализоване због епидемиолошке 
ситуације у вези са вирусом корона. У просторијама школског диспанзера „Канарево 
брдо” ДЗ Раковица није било могуће обавити систематске прегледе и ванкцинацију 
ученика, због оспособљавања просторија наведеног диспанзера за потребе прегледа особа 
оболелих од Ковида-19.  

Планиране активности реализоване су у другом полугодишту. Обављени су 
систематски прегледи, за ученике 1, 3. и 5. разреда, у периоду од 1. 2. до 5. 2. 2021. године, 
у просторијама библиотеке ОШ „Франце Прешерн”. Прегледи су се одвијали по групама. 
За ученике 7. разреда организован је 30. 1. 2021. године офталмолошки и лабораторијски 
преглед у ДЗ „Канарево брдо”. Такође, за ученике 7. разреда реализовани су систематски 
прегледи и вакцинација ученика против дифтерије, тетануса и дечје парализе. 
Систематски преглед обухватао је мерење телесне тежине, висине и крвног притиска, 
затим процену деформитета кичменог стуба, аускултацију срца и плућа и очитавање 
претходно урађених лабораторијских и офталмолошких налаза.  

Према плану стоматолошких систематских прегледа, са ученицима 6. разреда 
обављен је редован стоматолошки преглед у ординацији која се налази у ОШ „Франце 
Прешерн” у првом полугодишту за школску 2020/21. годину. У другом полугодишту, 
стоматолошки систематски прегледи спроведени су за ученике 1, 2. и 8. разреда. За 
ученике 1. и 2. разреда преглед је реализован у марту, а за ученике 8. разреда у мају, по 
групама.  
 

 

VIII.4 Извештај о реализацији програма социјалне заштите 

 
Током школске 2020/2021. године обезбеђивана је помоћ социјално угроженој деци 

у виду школског прибора, уџбеника, гардеробе. Остваривана је сарадња са Црвеним 
крстом Раковица (онлајн конкурси).  

Школа је узимала учешће у хуманитарним акцијама. Остварена је континуирана 
сарадња са Центром за социјални рад Раковица. Такође, школа је остварила сарадњу са 
организацијом Дечје срце ради обезбеђивања личног пратиоца за ученика којем је 
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потребна додатна образова подршка. Остварена је и сарадња са Прихватилиштем за децу 
Београда, јер су два ученика школе смештена у истом.  

Током другог полугодишта, односно за време трајања наставе на даљину, школа је 
ученицима који немају техничких могућности за праћење наставе, обезбеђивала 
континуирано достављање штампаних материјала за рад. За новопридошле ученике током 
школске године, који су у претходним школама користили друге уџбенике, дати су 
уџбеници на реверс из фонда школске библиотеке. Иста пракса примењена је и за 
поједине ученике школе чије породице живе у отежаним материјалним условима. 
Приликом тестирања деце за упис у први разред,није било потребе за обезбеђивањем 
бесплатних уџбеничких комплета о трошку школе, осим за породице које остварују 
законско право на то, а покрива га Република Србија.  

 
 

VIII.5 Извештај о реализацији програма превенције малолетничке 

делинквенције и корективно-васпитног рада 

 
У току школске 2020/2021. године, од активности превенције и интервенције за 

заштиту ученика од насиља урађено је следеће: 
Одржана је обука за родитеље и наставнике „НЕ телесном кажњавању деце, ДА 

позитивном родитељству”, коју су реализовале наставник разредне наставе у 4. разреду и 
педагог школе, а под покровитељством Центра за права детета. 

