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I РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 
 

 
Школа je почела са наставом у понедељак, 3. 9. 2018. године. Настава је организована у 
преподневној смени за све ученике од петог до осмог разреда док ученици од првог до 
четвртог разреда иду једне недеље пре подне, а друге недеље – после подне. За млађе 
ученике послеподневна смена почиње у 13:15 часова. У школи има 12 одељења од првог 
до четвртог разреда, а 13 одељења од петог до осмог разреда. Такође, у школи 
функционише и продужени боравак са четири групе: две групе ученика првог разреда, 
једна је група ученика другог разреда и једна група ученика трећег разреда.  
  
На почетку школске године у школи је било 648 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 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: 
  
Од 2. до 4. разреда: Народна традиција, Чувари природе. 
 
Ученици 7. и 8. разреда: Одабрани спорт (кошарка, рукомет и фудбал), Домаћинство, Хор 
и оркестар и Цртање, сликање и вајање. 
 
Ученици 5. и 6. разреда, уместо изборних предмета, имају слободне наставне активности: 
Чувари природе, Хор и оркестар и Цртање, сликање и вајање.   
 
Од обавезних изборних предмета изучaвају се Веронаука и Грађанско васпитање. За 
ученике петог и шестог разреда, предмет Информатика је обавезни предмет, а уместо 
назива предмета Техничко и информатичко образовање, усвојен је назив Техника и 
технологија. Такође, ученици петог и шестог разреда, поред часова Физичког и 
здравственог васпитања, похађају и ОФА (обавезне физичке активности), а ученици првог 
разреда, реализују пројектну наставу. 
  
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. Наша наставница Су веома је задовољна 
напретком ученика четвртог и петог разреда. који кинески језик уче факултативно. На 
часовима је занимљиво и пријатно. Ученици поносно показују своје свеске и објашњавају 
који кинески знак највише воле да пишу. Часови се одржавају уторком. У марту је дошла 
нова наставница кинеског језика. Ученицима четвртог разреда прикључили су се ученици 
трећег разреда. Часови ће се наставити у септембру.  
 

II  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА И УСПЕХ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. 
 

 
У школи је у септембру спроведено иницијално тестирање ученика из свих предмета, који 
су саставни део завршног испита (математика, српски језик, историја, географија, физика, 
хемија и биологија). Резултате добијенe на иницијалним тестовима наставници су 
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обрадили 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 на  сваком класификационом периоду. Наставни 
план и програм  су реализовани у потпуности. 
Наставници су, према својим задужењима, држали допунску наставу, додатни рад и 
слободне активности. 
  

 

II.1 Извештај о успеху, владању и изостанцима ученика  
 
Ученица Т. М. 7/3 полагала је разредни испит из следећих предмета: енглески језик, руски 
језик, географија и физика. За ученицу је организована припремна настава у трајању од 10 
часова из сваког предмета, али се она на њој није појављивала. 
Све испите је успешно положила и добила оцене 2, те остварила општи успех добар (2,73).  



ОШ „Франце Прешерн“                                                     Извештај о раду школе 2018/2019. 

 

5 

 

 

ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“                             УСПЕХ  УЧЕНИКА  НА КРАЈУ 2019/2020. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Одељење Укупно 

ученика 

ДЕЧ. ДЕВ. Број 

ученика 

Одл

ичан 

5,00 Вр. 

доба

р 

Доб

ар 

Дов

оља

н 

Нед

ово

љан 

Са 1 

слаб

. 

Са 2 

слаб

. 

Са 3 

слаб

. 

Са 4 

слаб

. 

Са 5 

слаб

. 

Са 6 

слаб

. 

Нео

цењ

ен. 

Вла

дањ

е 5 

Вла

дањ

е 4 

Вла

дањ

е 3 

Вла

дањ

е 2 

1/1 28 14 14 

81 

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

1/2 28 13 15 - - - - - - - - - - - - - 28 - - - 

1/3 25 12 13 - - - - - - - - - - - - - 25 - - - 

2/1 26 12 14 

81 

21 12 5 - - - - - - - - - - 26 - - - 

2/2 28 12 16 21 12 7 - - - - - - - - - - 28 - - - 

2/3 27 14 13 23 15 4 - - - - - - - - - - 27 - - - 

3/1 25 10 15 

76 

13 10 9 3 - - - - - - - - - 25 - - - 

3/2 24 13 11 17 10 7 - - - - - - - - - - 24 - - - 

3/3 27 12 15 20 14 7 - - - - - - - - - - 27 - - - 

4/1 29 12 17 

83 

24 16 4 1 - - - - - - - - - 29 - - - 

4/2 27 14 13 16 11 9 2 - - - - - - - - - 27 - - - 

4/3 27 15 12 17 15 9 1 - - - - - - - - - 27 - - - 

Укупно 

1 – 4. 

разред 

321 153 168 
321 – 81 

240 
172 115 61 7 - - - - - - - - - 321 - - - 

% 100 47,60 52,30 100 71,60 47,90 25,40 3,00 - - - - - - - - - 100 - - - 
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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
 

5/1 23 9 14 

76 

14 6 9 - - - - - - - - - - 22 1 - - 

5/2 27 11 16 15 6 10 2 - - - - - - - - - 27 - - - 

5/3 26 10 16 15 11 5 6 - - - - - - - - - 25 1 - - 

6/1 31 15 16 

91 

13 8 17 1 - - - - - - - - - 31 - - - 

6/2 30 13 17 14 8 13 3 - - - - - - - - - 29 1 - - 

6/3 30 16 14 13 6 10 7 - - - - - - - - - 30 - - - 

7/1 23 13 10 

90 

5 4 16 2 - - - - - - - - - 22 1 - - 

7/2 24 12 12 14 9 9 1 - - - - - - - - - 24 - - - 

7/3 22 9 13 11 5 8 3 - - - - - - - - - 22 - - - 

7/4 21 8 13 13 6 5 3 - - - - - - - - - 21 - - - 

8/1 25 14 11 

73 

15 5 9 1 - - - - - - - - - 25 - - - 

8/2 25 9 16 12 7 8 5 - - - - - - - - - 24 1 - - 

8/3 23 9 14 7 4 13 3 - - - - - - - - - 23 - - - 

Укупно 

5– 8. 

разр. 

330 148 182 330 161 85 132 37 - - - - - - - - - 325 5 - - 

% 100 44,85 55,15 100 48,79 25,76 40,00 11,21 - - - - - - - - - 98,48 1,52 - - 

 

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 

 
651 301 350 651 333 200 193 44 - - - - - - - - - 646 5 - - 

% 100 46,24 53,76 100 51,15 30,72 29,65 6,76 - - - - - - - - - 99,23 0,77 - - 
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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
е
за

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
к

о
р

 

д
и

р
ек

т
о
р

а
 

У
к

о
р

 Н
а
ст

. 

в
ећ

а
 

у
к

у
п

н
о
 

Дошло до 

промене 

у 

понашањ

у 

(бр. уч) 

Нема 

проме

на  

у
к

у
п

н
о
 

1. 81 / / / / / / / / / / / / / / / 14 

2. 81 / / / / / / / / / / / / 1 / 1 39 

3. 76 / / / / / / / / / / / / / / / 32 

4. 83 / / / / / / / / / / / / / / / 45 

5. 74 2 / / / / / 2 / / / / / 11 2 13 23 

6. 90 1 / / / / / 1 / / / / / 4 1 5 22 

7. 89 1 / / / / / 1 / / / / / / 1 1 24 

8. 73 1 / / / / / 1 / / / / / 5 1 6 34 

∑ 647 5 / / / / / 5 / / / / / 21 5 26 233 



ОШ „Франце Прешерн“                                                     Извештај о раду школе 2018/2019. 

 

8 

 

 

 

ТАБЕЛА ИЗОСТАНАКА 2018/2019. 

 

Р
А

З
Р

Е
Д

 М     Е    С     Е     Ц 
IX X XI XII I II III IV V VI УКУПНО 

Опр

. 

Нео

. 

Опр

. 

Нео

. 

Опр

. 

Нео

. 

Опр

. 

Нео

. 

Опр

. 

Нео

. 

Опр

. 

Опр

. 

Нео

. 

Опр

. 

Нео

. 

Опр

. 

Нео

. 

Опр

. 

Нео

. 

Опр

. 

Нео

. 

Опр

. 

1. 202 / 266 / 258 / 411 / 499 / 41 / 301 / 263 / 244 / 77 / 2562 / 

2. 361 / 480 / 458 / 712 / 603 1 59 / 550 7 401 5 507 / 156 / 4287 6 

3. 371 / 464 / 463 / 599 / 451 / 46 / 476 / 396 / 709 / 182 / 4157 / 

4. 168 / 222 / 159 / 84 / 39 / 23 / 188 / 193 / 275 / 15 / 1366 / 

5. 467 / 440 3 533 2 972 3 652 4 107 / 627 2 461 2 686 11 218 1 5162 28 

6. 483 2 658 32 788 4 974 10 564 20 97 1 975 13 1130 17 796 15 311 2 6776 116 

7. 476 1 888 9 858 6 1583 39 1133 9 91 1 1233 8 1019 17 1251 16 554 2 9127 108 

8. 615 4 817 22 815 41 1273 61 685 21 55 4 943 34 994 38 918 21 / / 7083 239 

 

 

 

УКУПНО 

ОПРАВДАНИХ 

УКУПНО 

НЕОПРАВДАНИХ 

УКУПНО 

ИЗОСТАНАКА 

40520 497 41017 
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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 Одељењска 

заједница 

 Планирано Одржано Планирано Одржано  Планирано  Одржано  Планирано  Одржа

но 

Планирано  Одржано Планирано  Одржано 

Маријана Михајловић       648 648 36 36 / / 36/36 72 36 36 36 36 

Драгана Т. Стојановић       648 648 36 36 / /  36/36 72 36 36 36 36 

Виолета Учур 648 648 36 36 / / 36/36 72 36 36 36 36 

Миленка Братић       720 720 36 36 / / 36 36 36 36 36 36 

Наташа Т. Благојевић       720 720 36 36 / / 36 36 36 36 36 36 

Нина Петровић       720 720 36 36 / / 36 36 36 36 36 36 

Наташа Јаредић       720 720 M – 18 

СЈ – 18 

18 

18 

/ / 36 36 36 36 36 36 

Маја Динић       720 720 M – 18 

СЈ – 18 

18 

18 

/ / 36 36 36 36 36 36 

Сања Стајић       720 720 M – 18 

СЈ – 18 

18 

18 

/ / 36 36 36 36 36 36 

Горан Мутавџић 720 720 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Гордана Бранковић 720 720 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Ката Чучковић 720 720 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

УКУПНО 8424 8424 432 432 108 108 432/108 540 

 

432 432 432 432 
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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 Одељењска заједница 

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

Јасмина Самарџић 704 696 18 49 18 56 / / / / 36 33 

Јелена Трошић 649 651 16 48 18 33 / / 36 34 34 32 

Тамара Ж. Трифуновић 604 608 36 48 36 52 / / 18 40 / / 

Биљана Вишњић 648 645 36 45 / / / / 36 36 36 36 

Виолета Јорданов 276 275 18 16 18 16 / / / / / / 

Весна Петек Ребихић 720 720 36 36 36 35 / / 18 18 / / 

Тања Тадић / 

/ Татјана Ћопић 

648 626 36 15 / / / / 36 25 / / 

Маргита Почековац 276 274 / / 18 22 / / / / / / 

Ивана Јовановић 568 559 36 45 18 28 / / / / / / 

Соња Радибратовић 712 711 36 29 18 27 / / / / / / 

Миланка Вучељић 568 568 36 39 36 36 / / 36 37 / / 

Савка Ракић 720 722 18 21 36 36 / / 36 36 36 35 

Тијана Морић 

Биологија 

Чувари природе 

 

204 

108 

 

204 

108 

 

/ 

 

/ 

 

18 

/ 

 

24 

/ 

/ / / / 32  

32 

Добрила  Кузмановић 708 700 18 18 18 35 / / 36 34 36 36 

Светлана Петровић 36 35 / / / / / / / / / / 

Бојан Стевановић / 

/ Немања Матић 

 

72 

 

72 

/ / / / / / / / / / 

Биљана Смарс 708 707 18 17 18 22 / / 36 39 36 35 

Срђан Протић 

Географија 

Грађанско васпитање 

 

108 

246 

 

 

106 

244 

 

18 

 

17 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

36 

 

35 

 

/ 

 

/ 
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Јелисавета Хрњаковић 708 706 18 30 18 73 / / 36 37 32 32 

Снежана Николић 

Хемија 

Домаћинство 

 

492 

144 

 

487 

144 

 

18 

 

35 

 

18 

 

49 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

33 

 

33 

Душан Зарић 720 708 / / / / / / 36 36 / / 

Лела  Минић / 

/ Драган Лазаревић 

420 401 / / / / / / 36 36 / / 

Јелена Беседић 706 706 / / / / / / 36 36 16 15 

Данијела  Живанчевић 

Музичка култура 

Хор и оркестар 

 

576 

 

576 

/ / / /  

36 

 

36 

 

104 

 

 

104 

 

36 

 

36 

Тања Ђокић 

Ликовна култура 

Цртање, сликање и 

вајање 

 

570 

70 

 

571 

70 

/ / / /  

108 

 

108 

/ /  

36 

 

36 

Стефан Станојевић 

Физичко и здравствено 

васпитање 

ОФА 

 

 

432 

324 

 

 

421 

313 

/ / / / / /  

 

36 

 

 

34 

/ / 

Маја  Милошевић 736 736 / / / / / / 36 72 36 36 

Биљана Недић 360 356 / / / / / / 36 33 / / 

Јелена  Војиновић 720 717           

Душица Трајковић 108 104 / / / / / / / / / / 

 

УКУПНО 

 

 

16369 

 

16247 

 

412 

 

508 

 

342 

 

544 

 

144 

 

144 

 

684 

 

722 

 

435 

 

427 



ОШ „Франце Прешерн“                                                     Извештај о раду школе 2018/2019. 

 

12 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

Српски језик Јасмина Самарџић 18 25 

Српски језик Тамара Трифуновић Живковић 18 29 

Математика Ивана Јовановић 20 19 

Математика Соња Радибратовић 20 19 

Математика Миланка Вучељић 20 21 

Биологија Тијана Морић 30 30 

Географија Биљана Смарс 20 20 

Историја Добрила Кузмановић 13 15 

Физика Јелисавета Хрњаковић 30 34 

Хемија Снежана Николић 30 30 
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II.3 Секције и слободне активности 
 

 
 

Назив секције: Географска секција 
Име и презиме наставника: Биљана Смарс 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
септембар 2018 
– јануар 2019. 

Полазници Географске секције су ученици петог и шестог разреда  који 
су показали велико интересовање и мотивацију у раду. 
У септембру, ученици су упознати са планом рада, где су износили 
своја интересовања и идеје. Ученици су током полугодишта 
истраживали о различитим хидролошким објектима на планети 
(„Најдуже реке света – Нил и Амазон“), радили презентације на 
различите теме у вези са васионом и астрономијом („Звезде“, „Сунчев 
систем“, „Велики астрономи“, којом приликом су истраживали 
биографије Галилеа Галилеја, Николе Коперника, Ђордана Бруна, 
Милутина Миланковића), израдили паное о сунчевом систему – 
револуцији Земље, хидросфери  и националним парковима Србије. 

23. 10. 2018. Ученици су посетили  Меморијални музеј Јована Цвијића, кућу на 
Копитаревој градини у којој је велики географ и научник радио и 
живео. Кућа је саграђена 1905. године, у старом културно-историјском 
језгру у центру Београда, према нацртима и жељама самог Цвијића. 
Кућа Јована Цвијића са баштом још увек одражава дух времена с 
почетка 20. века. Јован Цвијић је оснивач савремене југословенске 
географије и први модерно образовани научник Србије. У музеју, 
ученици су могли да погледају богату поставку о животу и раду 
Цвијића, а такође и да чују многе детаље Цвијићевог живота од стране 
стручног вођства музеја. Циљеви посете су: упознавање са животом и 
делом великана српске географије, развој опште културе, 
социјализација ученика и култура понашања на јавном месту. 

29. 11. 2018. Ученици шестог разреда посетили су „Фестивал науке“, који се ове 
године одржавао под слоганом  „Земља будућности“. Фестивал је једна 
велика научно-фантастична бина на којој се сасвим обични предмети 
претварају у моћне научне инструменте, а сложени научни процеси и 
формуле – у занимљиве игре. Хала 3 Београдског сајма постала је једно 
узбудљиво научно игралиште на којем су деца могла да се поиграју 
науком и да сазнају много тога из домена науке, на нов и свеж начин. 
Водичи кроз овогодишњу Земљу будућности били су школарци из целе 
Србије који имају прилично оригинална и неретко сасвим иновативна 
решења за многе научне изазове. Гости Фестивала науке биле су и 
научне институције из Аустрије, Чешке, САД-а, Пољске, Естоније и 
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Француске. 

11. 12. 2018. Корелацијски час са наставом Грађанског васпитања кроз Kahoot квиз 
на тему: „Географија Великог рата“, где су ученици имали прилике да 
погледају документарни филм о страдању српске војске приликом 
повлачења преко албанских планина са географског аспекта, а затим да 
сазнају пуно географских чињеница кроз занимљива питања на квизу. 

јануар 2019. Ученици су радили пано на тему: „Национални паркови Србије“. 

март 2019. Обележавање значајних датума у еколошком календару: 
Поводом обележавања Светског дана вода, 22. марта, ученици су кроз 
интерактивне презентације и предавања указали на значај и проблеме 
загађења воде на планети и израдили тематске паное на тему Светског 
дана воде. Обележили смо и Светски дан шума, 21. март. 

април / мај / 
2019. 

Корелацијски час са предметом Домаћинство на тему: Како 
испланирати интересантно путовање? 
Скајп са Аргентином. 

10. 6. 2019. Ученици Географске секције посетили су Ботаничку башту 
„Јевремовац“ која се простире кроз сами центар града. Ученици су, 
кроз непуних 90 минута шетње кроз најразноврсније биљке из Европе и 
читавог света, употпуњавали и проверавали своја знања из биологије и 
географије, стечена у школским клупама. Посета је реализована под 
стручним вођством. Ученици су највише били одушевљени 
стаклеником са мноштвом тропских и суптропских егзотичних биљака, 
а који је јединствена грађевина у нашем делу Европе и најатрактивнији 
садржај целе баште. 

јун 2019. Часове секције обогатила је примена информационих технологија, а 
ученици су упознати са различитим званичним сајтовима где могу 
добити важне информације и проширити своја географска знања и 
интересовања (сајт Републичког хидрометеоролошког и сеизмолошког 
завода). 
Евалуација рада секције. 

 

Назив секције: Форум театар секција 
Име и презиме наставника: Добрила Кузмановић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018. Формирана секција. У секцију укључени ученици 6. разреда.  

октобар 2018. Ученици проналазе теме у широј друштвеној заједници, као и у свом 
школском животу (проблеми младих, међусобно разумевање и 
толеранција) и од њих праве сценарио.  

новембар 2018. Рад на техникама Форум позоришта и улози џокера. Рад на карактеру 
ликова и разумевању битности спознаје њиховог карактера. 

децембар 2018. Рад на форум представи „Уа, штреберу“ и форумовање са ученицима 
6/2. 

јануар 2019. Увежбавање игара и вежби које се користе у позоришту. Вежбе рада са 
публиком. 

фебруар 2019. Рад на осетљивим темама у школи (националне мањине). Прикупљање 
података за сценарио. 
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март 2019. Дефинисање проблема и рад на ликовима за представе „И другачији смо 
исти“ и „Предрасуде“. 

април 2019. Рад на форум представи „И другачији смо исти“ и форумовање са 
ученицима 6/2. 

мај 2019. Посета позоришту и гледање едукативне представе „Здравкина лекција 
о саобраћају“. Сарадња са ОШ „Филип Филиповић“. 

јун 2019. Рад на форум представи „Предрасуде“ и форумовање са ученицима 6/2. 

 

Назив секције: Млади физичар 
Име и презиме наставника: Јелисавета Хрњаковић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018. Формирана секција. У секцију укључени ученици седмог и осмог 
разреда. 
Израда паноа на тему „Очувајмо озонски омотач“, „Осцилаторно 
кретање“, „Таласно кретање“. 

октобар 2018. Израда презентација на тему „Ублажавање последица природних 
катастрофа“; прикупљање чланака са интернета о познатим научницима 
19. века; посета Сајму књига; рад на припреми ученика за такмичење. 

новембар 2018. Рад на припреми ученика за такмичење . 

децембар 2018. Посета Фестивалу науке; рад на припреми ученика за такмичење. 

фебруар 2019. Обновљиви и необновљиви извори енергије, светлост – извођење 
огледа. Учешћа на општинском такмичењу. 

март 2019. Израда паноа „Значајни физичари“. Учешће на градском такмичењу. 

април 2019. Израда радова на теме: „Очување планете Земље“, „Заштита од буке“. 
Учешће у реализацији угледног часа Дан вода. Учешће на републичком 
такмичењу. 

мај 2019. Израда паноа и презентација на тему „Рад и дело Михајла Пупина и 
Николе Тесле“. 

јун 2019. Анализа рада секције, формирање плана рада за следећу школску 
годину. 