Годишњим планом рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања предвиђено је да свако разредно веће реализује интервентну 
активност коју ће поделити са осталим већима у зависности од потреба. У току првог 
полугодишта, на часовима одељењског старешине, реализоване су радионице у склопу 
пројекта „Школа без насиља”, обележени су Дан толеранције и Међународни дан људских 
права, обележена је Дечја недеља кроз бројне дечје радове, који су излагани на паноима у 
холу школе. Такође, ревидирана су постојећа и израђена нова одељењска правила 
понашања. У оквиру Спортске недеље организовано је такмичење „Изађи ми на пенал”, 
којим се подсећа на фер-плеј игру и ненасилне начине комуникације. Такође, на часовима 
грађанског васпитања ученици су се подсећали на значај пријатељства, љубави, подршке, 
солидарности и уопште једног позитивног односа према другима. У фебруару је обележен 
„Дан розе мајица”, као симбол борбе против вршњачког насиља. Свако одељење узело је 
учешће у овој акцији и пригодним активностима обележило овај датум. Своју активност 
реализовали су и стручни сарадници израдом беџева са порукама које подстичу на 
развијање пријатељства и међусобне подршке. 

Од почетка школске године стручна служба је обављала саветодавни рад према 
потреби, са ученицима и родитељима у оквиру појачаног васпитног и друштвено-корисног 
рада. Изречено је шест васпитних мера и једна васпитно-дисциплинска. Два ученика нису 
завршила школску годину са примерним владањем: један ученик је оцењен врло добрим, 
док је један ученик оцењен задовољавајућим владањем. 

С обзиром на то да је школа, због неповољне епидемиолошке ситуације у 
Републици Србији, радила у измењеним условима, нису организована гостујућа 
предавања стручњака из надлежних институција. 
 

IX КОНКУРСИ, ПРЕДАВАЊА, ПОСЕТЕ 
 

IX.1 Конкурси (литерарни и ликовни) 
 

Литерарни: 
● Литерарни конкурс „Дани дечје поезије и прозе” Драгинац 
● Литерарни конкурс „Нека победи живот” ОШ „Јован Поповић” Крушевац 
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● Литерарни конкурс поводом обележавања 175 година од оснивања народне 
библиотеке „Јован Поповић” Кикинда 

● Литерарни конкурс „Домовина се брани лепотом и знањем”, Дечји културни центар 
Београд 

● Литерарни конкурс „Зашто волим ћирилицу”, Удружење свесловенске писмености 
и заштите ћириличног писма 

● Литерарни конкурс „Лепо је волети”, Дечји културни центар Београд 
● Литерарни конкурс „Природа је мој свет”, Дечји културни центар Београд 
● Фестивал поезије београдских основних школа „Мали победник 2021”, Дечји 

културни центар Београд 
 
Ликовни: 

● Ликовни и фото-конкурс „Мој Београд”, ЕКО ЛОРА 
● „Стрип-каиш 2020”, Дечји културни центар Београд 
● „Железница очима деце” 
● „Шта у мом срцу лежи”, Пријатељи деце Раковица 
● „Домовина се брани лепотом и знањем”, Дечји културни центар Београд 
● Ликовни конкурс Удружења свесловенске писмености и заштите ћириличног 

писма „Цртам зимску идилу за своју честитку” 
● Међународна дечја ликовна изложба „Флора и фауна – извор живота и лепоте 2020. 

год.”, ликовни центар Скопље, „Човек и природа” и „Човек и урбани простор” 
● Ликовни конкурс компаније „Форма идеале” за прваке и предшколце – „Нацртај, 

обоји и освоји” – „Моја идеална соба” 
● Школски ликовни конкурс „Портрети знаменитих Срба” 
● „Мали Пјер”, Пријатељи деце 
● „Дај ми реч да је насликам”, ОШ „Свети Сава” Шабац 
● Ликовни конкурс „Мој град – моја општина“, ШУ Београд 
● Ликовно-литерарни конкурс „Зашто волим ћирилицу”, Удружење свесловенске 

писмености и заштите ћириличног писма 
● Ликовни конкурс „Дани ћирилице Баваниште” 
● Ликовни конкурс „Крв живот значи”, Црвени крст Раковица 
● Ликовни конкурс „Васкршње ликовне радости”, Пријатељи деце Раковица 
● Ликовни конкурс „Линија и боја чаролија моја”, Дечји културни центар Ниш 
● Ликовни конкурс „Упознајмо птице”, Пријатељи деце 
● Ликовни конкурс „Шта моју душу чини срећном“ 
● Фото-конкурс „Мој љубимац”, Дечји културни центар Београд 

 
 

IX.2 Предавања 
 

● „Српски знаковни језик и значај билингвалног образовања” – Слађана Гордић, 
секретар ГОГБ-а, Михаило Гордић, потпредседник ГОГБ-а и Ивана Бућко, 
представник ЕФСЛИ-ја.  

● „НЕ телесном кажњавању, ДА позитивном родитељству” – Сузана Николић и 
Наташа Тончев Благојевић. 

● Обележавање Светског дана књиге – предавање и квизови из области књижевности 
за ученике млађих разреда – Тамара Трифуновић Живковић. 

● Предавање „Злоупотреба психоактивних супстанци” за ученике 6. рареда – проф. 
др Снежана Ђорђевић, начелник Одељења за токсиколошку хемију Центра за 
контролу тровања Војномедицинске академије и мајку ученице Петре Ђорђевић 
6/2. 
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IX.3 Посете 
 

Планиране посете биоскопима, позориштима, представама, музејима и фестивалима 
нису реализоване због неповољне епидемилошке ситуације и забране окупљања великог 
броја људи у затвореном простору. Реализован је само наградни одлазак одељења 6/1 у 
биоскоп (награда за највишу кулу од сакупљене старе хартије у акцији „Сачувај дрво – 
рециклирај”). 
 
 

Остале активности: 
 Пројекат школски часопис „Сонет” 
 Приредба у боравку „Осташе нам после Вука лепа слова и азбука” 
 Тематски пројекат „Знаменити Срби”  
 Тематски часови поводом обележавања Савиндана 
 Обележавање „Дана розе мајица“ 
 Акција „Читајмо гласно” 
 Акција прикупљања старе хартије и такмичење у рециклажи „Сачувај дрво – 

рециклирај” 
 Акција „Читам, па шта” 
 Акција Удружења „Наша кућа” 
 Свечаност поводом јубиларног десетог Међународног ликовно-литерарног 

конкурса Удружења свесловенске писмености и заштите ћириличног писма „Завет 
ћирилица” 

 Међународна конференција „Сусрет традиоционално и модерног” 
 

Изложбе: 
● „Добро дошли, прваци” (изложба змајева за прваке у холу школе) 
● „Дошла дошла, јесени – изложба јесењих плодова и фигурица” (изложба ученика 

из боравка у холу школе) 
●  „Животиње су равноправни становници наше планете који имају једнако право на 

живот као и ми” (изложба ученика млађих и старијих разреда у холу школе) 
● „Здравље на уста улази” – Светски дан здраве хране (изложба ликовних, вајарских 

и литерарних радова ученика старијих разреда у холу школе) 
● Изложба портрета знаменитих Срба поводом обележавања Дана школе 
● Изложба славских колача и мафина поводом обележавања Савиндана 
● Изложба ликовних радова (лик Светог Саве и задужбина Немањића) поводом 

обележавања Савиндана 
● Изложба ликовних радова „Љубав” – поводом Дана жена 
● Изложба васкршњих радова ученика 
● Изложба удараљки које су ученици правили на часовима музичке културе 
● Изложба иницијала и награђених радова поводом обележавања Дана свесловенске 

писмености 
● Изложба ученичких радова на тему Математика и уметност поводом обележавања 

маја као месеца математике 
  

Панои: 
● Добро дошли, прваци 
● Кишобран – јесењи пано 
● Срећна породица (поводом обележавања Дечје недеље) 
● Светски дан јабука 
● Светски дан здраве хране 
● Обележавање годишњице рођења Вука Стефановића Караџића 
● Новогодишњи панои 
● Новогодишња јелка 
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● Панои посвећени Светом Сави 
● Пано Дан розе мајица 
● Пано посвећен 8. марту 
● Пролећни панои 
● Панои Еколошки бонтон 
● Морско дно 