 

 

Назив секције: English 4U 

Име и презиме: Биљана Вишњић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018. Организација и припрема Дана језика (25 ученика седмог, шестог и 
петог разреда учествовало је у организацији, као и наставница кинеског 
језика и студент волонтер из Туниса) – 4 скајп часа (1 мистериозни 
скајп и 3 виртуелна излета) као и 2 часа са темом Сусрет три културе – 
Кина, Тунис и Србија 

октобар 2018 

 – јануар 2019. 

Програм Скајп у учионици, у организацији Мајкрософтове заједнице 
едукатора – организовано 7 различитих контаката са учионицама и 
музејима широм света (21 ученик седмог, шестог и петог разреда уз 
гостовање ученика трећег, четвртог и осмог разреда, као и осталих 
ученика петог, шестог и седмог разреда). 
Један од тих контаката било је и учешће у глобалном догађају 
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Скајпатону, кроз светско такмичење у знању поп културе и коришћење 
квиза кахут. 
Треба издвојити и Мистериозни скајп са Грчком након кога смо остали 
у контакту и редовном поштом разменили писма и слаткише. 

фебруар 2019 

 – април 2019. 

Припрема ученика за међународно такмичење у знању енглеског 
језика Хипо (11 ученика се пријавило). Петоро ученика остварило је 
максималан број бодова и тиме стекло право да учествује у 
полуфиналу овог такмичења. 

фебруар 2019 

 – јун 2019. 

Програм „Скајп у учионици“, у организацији Мајкрософтове 
заједнице едукатора – организовано 9 различитих контаката са 
учионицама широм света (25 ученикa седмог, шестог и петог разреда, 
уз гостовања ученика трећег и четвртог, као и осталих ученика петог, 
шестог и седмог разреда). 
Скајп секција English 4U успешно је завршила рад ове школске 
године. На секцији је написан правилник рада скајп клуба, нацртана је 
карта наших скајп дружења, редовно се ажурира гугл карта наших 
виртуелних путовања. 
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1j81ize6eINwCkE6ye7
5N8jtUrzily_Cv&ll=11.049874843961813%2C-
143.96664807450225&z=2 
Ове године прешли смо преко 100 000 виртуелних километара. 
Стални чланови секције добили су сертификате за учешће у овом 
нашем пројекту. 

 

Назив секције: Драмска секција 
Име и презиме: Јелена Трошић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

Прво 

полугодиште 

(један час 

недељно) 

У току првог полугодишта одржано је 23 часа драмске секције (10 
часова са ученицима петог разреда и 13 часова са ученицима седмог 
разреда). На часовима драмске секције ученици су савладали кретање на 
сцени, овладали техником концентрације, импровизације, мимике, геста 
и пантомиме. Радили смо вежбе ишчитавања и савладавања текста 
спремајући две представе: ученици седмог разреда (међу којима је било 
и ученика шестог и осмог разреда; укупно 54 ученика) спремали су 
представу „Солунци говоре“, поводом обележавања стогодишњице од 
завршетка Великог рата. Рад на овој представи трајао је од септембра до 
новембра месеца, када је изведена прва представа у холу школе пред 
великим бројем гледалаца. Ученици су ову представу извели и у КЦ 
Раковица поводом обележавања Дана школе, а потом је 13 ученика 
наступило у позоришту Мадленијанум на позив представнице Руског 
дома, 15. 1. 2019, а поводом обележавања српско-руског братства. 
Представа „Солунци говоре“ била је део истоименог школског пројекта 
који је награђен за продукцију на конкурсу Дечјег културног центра. 
Друга представа која је припремана са ученицима петог разреда носи 
наслов „Боже мили, чуда великога“ и део је пројектне наставе која се 
реализује у петом разреду. Сви ученици одељења 5/2 и 5/3 узели су 
учешће у овом разредном пројекту. Као резултат рада, настали су видео-
снимци који ће бити саставни део представе чије је приказивање 
планирано у другом полугодишту школске 2018/2019. године. 

Друго У току другог полугодишта одржано је девет часова драмске секције са 
ученицима петог разреда. Припремана је позоришна представа „Боже 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1j81ize6eINwCkE6ye75N8jtUrzily_Cv&ll=11.049874843961813%2C-143.96664807450225&z=2
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1j81ize6eINwCkE6ye75N8jtUrzily_Cv&ll=11.049874843961813%2C-143.96664807450225&z=2
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1j81ize6eINwCkE6ye75N8jtUrzily_Cv&ll=11.049874843961813%2C-143.96664807450225&z=2
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1j81ize6eINwCkE6ye75N8jtUrzily_Cv&ll=11.049874843961813%2C-143.96664807450225&z=2
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полугодиште 

(један час 

недељно) 

мили, чуда великога“. У оквиру представе приказани су и едукативни 
филмићи из области народне књижевности у којима су приказане 
различите драматизације, презентације, истраживачки задаци, развој 
језика. У школској библиотеци је 11. 6. 2019. године изведен јавни час 
коме су присуствовали родитељи ученика 5/2 и 5/3. Пре самог извођења 
одржана је генерална проба, припремани су костими и сценографија. 

 

Назив секције: Литерарна секција 

Име и презиме: Тамара Трифуновић Живковић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

Прво 

полугодиште 

(један час сваке 

друге недеље) 

На часовима су реализоване следеће активности:  
- вежбе за усвајање ортоепске, ортографске, граматичке, лексичке и 
стилске норме српског језика 
- вежбе за богаћење речника, језичког и стилског израза  
- израда литерарних радова на задате теме 
- учешће на литерарном конкурсу поводом обележавања 150 година од 
рођења Михаила Петровића Аласа 
- учешћа на такмичењу младих песника  
Вођена је и драмска секција у оквиру припрема за обележавање школске 
славе Светог Саве. 
На часовима драмске секције реализоване су следеће активности:  
- читачке пробе и анализа говорних радњи 
- вежбе покрета и гестова 

Друго 

полугодиште 

(један час сваке 

друге недеље) 

У току Другог полугодишта одржано је 23 часа литерарне секције (9 
часова са ученицима петог разреда, 8 часова са ученицима седмог 
разреда и 6 часова са ученицима осмог разреда). У Другом полугодишту 
ученици су писали самосталне радове на задате теме (са посебним 
фокусом на писање поезије) и учествовали су на следећим литерарним 
конкурсима: конкурс ,,Божидар Тимотијевић“, конкурс ,,Светосавље и 
наше доба“, конкурс ,,Богатство различитости“ („Желим ти бити 
пријатељ“), конкурс ,,Мали победник“, конкурс ,,Мој љубимац“, као и 
на међународном фестивалу ,,Дјечје царство“, који је одржан у 
Бањалуци.  
Ученици су имали и час Читалачког клуба на којем су тумачили 
приповетку ,,Пронађи и заокружи“ Горана Петровића, на основу које су 
писали самосталне радове на тему детињства и одрастања (уз помоћ 
фотографија из свог фото-албума).  

 

Назив секције: Биолошко-еколошка секција 
Име и презиме: Савка Ракић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 

2018. 

Формирана је секција  за школску 2018/19. годину. 
Усвојен је план рада секције. 

октобар 

2018. 

Пригодним предавањем, обележен је Светски дан заштите животиња (4. 
октобра). 
Формиране су групе  у оквиру секције, извршено евидентирање чланова, 
подељени задаци и задужења члановима секције. 
Обележен је Светски дан хране – радови ученика изложени су на паноу 
у холу школе. 
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Ученици су пресађивали цвеће у кабинету биологије. 

новембар 

2018. 

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. 
Обележен је Светски дан борбе против сиде  (1. 12). 

децембар 

2018. 

Ученици су од рециклажног материјала израђивали употребне и украсне 
предмете. 
Чланови секције су уређивали  кабинет биологије. 

јануар 

2019. 

Чланови сеције су  од рециклажног материјала израђивали употребне и 
украсне предмета. 

фебруар 

2019. 

Чланови секције су правили једноставне микроскопске препарате и исте 
користили за микроскопирање. 
Чланови секције су од рециклажног материјала израђивали употребне и 
украсне предмета. 

март 

2019. 

Поводом  Светског дана вода  (22. 3), чланови секције су припремили 
пригодно предавање ученицима. 
Чланови секције су припремили пригодно предавање ученицима о 
„Воденом екосистему“. 
Чланови секције су прикупљали биљке за хербаријум и урадили 
хербарску збирку. 

април 

2019 

Чланови секције су, поводом Дана планете Земље (22. 4), израдили 
пригодан  пано. 

мај 

2019. 

Чланови секције  су припремили предавања о болестима зависности  и 
угроженим врстама биљака у свету. 
Сарадња са ДКЦ и учешће у Kолажном програму „Трагом Милутина 
Миланковића“. 

јун 

2019. 

Чланови секције су, поводом Дана заштите животне средине (5. 6), 
припремили пригодно предавање и израдили пано, 
Извршена је анализа рада секције и чланови секције су дали предлоге за 
унапређење рада у следећој школској години. 

 

Назив секције: Рукомет и фудбал 

Име и презиме: Маја Милошевић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018 

– јун 2019. 

У Секцији рукомета учествовали су ученици 5/2 одељења (10 ученика: 2 
дечака и 8 девојчица). 
Секција се изводила уторком у време 7. часа. Теме које су током године 
обрађене су: контрола, вођење лопте у месту и кретању, додавања, 
шутеви (бочни, скок-шут, чеони, једнострука финта, тактички задаци 
поставка играча у нападу и одбрани и акције. Углавном су ученици 
савладали елементе технике. 
Што се тиче резултата на општинском нивоу, постигнути су следећи 
резултати: треће место девојчице 5. и 6. разреда, као и дечаци 7. и 8. 
разреда. 
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Остварен је предвиђени фонд од 36 часова годишње. 

септембар 2018 

– јун 2019. 

Учествовали су ученици одељења 7/3 (5 ученика) и екипа дечака 6. 
разреда (10 ученика). 
Секција се изводила средом у време 8. часа. Теме које су обрађене 
током године су: вођења лопте, пасеви, ударци, пријеми, дриблинзи, 
одузимање лоппте, финте, тактички задаци поставке играча у нападу  и 
одбрани. 
Што се тиче резултата на општинском такмичењу, постигнути су 
следећи резултати: девојчице 5. И 6. разреда освојиле су 3. место на 
општини, као и девојчице 7. и 8. разреда. Дечаци 5. и 6. разреда 
освојили су 1. место на општини, а на градском нивоу испали су у 
четвртфиналу. 
Фонд часова на годишњем ниваоу био је 36 и у потпуности је испуњен. 

 

Назив секције: Кошарка  

Име и презиме: Стефан Станојевић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
септембар 2018 

– јун 2019. 

У овој секцији учествовали су ученици 5. и 6. разреда. Извођена је 
понедељком, током седмог часа. Теме које су обрађиване биле су: 
елементи технике (контрола лопте, вођење лопте у месту и кретању, 
хватање и додавање лопте, двокорак, финта, шут). Углавном су ученици 
успешно савладали све елементе технике, а на општинском такмичењу 
заузели су 4. место. Број часова изведене секције је 36, чиме је остварен 
план и програм за школску 2018/2019. годину. 

 

Назив секције: Хор 
Име и презиме: Данијела Живанчевић  

 

ВРЕМЕ                                   РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

октобар 2018 

– јун 2019. 

На почетку школске године направљен је избор за нове чланове Хорске 
секције. Секцију су похађали ученици  петог, шестог, седмог и осмог 
разреда. Имали су по три часа недељно – 60 часова у првом 
полугодишту и 44 у другом полугодишту и сви часови су реализовани 
према плану и програму.  
У току Првог полугодишта увежбавана је припрема наступа на 
приредбама. Изведени су наступи поводом прославе Дана школе и Дана 
Светог Саве. 
У Другом полугодишту подстицана је креативна способност ученика за 
колективно музицирање, развијање навика слушања музике, 
подстицање диживљаја и оспособљености за разумевање музичких 
порука. Подстицано је стваралачко ангажовање у свим музичким 
активностима – извођење, слушање, истраживање и стварање музике и 
развијано је креативно мишљење. 

 

Назив секције: Млади информатичари 
Име и презиме: Биљана Недић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

октобар 2018  

– јун 2019.  

15 ученика присуствовало је у Секцији. 
Решавани су логички задаци за такмичење „Дабар“. 
Вежбано је креирање програма у програму Scratch. 
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Усвојени су основни концепти програмирања. 
Рад на пројекту: „Дигитални тестови засновани на стандардима – 
математика за 1. и 2. Разред“. 

 

Назив секције: Грађевинска секција 

Име и презиме: Јелена Беседић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јун 2019. 

Секцију похађа један ученик. Обрађиване су следеће теме: 
- појам и развој архитектуре и грађевинарства; 
- одлике савремене архитектуре; 
- основни грађевински материјали и подела грађевинарства; 
- израда макета објеката. 
Одржано је 36 часова.  
Исходи: 
- развијање стваралачког и критичког мишљења; 
- стицање основних знања о развоју архитекутуре и разноврсности 
стилова градње; 
- стицање знања о врстама грађевинских објеката и њиховој намени; 
- стицање знања о техникама грађења; 
- развијање способности практичног стварања,  односно реализација 
сопствених идеја према сопстевеном плану рада и афирмација ученичке 
креативности и оригиналности; 
- развијање психомоторних способности; 
- упознавање карактеристика грађевинског техничког цртања и 
основних грађевинских симбола;   
- оспособљавање ученика да читају и користе једноставније грађевинске 
цртеже – документацију за изградњу, адаптацију и уређење стана, 
одговарајуће проспекте;  
- оспособљавање ученика да користе готове једноставне софтверске 
алате за цртање;  
- упознавање основних врста, карактеристика и примене грађевинских 
материјала;  
- стицање навика за рационално коришћење материјала и енергије. 

 

Назив секције: Папирно авио-моделарство 
Име и презиме: Лела Минић  

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јануар 2019. 

Четворо ученика 5. разреда похађало је ову секцију четвртком. Одржано 
је 16 часова. 
До сада обрађене теме:  
- мере заштите на раду; 
- рециклажа и екологија; 
- израда модела (алгоритам, скица, технички цртеж, избор материјала, 
преношење мера на материјал, сечење и лепљење материјала).  
Исходи 
Ученици: 
- правилно и безбедно користе прибор и алат за обраду материјала; 
- праве план израде предмета и план управљања отпадом; 
- одабирају материјале и алате за израду предмета; 
- мере и обележавају димензије; 
- самостално израђују једноставне моделе. 
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Назив секције: Папирно авио-моделарство 
Име и презиме: Драган Лазаревић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

фебруар – јун 

2019. 

Четири ученика похађала су секцију.  
Обрађене су следеће теме:  
- врсте папира; 
- техничко цртање; 
- врсте линија; 
- размера; 
- котирање; 
- преношење мера на материјал; 
- израда модела; 
- дотеривање модела. 
Одржано је 13 часoва. 
 Исходи:  
Ученици: 
- разликују врсте папира, научили су да цртају технчке цртеже према 
свим правилима и да самостално израђују моделе; 
- развили су стваралачко и критичко мишљење; 
- развили су психомоторне способности. 

 

Назив секције: Ракетно моделарство 
Име и презиме: Душан Зарић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јун 2019. 

Сусрети са ученицима одржавани су сваке среде. Вежбани су 
састављање и расклапање модела, израда техничке документације и 
ученици су припремани за такмичење. 
Ученици на овим часовима стичу вештине у изради модела, уче израду 
техничке документације и основе ракетне технике. 

фебруар 2019 – 

јун 2019. 

Ученици су припремани за такмичења на којима су постигли и одређене 
резултате. На овим припремама, као и на самим такмичењима, ученици 
су стицали вештине у раду, истрајности и упорности. 

 

Назив секције: Математичка секција 
Име и презиме: Соња Радибратовић, Миланка Вучељић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

–  јун 2019. 

претчас средом 

Секција броји 15 ученика 6. разреда. 
Остварем је план и програм: 
- направљен је  пано за грчки алфабет; 
- правиљене су презентације о животу и раду српског математичара 
Михаила Петровића Аласа и приказане у виду огледног часа са осталим 
ученицима 5, 7. и 8. разреда; 
- посећен је Београдски сајам књига, е-учионица за 21. век ; 
- рађено је на пројекту „Топ из Првог светског рата“ за Дан школе; 
- прављени су украси за новогодишњу јелку; 
- читане су занимљиве приче и анегдоте о познатим математичарима;  
- решавани су судоку и квизови; 
- решавани су занимљиви задаци из нумерације и важности броја 
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- решавани су конструктивни задаци троугла 
- обиђена је галерија САНУ у оквиру манифестације „Мај – месец 
математике“ 
- цртани су и прављени дијаграми и графикони 

 

Назив секције: Музичка секција 

Име  и презиме наставника: Драгана Тасић Стојановић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

–  јун 2019. 

Музичка секција је, као ваннаставна активност, важан чинилац у 
културном и јавном животу школе. Образовни циљ обухвата развијање 
музичког укуса, стваралачких способности, спонтаног изражавања, 
музичког слуха и ритма, развијање гласовних могућности и 
учвршћивање интонације, способност за фино нијансирање и изражајно 
певање применом елемената музичке изражајности. Вaспитни циљ 
oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, 
развијање тoлeрaнциje, дисциплине... У одељењу 1/2, сви ученици су 
укључени у Музичку секцију – Хор за све ученике. У оквиру првог 
полугодишта школске 2018/2019. године, ученици су имали могућност 
да покажу шта знају, како да правилно држе тело, научили су вежбе 
дисања, како да опусте грло, вежбе распевавања, распевавање певањем 
вокала, певање једноставних мотива и обрада појединих песама и 
бројалица: Државна химна, Химна школе, „Бројалица“ – Момчило 
Бајагић Бајага, „Молимо за фину тишину“ – Александар Кораћ, „Свићу 
опет румена сванућа“ – Миња Субота, „Ој, Бадњаче, Бадњаче“, „Химна 
Св. Саве“... 
Музичка секција у 1/2 имала је за циљ развијање музичког укуса, 
стваралачких способности, спонтаног изражавања, музичког слуха и 
ритма, развијање гласовних могућности и учвршћивање интонације, 
способност за фино нијансирање и изражајно певање применом 
елемената музичке изражајности, рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти 
кoлeктиву – тимски рад, развијање тoлeрaнциje, дисциплине... 
Одржано је укупно 36 часова према унапред утврђеном плану предатом 
на почетку школске године педагошко-психолошкој служби. 

 

Назив секције: Математичка секција 
Име и презиме наставника: Наташа Јаредић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јун 2019. 

Циљеви и задаци математичке секције су: проширивање и 
продубљивање стечених знања, развијање интересовања ученика за 
математику, развијање математичких способности ученика, развијање 
логичког мишљења, подстицање на самостално бављење математиком, 
подстицање ученика да развијају стваралачке способности, учешће на 
математичком такмичењу. 
У току првог полугодишта 2018/2019. школске године, деветоро ученика 
3/1 и седморо ученика 3/2 похађало је ову секцију. На досадашњих 20 
часова смо се, између осталог, припремали и за школско и општинско 
такмичење из математике и математичко такмичење Мислиша. 
Ученици су научено применили веома успешно на школском такмичењу 
из математике, а својим знањем седморо ученика освојило је пласман на 
општинско такмичење које ће бити одржано 2. марта 2019. год. 
У току другог полугодишта 2018/2019. године, деветоро ученика 3/1 и 
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седморо ученика 3/2 похађало је математичку секцију. Одржано је 16 
часова у току другог полугодишта, што је укупно 36 часова. На часовима 
су се, између осталог, ученици припремали како за школско и општинско 
такмичење из математике, тако и за математичко такмичење „Мислиша“.  
Научено су ученици применили веома успешно на општинском 
такмичењу из математике (учествовало је седморо ученика, од којих је 
четворо ученика показало изузетан резултат – Тодор Несторовић 3/1 
освојио је 2. место, Лана Томић 3/1 – 3. место, a Сара Петрић 3/2 и 
Андреј Ратковић 3/2 – похвалу) и на математчком такмичењу „Мислиша“ 
(учествовало је десеторо ученика, а Катарина Алексић 3/1 освојила је 3. 
награду).  

 

Назив секције: Музичка секција 

Име и презиме наставника: Маја Динић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јун 2019. 

Циљ и задаци ове секције јесу развијање креативности и неговање маште, 

ослобађање емоција, подстицање осамостаљивања и отварања за рад са 

другима. Деца треба да овладају ритмичким и плесним покретом, да 

вежбају концентрацију и издржљивост, глас, плес, игру, соло и групни 

наступ, тимски дух, спортски дух. Циљ је да се ученици културно и 

сценски образују, оспособе за правилно држање тела, комуникативно 

отворе, развију љубав према класичној музици и да развију тимски рад – 

како у колективу, тако и за тимски наступ. 

У оквиру секције, ученици су се упознавали са ритмичким и плесним 

покретима, концентрацијом и издржљивошћу, соло наступом и групним 

наступом, тимским радом групе. Све горенаведене циљеве и задатке 

применили су у пракси, на разним такмичењима и приредбама – како 

школским, тако и у установама од јавног значаја, на школском 

такмичењу Најраспеваније одељење и приликом наступа на приредби 

поводом школске славе Свети Сава. 

 

Назив секције: Музичка секција 

Име и презиме наставника: Наташа Тончев Благојевић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јун 2019. 

У току првог полугодишта школске 2018/2019. године са ученицима су 

на часовима Музичкe секције, кроз различите активности – што музичке, 

што ритмичке, остварени планирани циљеви за наведени период. 

Одржано је 36 часова. 