 

X СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
 

 
 

У току првог полугодишта у нашој школи, због неповољне епидемиолошке 
ситуације, нису реализована планирана спортска такмичења која су се претходних година 
одржавала (није реализована „Трка за срећније детињство” у организацији Црвеног крста, 
као ни спортске активности и турнири који су претходних година организовани поводом 
Дана општине Раковица и „Дечје недеље”).  

Ученик наше школе Аљоша Михајловић 3/2 учествовао је на јесењем првенству 
Београда за атлетске школе и одбранио је титулу прошлогодишњег првака у дисциплини 
50 метара препоне, на зимском првенству Београда освојио је прво места, а на  пролећном 
кросу Београда био је трећи.  

У циљу смањења насиља, организована је акција „Изађи ми на пенал” у којој су 
учествовали ученици 5. разреда. У току другог полугодишта организована је фер-плеј 
утакмица између ученика одељења 4/1 и 5/1.  

  

XI ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ 
 

 
 

 
У току школске 2021/2022. године учествовали смо у хуманитарној акцији „Рука – 

руци (друг – другарици, другарица – другу)” која је одржана са циљем прикупљања 
школског прибора за децу са Косова и Метохије коју организује Удружење свесловенске 
писмености и заштите ћириличног писма  под слоганом „Једна свеска за срећан почетак”.  
    Редовно учествујемо у хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп”, а ове школске 
године узели смо учешће у прикупљању паклица цигарета које организује Удружење 
„Наша кућа”.  
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XII САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

 
 

 

XII.1 Сарадња са родитељима 
  

Током школске 2020/21.године сарадња школе са родитељима реализовала се у 
измењеним околностима: 

 Кроз заједничка „Отворена врата” у септембру и октобру; 
 Кроз појединачне индивидуалне сусрете родитеља и одељењских старешина, 

уколико су били неопходни. Најчешћи вид комуникације и размене информација 
између родитеља и наставника одвијао се електронски, путем мејла и платформе за 
наставу на даљину – Мајкрософт Тимс; 

 Планирање и реализација родитељских састанака у вези са организацијом и 
остваривањем образовно-васпитног рада, који су такође организовани 
електронским путем; 

 Пружање подршке родитељима у раду са децом, односно ученицима којима је 
потребна додатна образовна подршка, на састанцима тимова за пружање додатне 
образовне подршке; 

 Пружање подршке родитељима у раду са ученицима код којих постоје проблеми у 
понашању (сарадња у одабиру и реализацији активности појачаног васпитног и 
друштвено-корисног рада), уколико је то било неопходно у школи и колико је било 
могуће електронским путем; 

 Упознавање родитеља са важећим законима, конвенцијама, Протоколу о заштити 
деце односно ученика од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања и 
другим документима од значаја за правилан развој деце/ученика, упућивањем на 
њихову садржину (истакнути су на званичној интернет страници школе); 

 Партиципација родитеља у тимовима који функционишу у школи (Тим за заштиту 
ученика, Тим за инклузију, Стручни актив за развојно планирање, Тим за квалитет 
рада установе, Тим за самовредновање); 

 Сарадња са Саветом родитеља (седнице, осим конститутивне и последње у  
наставној години, одржане електронским путем); 

 Обука за родитеље ученика првог разреда „ДА позитивном родиељству, НЕ 
телесном кажњавању деце”, реализована путем платформе Мајкрософт Тимс; 

 Сарадња и саветодавни рад са родитељима приликом тестирања деце за упис у 1. 
Разред; 

 Сарадња са родитељима у оквиру комисије за избор ученика и спортисте 
генерације; 