Чланови музичке секције, у оквиру које је формиран мали хор од ученика 

сва три одељења другог разреда, учествовали су на приредби поводом 

школске славе Свети Сава. Мали хор је певао ,,Химну Светоме Сави“ и 

песме ,,Ми смо деца неба“ и ,,Ко удара тако позно“. 

У раду секције постоји добра унутрашња  организaциja. Kреативност и 

стваралаштво су на високом нивоу. 
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Назив секције: Ликовна секција 
Име и презиме наставника: Виолета Учур 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јун 2019. 

У одељењу 1/3 формирана је Ликовна секција.  

У активностима Ликовне секције учествовао је велики број ученика. 

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. 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“, „Божић“, „Лик и дело 

Светог Саве“), а на којима су освајали награде и похвале. 

Осим на ликовним конкурсима, ученици су учествовали и на 

новогодишњем вашару (израђивали су новогодишње украсе, честитке, 

зимске кугле...), а који је био организован на нивоу школе. 

 

Назив секције: Спортска секција 
Име и презиме наставника: Миленка Братић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јун 2019. 

У току школске 2018/2019. године са ученицима се на часовима 

Спортске секције радило на различитим спортским активностима, како 

би се задовољила њихова различита интересовања, развијала љубав 

према спорту и колективној игри, као и поштовање правила игре и 

стацање здравих навика. 

Поред разних спортских активности, у јесењем периоду организовани су 

међуодељeњски турнири ученика другог разреда у малом фудбалу, 

између две ватре као и јесењи крос. 

У раду секције постоје добра унутрашња организација, озбиљност и 

такмичарски дух. 

 

Назив секције: Математичка секција 

Име и презиме наставника: Сања Стајић 

  

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јун 2019. 

У раду Математичке секције учествује комбинована група ученика 3/3 

(13 ученика) и 3/2 (4 ученика). 

Циљ и задаци: 

- проширивање и продубљивање стечених знања; 

- развијање интересовања ученика за математику; 

- развијање математичких способности ученика; 

- развијање логичког мишљења; 

- подстицање на самостално бављење математиком; 
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- подстицање ученика да развијају стваралачке способности. 

Рад се остварује кроз индивидуални и групни рад са ученицима. 

У раду су коришћени задаци са претходних такмичења, са интернета и 

задаци из „Математичког листа“. 

18. 1. 2019. одржано је школско такмичење. Четири ученика су остварила 

пласман  на општинско такмичење, а један је похваљен. 

Учествовано је у великом броју и на такмичењу „Мислиша“, које је у 

нашој школи организовано 14. 3. 2019. године. 

 

Назив секције: Математичка секција 

Име и презиме наставника: Маријана Михајловић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јун 2019. 

У  секцији учествују сви ученици који то желе, без обзира на успех и 

способности. Задовољавајуће је то што велики број ђака узима учешће у 

раду иако је реч о ученицима који су тек први разред. Како време одмиче, 

број ученика који желе да учествују у раду секције повећава се, па је 

приближан број ученика који учествују у раду секције – 10. 

Главне активности су усмерене су на припремање ученика за национално 

такмичење „Мислиша“, популарисање математике, ширење математичке 

културе и развијање интересовања кроз игру, решавање лепих и 

занимљивих задатака, математичких низова, приче у сликама... 

 

Назив секције: Драмско-рецитаторска секција 

Име и презиме наставника: Нина Петровић  

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јун 2019. 

Током првог полугодишта, ученици одељења 2/3, који имају афинитет 

према говору и глуми, а и накнадно заинтересовани „гости“, у склопу 

секције, увежбавали су правилно изговарање речи, исказа, краћих 

реченица и пословица, играли игре пантомиме кроз које су јачали 

визуелни контакт, мимику и гестикулацију, водили рачуна о интонацији 

реченице и паузама, упознавали се са поезијом за децу познатих српских 

песника, истраживали, увежбавали разне рецитације, учествовали на 

одељењском и школском такмичењу из рецитовања, читали непознате 

текстове, учили напамет одговарајуће улоге из обрађених драмских 

текстова из читанке, постављали сцену и одигравали, играли игре за 

ослобађање у простору... 

Рад у секцији унапредио је потенцијале ученика, а код појединих –  

допринео и неговању културе слушања саговорника. 
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Назив секције: Слободне активности 
Име и презиме наставника: Драгана Тасић Стојановић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јун 2019. 

На почетку школске године 2018/2019. у одељењима првог разреда, као 
што је и планирано, организоване су слободне активности за све 
заинтересоване ученике. 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, те из тог разлога овде неће бити наведена имена ученика, као и 
њихов број, јер су се исти стално мењали. 
Ученици су током године радили према плану који је на почетку године 
предат педагошко-психолошкој служби и одржано је укупно 36 часова. 
Слободне активности у првом разреду формиране су тако да обухватају 
рад више различитих секција које представљају облик васпитно-
образовног деловања којим се омогућује ученику да открије, задовољи и 
даље развије интересовања, склоности и способности за поједине 
области живота, рада и стваралаштва, свестрано и слободно васпитање 
ученика и његову социјализацију, а у складу са Школским програмом и 
планом рада. 
У току школске 2018/2019. године велики број ученика првог разреда 
радо је учествовао у планираним слободним активностима, а у 
појединим слободним активностима учествовали су сви ученици првог 
разреда: Игре на отвореном, посета Београдској филхармонији, изложба 
за Дан школе, Новогодишњи и Васкршњи базар... 
Велики број слободних активности реализован је на рекреативној 
настави: Игре без граница, друштвене игре, шетња шумом, певам, 
глумим, имитирам... 

 

Назив секције: Слободне активности 
Име и презиме наставника: Сања Стајић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

септембар 2018.  

– јун 2019. 

Ученици су кроз слободне активности имали прилику да искажу, 

пронађу и развијају своје способности и таленте у различитим 

областима. Учествовали су у хуманитарној акцији ЦК „Деца – деци“. 

Обележена је Дечја недељу осликавањем бетонских површина на 

спортском терену и то на тему „Моје је право да живим срећно и 

здраво“. 

Уређено је неколико тематских  ликовних  изложби у учионици. 

Кроз слободне активности припремали су се за учешће у прослави Дана 

школе. Направљена су два паноа са литерарним радовима на тему 

„Мали дечак, велики јунак – Момчило Гаврић“. 

Припремани су и за новогодишњу изложбу израђивањем украса за 

јелку. Направљене си и две јелке – једна од папира, а друга – од ПВЦ 

флаша и освојено је треће место у избору за најлепшу јелку. Украсили 

су учионицу за Нову годину. 

На школском ликовном конкурсу, поводом школске славе Светог Саве, 
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Бисера Илијашевић освојила је прву награду. 

Сваки ученик израдио је шешир за школску „Шеширијаду“. 

На Васкршњем базару били су организатори продајног штанда са 

украсним јајима и магнетима урађеним у декупаж техници. 

Током године, ученици су се радо одазивали и учествовали на многим 

ликовним и литерарним конкурсима. Различитим активностима (спорт, 

глума, друштвене игре, рецитовање, ликовно и литерарно 

стваралаштво...) ученици су исказивали и задовољавали своја 

интересовања. 

 

 

III ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У РАДУ ШКОЛЕ И ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  

 
 

* 3. септембра 2018. године, у 18.00 часова, у нашој школи организован је свечани дочек 
ученика првог разреда. Радознали, узбуђени и насмејани малишани имали су прилику да 
погледају приредбу коју су припремиле учитељице Маријана Михајловић, Драгана Тасић 
Стојановић, Виолета Учур и Миленка Братић. 

Ученике првог разреда и њихове родитеље поздравила је директорка школе Биљана 
Благојевић, представила им је учитељице, учитеље из продуженог боравка, наставницу 
енглеског језика, наставницу веронауке и стручне сараднике.  

Пуно среће у новој школској години првацима су испред Градске општине Раковица 
пожелели и председник Скупштине ГО Раковица Цвијетин Ђукановић и члан Општинског 
већа Дарко Игњатовић. Сваки првак добио је беџ са ознаком одељења у које је распоређен, 
честитку добродошлице, бојанку и пакете школског прибора које је обезбедила               
ГО Раковица. 

Читав хол био је у знаку добродошлице будућим ђацима наше школе. 

* 17. 9. 2018. године одржан је час „Мистериозни скајп“ у одељењу 7/1, на часу енглеског 
језика који је водила наставница енглеског језика Биљана Вишњић. Први пут је једно цело 
одељење имало прилику да учествује у овој глобалној игри постављања питања и 
откривања одакле су другари са друге стране екрана. Успешно је погођено да је било речи 
о Израелу, па је самим тим први пут директно разговарано са још једним континентом – 
Азијом. Како су ученици седмог разреда управо у том тренутку учили о овом континенту, 
и наставница географије Биљана Смарс била је укључена у овај пројекат.  

* Ученици другог разреда који иду у продужени боравак наше школе, заједно са својим 
учитељeм Марјаном Антићем, имали су током прве половине септембра једну необичну 
активност која је резултирала изложбом у холу школе. Лепо време ученици су 
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искористили за мале уметничке активности. У школском дворишту су од земље правили 
„мала уметничка дела“, бојили, украшавали и показали свој таленат осталим другарима. 

* 19. 9. 2018. године Центар за културу и образовање Раковица, у сарадњи са основним 
школама са територије општине Раковица, организовао је образовне радионице на тему 
живота и дела Светог Владике Николаја Велимировића. Овој радионици присуствовали су 
ученици седмог разреда наше школе у пратњи вероучитељке Јелене Војиновић. Дан 
касније, организован је и завршни квиз. У пратњи наставнице Јелене Војиновић, Маје 
Милошевић и Савке Ракић, наши ученици су се такмичили и освојили четврто место. 

* Током септембра, у Центру за културу и образовање Раковица, организоване су 
традиционалне духовне свечаности под називом „Пут духовности“. У галерији Центра 
изложена је поставка икона савремених српских уметница, а четири ученице наше школе, 
у пратњи библиотекарке Снежане Милић, биле су учеснице ликовне радионице 
„Иконопис у стрипу“. 

Ученици петог и шестог разреда, у пратњи одељењских старешина, гледали су филм 
„Руске бајке“. 

* Као и прошле године, у сарадњи са Министарством просвете и Министарством 
унутрашњих послова, организована су месечна предавања о безбедности за ученике 
четвртог и шестог разреда. Прво предавање одржано је у понедељак, 19. 9. 2018. године. 
Теме са којима су ученици упознати биле су: Насиље као негативна друштвена појава, 
Полиција у заједници, Полиција у служби грађана, Заштита од пожара, Заштита од 
техничко-технолошких опасности и природних непогода и Саобраћај. 

 * У нашој школи су и ове школске године организоване радионице под називом „Покрени 
своју будућност“, а у оквиру пројекта студентске организације AISEC. Посећивали су их 
ученици шестог и седмог разреда пратећи на енглеском језику Тунижанку Азу, задужену 
за вођење ових радионица. Радионице су биле бесплатне и врло корисне за наше ученике. 
Координатор овог пројекта била је Биљана Вишњић, наставница енглеског језика. 

* 26. 9. 2018. године, на Дан језика, у нашој школи су се смењивале различите активности 
од 12.00 до 18.00 часова. 

Дружили смо се са једним музејом из Русије, специјалним гошћама из Кине и Туниса које 
су представиле своје културе, са ученицима из Индијане, у Сједињеним Америчким 
Државама, са Центром Бафало Бил у Јелоустонском парку и Националним парком 
Калаверас биг триз у Калифорнији. 

Све је могло да се прати јавно и да се гласа путем линка 

https://edl.ecml.at/…/16168/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx. 

* Долазак јесени у наш град обележили су најмлађи ученици наше школе који су заједно 
са својим учитељицама Драганом Крстић и Снежаном Соковић насликали јесење дрво 
онако како су га видели и доживели. Док су сликали, слушали су пријатну музику како би 
њихов доживљај био још јачи. 

* Ове године први пут је организован и виртуелни излет у Русију, и то на руском језику. 
Град домаћин био је Верхотурије на Уралу. Јелена Дегтјарева говорила је о историји овог 
града кроз презентацију. Наставнице Тања Тадић и Маргита Почековац припремиле су 
своје ученике за овај доживљај. 

 

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/16168/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx
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* Прве недеље октобра обележена је Дечја недеља. Овогодишња је била у знаку слогана 
„Моје је право да живим срећно и здраво“. Као једна од активности била је и посета 
председнику општине. 

3. 10. 2018. године, по три најуспешнија ученика из свих школа са територије општине 
Раковица имала су прилике да се друже са председником, представе своју школу и покажу 
своје таленте. Четири ученице наше школе ишле су на овај пријем у пратњи школског 
психолога Душице Трајковић и библиотекарке Снежане Милић. 

Ученици другог разреда продуженог боравка, са својим учитељем Марјаном Антићем, 
послали су поруку свету – Поклоните неком осмех данас, а правили су и паное са јесењим 
воћем и поврћем. 

И ученици грађанског васпитања били су креативни – направили су пано са дечјим 
правима у облику коверата у којима су се, када се отворе, могла прочитати дечја права, а 
били су украшени јесењим листовима испуњеним мноштвом мотивационих порука, са  
једном главном: жељом, упорношћу и самопоуздањем ученици могу покренути себе и 
стићи до успеха, као што су то урадили и аутори порука на својим листовима. Ученике су 
подржале школски психолог и уједно наставница грађанског васпитања – Душица 
Трајковић и библиотекарка Снежана Милић. 

Одељењско веће четвртог разреда Дечју недељу обележило је осликавањем школског 
дворишта кредама. Сунчано време ишло је на руку веселим четвртацима који су причу о 
Дечјим правима употпунили лепим и веселим цртежима. Њихови учитељи Горан 
Мутавџић, Гордана Бранковић и Ката Чучковић надгледали су ученичке радове. 

У Основној школи „Ђура Јакшић“ одржано је општинско такмичење у осликавању 
школског дворишта кредама. Нашу школу представљало је десет ученица четвртог 
разреда и исто толико ученица петог и осмог разреда. Млађе ученице су освојиле треће 
место, а старије су заузеле друго место. Ментор им је била Тања Ђокић, а ишле су у 
пратњи учитељице Гордане Бранковић и педагога Сузане Николић. 

Током Дечје недеље, најмлађи ученици наше школе су са својим учитељицама посетили 
библиотеку и добили смернице за коришћење. Имали су задатак да, након кратког 
предавања библиотекарке и представљања петнаест најлепших библиотека света, осмисле 
сопствену библиотеку из маште. Од ученичких цртежа направљена је изложба. 

Дечја недеља прослављена је и у спортском духу – фудбалском утакмицом у којој су 
учествовали ученици, родитељи и наставници наше школе. Уз бодрење ученика, њихових 
родитеља и наставника/колега, победили су спортски дух и фер-плеј игра. 
 
* 1. 10. 2018. године, одржано је општинско такмичење у фудбалу за девојчице. У пратњи 
наставнице Маје Милошевић, ученице седмог разреда освојиле су треће место. 

* Од 4. 10. до 6. 10. 2018. године, колеге из Основне школе „Франце Прешерн“ из Крања 
угостиле су нашу петочлану делегацију поводом прославе 50 година постојања школе. 
Присуствовали смо прослави која је укључивала различите спортске, радионичарске и 
културне активности. Овај догађај обогатио је и Међународни симпозијум који је 
подразумевао размену искустава и представљање примера добре праксе. На 
Међународном симпозијуму су учествовали: Горан Мутавџић са темом „Учитељ кроз 
време“, Јелена Палавестрић са темом „Од традиционалне наставе ка савременој настави“ и 
Јелена Трошић са темом „Пројекти“. Поред представника наше школе, овом сусрету су 
присуствовале и колеге из Аустрије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Боравак у школи 
искористили смо за размену искустава, али и дружење јер су домаћини организовали 
излет до Бледа и посету Елановом музеју.  
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На свечаној приредби проглашени су и награђени ученици који су учествовали на 
Међународном ликовном и литерарном конкурсу посвећеном поезији Франце Прешерна. 
Награђен је ликовни рад наше ученице Јелене Стаменковић 8/1, а њен ментор била је 
наставница ликовне културе Тања Ђокић. Поред директорке школе Биљане Благојевић и 
учесника на Међународном симпозијуму, нашу школу су представљале и Биљана 
Вишњић, наставница енглеског језика и Ивана Станковић, представница техничког 
особља. Разменили смо контакте, идеје, договорили заједничку сарадњу и проширили 
познанства и са колегама из других школа. 

 * 6. 10. 2018. године, у оквиру Дечје недеље, Црвени крст Раковице организовао је 
традиционалну хуманитарну трку „За срећније детињство“. Ове године, трка за основце са 
наше општине организована је на трим-стази Кошутњака. Освојено је једно прво место у 
трећем разреду, три друга места у првом, трећем и четвртом разреду и једно треће место у 
трећем разреду. Поред родитеља и другова, наше ученике су на Кошутњаку бодриле 
Мирјана Филић и координатор наше школе за сарадњу са Црвеним крстом учитељица 
Ката Чучковић. 

* На општинском такмичењу у атлетици, ученици наше школе освојили су девет медаља – 
два прва места (у трци на 300 и 800 м), три друга (два места у скоку у даљ и трци на 100 м) 
и четири трећа места (два на 300 м, једно у штафети и једно на 100 м). Ментор је била 
Маја Милошевић. Екипно, осмаци наше школе били су први на општини, што нам је 
донело пласман за градско такмичење, а шестаци – трећи.  

* Скајп секција English 4U угостила је другаре из Вијетнама. Наставник Трунг Луу 
направио је дивну атмосферу током које смо сазнали много о Вијетнаму. Такође, наши 
ученици су представили Србију. На крају је отпевана химна „Боже правде“ и саслушана 
вијетнамска химна. 

* У финалу општинског првенства у фудбалу, дечаци петог и шестог разреда освојили су 
прво место, а девојчице истих разреда – треће. Ментор им је била наставница физичког 
васпитања Маја Милошевић. 

* 12. 10. 2018. године, у организацији Спортског центра Раковица, одржано је финале 
„Дечјих игара без граница“, на којима је дванаесторо девојчица и дечака четвртог разреда 
наше школе освојило друго место. 

* У суботу, 13. 10. 2018. године, организован је први од три циклуса предавања са циљем 
стручног оспособљавања запослених у настави. Програм носи назив „Школско 
законодавство – основа развоја образовања и васпитања“, а спровеле су га гђа Смиља 
Крнета и гђа Славица Ђорђевић. 

* 16. 10. 2018. године, чланови Биолошке секције и ученици који похађају предмет Чувари 
природе, са својим наставницама Савком Ракић и Тијаном Морић, израдом паноа у холу 
школе, обележили су Светски дан хране и месец борбе против глади у свету, а под 
слоганом „Правилна исхрана – улагање у будућност“. Том приликом, штампан је и постер 
посвећен здравој храни. Ликовни и литерарни радови красили су хол наше школе, а кроз 
радионице, ученици су савладали и важну животну лекцију. 

* У среду, 17. 10. 2018. године, Скајп секција English 4U посетила је зоолошки врт у 
Лисабону. Поред ученика старијих разреда, разговору са гђицом Диого присуствовали су 
и ученици трећег и четвртог разреда, као и колеге Гордана Бранковић, Наташа Јаредић, 
Биљана Вишњић (ментор), Душан Зарић и Снежана Милић. 

* 19. 10. 2018. године, наставница из Туниса Аза одржала је последњу радионицу у оквиру 
наше сарадње са студентском организацијом AIESEC. Цео пројекат, одобрен од стране 
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Министарства просвете и технолошког развоја, под називом “Empower Youth”, омогућио 
је нашим ученицима да се упознају са културом и језиком државе из које долази одабрани 
студент. Занимљиве активности током овог петонедељног програма пратили су ученици 
шестог и седмог разреда распоређени у две групе током септембра и октобра. Часови су се 
одржавали на енглеском језику, па је ово била прилика да ученици све време активно 
користе страни језик. Били су веома задовољни радом на овим часовима којима је, 
углавном, присустовала библиотекарка Снежана Милић. 

* У понедељак, 22. 10. 2018. године, секција English 4U имала је скајп час и са ученицима 
из Грчке. Мистериозни скајп је био веома занимљив, а близина наших земаља и 
заједничка историја осећале су се све време током разговора. Дивно дружење завршено је 
квизом кахут о Грчкој и Србији. 

* У оквиру пројекта „Солунци говоре“, посвећеног обележавању 100 година од завршетка 
Првог светског рата, ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда обишли су спомен 
обележја посвећена Првом светском рату и Војни музеј на Калемегдану. Пројекат су 
водиле Добрила Кузмановић, Јелена Трошић и Биљана Вишњић. 

* 23. 10. 2018. године, ученици петог и шестог разреда, чланови Географске секције, са 
наставницом географије Биљаном Смарс, посетили су Музеј Јована Цвијића који се налази 
у Цвијићевој кући саграђеној још далеке 1905. године, а према нацртима и жељама самог 
великог научника и географа. 

* У уторак, 30. 10. 2018. године, од 17.30 до 19.00 часова, организована су прва „Отворена 
врата школе“. Том приликом, родитељи су могли да, са одељењским старешинама и 
предметним наставницима, поразговарају о успеху и дисциплини своје деце, а наших 
ученика. 

* Ученици математичке секције, заједно са својом наставницом Миланком Вучељић, 
посетили су Сајам књига у Београду. Поред тога што су видели различите штандове, 
присуствовали су симулацији часова е-учионице за 21. век. Решавали су тестове из 
различитих предмета, уживали у разним садржајима Сајма, а највише – у фотографисању 
са познатим личностима. 