 Сарадња са родитељима приликом обележавања школске славе Св. Саве (родитељи 
узели учешће у прављењу колача за школску изложбу); 

 Предавање за ученике 6. разреда (мајка ученика је представила сопствено занимање 
– рад на одељењу токсикологије и начини откривања конзумената психоактивних 
супстанци, а уједно и истакла значај превенције болести зависности); 

 Сарадња са родитељима приликом активности везаних за полагање завршног 
испита и уписа ученика у средње школе (приговори, попуњавање листе жеља). 
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XII.2 Сарадња са друштвеном средином 
 

Школа остварује сарадњу са свим основним и средњим школама на општини, са 
Центром за културу, Црвеним крстом, Ватрогасним савезом, Канцеларијом за младе, 
Пријатељима деце, ДКЦ Београда, МУП-ом Раковице, Домом здравља, Одељењем за 
образовање Раковице, Градским секретаријатом образовања, Школском управом и многим 
другим организацијама од значаја за рад школе. 

Са Градском општином Раковица и Центром за културу Раковица смо сарађивали 
учешћем у манифестацији „Буди пажљив и сналажљив”. 

Остварили смо одличну сарадњу са Фондацијом „Мир Божији” и Српском 
православном црквом који су осмислили пројекат са циљем употпуњавања и 
проширивања знања о Немањићима кроз игру, учење и развијање такмичарског духа који 
је присутан код младих људи. 
 

XII.3 Међународна сарадња 
  

Настављена је сарадња са највећим европским образовним програмом – Еразмус+ 
Европске Уније. Под покровитељством организације Еразумс+ Европске Уније нaшa 
школа је узела учешће у међународном пројекту „Crimson through Debate to become global 
Citizens” у оквиру Школских партнерстава за размене за који смо аплицирали као 
сарадници ОШ „Франце Прешерн” из Марибора. Осим наше школе, у овом пројкету 
учествују и школе из Турске, Шпаније, Италије и Грчке, а циљ пројекта је размена добре 
праксе у коришћењу дебате у настави.  

Ове школске године остварили смо сарадњу са ОШ „Мехмедалија Мак Диздар” из 
Сарајева, ОШ „Пале” са Пала и ОШ „Небојша Јерковић” из Буђановаца код Руме. 
Потписан је Протокол о сарадњи између школа и договорене су смернице у даљем раду 
које се тичу оснаживања поверења између различитих друштвених група и народа, 
обезбеђивања пријатељских односа са земљама у региону, прихватања културне 
разноликости и интеркултурално разумевање. У току другог полугодишта посетили смо 
новостечене пријатеље. Посета школама „Мехмедалија Мак Диздар” из Сарајева и „Пале” 
са Пала реализована је у марту, посета ОШ „Небојша Јерковић” из Буђановаца код Руме 
реализована је у јуну, а посета ОШ „Пале“ са Пала, уз учешће на манифестацији „Мостови 
пријатељства”, реализована је у августу. Ове посете имале су за циљ размену искустава 
кроз примере добре праксе које имају за циљ праћење иновација у настави, као и 
развијање и афирмацију талената ученика. Све школе заједнички учествују у пројекту 
„Интеркултура и размена за модернизацију школа и развој добросуседских односа”, који 
промовише добросуседске односе и друштвено-економског развој уз подстицање 
модернизације наставног процеса, хоризонтално учење наставног кадра, рад ученика на 
заједничким пројектима уз истовремено уклањање стереотипа и предрасуда. Посебна 
пажња је посвећена постављању заједничке стратегије за решавање идентификованих 
проблема кроз одређивање заједничких развојних тематских приоритета; пројекат ће 
допринети развоју професионалних компетенција наставника, као и развоју 
предузетничких компетенција ученика – учешћем у заједничким пројектима, ученици би 
се професионално укључили друштвени живот средине из које потичу, а тиме би стекли 
бољу перспективу за запошљавање.  