* 31. 10. 2018. године, у 19.00 часова, у холу школе изведена је премијера представе 
„Солунци говоре“. Иза овог огромног пројекта који је обухватао 54 ученика, стајале су: 
наставница историје Добрила Кузмановић, наставница енглеског језика Биљана Вишњић, 
наставница српског језика Јелена Трошић и наставница технике и технологије Јелена 
Беседић. 

* 3. новембра 2018. године, наша школа дочекала је Песничку штафету и угостила 
песника-водитеља гђу Славку Грујичић која је, са другим чланом жирија – 
библиотекарком Аном Јеловац, одабрала радове двоје ученика који ће нашу школу 
представљати на нивоу општине, 22. 11. 2018. године. То су Дора Цветковић 3/2 и Бошко 
Кукањац 7/4. 

* 6. 11. 2018. године, Дан када је рођен српски филолог, реформатор српског језика, 
сакупљач народних умотворина и аутор првог речника српског језика Вук Стефановић 
Караџић, обележили су ученици продуженог боравка наше школе. После презентације и 
разговора о Вуку, уз помоћ својих учитељица, уредили су паное у холу школе. 

* Школа редовно учествује у манифестацији Скајпатон у организацији „Мајкрософта“. 
Придружили смо јој се и 13. 11. 2018. године, учешћем на Светском првенству у игрању 
квиза кахут. Питања су била из поп културе. Ученици петог, шестог, седмог и осмог 
разреда такмичили су се против вршњака из Ирске, Холандије, Шведске, Русије, Америке, 
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Аргентине, Шпаније, Египта, Нигерије... Још једном се показало да учење путем скајпа 
учвршћује знања која ученици стичу на часовима енглеског језика, као и на часовима 
осталих предмета. Секцију English 4U води наставница енглеског језика Биљана Вишњић. 

* 13. 11. 2018. године, у Спортском центру „ИМР“ у Раковици, одржано је општинско 
такмичење у рукомету. Дечаци седмог и осмог разреда заузели су треће место. Са њима је 
била наставница физичког васпитања Маја Милошевић. 

* У понедељак, 19. 11. 2018. године, одељењске старешине ученика седмог разреда наше 
школе: Савка Ракић, Маја Милошевић, Данијела Живанчевић и Биљана Вишњић извеле су 
једнодневну екскурзију на релацији Београд – Вршац – Београд. Обишли су центар 
Вршца, Градски музеј, Саборну цркву, Владичански двор, кућу Јована Стерије Поповића; 
видели су катедралу и Апотеку на степеницама и посетили манастир Месић у коме су их 
монахиње срдачно дочекале и испричале им занимљиву причу о манастирском пореклу.  

* 20. 11. 2018. године, с почетком у 11.00 часова, одржано је школско такмичење за 
„Најраспеванију одељењску заједницу“. Представили су нам се хор трећег разреда, 
ментора Маје Динић, песмама „Београде, мој бели лабуде“ и „Оро се вије“ и хор четвртог 
разреда, ментора Горана Мутавџића, песмама „Колачићи“ и „Ово је Србија“. Једногласном 
одлуком жирија (учитељ Марјан Антић, наставница музичке културе Данијела 
Живанчевић, библиотекар Снежана Милић), на следећи ниво такмичања иде 4/1. 

* У четвртак, 22. 11. 2018. године, у Центру за културу Раковица, у организацији Дечјег 
савеза Раковица, одржано је општинско такмичење у писању поезије. Бошко Кукањац из 
7/4 освојио је прво место у категорији старијег узраста и тако се пласирао на градско 
такмичење, на које ће у децембру ићи са својим ментором – Тамаром Трифуновић 
Живковић. 

* У оквиру пројекта „MindUP“, у који је од прошле школске године укључена и наша 
школа, у одељењу 5/1, наставница географије Биљана Смарс и психолог школе Душица 
Трајковић обрадиле су једну важну и занимљиву лекцију под називом „Изабрати 
оптимизам“.  

* Tоком целог месеца новембра, ученици другог разреда наше школе, на часовима 
енглеског језика, обрађивали су наставне јединице у вези са деловима тела. Чинили су то 
кроз песмице и радионицу My body и веома успешно, уз помоћ своје наставнице енглеског 
језика Весне Петек Ребихић, савладали глаголе кретања и забавили се правећи лутку 
Teddy. 

* 28. 11. 2018. године, од 17.30 до 19.00 часова, одржана су нова „Отворена врата школе“. 
И овом приликом родитељи су могли да поразговарају са одељењским старешинама и 
предметним наставницима своје деце, а наших ученика, како о успеху, тако и о 
дисциплини. 

* У четвртак, 29. 11. 2018. године, ученици шестог разреда, чланови Географске секције, у 
пратњи своје наставнице географије Биљане Смарс, као и двадесеторо ученика из шестог, 
седмог и осмог разреда, али и у пратњи својих наставница Јелисавете Хрњаковић, Тијане 
Морић и Снежане Николић, посетило је Халу 3 Београдског сајма у коме је одржан 12. 
Фестивал науке под слоганом „Земља будућности“. 

* 30. 11. 2018. године, дванаесторо ученика наше школе, у пратњи наставнице руског 
језика Тање Тадић, присуствовало је јавној трибини у ГО Раковица поводом 1. децембра, 
Дана борбе против вируса ХИВ-а. 
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* Одељењска заједница 4/2, на челу са учитељицом Горданом Бранковић, објављивањем 
чланка на Фејсбук страници наше школе, јавности је дала на увид свој, руком рађени, 
часопис са тематиком о вршњачком насиљу. 

* 2. децембра 2018. године, у Културном центру Раковице, изложбом дечјих радова 
(цртежа и различитих рукотворина продајног домена – украсних шкриња, кутија, 
послужавника, рамова) на тему стогодишњице од завршетка Великог рата, а која је потом 
пресељена у хол наше школе, обележен је Дан школе. Ученицима је помагала наставница 
ликовне културе Тања Ђокић, а учешће у приредби имао је и хор под музичком палицом 
наставнице Данијеле Живанчевић. После говора директорке Биљане Благојевић, по други 
пут након 31. 10. 2018. године и премијере у школи, изведена је представа „Солунци 
говоре“ коју су припремали, том приликом поменути, ученици и четири наставнице наше 
школе. 

* 10. 12. 2018. године, у Дечјем културном центру, одржано је свечано проглашење 
најбољих школских пројеката на конкурсу „Обележавање сто година ослобођења Београда 
у Првом светском рату“. Наша школа је са својим пројектом „Солунци говоре“ освојила 
похвалу за продукцију и таблет рачунар који је ментору пројекта, Добрили Кузмановић, 
уручио заменик градоначелника Горан Весић, а ученици Станко Мирило, 7/2, и Лука 
Ковачевић, 8/3, извели су на сцени ДКЦ-а део из представе. Плакат за представу био је 
изложен у сали „Донка Шпичек“, где се манифестација и одвијала. 

У одељењу 4/2, учитељице Гордане Бранковић, за родитеље ученика овог одељења 
одржан је огледни час из предмета Чувари природе, а наставна јединица била је 
„Посматрање птица“. 

* 12. 12. 2018. године, у Културном центру Раковица, у организацији Пријатеља деце 
Раковице, одржано је општинско такмичење „Најраспеванија одељењска заједница“, на 
коме су ученици 4/1, учитеља Горана Мутавџића, изводили песме „Ово је Србија“ и 
„Колачићи“ и освојили друго место. 

* У петак, 14. 12. 2018. године, ученици наше школе Матеја Николић, Ана Драговић и 
Лазар Мијаиловић, заједно са својом наставницом Информатике и рачунарства Биљаном 
Недић, осмислили су и јавности учинили доступном игрицу „Топ“, чији су линк објавили 
на Фејсбук страници наше школе. 

Представници Војске Србије и Црвеног крста Раковице, ученицима трећег разреда наше 
школе, одржали су предавања у вези са неправилном употребом пиротехничких средстава 
и њиховим складиштењем у супротности са прописима, а у присуству председника 
Скупштине општине ГО Раковица господина Цвијетина Ђукановића. 

* У два наврата, 14. и 17. 12. 2018. Године, и Комунална полиција града Београда имала је 
предавања о надлежностима комуналних полицајаца и њиховом изгледу, опремом коју 
поседују и овлашћењима; прљањем објеката и јавних површина (бацање смећа и сличног); 
очувањем паркова и мобилијара у њима; очувањем животне средине; кућним редом; 
графитима. Предавањима су били обухваћени ученици млађих разреда наше школе.  

* 21. 12. 2018. године, одржано је такмичење у говорењу поезије. Поредак изабраних 
кандидата донет је једногласном одлуком жирија у саставу: учитељица Драгана Тасић 
Стојановић и наставнице српског језика Тамара Трифуновић Живковић и Снежана Милић. 
Млађи разреди: I – Ирина Милићевић 3/1, II – Богдан Павловић 1/3, III – Тијана Томић 4/1; 
старији разреди: I – Тамара Самарџић 7/3, II – Лука Ковачевић 8/3, III – Калина Котарски 
5/1. 
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* У понедељак, 24. 12. 2018. године, у библиотеци наше школе, организован је пригодан 
сусрет са дечјим песником Мирославом Кокошаром. 

* Од 26. до 28. 12. 2018. године, у школи је приређен продајни новогодишњи базар током 
кога је изведена представа за најмлађе и децу запослених. Одабрана је најлепша јелка коју 
су украшавале одељењске заједнице са својим старешинама. У категорији млађих, I место 
припало је 4/3, II – 4/2, III – 3/3; у категорији старијих разреда, I место припало је 7/4, II – 
5/2, a III – 8/2. 

* 9. јануара 2019. године, након једанаест дана одмора за ђаке, настављено је прво 
полугодиште. 

* У четвртак, 10. 1. 2019. године, донацијом Министарства просвете за опремање 
школских библиотека, у школу је стигло 23 нова наслова, чиме је наша библиотека 
обогаћена за 34 књиге. 

* 15. 1. 2019. године, тринаесторо наших малих глумаца извело је три сцене награђене 
представе „Солунци говоре“ на свечаној академији поводом Дана српско-руског братства, 
у препуној сали позоришта „Мадленијанум“ у Земуну. Том приликом, школа је награђена 
орденом српско-руског братства који је уручен директорки наше школе Биљани 
Благојевић, а поменути ученици и њихови ментори добили су признања и значке. 

* У петак, 18. 1. 2019. године, одржана су четврта „Отворена врата школе“. 

* 21. 1. 2019. године, „Чудесни свет“, рад ученице Теодоре Живадиновић 7/1, објављен је 
у Календару 53. Дечјег октобарског салона примењене уметности. 

* У недељу, 27. 1. 2019. године, одржана је свечана академија поводом Савиндана, а за 
учешће на ликовном конкурсу „Лик и дело Светог Саве“, награђена су по три ученика 
млађих (I место Бисера Илијашевић 3/3, II – Ива Шалипур 3/1 и III – Љиљана Ана 
Миловановић 1/3) и старијих разреда (I место Теодора Живадиновић 7/1, II – Теодора 
Јеремић 6/2 и III – Елена Степановић 5/2). 

* 30. 1. 2019. године, одржан је заједнички час из српског језика ученицима четвртог 
разреда, од стране наставнице Тамаре Трифуновић Живковић. 

* Прво полугодиште завршено је одржавањем још два мистериозна скајпа – са 
Холандијом и Француском. 

* 25. фебруар 2019. године. био је први наставни дан у другом полугодишту. Тога дана, 
старији разреди су, заједно са другим и четвртим разредом, кренули у школу пре подне, а 
по подне су ишли први и трећи разред. 

* 23. 2. 2019, у Основној школи „Коста Абрашевић“, одржано је општинско такмичење из 
физике. Ученици наше школе су одлично представили нашу школу својим знањем и као 
такви пласирали су се на градско такмичење. Били су то ученици шестог разреда: 
Владимир Цаковић (прво место), и Матеја Николић (друго место); ученици седмог 
разреда: Александар Манојловић (прво место), Бошко Кукањац (треће место) и Немања 
Павловић (похвала); и ученица осмог разреда Ива Богдановић (похвала). 

* 24. 2. 2019, ученица наше школе Јелена Танасковић 8/2 учествовала је на општинском 
такмичењу из руског језика, одржаном у Основној школи „Владимир Роловић“.  
Освојила 34 поена од максималних 40 бодова. Иако је ово био најбољи резултат на 
општини Раковица, он ју је рангирао тек на 3. место обезбедивши јој тако градски ниво 
такмичења, 24. марта 2019. године. 
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* 2. марта 2019, одржано је општинско тамичење из математике на коме су ученици наше 
школе остварили следеће резултате: Тодор Несторовић 3/1 – II место; Лана Томић 3/1 – III 
место; Сара Петрић 3/2, Андреј Ратковић 3/2 и Лука Ристановић 3/3 – похвале за учешће; 
Емилија Петрица 4/3 – II место; Наталија Митровић 4/1, Мара Ковачевић 4/1, Лазар Антић 
4/2, и Вук Ђукић 4/3 – похвале за учешће; Ана Комлен 5/1 – II место; Теодора Тодоровић 
6/1 – похвала за учешће; Александар Манојловић 7/2 – II место и Бошко Кукањац 7/4 – III 
место. 

* 3. 3. 2019, на општинском такмичењу Књижевна олимпијада, ученици 7/4 наше школе 
постигли су запажене резултате: Бошко Кукањац – друго место, а Небојша Тодоровић и 
Душица Соковић – треће место. У домену осмог разреда, треће место освојила је Софија 
Тадић из 8/1. Они су представљали нашу школу на градском такмичењу 30. марта. 

Истог датума, и наша школа била је организатор општинског такмичења из хемије, а три 
наша седмака освојила су прво место и пласирала се на градско такмичење. То су: Немања 
Павловић, Димитрије Миловић и Александар Манојловић. У осмом разреду нашу школу 
представљала је Милица Рајковић. Освојила је треће место и такође се пласирала на 
градско такмичење. Ментор овом трију и осмакињи била је Снежана Николић, професор 
хемије. 

* 5. 3. 2019, одржан је први угледни час у другом полугодишту. Предавање на тему 
„Земља, вода, ваздух и животни процеси биљака“ одржале су наставнице хемије, физике и 
биологије Снежана Николић, Јелисавета Хрњаковић, Савка Ракић и Тијана Морић и то у 
одељењу 4/3. Кроз занимљиве огледе које су изводиле наставнице, ученици су се упознали 
са основним физичким и хемијским особинама воде, потом гасова који чине ваздух и на 
самом крају – земљишта. Уз помоћ микрокамере завирили су у микросвет земљишта и 
грађе биљака. Упознали су се са основним животним процесима биљака: дисањем, 
фотосинтезом и транспирацијом. На овом часу, ученицима су представљени и нови 
предмети који ће их чекати у предметној настави, али и њихове наставнице, будуће 
одељењске старешине. Да су ученици били задовољни и  да су све разумели на овоме 
часу, сведоче и бројни цветићи украшени смајлићимa које су ученици нацртали својим 
будућим наставницама и тако им оценили час. 

Такође 5. 3. 2019, али у Новом Саду, одржано је и међуокружно такмичење из гимнастике, 
на коме је наш ученик Стефан Вранов 4/3, у категорији ученика до 4. разреда, освојио 
друго место! Ишао је у пратњи своје учитељице Кате Чучковић, а поново ће представљати 
нашу школу на републичком такмичењу које ће се одржати у Шапцу. 

* 6. 3. 2019, у 3/2 одржан је угледни час из предмета Народна традиција. На часу је 
обрађена систематизација наставне јединице „Наша традиција као међупредметна 
повезаност са предметима српског језика, природе и друштва, ликовне културе и народне 
традиције“. На свим овим часовима је у претходном периоду учено о знаменитим 
личностима наше прошлости, њиховом одевању и градовима Србије у којима су они 
живели. Ученици су наставне јединице представили у Power Point презентацијама, као и 
кроз скечеве које су радили самостално. Атмосфера на часу била је одлична, а резултати 
усвојеног знања – изванредни. 

* 7. 3. 2019, да су сјајни не само у књижевним укрштеницама него и у казивању стихова, 
опет су доказали ученици наше школе, овога пута на рецитаторском такмичењу: Лука 
Ковачевић 8/3 освојио је друго место, а Тамара Самарџић 7/3 – прво место и директан 
пласман на градско такмичење. Наставник ментор била им је Тамара Трифуновић 
Живковић. 

* Истог дана, у нашој школи је, у оквиру акције Владе Републике Србије, коју спроводи 
„Тим за борбу против наркоманије“, на челу са министром здравља др Златибором 
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Лончаром, одржана трибина „Злоупотреба психоактивних супстанци“, чији су предавачи 
били доктори и социјални радник Дома здравља Раковица. На тај начин је и спроведено 
оно што је планирано на почетку школске 2018/2019. Године – да се у оквиру превенције 
злоупотребе психоактивних супстанци, током школске године одрже предавања, трибине 
за родитеље, ученике и наставнике, као и радионице на ову тему. Циљна група ове 
едукације били су ученици 7. разреда, њихови родитељи и наставници, а задатак ове 
трибине био је да се утиче на ниво свести ученика, родитеља и наставника о све 
присутнијем проблему злоупотребе психоактивних супстанци. Веома је важно да се 
препознају знаци ризичног понашања, које води у проблем са дрогама, и то што је могуће 
раније. Присутни на трибини упознати су са факторима ризика за развој болести 
зависности код младих. Такође, саветовано им је како да се одупру притиску и лошем 
утицају вршњака, те како да препознају ризичне ситуације у којима су млади склони да 
први пут пробају неку од психоактивних супстанци. 

* 9. 3. 2019. ученик наше школе Немања Павловић 7/2 учествовао је на општинском 
такмичењу из историје. Такмичење је одржано у ОШ „Бранко Ћопић“. Немања је освојио 
36 од укупно 40 бодова. То је био НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТ НА ОПШТИНИ РАКОВИЦА. 
Раковица иако је на основу бодова рангиран као ДРУГИ. Немања је уједно био и једини 
седмак који је представљао нашу општину на градском такмичењу одржаном 7. априла 
2019. године.  

Истог датума одржано је и општинско такмичење из билогије у Основној школи „14. 
октобар“. У седмом разреду, директан пласман на окружно такмичење остварили су 
Бошко Кукањац и Димитрије Миловић. Осмаци су показали следећи успех: Ива 
Богдановић и Адриана Степановић директно су се пласирале на окружни ниво. Јелена 
Танасковић заузела је друго место. Ментори су биле Савка Ракић и Тијана Морић. 

* 10. 3. 2019. одржано је општинско такмичење из географије, у ОШ „Бранко Ћопић“ на 
Видиковцу. Нашу школу представљало је седморо ученика који су постигли одличне 
резултате. У рангу 7. разреда пласман је следећи: ученици Немања Павловић 7/2 и Бошко 
Кукањац 7/4 (наставника Срђана Протића) – прво место; Марта Бељић 7/3 – друго место. 
Сви ученици обезбедили су пласман на градски ниво такмичења. Ученица Лола Јевтић 7/3 
заузела је треће место. У рангу 8. разреда пласман је следећи: Милица Рајковић 8/3 – прво 
место; Адриана Степановић 8/2 и Елена Симић 8/3 – друго место. Све три ученице обреле 
су се на градском такмичењу, 14. априла. Други ментор ђацима била је Биљана Смарс, 
професор географије. 

И у нашој школи је у недељу, 10. 3. 2019, одржано такмичење, и то оно општинско – из 
информатике. Ученици су решавали логичке задатке из програмирања. Укупно је 
учествовало 33 ученика у категоријама од 5. до 8. разреда. Наш ученик Матеја Николић 
6/2 освојио је ПРВО МЕСТО у категорији шестог разреда. Ментор му је била наставница 
Биљана Недић. 

* Међународно такмичење у знању енглеског језика Hippo одржано је и ове године. Наши 
ученици Миа Дамњановић, Дуња Јоксимовић, Матеја Николић, Петар Крстић и Бошко 
Кукањац пласирали су се у полуфинале које смо са нестрпљењем очекивали. Једанаесторо 
наших ученика било је међу 35 000 такмичара из целог света. Имајући то у виду, као и 
максималан број поена који је морао да буде освојен на појединим нивоима како би се 
прошло даље, наших петоро ђака показало је изузетно знање енглеског језика. Ментор 
ученика била је наставник енглеског језика Биљана Вишњић. 

* У четвртак, 14. 3. 2019, у просторијама наше школе, одржано је четрнаесто Математичко 
такмичење „Мислиша 2019“ – основни ниво, у организацији Математичког друштва 
„Архимедес“. На њему је учествовало 135 ученика од првог до осмог разреда наше школе. 
Резултате су постигли: Лазар Антић 4/2 (ментор: Гордана Бранковић) – 100 бодова, ПРВА 
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награда и пласман на републичко финале; Катарина Алексић 3/1 (ментор: Наташа Јаредић) 
– 88 бодова, ТРЕЋА награда; Лука Симић 4/3 (ментор: Ката Чучковић) – 87 бодова, 
ТРЕЋА награда; Ана Комлен 5/1 (ментор: Ивана Јовановић) – 87 бодова, ТРЕЋА награда; 
Александар Манојловић 7/2 (ментор: Соња Радибратовић) – 90 бодова, ТРЕЋА награда. 
Похвале су освојили: Нађа Пауновић 2/2 (ментор: Наташа Тончев Благојевић), Наталија 
Митровић и Тијана Томић 4/1 (мантор: Горан Мутавџић), Вук Ђукић и Емилија Петрица 
4/3 (ментор: Ката Чучковић), Слободан Јањић и Филип Цвијовић 5/1 (ментор: Ивана 
Јовановић) и Димитрије Миловић 7/1 (ментор: Соња Радибратовић). Списак награђених и 
похваљених ученика из целе Србије по разредима могао је бити погледан на сајту МД 
„Архимедес“: http://www.arhimedes.co.rs/MISLISA_c.htm 

* Друге недеље марта, три дана су нам у гостима били представници Управе 
криминалистичке полиције (УКП). Поред упознавања са пословима које обавља ова 
полиција, ученици петог, седмог и осмог разреда пратили су предавања у вези са 
малолетничком делинквенцијом и вршњачким и електронским насиљем, као и болестима 
зависности и трговином деце. Предавач је био господин Данило Мићовић, радник УКП-а 
за сузбијање малолетничке делинквенције. 

* Такмичењем „Мали Пјер“ у децембру, завршена је само још једна од многобројних 
активности „Пријатеља деце Раковице“. Резултати су објављени 15. марта. У млађим 
разредима, ученица Маје Динић Глорија Глишић 3/2 освојила је ПРВО МЕСТО 
захваљујући свом изврсном приказу нашег јединог нобеловца. У старијим разредима, 
ученице из истог – 6/2 одељења, оставиле су јак утисак на жири. Николина Рангелов 
освојила је ДРУГО МЕСТО, такође за карикатуру Андрића, а Теодора Јеремић – ТРЕЋЕ 
МЕСТО, за карикатуру Калвина Кордозара Броудуса Млађег, популарнијег као Снуп Дог. 
Радове ових девојчица за такмичење је издвојила наставница Тања Ђокић. 

* 16. 3 2019, у Основној школи „Ђура Јакшић“, одржано је општинско такмичење из 
предметā Техника и технологија и Техничко и информатичко образовање. Опет смо 
показали да смо међу најбољима јер су пласман на следећи ниво такмичења стекли наши 
ученици: Теодора Глишић из 7/3, која је освојила ПРВО МЕСТО у дисциплини рад по 
задатку, ментора Јелене Беседић, и Ана Комнен 5/1 – ПРВО МЕСТО и Павле Пантовић 7/1 
– ДРУГО МЕСТО, ментора Душана Зарића, који су се такмчили у дисциплини ракетног 
моделарства. 

* 20. 3. 2019, доктор Милена Тасић је ученицима петог разреда наше школе одржала 
предавање на тему психичких последица интернет насиља. Предавању су присуствовали и 
предметни наставници Тања Ђокић, Душан Зарић и Ивана Јовановић. Госпођа Тасић 
говорила је о начинима препознавања интернет насиља и корацима које треба начинити 
како би се са истим стало. Ова врста насиља подразумева слање увредљивих порука, 
хаковање туђих профила (или налога, уопште), дељење фотографија без сагласности 
фотографисане особе, као и прослеђивање оних на којима су обнажена лица, прављење 
лажних профила ради исмевања неке особе и слично. Присутнима је скренута пажња на 
само неке од последица оваквих чињења које могу бити: промена понашања, губитак 
апетита, поремећај сна и слабљење успеха у школи и ваннаставним активностима. 

* 21. 3. 2019. године био је вишезначно успешан за ученике наше школе. 

Најпре је ученицима млађих разреда наше школе, кроз четири обраћања, своју најновију 
књигу „Приче једне реке са богињама словенске митологије“ представила писац Биљана 
Алавања. 

У кабинету за физику наше школе промоцију је имала Медицинска школа „Свети 
Василије Острошки“. Госпођа Јелена Пророчић, извршни менаџер школе, одржала је 
нашим ђацима предавање у вези са занимањима и смеровима који постоје у овој школи, а 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.arhimedes.co.rs%2FMISLISA_c.htm%3Ffbclid%3DIwAR2bSFT91ax99JbuHMAPur7Q_RUcfOI8w3JKKRVXItRVimE0arH_kOp8TDo&h=AT0HDz3msfN_wkQ039wU5zPatAnXCdVcGAUQBAsejX6n9oo59jIJw43nzyMuGjw6I10-K-lys-2SwQN_LV1fjZw-vOsha4CC8_0IPLaykgZKlwRnpXnHL3waHYK_Ozy2i28cflQmJdLrXl7k1J-kQqnDEZM-rPTNnRGGygREEf3ehRY6FbUNfVeQtk993957dmYXLrwgh-7iAhPm1HD3y3-6auovXDuDjoAnu50h4_SuNpwFBenw2Mnwb5dzjXtI_ym0XE83TyyG59GWV8ejpG7Q1LpA_EjvKQU7f5Jd23m6D-DPcd3hnZr09OAHz6rcNUjXnqPNBmsAmDn_dxG9GfdENdB-SIEN_Vhe07UAU1S9ByfWZ9C6cE8LXAfNGYj0i2VojsFfjRWzSRKbxwVZxfkcRpkJP7FmDtOrd0Db2CcqnW5H9MNddbkEHc82vqqRKzCQQ9p1fLyzmAiCoTproS258WmYsBwZK4wlhAD9R2UL4WdkI6Ncpup2n1DDp6YcZsNZGX0YD6o39LO5CHiVUasE9Mwp8_wHxECexkhOm4YGtJCRmtbq9brRseoGtu_bPgUlzM0qo0HuLRud7czJ0-wbDQyZf2kxHwAUBj8f8_UqX6VNtquQ8msdshIYIVxI0mc
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то су: медицинска сестра – техничар, медицинска сестра – васпитач, физиотерапеутски 
техничар, фармацеутски техничар, лабораторијски техничар, козметички техничар и 
здравствени неговатељ. 

Финале 7. фестивала поезије београдских основних школа „Мали победник“ биће одржано 
у Дечјем културном центру Београд, 28. 3. 2019. године. На њему ће бити изабрани 
представници Београда за финално надметање са децом-песницима из Региона на 
„Дјечијем царству“ у Бањалуци. Учествовали смо и ове године на овом литерарном 
конкурсу. Међу многобројним именима деце са разних београдских општина, нашла су се 
и имена ученика наше школе чији су радови ушли у Зборник, као и имена наших 
финалиста на 7. Фестивалу поезије београдских основних школа. У финалу Фестивала 
обрели су се: у млађој групи – Сара Петрић 3/2 („Помогла сам малој куци“), а у старијој – 
Бошко Кукањац 7/4 („Подне“). Поред њихових, у Зборнику су објављена и имена још 
троје наше деце и сви су из 3/2: Андрија Воштић, Лара Грандић, Сара Петрић и Јелена 
Тубић. 

Вечерњи сати овог мартовског дана били су резервисани за награђивање. Градска 
општина Раковица наградила је најбоље ученике основних и средњих школа Раковице 
који су освајали прва места на градским такмичењима, односно прва, друга и трећа места 
на републичком нивоу или међународним такмичењима. На свечаности уприличеној у 
Хотелу „Балашевић“, нарађено је, чак, десеторо ученика наше школе! Овом приликом, 
захвалнице су добили и директори, наставници и ментори који су радили са ученицима 
који су освајали нека од поменутих места: Александар Манојловић 7/2, за освојено 3. 
место на републичком такмичењу из физике (ментор – Јелисавета Хрњаковић); Јелена 
Стаменковић 8/1 и Милица Рајковић 8/3, за освојена прва места на градском такмичењу из 
хемије (ментор – Снежана Николић); Јелена Стаменковић 8/1, за освојено 1. место на 
градском такмичењу из географије (ментор – Биљана Смарс); Милана Тасовац 7/3, за 
освојено 2. место на републичком такмичењу из математике (ментор – Соња 
Радибратовић); Ива Богдановић 8/3, за освојена ПРВА места на градском такмичењу из 
српског језика и књижевне олимпијаде (ментор – Јелена Палавестрић); Бошко Кукањац 
7/4, за 2. награду на републичком нивоу из авио-моделарства (ментор – Лела Минић); 
Адриана Степановић и Јелена Танасковић из 8/2, за освојена прва места на градском 
такмичењу из биологије (ментор – Тијана Морић); Марија Радојичић 5/3 за освојено 1. 
место на републичком такмичењу у спортској гимнастици (ментор – Маја Милошевић); 
Сергеј Скорић 6/4, за освојено 1. место на градском такмичењу у џуду (ментор – Маја 
Милошевић). Домаћин свечаности, председник Градске општине Раковица Владан Коцић, 
честитао је најбољим ученицима, њиховим наставницима и менторима на оствареним 
резултатима и заједно са замеником Скупштине града Београда Андреом Радуловић 
даровао их наградама у виду ваучера и захвалницама. 

* 23. 3. 2019, одржано је градско такмичење из математике на коме је ученица Ана Комлен 
5/1 освојила је II место. Анин ментор била је Ивана Јовановић. 

* 25. 3. 2019. одржана су још једна Отворена врата школе. 

* 28. 3. 2019, у Дечјем културном центру одржан је Фестивал поезије београдских 
основних школа ,,Мали победник“. Ученик наше школе Бошко Кукањац, један од 
финалиста овог такмичења, освојио је другу награду и пласирао се на међународни 
фестивал дечије поезије ,,Дјечје царство“, који ће се одржати у Бањалуци. Ментор – 
Тамара Трифуновић Живковић. 

Истог дана, ученици млађих разреда наше школе посетили су Београдску филхармонију. 
На програму је била музичка бајка „Вештицa и Маестро“, Хауарда Грифитца, а на музику 
Фабијана Кинцлија. За диригентским пултом био је Александар Којић док су Славица 
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Перић и Тамара Маринковић, чланови оркестра Београдске филхармоније, као наратори 
водиле децу кроз ову надасве занимљиву причу.  

* 29. 3. 2019, Народна библиотека „Рака Драинац”, Блаце, објавила је резултате свог 
ликовног и литерарног конкурса који је расписала 18. фебруара, поводом Међународног 
дана дечје књиге, а на тему „У свету бајки“. Жири у саставу Светлана Јевремовић, 
магистар ликовних уметности, Милена Симић, графички дизајнер и Драгица Милуновић, 
књижничар, у категорији старијих разреда, доделио је прву награду Анђели Башић из 7/3, 
а њене другарице Теодора Живадиновић 7/1 и Адриана Степановић 7/2 добитнице су 
похвала за своје ликовне радове који су 2. априла осванули на заједничкој изложби у 
Блацу. Ментор овим младим уметницама била је ликовни педагог Тања Ђокић. 

* 30. 3. 2019. године, у Основној школи „Алекса Шантић“ у Жаркову, одржано је градско 
такмичење из хемије. На такмичењу је учестовало четворо наших ученика – три ученика 
седмог разреда и један ученик осмог и сви су освојили награде. Димитрије Миловић, 
ученик 7/1, са освојених максималних стотину поена, заузео је прво место! Ученици 
одељења 7/2 – Александар Манојловић и Немања Павловић, освојили су друго и треће 
место. Једина девојчица међу нашим такмичарима – Милица Рајковић, ученица 8/3, 
освојила је прво место! Ментор је била Снежана Николић. 

Истог дана, трећаци су ишли на једнодневни излет у Вршац. Излет је изведен у у 
организацији агенције „Ласта“, а у пратњи учитељица Наташе Јаредић, Маје Динић и 
Сање Сајић. 

Овај дан је завршен сазнањем да, чак, четворо ученика наше школе има проходност на 
републичко такмичење Књижевна олимпијада које ће се одржати у Сремским Карловцима 
11. маја. Окружно такмичење одржано је у Основној школи ,,20. октобар“ на Новом 
Београду, а ученици наше школе постигли су следеће резултате: Ива Богдановић 8/3 (20 
поена, I место), Јелена Танасковић 8/2 (18 поена, I место), Бошко Кукањац 7/4 (17 поена, II 
место) и Небојша Тодоровић 7/4 (17 поена, II место). Ментори су им биле Јасмина 
Самарџић и Тамара Трифуновић Живковић. 

* 2. априла 2019. године, најуспешнији ученици наше школе у знању енглеског језика Миа 
Дамњановић 5/3, Дуња Јоксимовић 5/3, Матеја Николић 6/2, Петар Крстић 7/1 и Бошко 
Кукањац 7/4 представљали су нашу школу у полуфиналу Међународног такмичења 
„Хипо“. 

* 3. 4. 2019, после шестог часа у првој смени, спроведен је први круг пројекта „И 
Францика има таленат“. Представио се 51 такмичар, а други круг биће организован кроз 
две недеље. 

* 4. 4. 2019, у 17.30, будући прваци и њихови родитељи дочекани су у холу наше школе 
поздравном речју директора и педагога и пригодним програмом који су припремили 
учитељи будућих ученика наше школе, заједно са својим четвртацима. Налик отвореним 
вратима, сви су могли да се упознају са наставним особљем, изгледом унутрашњости 
наше школе, учионицама млађих разреда, фискултурном салом, библиотеком и њеном 
читаоницом. Са децом је организован заједнички рад на бојењу дрвених јаја, бојанки са 
ликовима из анимираних филмова које су могли понети са собом за успомену, као 
папирне лењире са логом школе и слатке аранжмане направљене од бомбона. 

* 3. и 5. 4. 2019, Скајп секција English 4U дружила се са ђацима из Пољске, Вијетнама и 
Индије. Сјајан разговор имали су са ученицима једне средње школе из места Јавор у 
Пољској. Оно што је обележило овај сусрет, била је словенска блискост и отвореност за 
разговор са обе стране. Пољски професор информатике Славомир већ неко време користи 
скајп у настави, тако да је свако од његових ученика знао како да искористи своје време у 
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разговору са нашим ученицима. Иако Пољска јесте у ЕУ, Пољаци као валуту користе, 
ипак, злот. На крају разговора, отпевали су химне и поздравили се са својим новим 
пријатељима. Скајп са симпатичним Вијетнамцима спроведен је у потпуно другачијој 
атмосфери – правој источњачкој. Наши ђаци могли су да виде њихову традиционалну 
одећу. Наставница Ли била је на висини задатка. Наши ученици су брзо погодили о којој 
је земљи реч можда и зато што им је ово био други скајп са Вијетнамом. Трећи скајп био 
је са огрмоном Индијом. Било је задовољство посматрати насмејана лица индијских ђака 
који су пажљиво посматрали све што су им наши ученици приказали. Пратили су 
презентацију о Србији повремено прекидајући наше ђаке и желећи да сазнају још 
понешто. Индијска презентација приказала је Индију као земљу која нуди најразноврснију 
храну у зависности од региона у коме живите. Једе се врховима прстију десне руке мада, 
како су нам рекли, све више се користи и есцајг. Приказали с и филм који су снимили о 
Индији. Било је могуће препознати неке популарне индијске глумце, а уочено је и да је на 
свим новчаницама лик најпознатијег Индуса – Махатме Гандија. Дружење са једном овако 
великом цивилизацијом као што је Индија, завршено је кахут квизом о познавању Индије 
и Србије. 

* 6. и 7. 4. 2019, у Кладову, у Основној школи „Вук Караџић“, одржано је републичко 
такмичење из физике. Александар Манојловић 7/2 освојио је друго место. Ментор му је 
била наставница физике – Јелисавета Хрњаковић. 

* 7. 4. 2019, у Основној школи „Милена Павловић Барили“, одржано је окружно 
такмичење из историје. Немања Павловић 7/2, освојивши 46 од укупно 50 бодова, заузео је 
треће место и тако обезбедио учешће на државном такмичењу које ће се одржати 12. маја 
2019. године. Ментор му је била наставница Добрила Кузмановић! 

* 8. 4. 2019, нашим ученицима представила се Четврта гимназија. Наставници ове 
гимназије Снежана Параносић и Милана Лазаревић представиле су школу одговарајући 
при томе на питања наших ђака. Ученици су сазнали да се могу уписати на друштвено-
језички или природно-математички смер, да се сваке године у гимназију упише по шест 
одељења, да се у школи активно баве разним интересовањима ученика, па тако постоје 
секције из свих предмета укључујући и новинарску и драмску, као и многе језичке и 
природне. 

Данас нам се, пак, представила и средња школа „Академија Доситеј“. У оквиру ове школе 
ученици се могу определити за један од више смерова: општа гимназија, филолошка 
гимназија, економски техничар, правни техничар, туристички техничар, трговински 
техничар, електротехничар енергетике, техничар оптике, медицински смерови, уметничка 
школа за дизајн и нове медије и средња техничка школа, као и за многе друге. 

* 12. и 13. 4. 2019, у свим основним школама на територији Републике Србије, па тако и у 
нашој, реализован је пробни завршни испит за ученике осмог разреда. Ученици су у ова 
два дана радили три теста:  

- 12. 4. 2019. године у 12.00 часова – тест из математике 
- 13. 4. 2019. године у 9.00 часова – тест из српског, односно матерњег језика и 
комбиновани тест у 11.30, са паузом од пола сата између два двосатна термина. 

* 13. 4. 2019, на традиционалном Раковичком карневалу, учествовала је и група наших 
ученика. Одељења 4/1, 4/2 и 4/3, са учитељима Катом Чучковић, Гораном Мутавџићем и 
Горданом Бранковић представила су се тачком „Колачићи“. 

Истог дана, обрадовала нас је и вест да су на ликовном конкурсу на тему „Фантастични 
лик из моје бајке“, у организацији Фестивала школских представа „Велика школска 
позорница“ из Тополе, наше ученице Адриана Степановић 8/2 и Дуња Јоксимовић 5/3 



ОШ „Франце Прешерн“                                                     Извештај о раду школе 2018/2019. 

 

41 

 

освојиле ДРУГО, односно ТРЕЋЕ место. Ментор им је била ликовни уметник Тања 
Ђокић. 

* 14. 4. 2019, на градском такмичењу из географије, одржаном у Основној школи „Бора 
Станковић“ на Бањици, постигнути су следећи резултати: Немања Павловић 7/2 – прво 
место и пласман на Републичко такмичење; Марта Бељић 7/3 и Бошко Кукањац 7/4 – 
друго место и Адриана Степановић 8/2 и Милица Рајковић 8/3 – треће место. Ментори 
ученицима били су наставници географије Биљана Смарс и Срђан Протић. 

* 16. 4. 2019, у организацији Дечјег савеза општине Раковица, у Центру за културу,  
организована је продајна изложба Васкршњих, и то оних уникатних – дрвених јаја која су 
радили ученици са територије целе општине. Изложба се састојала од цртежа са 
Васкршњим мотивима, али и од оригинално осликаних дрвених јаја – ученичких радова 
који су прикупљени од деце из свих школа на Општини. 

* 17. 4. 2019. одржана је промоција Средње школе „Исидора“ из Београда. 

* На Међународном фестивалу дечје поезије ,,Дјечије царство“ једном од најпознатијих и 
највећих фестивала ове врсте у региону, свечано отвореном 18. 4. 2019. у 18 часова, чије је 
финално такмичење одржано у петак, 19. 4. 2019. у 12 часова у позоришту ,,Јазавац“, 
ученик наше школе Бошко Кукањац 7/4 освојио је ДРУГО место, а његов рад је био само 
један од преко 7000 пристиглих литерарних радова. Ментор му је била професор српског 
језика Тамара Трифуновић Живковић. 

* 19. 4. 2019, као још један од пројеката наше школе, одржана је „Шеширијада“. Ученици 
млађих разреда су, са својим учитељима, направили дефиле у непосредној близини школе 
и на тај начин измамили многобројне осмехе случајним пролазницима. 

* 22. 4. 2019, наша школа обележила је Дан планете Земље. Ученици продуженог боравка 
првог разреда су, уз помоћ својих учитељица, уредили и пано на задату тему. Ученици 
учитељице Нине Петровић из 2/3 дали су свој скромни допринос тако што су, опремљени 
рукавицама и кесама, покупили све ђубре из дворишта школе. И ученици старијих разреда 
су, на својим редовним часовима, обележили овај Дан. На званичној Фејсбук страници 
школе издвојили смо само један питки рад нашег ученика Милутина Трошића из 7/3. 

* 22. 4. 2019. успостављен је „Мистериозни скајп“ са Русијом и Грузијом. 

* 23. 4. 2019. обележили смо Светски дан књиге. Захваљујући донацији Министарства 
просвете, науке и технологије, у читаоници школске библиотеке изложено је нова 52 
наслова који су обогатили наш библиотечки фонд. 

* 23. 4. 2019. одиграна је пријатељска и фер-плеј баскет-утакмица на релацији: ученици 
осмог разреда – наставници наше школе. 

* 23. 4. 2019. одржана су још једна Отворена врата школе. 

* 23. 4. 2019, у задужбини Илије М. Коларца, с почетком у 20 часова, уприличен је 
концерт ученика Музичке школе „Даворин Јенко“ чији су полазници и многобројни 
ученици наше школе који су овом приликом приказали свој таленат, вештину и умеће. 
Ученица Миа Дамњановић 5/3 свира флауту и наступала је у школском оркестру изводећи 
пред публиком три композиције. Подршку су јој пружали другари из одељења 5/3, у 
пратњи одељењског старешине Јелене Трошић. 
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* 24. 4. 2019. добили смо резултате општинског такмичења Црвеног крста Раковице. У 
категорији литерарних радова ученика од првог до четвртог разреда, Ања Завишић, 
ученица одељења 3/2 учитељице Маје Динић, освојила је ТРЕЋЕ место. 