И ове школске године настављена је сарадња са амбасадом НР Кине, Институтом 
„Конфуције”, у вези са факултативним учењем кинеског језика у нашој школи. 

 
    XIII ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 

XIII.1 Заступљеност у медијима 
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У току школске 2020/2021. године, прилози о дешавањима из школе објављени су у 
различитим средствима информисања. Успех ученице Теодоре Јеремић 8/2, која је 
освојила 1. место на ликовном конкурсу „Цртамо зимску идилу”, објављен је у „Вечерњим 
новостима”. Свечаност која је уприличена у нашој школи 28. маја 2021. поводом 
јубиларног Десетог ликовно-литерарног конкурса Удружења свесловенске писмености и 
заштите ћириличног писма „Завет ћирилица” објављена је у „Вечерњим новостима”. 
Ученица Лана Драмићанин 3/3 победник је овог конкурса, а наша школа је проглашена за 
свеукупног победника.  

Школа наставља са издавањем школског часописа. Врло је репрезентативан и 
излази два пута годишње. 

Редовно се ажурирају школски сајт и званична Фејсбук-страница школе. 
 

XIV СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 
 

 
 

Семинари, обуке, вебинари и промоције 
 

Табела стручног усавршавања наставника налази се на крају Годишњег извештаја о 
раду школе у школској 2020/2021. години. (Код постављања Извештаја на сајт тај део се 
изоставља због заштите података запослених.) 

Наставници су индивидуално похађали семинаре у складу са својим планом 
стручног усавршавања.  

Семинар „Дигитална учионица” у току шклске 2020/2021. похађали су Биљана 
Благојевић, Сузана Николић, Душица Трајковић, Наташа Јаредић, Маја Динић, Сања 
Стајић, Маријана Михајловић, Драгана Тасић Стојановић, Миленка Братић, Нина 
Петровић, Наташа Тончев Благојевић, Снежана Соковић, Драгана Крстић, Јелена Трошић, 
Снежана Милић, Тамара Трифуновић Живковић, Адријана Јовић, Миланка Вучељић, 
Ксенија Дрецун, Биљана Смарс, Срђан Протић, Тијана Морић, Јелисавета Хрњаковић, 
Снежана Николић, Јелена Беседић, Тања Ђокић, Биљана Недић, Маја Милошевић, Стефан 
Станојевић.  

Сви наставници су у току другог полугодишта похађали онлајн обуку под називом 
„Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном 
образовању”.  

Семинар „Школа за 21. век – Настава која подстиче критичко мишљење и 
решавање проблема” одржан је у другом полугодишту, а семинар су похађали Јелена 
Палавестрић, наставница српског језика, Биљана Смарс, наставница географије, Бојана 
Божић, наставница математике, Душан Зарић, наставник технике и технологије и 
Адријана Јовић и Селена Шљиванчанин, наставнице енглеског језика.   

Учитељице Наташа Јаредић, Драгана Тасић Стојановић, Виолета Учур и Наташа 
Тончев Благојевић, као и наставница руског језика Ксенија Дрецун и наставница 
географије Биљана Смарс присуствовале су вебинарима „Типови интеракција – 
наставник као медијатор комуникације” и „Ванредно стање психе – како сачувати 
себе у ванредним околностима”.  

Учитељице Снежана Соковић, Миленка Братић и Нина Петровић, као и наставнице 
Адријана Јовић, Добрила  Кузмановић, Тијана Морић и Јелена Новаковић присуствовале 
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су Међународном стручном скупу – вебинару „Проговори, да видим ко си – култура 
говора и усмено изражавање”. 

Наставница биологије Тијана Морић, наставница физике Јелисавета Хрњаковић и 
учитељица Маријана Михајловић пратиле су вебинар „G Suite- израда ефикасних 
тестова знања и упитника и G Suite Meet – потпуна интеракција свих учесника 
наставног процеса”. 