* 25. 4. 2019. одржано је предавање Јелене Обрадовић, из Асоцијације „Спорт за све“, 
Београд и Радивоја Трифуновића из Агенције за безбедност у саобраћају. Овом приликом 
најављена је Београдска бициклијада, под покровитељством Секретаријата за спорт и 
омладину Београда, у недељу, 19. маја. 

* 25. 4. 2019, Светски Дан девојчица, облежен је код нас тако што су ученице седмог и 
осмог разреда наше школе, у пратњи наставнице физике Јелисавете Хрњаковић, посетиле 
Машинску школу „Радоје Дакић“ и приликом обиласка, упознале се са образовним 
профилима ове школе и активностима које она нуди. Имале су прилику да разговарају са 
ученицима ове школе и (у)виде да ова школа не образује само дечаке. Циљ oбeлeжaвaњa 
oвoг дaнa jeсте дa сe дeвojчицe oснaжe приликoм избoрa шкoла, фaкултeтā, зaнимaњā у 
кojимa су жeнe мaњe зaступљeнe, дa нe пoдлeжу стeрeoтипимa поделе послова на „мушке” 
и „жeнске”, вeћ дa сe рукoвoдe личним интeрeсимa и тaлeнтимa. Овај Дан обележава се 
код нас у сaрaдњи сa нeмaчкoм oргaнизaциjoм ГИЗ (Detsche Gesellschaft fṻr Internationale 
Zusamenareit), а пошто је мaнифeстaциja мeђунaрoднoг кaрaктeрa која је устaнoвљeнa нa 
нивoу Уjeдињeних нaциja, oвe гoдинe пoдржaнa је и oд стране Mинистaрствa прoсвeтe, 
науке и технологије Рeпубликe Србиje. 

* 25. 4. 2019, са почетком у 17 сати, организовани су Васкршњи базар и туцијада. Од 
ученика – победу је однела Лена Ђорђевић 3/2, а од наставника – учитељ Марјан Антић. 
Одлуку о намени скупљених средстава донеће ученици Ђачког парламента. 

* 6. маја 2019, скајпом са Аргентином и Шпанијом, секција English 4U обележила је 
годишњицу од првог скајпа са Украјином прошлог маја. 

* 10. 5. 2019, са почетком у 12.30, истакнути археолошки стручњак, писац и новинар 
Марко Алексић одржао је у читаоници наше школе предавање на тему витештва. 

* 10. 5. 2019, са почетком у 13.15, одржан је и други круг такмичења у оквиру пројекта „И 
Францика има таленат“. 

* 11. 5. 2019, у Сремским Карловцима одржано је 7. Републичко такмичење Књижевна 
олимпијада. Нашу школу достојно су представљали ученици: Бошко Кукањац 7/4, 
Небојша Тодоровић 7/4, Јелена Танасковић 8/2 и Ива Богдановић 8/3, а ова последња 
девојчица освојила је ТРЕЋЕ место! Ментор јој је била Тамара Трифуновић Живковић, 
наставница српског језика. 

* 12. 5. 2019. у Нишу је одржано државно такмичење на коме је Немања Павловић 7/2 
освојио ДРУГО место. Ментор му је била Добрила Кузмановић, наставница историје. 

* 13. 5. 2019, у раним јутарњим сатима, одржан је скајп са Јапаном. 

* 16. 5. 2019, у холу наше школе постављена је изложба Библиотеке града Београда: Био 
једном један лаф. Изложба прати живот и рад Душана Радовића, осветљава пишчев богат 
стваралачки опус и указује зашто је овај вишеталентовани човек јединствена личност 
српске културе. Израду изложбе подржало је Министарство културе и информисања 
Репубилике Србије, а први пут је свечано отворена 2014. године у Библиотеци града 
Београда.  После четрдесетак градова у земљи и иностранству (Софија, Будимпешта, 
Сегедин, Батањи, Београд и то двапут Раковица, Чачак, Ниш, Крушевац, Суботица, 
Сомбор, Сремска Митровица, Нови Сад, Вршац, Апатин, Топола, Крагујевац, Краљево, 
Бечеј, Бела Црква, Златибор, Рудник, Чајетина, Ужице), за ових непуних пет година, 
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колико изложба непрекидно путује, видело ју је више стотина хиљада људи, а у најави су 
Димитровград, Пирот, Лесковац и Врање. Аутори изложбе су библиотекари Олга Красић 
Марјановић, Владислава Ивковић Марковић и Виолета Ђорђевић. Изложба је у нашој 
школи провела две недеље током којих су се ученици и њихови родитељи могли упознати 
са овим „страшним лавом“ и његовим животом и делом. 

* 18. и 19. 5. 2019. године, одржано је републичко такмичење из хемије на Хемијском 
факултету у Новом Саду. На такмичењу су, међу 150 најбољих хемичара из земље, 
учествовала и два наша ученика – Милица Рајковић и Димитрије Миловић. Милица 
Рајковић, ученица одељења 8/3, добила је похвалницу за учешће, а Димитрије Миловић, 
ученик одељења 7/1, освојио је ДРУГО место. 

* 22. 5. 2019, ученици четвртог разреда наше школе, у Центру за културу Раковица, 
учествовали су у такмичењу из области ритмике и плеса. У категорији од 16 до 28 
учесника, освојили су ПРВО место и поделили га са Основном школом „Иво Андрић“. 
Одлуке је доносио жири у саставу: балерина Љиљана Спасић и кореограф Јасна Јанковић, 
а ученике су за такмичење спремали учитељи Ката Чучковић, Гордана Бранковић и Горан 
Мутавџић. 

* 23. 5. 2019, са почетком у 18 сати, у просторији читаонице наше школе одржан је јавни 
час глуме под глумачком палицом Маје Колунџије Зорое. 

* 23. и 24. 5. 2019. године, педагог школе Сузана Николић и професор разредне наставе 
Наташа Тончев Благојевић биле су на стручном усавршавању у вези са кампањом „Реците 
НЕ телесном кажњавању деце“ у оквиру Пројекта „Права детета у политикама и пракси“. 
Овај Пројекат је још једна од идеја Центра за права детета у партнерству са Save the 
Children International, који финансира Влада Шведске. Један од циљева овог Пројекта 
односи се на унапређивање система заштите деце од насиља кроз промоцију концепта 
позитивног родитељства и важности коришћења ненасилних метода васпитања деце. 
Дводневну обуку прошло је двадесетак наставника и стручних сарадника из целе Србије, 
са задатком да стечено знање континуирано преносе родитељима ученика у својим 
школама, кроз трибине, радионице и друге облике сарадње са њима. Почетком школске 
2019/2020. године, планиране су активности које се односе на директан рад са родитељима 
како би им се пружила подршка у примени алтернативних начина реаговања у 
ситуацијама када уобичајено примењују телесно кажњавање деце. На тај начин постаће 
сарадници у овој племенитој и за децу важној идеји, те обезбедити безбрижно детињство 
и остваривање најбољег интереса свом детету. Колика је одговорност учесника ове обуке, 
говори и податак да ће се, резултатима реализације активности по школама, поткрепити 
потреба да се у законима који регулишу права детета прецизно дефинишу појмови како би 
се избегле погрешно схваћене дефиниције „разумно физичко кажњавање“. 

* 24. 5. 2019, група ученика посетила је Галерију „Андрићев венац“, у којој се одржавала 
манифестација „Мај – месец математике“, и том приликом учествовала у радионици 
„Округла планета, ма даааај...“. Путовали су око света у потрази за нераскидивом везом 
математике и географије – две дисциплине које, када се преплету, откривају скривене 
пределе. Уз моделе алела, студенти су посетиоцима показали како наслеђују крвне групе 
од родитеља. Кроз кратка предавања, демонстацију и игру, упознали су се и са 
хармонографом, спирографом, пантографом, Витрувијевим човеком (сазнали да је на 
пропорције човека примењен такозвани златни пресек, који вековима фасцинира 
научнике), историјским развојем мерних јединица, значајем математике у изградњи 
објеката, сазнали шта је тачније – глобус или карта и још много тога. Ученици су ишли у 
пратњи својих наставника: Миланке Вучељић, Јелене Беседић, Биљане Недић и Драгана 
Лазаревића. 
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* 25. 5. 2019. године, у Основној школи „Др Јован Цвијић“ у Зрењанину, одржано је 
републичко такмичење из географије на коме је Немања Павловић из 7/2 добио похвалу за 
учешће. Ментор му је била Биљана Смарс. 

* 26. 5. 2019. године, на Биолошком факултету Универзитета у Београду, одржан је 
последњи ниво такмичења из биологије. И овде су се ученици наше школе показали као 
успешни млади природњаци. Димитрије Миловић из 7/1, ученик наставнице Савке Ракић, 
освојио је 96 од максималних 100 бодова и тако заузео треће место. 

* 29. 5. 2019, у просторијама читаонице школске библиотеке, одржан је кастинг за кратки 
играни филм „Армада армадила“, редитељке Горане Јовановић, којем је присуствовало 28 
ученика од петог до осмог разреда. 

* 29. 5. 2019, у просторијама читаонице школске библиотеке, одржан је последњи круг 
такмичења у пројекту „И Францика има таленат“. 

* Последња Отворена врата школе, за школску 2018/2019. годину, одржана су 29. 5. 2019. 

* 30. 5. 2019, на концу последњег Наставничког већа за осмаке, у наставничку канцеларију 
ушетали су ученици завршног разреда како би се и на тај начин званично опростили од 
својих педагога. 

* Од 30. 5. до 2. 6. 2019, Владимир Цаковић, ученик 6/1 наше школе и одељењског 
старешине Јасмине Самарџић, на „Балканском првенству за пионире и наде“ у каратеу, у 
Бањалуци (РС, БиХ), освојио је сребрну медаљу за репрезентацију Србије, а чији је био 
члан у дисциплини борбе до 50 кг за дечаке рођене 2006. године. Ово је велики резултат, 
како за такмичара и његов клуб, тако и за нашу школу. 

* 9. јун 2019, ученици 6/1 провели су на Авали, са својим учитељем из боравка Марјаном 
Антићем и одељењским старешином Јасмином Самарџић.  

* 11. 6. 2019. реализована је завршница Пројекта „Сајбер опанак“, у ангажману 
наставнице српског језика Јелене Трошић и ученика 5/2 и 5/3, а у просторијама читаонице 
школске библиотеке. 

* 12. 6. 2019. скајп секција English 4U, у оквиру нашег школског пројекта Skype with 
Serbia! одржала је последња два скајпа за ову годину, и то са Азијом и Африком, односно 
са Јапаном и Ганом, чиме је и званично прешла путовање дуго 100 000 виртуелних 
километара. 

* 14. 6. 2019. године и званично је завршено друго полугодиште у нашој школи, и то 
реализацијом завршнице Пројекта „И Францика има таленат“. На завршници је изведен 21 
наступ и многобројној публици представило се 30 учесника. Додељено је седам награда за 
пет наступа – у свакој области по једна: најбоље међу плесачима биле су Нина Варек, 
Мила Николић и Емилија Петрица из 4/3; најбољим певачем проглашена је Мина 
Тројановић из 7/1; најбоље је одсвирала (клавир) Ивана Зеленбаба из 8/1; најбоље је 
одглумила Уна Динић из 6/1. Специјалну награду жирија добио је Матеја Николић из 6/2 
који је слагао две коцке које су биле више од „обичне“ Рубикове коцке. Због великог броја 
заинтересованих, одличне организације и фантастичних исхода, са пројектом ће се 
наставити и наредне године. 

* 25. 6. 2019, у холу школе одржан је последњи родитељски састанак за родитеље ученика 
осмог разреда. Након обраћања директора школе Биљане Благојевић, прво су књигама 
награђени сви они ученици који су освојили нека од места на окружним, републичким и 
међународним такмичењима, односно општинским уколико није било даљих нивоа. 
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Потом је награђено седморо ученика који су били најбољи у Пројекту „И Францика има 
таленат“. Затим су додељене посебне дипломе ученицима који су имали изузетна 
постигнућа у одређеним предметима. На самом крају, али ништа мање битни, ступили су 
на сцену ђаци који су кроз целокупно своје основно образовање имали просек 5,00. Да нам 
је, поред бројки и слова, веома битно здраво тело у коме се крије исти такав дух, доказали 
смо тиме што смо наградили спортисту генерације – Луку Јовановића из 8/3, а 
једногласном одлуком комисије, ласкаву титулу ђака генерације, без премца, понела је 
Ива Богдановић, такође из 8/3. 

* Закључак: Са огромним задовољством закључујемо да смо, што се ове године тиче, 
остварили Вуков императив: „створити школу по угледу на сличне у осталим културним 
царствима, довести у њу људе способне и спремне да се прихвате одговорног посла, 
организовати учење и васпитање у складу са нараслим потребама народа и младеж 
сербску, на добробит отечества, што ефикасније образовати“. 

 

III.1 Афирмација школе кроз успехе ученика и наставника 

 
Ученички резултати су најбољи показатељ успеха школе. У току оба полугодишта 
школске 2018/2019, на различите начине смо наградили и 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. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ, ЦРВЕНОГ 

КРСТА, РЕЗУЛТАТА НА ЛИКОВНИМ И ЛИТЕРАРНИМ КОНКУРСИМА, ПРОЈЕКТИМА, СПОРТСКИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА 

 

* ТАКМИЧЕЊА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ, ЦРВЕНОГ КРСТА, КОНКУРСИ, ПРОЈЕКТИ 

 

ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

ОПШТИНСКИ 

НИВО 

ГРАДСКИ 

НИВО 

РЕПУБЛИЧКИ 

НИВО 

ФИЗИКА Јелисавета Хрњаковић Владимир Цаковић  6/1 1. место 3. место 2. место 

Матеја Николић 6/2 2. место    

Теодора Јеремић 6/2 похвала   

Александар Манојловић 7/2 1. место 2. место  2. место  

Бошко Кукањац 7/4 3. место 3. место  

Немања Павловић 7/2 похвала похвала  

Ива Богдановић 8/3 похвала 3. место  

ХЕМИЈА Снежана Николић Димитрије Миловић 7/1 1. место 1. место 2. место 

  Немања Павловић 7/2  1. место 3. место  

  Александар Манојловић 7/2 1. место 2. место  

  Милица Рајковић 8/3 3. место 1. место похвала 

БИОЛОГИЈА Савка Ракић Димитрије Миловић 7/1 1. место 1. место 3. место 

 Бошко Кукањац 7/4 1. место 2. место  

Тијана Морић Јелена Танасковић 8/2 2. место   

 Адриана Степановић 8/2 2. место 3. место  

 Ива Богдановић 8/3 2. место 2. место похвала 

ИСТОРИЈА Добрила Кузмановић Немања Павловић 7/2 3. место 3. место 2. место 

ГЕОГРАФИЈА Срђан Протић Бошко Кукањац 7/4 1. место 2. место  

Биљана Смарс Немања Павловић 7/2 1. место 1. место похвала 

Марта Бељић 7/3 2. место 2. место  

Лола Јевтић 7/3 3. место   
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Милица Рајковић 8/3 1. место 3. место  

Адриана Степановић 8/2 2. место 3. место  

 Елена Симић 8/3 2. место   

МАТЕМАТИКА  МЛАЂИ УЧЕНИЦИ    

 Наташа Јаредић Тодор Несторовић 3/1  2. место   

 Лана Томић 3/1 3. место   

 Маја Динић Сара Петрић 3/2 похвала   

 Андреј Ратковић 3/2 похвала   

 Сања Стајић Лука Ристановић 3/3 похвала   

 Горан Мутавџић Мара Ковачевић 4/1 похвала   

 Наталија Митровић 4/1 похвала   

 Гордана Бранковић Лазар Антић 4/2 похвала   

 Ката Чучковић Вук Ђукић 4/3 похвала   

 Емилија Петрица 4/3 2. место   

  СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ    

 Соња Радибратовић Александар Манојловић 7/2 1. место   

 Бошко Кукањац 7/4 2. место похвала  

 Миланка Вучељић Теодора Тодоровић 6/1 похвала   

 Ивана Јовановић Ана Комлен 5/1 2. место 2. место  

МАТЕМАТИКА 

МИСЛИША 

 МЛАЂИ УЧЕНИЦИ    

 Гордана Бранковић Лазар Антић 4/2 1. место  2. награда 

 Наташа Јаредић Катарина Алексић 3/1 3. место   

 Ката Чучковић Лука Симић 4/3 3. место   

 Наташа Тончев 

Благојевић 

Нађа Пауновић 2/2 похвала   

 Горан Мутавџић Наталија Митровић 4/1 похвала   

 Тијана Томић 4/1 похвала   

 Ката Чучковић Вук Ђукић 4/3 похвала   

 Емилија Петрица 4/3 похвала   

  СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ    

 Ивана Јовановић Ана Комлен 5/1 3. место   
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 Слободан Јањић 5/1 похвала   

 Филип Цвијовић 5/1 похвала   

 Соња Радибратовић Александар Манојловић 7/2 3. место   

 Димитрије Миловић 7/1 похвала   

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Јелена Беседић Теодора Глишић 7/3 1. место   

ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ / 

/ ракетно 

моделарство 

Душан Зарић Ана Комлен 5/1 1. место 1. место 2. награда 

Павле Пантовић 7/1 2. место    

РАЧУНАРСВО И 

ИНФОРМАТИКА 

Биљана Недић Матеја Николић 6/2 1. место   

РУСКИ ЈЕЗИК  Маргита Почековац Јелена Танасковић 8/2 3. место 1. место  

КЊИЖЕВНА 

ОЛИМПИЈАДА 

Тамара Трифуновић 

Живковић 

Бошко Кукањац 7/4  2. место 2. место  

Небојша Тодоровић 7/4 3. место 2. место  

Душица Соковић 7/4 3. место   

Ива Богдановић 8 /3 директан 

пласман 

1. место 3. место 

Јасмина Самарџић Софија Тадић 8/1 3. место   

Јелена Танасковић 8/2 директан 

пласман 

2. место  

СРПСКИ ЈЕЗИК 

/ГРАМАТИКА 

Тамара Трифуновић 

Живковић 

Ана Комлен 5/1 2. место 1. место  

 Сара Шћекић 7/4 директан 

пласман 

  

 Бошко Кукањац 7/4 2. место 1. место 3. место 

  Ива Богдановић 8/3 директан 

пласман 

2. место  

 Милица Рајковић 8/3 2. место   

Јелена Трошић Миа Дамњановић 5/3 3. место   

Јасмина Самарџић Елена Рангелов 6/2 1. место    
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Теодора Тодоровић 6/1 2. место   

Ања Курћубић 6/2 3. место   

Николина Курћубић 8/2 2. место   

Софија Тадић 8/1 3. место   

СПОРТСКА 

ТАКМИЧЕЊА 

 РУКОМЕТ    

Маја Милошевић дечаци, 7. и 8. разред 3. место   

Маја Милошевић девојчице, 7. и 8. разред 3. место   

 ФУДБАЛ    

Маја Милошевић дечаци, 5. и 6. разред 1. место   

 девојчице, 5. и 6. разред 3. место   

 девојчице, 7. разред 3. место   

 АТЛЕТИКА    

Маја Милошевић Лука Лаловић 7/2  

(800 метара) 

1. место 

 

  

 Лука Димитријевски 6/1 (300 

метара) 

1. место 

 

  

 Бојана Брадић 7/4  

(скок у даљ) 

2. место   

 Лука Јовановић 8/3 

(100 метара) 

2. место 

 

  

 Милица Миловановић 6/1 

(скок у даљ) 

2. место 

 

  

 штафета, дечаци  

(Лука Димитријевски 6/1, 

Огњен Спајић 6/1, Вукашин 

Ивановић 6/3, Лука Зувић 

6/3) 

 

3. место 

 

 

  

 Николета Живић 7/4  

(300 метара) 

3. место   

 Вукашин Ивановић 6/3 (100 3. место   
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метара) 

 Стефан Ивановић 8/2  

(300 метара) 

3. место   

 екипно, 7. и 8. разред 1. место   

 екипно, 5. и 6. разред 3. место   

 СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

   

Ката Чучковић Стефан Вранов 4/3 2. место 2. место  

 ШАХ    

Марјан Антић МЛАЂИ УЧЕНИЦИ    

 Давид Ђокић 2/2 2. место   

 СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ    

 Слободан Јањић 5/1 1. место    

 Маја Цветковић 5/3 2. место   

 Алекса Богдановић 5/3 3. место   

 Немања Павловић 7/2 1. место   

НАЈБОЉА ДЕЧЈА 

КАРИКАТУРА 

„Мали Пјер“ 

Пријатељи деце 

Маја Динић Глорија Глишић 3/2 1. место   

Тања Ђокић Николина Рангелов 6/2 2. место   

Теодора Јеремић 6/2 3. место   

 

 

* ТАКМИЧЕЊА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ, ЦРВЕНОГ КРСТА, КОНКУРСИ, ПРОЈЕКТИ 

 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

ОПШТИНСКИ 

НИВО 

ГРАДСКИ 

НИВО 

РЕПУБЛИЧКИ 

НИВО 

Ликовни конкурс 

„Моје право да 

 

Гордана Бранковић 
ЕКИПНО 

Ученици четвртог разреда 

 

3. место 
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живим срећно и 

здраво“ 

Пријатељи деце 

 

Тања Ђокић 

ЕКИПНО 

Ученици старијих разреда 

 

2. место 

  

Најраспеванија 

одељењска 

заједница 

Пријатељи деце 

 

Горан Мутавџић 

ЕКИПНО 

Oдељење 4/1 

 

2. место 

  

„Ђачка песничка 

сусретања“ 

Пријатељи деце 

Маја Динић Дора Цветковић 3/2 2. место   

Тамара Трифуновић 

Живковић 

Бошко Кукањац 7/4 1. место 

Ликовни конкурс 

„Најлепше 

осликано 

Васкршње јаје“ 

Пријатељи деце 

Нина Петровић Јелена Јањић 2/3 диплома   

Сања Стајић Бисера Илијашевић 3/3 диплома   

Тања Ђокић Весна Шалипур 6/2 1. место   

Ликовни конкурс 

„Птице“ 

Пријатељи деце 

Гордана Бранковић Јана Живковић 4/2 2. место   

Тања Ђокић Јована Ристић 5/2 1. место   

Соло певачи и 

млађи вокални 

састави 

Пријатељи деце 

Маја Динић Лара Грандић 3/2 1. место 1. место  

Наташа Јаредић Катарина Пантовић 3/1 

Софија Радовановић 3/1 

Ирина Милићевић 3/1 

2. место 

2. место 

3. место 
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Данијела 

Живанчевић 

Анђела Сташевић 5/2 

Катарина Милошевић 5/3 

ДУЕТ 

Лара Борисављевић 5/2 и  

Елена Степановић 5/2 

Тијана Зеленбаба 6/1 

Исидора Магазин 7/2 

Наталија Петровић 7/2 

Ивана Зеленбаба 8/1 

2. место 

3. место 

 

2. место 

 

2. место 

2. место 

3. место 

3. место 

  

Рецитаторско 

такмичење 

Пријатељи деце 

Наташа Јаредић Ирина Милићевић 3/1 3. место   

Тамара Трифуновић 

Живковић 

Тамара Самарџић 7/3 

Лука Ковачевић 8/3 

1. место 

2. место 

  

Фестивал поезије 

београдских 

основних школа 

„Мали победник“ 

Култарт, Београд 

Тамара Трифуновић 

Живковић 

Бошко Кукањац 7/4  2. место 

 

 

„Дечје игре без 

граница” 

Спортски 

културни центар 

 

Горан Мутавџић 
ЕКИПНО 

Ученици четвртог разреда 

 

2. место 

  

Ритмика, плес и 

фолклор 

Пријатељи деце 

Горан Мутавџић ЕКИПНО 

Ученици четвртог разреда 

1. место 

 

  

 53. ДЕЧЈИ 

ОКТОБАРСКИ 

САЛОН 

 

 

 

Теодора Живадиновић 7/1 

 

 

 

Рад „Чудесни 

свет“, штампан у 

Календару 53. 

Дечјег 

октобарског 

  

Тања Ђокић 
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салона Музеја 

примењене 

уметности 

 

 

ТАКМИЧЕЊА 

ЦРВЕНОГ КРСТА 

    

Трка „За срећније 

детињство” 

Виолета Учур Лана Драмићанин 1/3 2. место   

Наташа Јаредић Тодор Несторовић 3/1 

Немања Мирковић 3/1 

1. место 

2. место 

  

Сања Стајић Ивона Милосављевић 3/3 3. место   

Гордана Бранковић Даница Бронзић 4/2 2. место   

Литерарни 

конкурс Црвеног 

крста поводом 

Међународног 

Дана детета  

Маја Динић Јован Петрић 3/2 1. место   

Наташа Јаредић Маша Драмићанин 3/1 2. место   

Ката Чучковић Мила Николић 4/3 3. место   

Сања Стајић Вања Максимовић 3/3 3. место   

Литерарни 

конкурс „Крв 

живот значи“ 

Маја Динић Ања Завишић 3/2 3. место   

Квиз знања 

Црвеног крста 

 

Ката Чучковић 

ЕКИПНО 

Ученици четвртог разреда 

 

2. место 

  

 МЕЂУНАРОДНИ 

КОНКУРСИ 

    

Међународни 

ликовни конкурс 

на тему „Песме 

Франце 

Прешерна“ 

Тања Ђокић Јелена Стаменковић 8/1   1. место 

Међународни 

ликовни конкурс 

поводом 

Међународног 

Тања Ђокић Анђела Башић 8/3 

Теодора Живадиновић 7/1 

Адриана Степановић 8/2 

  1. награда 

похвала 

похвала  
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Дана књиге на 

тему „У свету 

бајки“ 

Народна 

библиотека „Раде 

Драинац“, Блаце 

Међународни 

ликовни конкурс 

„Моје је право да 

живим срећно и 

здраво“ 

 

Тања Ђокић 

ЕКИПНО 

Група ученика 

 

2. место 

  

Међународни 

ликовни конкурс 

„Фантастични 

лик из моје бајке“ 

„Велика школска 

позорница“, 

Топола 

Тања Ђокић Адриана Степановић 8/2  

Дуња Јоксимовић 5/3 

 

  2. место 

3. место 

Међународна 

ликовна дечја 

изложба малог 

формата 

Тања Ђокић Мила Николић 4/3 

Емилија Петрица 4/3 

  успешни 

излагачки радови 

Међународни 

фестивал „Дјечје 

царство“ 

Бањалука 

Тамара Трифуновић 

Живковић 

Бошко Кукањац 7/4   2. место 

 

Међународна 

олимпијада у 

менталној 

аритметици 

Драгана Тасић 

Стојановић 

Софија Јовић 1/2   3. место 

Математичко 

такмичење 2x2 

Ката Чучковић Вук Ђукић 4/3   3. место 
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Традиционално 

руско такмичење 

(Математичка 

гимназија) 

Међународни 

конкурс у знању 

енглеског језика 

„Хипо“ 

Биљана Вишњић Миа Дамњановић 5/3 

Дуња Јоксимовић 5/3 

Матеја Николић 6/2 

Петар Крстић 7/1 

Бошко Кукањац 7/4 

најбољи 

најбољи 

најбољи 

најбољи 

најбољи 

у 

у 

у 

у 

у 

полуфиналу 

полуфиналу 

полуфиналу 

полуфиналу 

полуфиналу 
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III.2 Пројекти 
 

 
 

Тема пројекта: Србија у Великом рату, документарна драма „Солунци говоре“ 
 
Носиоци пројекта: Добрила Кузмановић, наставник историје, Биљана Вишњић, 
наставник енглеског језика и Јелена Трошић, наставник српског језика. 
Време реализације пројекта: 15. септембар 2018 – 15. јануар 2019. 
Број ученика укључених у пројекат: ученици шестог, седмог и осмог разреда (54 
ученика који су укључени у представу „Солунци говоре“ и 11 ученика петог разреда који 
су укључени у посету Војном музеју и Калемегдану). 
Циљ пројекта: Да ученици разумеју најважније догађаје и личности из националне 
историје везане за Велики рат, да имају активан однос према културно-историјском 
наслеђу, да развијају естетске вредности изражавајући стечено знање кроз форму 
представе, да повезују уметничка и културна дела са историјским. Стварање трајног 
наставног садржаја који ће се користити у раду са будућим генерацијама. 

Пројектне активности: Писање текста за представу, драматизација и подела улога, 
пробе, снимање видео прилога, одлазак у Војни музеј и на Калемегдан, израда паноа, 
плаката, сценографије за представу, сарадња са Народним музејом из Ужица, 
представницима војске и КУД-ом „Димитрије Котуровић” како би се обезбедили костими 
за представу, сарадња са СрБским Православним Појцима, извођење представе, сарадња 
са Руским домом поводом обележавања српско-руског братства. 
Опис активности: Сценарио је написан на основу следеће литературе „Солунци говоре” 
(Антоније Ђурић), „Солунке говоре” (Антоније Ђурић), „Београд, вечити град” 
(Александар Диклић), „100 сенки над Београдом” (Александар Диклић), „1915 – Трагедија 
једног народа” (Бранислав Нушић), https://prvisvetskirat.rs/. Ученици су писали 
појединачне сцене, а у коначни сценарио укључене су сцене које је написао ученик Бошко 
Кукањац 7/4. Улоге су подељене и почеле су пробе које су се одржавале свакодневно. 
Осмишљен је дијалог са војводама Радомиром Путником и Живојином Мишићем који 
води ученица у улози новинара, као и извештај о војводама. И један и други разговор 
претворени су у документарни филм који се користи у представи. Организован је одлазак 
на Калемегдан и у Војни музеј у Београду где су ученици у пратњи кустоса музеја обишли 
поставку посвећену Великом рату. Ученици су радили паное, цртали плакате. 
Најуспешнији рад изабран је за представљање пројекта. Ученици су правили сценографију 
и реквизите за представу – куће, ограду, ватру, дрво, браду. 
Успостављена је сарадња са Народним музејем из Ужица, представницима војске и КУД-
ом „Димитрије Котуровић” како би се обезбедили костими за представу. Ученици и 
њихове породице су се прикључили доношењу и изради реквизита. 
Чланови појачког састава СрБски Православни Појци одазвали су се нашем позиву и 
дошли на извођење представе када су отпевали песму „Војвода Степа на коњу јаше”. 
Извођење представе представљало је велики организациони подухват. Ученици су 
вежбали кретање по сцени, правовремени улазак на сцену и излазак са ње, глумили, учили 
да разговетно говоре. Пред публиком су оживели догађаје који су у трајном сећању наше 

https://prvisvetskirat.rs/
https://prvisvetskirat.rs/
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нације. Њихове породице су се укључиле у овај пројекат тако што су ученици доносили 
разне реквизите од кућа, сазнали су на који начин су њихови преци учествовали у 
Великом рату и препричавали, сачуване од заборава, породичне приче. Током ове 
динамичне представе смењивале су се сцене, цитати, рецитације, снимци интервјуа са 
Радомиром Путником и Живојином Мишићем, песме, као и пажљиво припремљени 
плесни приказ патње и тешке судбине жена које су испратиле своје синове, мужеве и 
браћу у рат. 
Исходи: Извођењем представе у холу школе, најпре за ученике, а потом и за родитеље 31. 
10. 2018, ученици су показали висок степен одговорности, спремности, увежбаности чиме 
су изразили активан однос према културно-историјском наслеђу. 
Представа „Солунци говоре“ изведена је и 3. 12.2 018. године у КЦ Раковица, поводом 
обележавања Дана школе. Тим поводом се пројекту прикључила и наставница Технике и 
технологије Јелена Беседић која је са ученицима израдила сценографију и модел топа. 
Тада је настао и угледни час из математике и Техничког и информатичког образовања, као 
и видео игрица коју је са ученицима осмислила наставница Биљана Недић на часу 
Информатичког образовања. 
15. 1. 2019. тринаесторо ученика наступило је у позоришту „Мадленијанум“ поводом 
обележавања српско – руског братства изводећи одређене делове из представе „Солунци 
говоре”. Школа је тим поводом награђена орденом српско-руског братства, а ментори и 
учесници су добили признања и значке. 
Извештај о представи „Солунци говоре“ као школском пројекту поводом обележавања 
стогодишњице Великог рата пренели су „Вечерње новости“, „Политика“, „Ало“ , 
„Телеграф“ и интернет портали 
https://www.kurir.rs/…/nezaboravan-cas-istorije-prica-o-vel… 
https://www.telegraf.rs/…/3012802-nezaboravni-cas-istorije-… 
https://www.republika.rs/…/nezaboravan-cas-istorije-osnovna… 
О свакој појединачној активности у оквиру пројекта објављивани су текстови на Фејсбук 
страници школе и сајту школе. 
Документарни филмови који су се користили у представи постављени су на YouTube 
канал тако да су постали материјал који се може користити у раду на часовима редовне 
наставе и додатног рада са будућим генерацијама. 
На конкурсу који је расписао Дечји културни центар Београд ова представа је награђена за 
продукцију, а трејлер који је послат на конкурс може се погледати на следећем линку 
https://youtu.be/if_MTve6ulg 
 
Пројекат „Покрени се, пронађи свој пут“ за ученике основних школа – Мрежа 
професионалаца Србије „СПОНЕ“  
 
Пројекат „Покрени се, пронађи свој пут“, реализује организација Мрежа професионалаца 
Србије „СПОНЕ“.  
Пројекат се бави каријерним саветовањем ученика завршних разреда основних и средњих 
школа кроз занимљиво конципиране радионице на којима оспособљавамо ученике 
(представнике ђачких парламената својих школа) да у својим школама, кроз вршњачку 
едукацију и стручну подршку нашег пројектног тима (пратећи материјали, презентације, 
сајт пројекта, подршка пројектног тима итд), својим вршњацима пренесу стечена знања и 
вештине. 
Пројекат пружа подршку ученицима који се налазе пред значајним професионалним и 
личним животним одлукама које подразумевају проактивност, дефинисање циљева, 
самомотивацију, развијање личне одговорности и аутономије кроз интеракцију са својим 
вршњацима. 
Радионице се састоје из два главна дела и трају 4 сата. 
Први део: „Покрени се“, бави се препознавањем и коришћењем личних ресурса, 
подстицањем индивидуалне мотивације и личне одговорности ученика. 
Други део: „Пронађи свој пут“, обрађује теме: управљање временом, организацијом 
обавеза и одређивањем сопствених професионалних и личних циљева 

https://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/3166141/nezaboravan-cas-istorije-prica-o-velikom-ratu-malih-glumaca-bez-trunke-lazi?fbclid=IwAR0XgSMCmVPsO7HzwE1gBm_W5pJr2uJK11EbN2HLoyBiwbguRUvvLmURBjQ
https://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/3166141/nezaboravan-cas-istorije-prica-o-velikom-ratu-malih-glumaca-bez-trunke-lazi?fbclid=IwAR0XgSMCmVPsO7HzwE1gBm_W5pJr2uJK11EbN2HLoyBiwbguRUvvLmURBjQ
https://www.telegraf.rs/vesti/beograd/3012802-nezaboravni-cas-istorije-u-rakovici-gromoglasni-aplauz-posle-predstave-solunci-govore?fbclid=IwAR1TqqWu1biw7ONzROzu_eH_MHRqGcWb27fZpuSFYEQZ2G8LmTlP0WDps_4
https://www.telegraf.rs/vesti/beograd/3012802-nezaboravni-cas-istorije-u-rakovici-gromoglasni-aplauz-posle-predstave-solunci-govore?fbclid=IwAR1TqqWu1biw7ONzROzu_eH_MHRqGcWb27fZpuSFYEQZ2G8LmTlP0WDps_4
https://www.republika.rs/zabava/kultura/103055/nezaboravan-cas-istorije-osnovna-skola-france-presern-odrzala-predstavu-prepunoj-sali-centra-kulturu-rakovica?fbclid=IwAR3ViabD_S3wprQ7Sa9tmKODwokP0vvRbOEbPPNnWvAdGEXo2JtOImm_gdU
https://www.republika.rs/zabava/kultura/103055/nezaboravan-cas-istorije-osnovna-skola-france-presern-odrzala-predstavu-prepunoj-sali-centra-kulturu-rakovica?fbclid=IwAR3ViabD_S3wprQ7Sa9tmKODwokP0vvRbOEbPPNnWvAdGEXo2JtOImm_gdU
https://youtu.be/if_MTve6ulg
https://youtu.be/if_MTve6ulg
https://youtu.be/if_MTve6ulg
https://youtu.be/if_MTve6ulg
https://youtu.be/if_MTve6ulg
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Ученици осмог разреда, представници ђачког парламента који су учествовали у овом 
пројекту су: Ива Вукашиновић и Александра Горданић из 8/1, Дуња Одаловић и Јана 
Рајковић из 8/2 и Елена Симић и Лука Ковачевић из 8/3. 
Ученици који су представљали нашу школу на радионицама треба да, на основу добијених 
материјала, припреме и реализују два школска часа са вршњацима. Радионицама ће 
присуствовати реализатори пројекта. Најуспешније реализоване радионице добиће вредне 
награде. 
 
Пројекат „Европско село“  
 
Наставник разредне наставе Марјан Антић је, у сарадњи са Основном школом „Франце 
Прешерн” из Словеније ушао у пројекат „Европско село”. Задатак пројекта је да се 
представе три европске земље: Шпанија, Луксенбург и Румунија. 
Антић ће са децом до краја маја одрадити радионице и на креативан начин представити 
поменуте земље. 
 
Пројекат „Топ”  
 
Ученици су креирали делове тела (топа) и направили макету. Користећи математичке 
формуле, рачунали су површину сложене фигуре (топа), и проценили цену утрошеног 
материјала, а све са циљем развијања осећаја за предузетништво. Ученици информатичке 
секције су у програму Scratch креирали игрицу WW1 (World War 1) у којој су 
искомбиновали основне блокове програма. У другој фази су мењали дизајн игрице како би 
сваки ученик добио своју аутентичну игру. Пројекат је реализовало Веће математике и 
технике. 
 
Пројекат „Сајбер опанак”  
 
(Обрада народне књижевности кроз пројектну наставу: лирске народне песме, Вук 
Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа српског) 
ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Идентификација, неговање и чување националног и језичког блага, 
колорита и разноврсности. 
Операционализовани исходи који се остварују током реализације пројекта: 
Ученици ће бити у стању да: 
- илустурју веровања, обичаје, начин живота и догађаје из прошлости; 
- уважавају националне вредности и негују српску историјску баштину; 
- развијају имагинацијски богате асоцијације; 
- уоче особености лирске народне поезије. 
Продукт(и) пројекта: филм, изложба, стрипови, сценски наступ. 
Дужина трајања пројекта: 5 месеци (18 часова). 
Активности ученика током пројекта: Бирају област коју ће проучавати у оквиру теме 
(дају иницијативу у складу са сопственим интересовањима и способностима). 
Ученици подељени у групе договарају се о фазама рада (једна група прави филм на основу 
прикупљеног материјала – обрађено народно стваралаштво, сакупљене приче о обичајима 
некада и сада); друга група израђује стрипове (дигитални стрипови и цртани стрипови); 
трећа група припрема се за сценски наступ (представа о изабраном обичају: свадба, слава, 
моба...). Траже решење проблема (самостално прикупљају релевантне информације, 
снимају и прикупљају приче о животу људи у прошлости, осмишљавају сценски наступ: 
реквизите, сценографију, костиме). На бази свих сазнања до којих су дошли током 
процеса рада на пројекту, израђују паное са стриповима, дигиталне приче, приказују 
представу другарима из других одељења, родитељима, наставницима и учествују у 
вредновању и самооцењивању резултата рада. 
Активности наставника током пројекта: Планира и припрема пројектну наставу, 
одређује циљ, формира групе на основу интересовања и способности ученика, сугерише 
ученицима где да траже информације, како да анализирају прикупљене податке, подстиче 



ОШ „Франце Прешерн“                                                     Извештај о раду школе 2018/2019. 

 

59 

 

их на стваралачко истраживање, помаже им око текста за драматизацију, подстиче 
сарадњу и тимски рад ученика, помаже ученицима да превазиђу неочекиване проблеме и 
ситуације и заједно са ученицима вреднује резултате процеса и пројекта. 
Начин презентације пројекта: По завршетку пројекта, организује се приредба/јавни час 
на коме се изводи представа и презентују се едукативни филмови и презентације. 
Начин укључивања окружења у пројекат: Приликом прикупљања материјала, ангажује 
се породица (баке, деке, комшије...), тражи се помоћ од локалних и школских 
библиотекара, од представника културно-уметничких друштава тражи се помоћ у вези са 
костимима, ношњама... 
Потребни ресурси: породица, експерти, библиотеке, музеји, етнографске збирке, 
Интернет, камера, телефон, културно-уметничка друштва... 
Планирани начини вредновања пројекта: На завршној приредби анкетира се публика 
путем књиге утисака; присутни ученици дискутују (међусобна процена) и самопроцена 
(ученици који су учествовали  у пројекту, на основу личног искуства говоре о својој улози 
у оквиру групе, залагању, проблемима на које су наилазили, начинима на које су их 
превазилазили, говоре како би сада исти задатак урадили са стеченим искуством), а 
присутни наставници оцењују квалитет часа (оствареност циља часа, продукте пројекта, 
постављају ученицима питања која се односе на тему коју су обрађивали). 
 
Пројекат „Дигитални тестови засновани на стандардима: Математика 1. и 2. разред” 
 
Циљ пројекта: Јачање дигиталних компетенција и израда дигиталних тестова за ученике 
наше школе и Основне школе „Љуба Ненадовић“. Учитељи и наставници информатике и 
технике и технологије креираће дигиталне тестове које ће ученици моћи да користе 
приступом школском сајту. Чланови секције „Млади информатичари“ учествују у 
пројекту израдом игрица у програму Scratch, а које ће бити објављене уз тестове. 
Учесници пројекта у Основној школи „Франце Прешерн“: директор школе Биљана 
Благојевић, учитељи Виолета Учур, Маја Динић, Сања Стајић, Драгана Тасић Стојановић, 
Наташа Тончев Благојевић и Ката Чучковић и наставница информатике Биљана Недић. 
Учесници пројекта у Основној школи „Љуба Ненадовић“: учитељи Гордана 
Стаматовић, Марија Пешић, Биљана Лончар, Јелена Матовић, наставница математике и 
информатике Јелена Ивковић и наставница технике и технологије Мирјана Пртина. 
Ученици ОШ „Франце Прешерн“: Матеја Николић 6/2, Дуња Тадић 5/2. 
Време реализације: март – октобар 2019. год. 
 