Наставнице енглеског језика Биљана Вишњић и Адријана Јовић учестовале су у 
тродневном семинару „CRIMSON through Debate to become global Citizens” преко 
апликације „Зум”. 

Наставница географије Биљана Смарс, наставница руског језика Ксенија Дрецун и 
учитељица Виолета Учур присуствовале су вебинару „Од доброг плана, преко ефикасне 
евиденције до најбољих резултата и у време пандемије ковида 19”.  

Наставница информатике Биљана Недић одржала је вебинар „Проблемска 
настава на часовима информатике”.  

Учитељице Наташа Јаредић, Маја Динић и Сања Стајић присуствовале су семинару 
„Дигитални свет”.  

Учитељи Горан Мутавџић, Гордана Бранковић и Ката Чучковић присуствовали су 
семинару „Игролико учење путем рачунара”.  

Учитељица Маја Динић и наставник физичког васпитања Стефан Станојевић 
присустовали су „Обуци за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – 
основна школа”. 

Наставница математике Бојана Божић присуствовала је онлајн семинарима 
„Употреба логаритама на археолошком налазишту” и „Како су ученици савладали 
математичке функције кроз практичан експеримент”.  

Учитељица Нина Петровић похађала је три проблем солвинг радионице – „Како 
спремити ученике за Brainfinity такмичење”, „Закон о проблем солвингу” и 
„Minecraft у настави: Ученици у улози наставника”. 

Учитељица Наташа Тончев Благојевић похађала је вебинар „Како одговорити на 
изазове родитељства”.  

Учитељица Маја Динић присуствовала је „Обуци директора и наставника за 
пружање школама у процесу самовредновања”.  

Наставница српског  језика Снежана Милић, запослена и на пословима стручног 
сарадника/библиотекара, присуствовала је онлајн презентацијама уџбеника за 8. разред 
основне школе.  

Наставница српског језика Тамара Трифуновић Живковић, запослена на пословима 
стручног сарадника/библиотекара, похађала је онлајн обуку „Умеће комуникације – 
како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са 
нама”.  

Наставница руског језика Ксенија Дрецун учествовала је у „Обуци за наставу 
Грађанског васпитања” и присуствовала је презентацији нових уџбеника за 8. разред 
основне школе. 

Наставница географије Биљана Смарс присуствовала је онлајн презентацији нових 
уџбеника географије за 8. разред Издавачке куће „Нови Логос”.  

Учитељице Маријана Михајловић и Виолета Учур присуствовале су 
презентацијама уџбеника за четврти  разред издавачких кућа „Вулкан знање”, „Нови 
Логос”, „Фреска” и „Клет”. 

Учитељице Наташа Јаредић и Драгана Тасић Стојановић присуствовале су 
презентацији уџбеника за четврти разред Издавачке куће „Фреска”. 

Учитељице Виолета Учур и Драгана Тасић Стојановић присуствовале су 
презентацији новог издања уџбеника „Дигитални свет 1”.  

Педагог Сузана Николић и учитељица Наташа Тончев Благојевић организовале су 
предавање за родитеље ученика „Реци НЕ телесном кажњавању деце, ДА позитивном 
родитељству”.  Овом предавању присуствовале су учитељице првог разред.   
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Планирани семинари за школску 2020/2021. годину „Драмске игре у настави” и 
„Рад са тешким родитељима”, који развијају компетенције К3 и К4, нису реализовани 
због неповољне епидемиолошке ситуације.  
 
Угледни/огледни часови 

 
У току првог полугодишта школске 2020/2021. године нису реализовани 

угледни/огледни часови. 
У другом полугодишту реализован је угледни час Српског језика и књижевности у 

одељењима 5/1 и 5/3 (наставна једница: пројектна настава Драматизација романа „Аги и 
Ема” Игора Коларова”, Снежана Милић).  
 

XV МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА РАДА ШКОЛЕ 
 

У школској 2020/2021. години су планирана и остварена значајна улагања. Она се 
односе на: 
- Превоз запослених, струја, вода, централно грејање, комуналне услуге, потребан 
материјал за уређење и одржавање школске зграде и дворишта, услуге комуникација, 
осигурање запослених, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, канцеларијски 
материјал, усавршавање запослених – котизације за семинаре... 
- Материјал за наставу (рачунари, тастатуре, радио ЦД, звучници, слушалице, панои, 
вијаче, лопте, обручи...),  видео-спот за Дан школе, штампање часописа за Дан школе и за 
крај школске године, уређење екстеријера и ентеријера школе (комплетна реконструкција 
фискултурне сале и тоалета за ученике у боравку, окречено шест учионица), набавка 
комода и ормана за учионице, текуће поправке и одржавање... 
- Опрема за боравак (телевизор, звучници), наставна средства, реквизити за спортске 
активности, играчке, бела техника... 
 

XVI ЗАКЉУЧАК 
 

На основу годишњег Извештаја о раду школе, може се видети да је школа показала 
озбиљан ниво одговорности у планирању и организовању наставе и ваннаставних 
активности у измењеним околностима, које је условила епидемија вируса корона. Иако су 
услови реализације васпитно-образовног рада у току ове школске године били отежани, 
школа је остварила одличне резултате у следећим областима: рад на подизању квалитета 
наставе, добра сарадња са ученицима, родитељима, наставницима, представницима 
локалне заједнице и представницима релевантних институција.  

У току шкослке 2020/2021. године, бројним активностима на нивоу школе и кроз 
различите тематске пројекте, остварено је међупредметно повезивање наставних садржаја, 
што је резултирало јачањем различитих компетенција ученика, који су на занимљив и 
креативан начин трајно усвојили градиво. Ученици су подстицани на самосталан 
истраживачки рад, на презентовање резултата и на израду различитих продуктā у вези са 
одређеном темом. На тај начин развијан је и негован предузетнички дух код ученика и 
свест о значају и вредности заједничког рада.  

Остварена је сарадња са Општином Раковица, Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја, Школском управом и Градским секретаријатом за образовање, 
различитим културним, спортским, здравственим и хуманитарним организацијама. У 
односу на претходну школску годину, због специфичних услова рада, планирани садржаји 
из области спорта нису реализовани, али су ученици у већем броју учествовали у 
активностима усмереним ка креативном, пре свега ликовном и литерарном, изразу и 
постигли запажене резултате.   

Као и до сада, постојала је континуирана подршка родитеља, која је посебно била 
значајна ове школске године. Родитељска подршка огледала се у решавању текућих 
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проблема са ученицима, учешћу у школским тимовима, у заједничким пројектима и 
предавањима и у другим школским активностима. 

Школа је наставила са радом на личној промоцији – осмишљене су, организоване и 
реализоване разноврсне активности које су пласиране путем сајта школе и званичне 
Фејсбук-странице школе. У току ове школске године наставило се и публиковање 
школског часописа „Сонет”, који на интересантан начин приказује школски живот, рад 
школе и успехе ученика.  

Школа је, са својим наставним и ненаставним кадром, спремно одговорила 
изазовима које је са собом донела другачија организација наставе, која представља спој 
непосредне наставе и наставе на даљину. Наставни кадар и стручни сарадници посветили 
су пажњу усавршавању у области савремених технологија, са посебним акцентом на 
занимљиве технике и методе које се могу користи за време наставе на даљину.   

У наредном периоду трудићемо се да бројним активностима и разноврсним  
наставним методама идемо у корак са потребама савременог друштва и истакнемо значај 
школе као главног носиоца вредности.  
 

 
 

*** Саставни део Годишњег извештаја о раду школе су: Извештај о самовредновању и Извештај о 

стручном усавршавању наставника и стручних сарадника који су израђени као посебни докумети. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду,                                                                                                Директор школе, 

септембар 2021. год.                                                                                   Биљана Благојевић 