Пројекат „Шеширијада“ (сви ученици млађих разреда)  
 
У другом полугодишту школске 2018/2019. године реализован је пројекат „Шеширијада“. 
У пројекту су учествовали сви ученици млађих разреда,  њихови учитељи и родитељи. 
Данима су организоване радионице на  којима су се спроводиле активности које су имале 
за циљ да створе продукт пројекта- најлепши шешир. Учитељи су имали задатак да 
упознају ученике са различитим могућностима израде шешира, а ученици су размишљали 
на које све креативне начине могу да их украсе. Родитељи су подржали пројекат и 
помагали у свим активностима у којима је ученицима била потребна помоћ. Идејна 
решења била су заиста на завидном нивоу. Деца су уживала у изради шешира и 
нестрпљиво очекивала дан када ће са својим другарима прошетати своје маштовите 
креације. Након завршеног пројекта, ученици су прошетали улицама Миљаковца, оним 
које се налазе у непосредном кругу школе. Окупили су се на терену школе где су се 
фотографисали, а затим са својим учитељима кренули у поворку како би показали своје 
шешире. Док су шетали, весело су поздрављали пролазнике. Зауставили су се код вртића 
како би својим другарима, предшколцима, са поносом показали продукт свог рада-
шешире. Било је дивно гледати шарену веселу поворку и осмехе пролазника. Надамо се да 
ће у нашој школи све више бити таквих пројеката. 
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Пројекат „Школски Новогодишњи базар“ (сви ученици и наставно особље) 
 
Школски Новогодишњи базар одржан је 28. 12. 2018. године у холу школе. По први пут 
ове године, на овај начин испраћена је стара и дочекана нова година. У оквиру базара 
одржано је и такмичење међу разредима у најлепше декорисаној новогодишњој јелци. 
Ученици су са својим одељењским старешинама и учитељима вредно радили и резултати 
такмичења били су следећи:  
Категорија старијих разреда: 
1. награда – 7/4; 
2. награда – 5/2; 
3. награда – 7/3.  
Категорија млађих разреда:    
1. награда – 4/3; 
2. награда – 4/2;  
3. награда – 3/3. 
Учитељ боравка Марјан Антић је са својим ученицима одржао Новогодишњу представу за 
ученике и родитеље. У холу школе, осим јелки, изложени су и штандови са украсима, 
честиткама, пињатама, јелкицама, и другим предметима које су ученици продавали, а 
представници Ученичког парламента требало је да одлуче у које ће сврхе прикупљена 
средства потрошити. Наставница ликовне културе Тања Ђокић изложила је на базару 
руком сликане кутије које су деца осликавала. 
Базар је наишао на велики успех код родитеља и деце, тако да ћемо следеће године 
сигурно наставити истим путем. 
 
Пројекат „Школски Васкршњи базар“ (сви ученици и наставно особље)  
 
У четвртак 25. 4. 2019. године, с почетком у 17 часова, почео је школски Васкршњи базар. 
Неколико недеља уназад, ученици су са својим наставницима и учитељима вредно радили 
на овом пројекту. Резултат њиховог залагања били су панои на тему Васкрса, као и 
безброј предмета: осликана Васкршња јаја, зечићи, беџеви од филца, шаргарепе са 
бомбонама, пињате испуњене бомбонама, луткице од глине и слично. Осим продајне 
изложбе, одржана је и „Туцијада, у којој је и ове године победу однео  учитељ Марјан 
Антић, а друго место је освојила  ученица Лена Ђорђевић из 3/2. Ове године базар се 
одржавао по први пут, а с обзиром на велико интересовање како деце, тако и родитеља и 
наставника,  надамо се да ће постати традиција наше школе.     
 
Пројекат „И Францика има таленат“ 
 
И ове године, Пројекат смо започели обавештењем ученика и позивом да дају свој 
допринос учешћу у Пројекту који расписује наша школа. Ученици су добили позив да се 
пријаве до 20. 3. 2019. наставници Тањи Ђокић уколико умеју лепо да певају, свирају или 
играју. До тог датума пријавило се 115 ученика са 63 тачке. Ученици су пријављивали и 
нумеру са којом ће се такмичити у наведеној области. 
Следећи састанак био је заказан за 3. април 2019, када су ученици упознати са  даљом 
динамиком такмичења. Наредни састанак био је заказан за 10. 5. 2019, и за то време 
ученици су имали могућности да припреме своју тачку. Наступали су пред петочланом 
комисијом и најбољи су наставили такмичење, док су неки добили шансу да се појаве још 
једном након увежбане тачке. Овом приликом, ученици су изводили своје тачке уз 
музичку пратњу и са инструментима. На овом, као и на састанку дан касније, ученици су 
увежбавали своје тачке и слушали сугестије наставника. 
Одржане су још две пробе, и то 11. 6. и 13. 6. 2019, а након тога је организовано финале 
14. 6. 2019, за које је изабрано 65 ученика који је требало да наступе у 23 нумере (двоје су 
одустали). Ученици који су прошли у финале, наступали су према следећем редоследу:  
1. Стефан Недељковић 7/4 (свирао је клавир) 



ОШ „Франце Прешерн“                                                     Извештај о раду школе 2018/2019. 

 

61 

 

2. Лола Бабић 1/1 (плесала је соло) 
3. Лара Грандић 3/2 (певала је „Боли ме уво за све“) 
4. Теодора Брекић, Анђела Јевремовић, Вања Максимовић и Андреа Николић 3/3 (плесале 
су на музички микс) 
5. Валентина Башић и Даница Бронзић 4/2 (певале су „Само бе страха“) 
6. Петар Јовић 7/2 (свирао је гитару) 
7. Анђела Пјевић 3/2 (плесала је на музички микс) 
8. Тијана Томић 4/1 (плесала је на песму “Evil like me”) 
9. Јана Живановић, Дуња Јоксимовић, Ања Павловић, Елена Степановић и Милица 
Танасковић 5/2 (плесале су на музички микс) 
10. Лазар Ковачевић 6/2 (певао је a cappella “Impossible”) 
11. Јана Карабасил, Зоја Миловић, Анастасија Мирковић и Дуња Ракочевић 2/1 (плесале 
су на песму „Пусти, пусти моду“) 
12. Теодора Јеремић 6/2 (свирала је виолину) 
13. сестре Рацић – Анђелија 1/2 и Николина 3/3 (плесале су на музички микс) 
14. Бланка Анић и Дрина Митровић 2/3 (певале су „Бајку“) 
15. Анастасија Бабић 5/3 и Тамара Шапић 6/3 (плесале су на песму „Ain't your mama” 
Jennifer Lopez) 
16. Анастасија Антанасковић 6/1 (певала је „Сини јарко сунце са Косова“). 
Финално такмичење одржано је у холу школе и концерт су посматрали ученици и 
родитељи. Главни жири су сачињавале Маја Колунџија Зорое, глумица, Милица Степић, 
испред плесног центра „Икигаи“ и директор Биљана Благојевић. Осим стручног жирија, и   
публика је имала право гласа. Међу горенаведеним учесницима нису награђени. Ево и 
њих... Највећи број бодова од стране публике освојила је плесна тачка под редним бројем 
22, а коју су сачињавали Нина Варек, Мила Николић и Емилија Петрица, ученице 4/3, и 
оне су уједно, од стране стручног жирија, добиле награду за најбољи плесни наступ. Даље 
је жири одлучио да додели равноправне награде, тј. да за сваку област додели по једну. 
Ивана  Зеленбаба 8/1 освојила је награду у категорији свирача, Мина Тројановић 7/1 – у 
категорији певача, Матеја Николић 6/2 – за склапање Рубикове коцке, и то специјалну 
награду, Уна Динић – 6/1 за глуму. Ученици су награђени пригодним поклонима од стране 
школе, а који су им уручени на додели диплома осмацима. Идеја за Пројекат родила се из 
жеље да покажемо колико талентоване деце има у нашој школи, а да та иста деца нису 
имала шансу да то покажу на једном месту. На тај начин би праве вредности биле 
вредноване и награђене, а уједно – ово је била лепа прилика за промоцију наше школе. На 
овај начин, промовисали смо класичну музику и уметност и утицали на децу да подигну 
критеријуме у уметности у добу шунда и кича. Наставници који су били укључени у 
Пројекат од самог почетка били су: Тања Ђокић, наставник ликовне културе, Данијела 
Живанчевић, наставник музичке културе, Тамара Трифуновић Живковић, наставник 
српског језика, Сузана Николић, педагог, Снежана Милић, наставник српског језика и 
Душан Зарић, наставник технике и технологије. 
Због успешне реализације овогодишњег и прошлогодишњег  такмичења, одлучили смо да 
Пројекат спроводимо и наредних година. 
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IV ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА ШКОЛОМ, СТРУЧНИ 

ОРГАНИ, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ 

 
 

 IV.1 Извештај Школског одбора 
  
На састанцима Школског одбора разматране су следеће теме: 
 

13. 9. 2018. 
Дневни ред: 

1. Конституисање Школског одбора 
2. Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2017/2018. 
3. Усвајање Извештаја о раду директора у школској 2017/2018. 
4. Доношење Годишњег плана рада за школску 2018/2019. 
5. Доношење Плана стручног усавршавања за школску 2018/2019. 
6. Текућа питања 

6. 12. 2018. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходног састанка 
2. Извештај о успеху ученика на тромесечју школске 2018/2019. 
3. Доношење Правилника о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног 

рада и извештавање о његовим ефектима 
4. Доношење плана јавних набавки за 2019. годину 
5. Доношење одлука о закупу школског простора 
6. Текућа питања 

10. 1. 2019. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходног састанка 
2. Предлог финансијског плана за 2019. годину 
3. Доношење Документа о вредновању професионалног развоја наставника и 

стручних сарадника. 
4. Давање сагласности на измене Правилника о организацији и систематизацији 

послова у школи 
5. Доношење допуне Статута школе 
6. Текућа питања 

26. 2. 2019. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходног састанка 
2. Информисање Школског одбора са записницима просветне инспекције 
3. Доношење Финансијског плана за 2019. годину 
4. Усвајање Извештаја пописне комисије за 2018. годину 
5. Усвајање завршног рачуна за 2018. годину 
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6. Текућа питања 
 

17. 4. 2019. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходног састанка 
2. Информисање школског одбора о записнику просветне инспекције и извештајима о 

стручно-педагошком надзору 
3. Усвајање Извештаја о раду школе за прво полугодиште школске 2018/2019. године 
4. Усвајање Извештаја о раду директора школе за прво појугодиште школске 

2018/2019. године  
5. Допуна годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину у односу на 

изборни предмет из физичког васпитања 
6. Текућа питања 

 
11. 7. 2019. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходног састанка 
2. Извештај о успеху ученика током 2018/2019. године 
3. Усвајање Извештаја о изведеним екскурзијама и рекреативним наставама током 

2018/2019. године 
4. Доношење допуне статута школе 
5. Доношење допуне финансијског плана школе за 2019. годину 
6. Доношење допуне плана јавних набавки за 2019. годину 
7. Доношење Анекса школског програма за други, шести и седми разред, за период од 

2019/2020. до 2021/2022. године. 
8. Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 
9. Усвајање Извештаја о самовредновању школе за школску 2018/2019. годину 
10. 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 Наставнићком већу, Савету родитеља и Школском одбору. 
 

IV.3 Извештај Наставничког већа 

 
 
У школској 2018/2019. години на седницама Наставничког већа увек је био присутан 
довољан број наставника потребан за доношење одлука.   
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У току школске године одржано је 14 састанака. Разматрана и усвајана  су следећа 
питања: 

 
12. 09. 2018. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Упознавање са Годишњим планом рада за школску 2018/2019. годину 
3. Усвајање Плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 
4. Текућа питања 

 
30. 10. 2018. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Стручна тема - Правилник о друштвено корисно хуманом раду 
3. Оптерећеност ученика 
4. Текућа питања 

 
15. 11. 2018. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Разматрање извештаја руководилаца Разредних већа 
3. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода 
4. Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају кад 

се насиље деси 
5. Обрасци ИОП – а – план транзиције и превенција превременог напуштања школе 
6. Документ о стручном усавршавању унутар установе 
7. Текућа питања 

 
29. 11. 2018. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Разматрање Документа о вредновању професионалног развоја наставника и 
стручних сарадника унутар установе 
3. Дан школе 
4. Инспекцијски надзор 
5. Текућа питања 

 
1. 2. 2019. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 2018/2019. године 
3. Текућа питања 

 
5. 2. 2019. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Извештај о записнику ванредног инспекцијског надзора 
3. Текућа питања 

 
12. 3. 2019. 
Дневни ред: 

1. Полугодишњи извештај рада школе за школску 2018/2019. 
2. Полугодишњи извештај рада директора за шк. 2018/2019. 
3. Упознавање са Извештајем о стручно – педагошком надзору 
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4. Афирмација Школе и ученика кроз такмичења 
5. Припреме за полагање завршног испита 
6. Анализа рада наставника и ученика у допунској настави, додатном раду 
и слободним активностима 
7. Доношење одлуке о употреби уџбеника у следећој школској години 
8. Упознавање Наст. већа са Стручним упутством о поступању у случају сумње или 
сазнања о присуству и коришћењу дрога у образовно-васпитним установама 
9. Текуће информације (наставне суботе, информације о самовредновању, семинар...) 
 

17. 4. 2019. 
Дневни ред: 

1. Разматрање извештаја руководилаца Разредних већа  
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају тромесечја 
3. Текућа питања 

 
30. 5. 2019. 
Дневни ред: 

1. Упознавање са резултатима пробног завршног испита 
2. Извештај о постигнутим резултатима са такмичења 
3. Доношење одлуке о избору уџбеника за 2. и 6. разред за школску 2019/2020. годину 
4. Упознавање са законским одредбама, изменама и актуелним правилницима 
5. Формирање комисије за Избор ђака генерације и спортисте године 
6. Текућа питања 
    - Организација испраћаја ученика 8. разреда 
    - Завршни испит 
    - Стручно предавање : Забрана телесног кажњавања деце 
    - Примери добре праксе, размена искустава у инклузији 

 
6. 6. 2019. 
Дневни ред: 

1. Успех и дисциплина ученика 8. разреда на крају школске године 
2. Избор Ђака генерације и спортисте године 
3. Текућа питања 

 
24. 6.2019. 
Дневни ред: 

1. Извештај руководилаца Разредних већа о Наставном плану и програму 
2. Успех и дисциплина ученика од 1. до 8. разреда на крају школске године  
3. Текућа питања 

 
5. 7.2019. 
Дневни ред:  

1. Извештај о завршном испиту 
2. Извештај самовредновања 
3. Текућа питања 

 
20.8.2019. 
Дневни ред:  

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Именовање комисије за разредни испит  
3. Утврђивање изборних предмета и обавезних наставних активности за школску 

2019/2020. годину, факултативног предмета  
4. Планирање, програмирање и припремање наставе 
5. Подела задужења за школску 2019/2020. годину 
6. Утврђивање слободних радних места 
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7. Предлози за менторе за праћење рада приправника 
8. Текућа питања 

30. 8.2019. 
Дневни ред: 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају школске године након одржано  
разредног испита 
2. Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 
3. Извештај Тима за школско развојно планирање 
4. Усвајање програма рада Наставничког већа за школску 2019/2020. годину 
5. Разматрање распореда часова наставе 
6. Утврђивање предлога програма извођења радионица, излета, наставе у природи и 
екскурзија за Годишњи план рада школе 
7. Организација рада у школи  
8. Оцена припремљености за рад 
9. Текућа питања 

 
Детаљан извештај са седница Наставничког већа налази се у евиденцији школе.  
 

 

IV.4 Извештај Педагошког колегијума 
 
У току школске 2018/2019. године одржано је пет редовних састанка Педагошког 
колегијума и тиме је Педагошки колегијум остварио све своје планиране активности. 
На састанцима, чланови колегијума бавили су се организацијом рада школе, иницијалним 
тестовима, доношењем индивидалних образовних планова, праћењем ученика са 
развојним проблемима, индивидуализацијом наставе, допунском, додатном наставом и 
секцијама, инструктивно-педагошким радом, самовредновањем, организацијом и 
праћењем угледних часова, радом школских тимова, актива и ученичког парламента, 
организацијом разних школских такмичења, побољшањем успеха и дисциплине ученика, 
професионалном оријентацијом ученика. 
На састaнцима Педагошког колегијума размењивана су мишљења о најразноврснијом 
питањима образовно - васпитног рада. 
 

ДАТУМ 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 

2018. 

Исказане су потребе и сагледане су могућности за 
потребно опремање школе наставним средствима, 
Чланови су упознати са семинарима који су 
планирани за текућу школску годину, а у 
организацији школе – израђен је образац за 
евиденцију присуства на угледним часовима, 
Руководиоци су упознали чланове Педагошког 
колегијума са анализом иницијалних тестрирања. 
Испланиране су активности којима ће се развијати 
међупредметне компетенције и предузетништво. 
Дискутовало се о резултатима самовредновања и 
мерама за унапређење. 
Предложени су и усвојени ИОП-и. 

- чланови Педагошког 

колегијума 

децембар Дискутовало се о реорганизацији планираних часова - чланови Педагошког 
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2018. осталих облика образовно-васпитног рада, допунске 
и додатне наставе, као и секција. 
Чланови су упознати са инструментима и  поделом 
задужења у оквиру Тима за самовредновање. 
Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и 
развој установе известила је чланове о раду других 
школских тимова, поднела извештај о реализацији 
осталих облика образовно-васпитног рада и 
подсетила на обавезу о реализацији угледних 
часова. 
Предложени су и усвојени ИОП-и. 

колегијума 

- координатор Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 
установе 

фебруар 

2019. 

Поднет је извештај о реализацији допунске, додатне 
наставе и слободних активности. 
Чланови су упознати са оствареним активностима у 
оквиру Развојног плана. Чланови Педагошког 
колегијума упознати су са реализованим  
активностима које имају за циљ превенцију 
употреба психоактивних супстанци. 
Дискутовало се о организацији такмичења МПНТР у 
школи, као и о организацији наставних субота и 
надокнади часова. 
Израђен је Акциони план након мера стручно-
педагошког надзора. 
Предложени су ИОП-и 

- чланови Педагошког 

колегијума 

- координатор Тима за 
развојно планирање 

мај 

2019. 

Поднет је извештај Тима за професионални развој. 
Чланови Педагошког колегијума упознати су са 
квантитативном и квалитативном анализом пробног 
завршног испита. 
Предложени су и усвојени ИОП-и. 

- чланови Педагошког 

колегијума 

- координатор Тима за 
професионални развој 

јун 

2019. 

Чланови Педагошког колегијума упознати су са 
квантитативном и квалитативном анализом 
завршног испита. 
Поднет је извештај о реализацији активности 
професионалне оријентације по стручним већима. 
Анализирана је евалуација ИОП-а и дискутовало се 
о потребама за следећу школску годину. 
Предложене су активности које за циљ имају 
обезбеђивање квалитета и развоја установе. 

- чланови Педагошког 

колегијума 
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IV.5 Извештај Разредних већа 

 
 

Извештај Разредног већа 1. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

27. 8. 2018. - Усвојен је план рада Разредног већа првог разреда; 
- Договор о организацији приредбе за пријем првака; 
- Организациони послови у вези са реализацијом 
изборних предмета и слободних активности; 
- Избор приручника, дечје штампе, школског 
прибора и потребних наставних средстава. 

- чланови Разредног 
већа 

7. 11. 2018. - Успех и дисциплина ученика на крају Првог 
класификационог периода. 
(Наставни план и програм је реализован у 
потпуности. Већина ученика је савладала 
предвиђено наставно градиво за овај 
класификациони период и усвојила га на 
задовољавајућем нивоу.) 
Разредно  веће првог разреда договорило се да за 
Дан школе ученици цртају униформе Првог светског 
рата. 

- чланови Разредног 

већа  - психолог 

- педагог 
- наставница 

енглеског језика 

- директор 

31. 12. 2018. - Реализација наставног плана и програма. 
(План и програм остварен је у потпуности.) 
- Успех и дисциплина ученика на крају Првог 
полугодишта школске 2018/2019. године. 
(Већина ученика је савладала предвиђено наставно 
градиво и усвојила га на задовољавајућем нивоу. 
Ученици који имају потешкоћа у савладавању 
наставног градива, наставиће да иду на допунску 
наставу. Сви ученици имају примерно владање.) 

- чланови Разредног 

већа  - педагог 
- наставница 

енглеског језика 

- директор 

31. 1. 2019. - Анализа остварених резултата у учењу и понашању 
ученика на крају Првог полугодишта. 
(Сви ученици савладали су предвиђене наставне 
садржаје и имају примерно владање.) 
- Реализација наставног плана и програма. (Наставни 
план и програм је реализован.) 
- Анализа мера индивидуализације за инклузивно 
образовање у случају да има потребе. 
(На нивоу првог разреда није било ученика који су 
идентификовани за инклузивно образовање.) 

- чланови Разредног 
већа  - психолог 

- педагог 

- наставница 
енглеског језика 

- директор 
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- Припрема и обележавање Дана Светог Саве. 
(Ученици су учествовали у обележавању Дана 
Светог Саве цртањем Светог Саве и изложбом у 
холу школе.) 

15. 4. 2019. - Анализа остварених резултата у учењу и понашању 
ученика на крају Tрећег класификационог периода. 
(Сви ученици су савладали предвиђене наставне 
садржаје и имају примерно владање.) 
- Реализација наставног плана и програма. (Наставни 
план и програм је реализован.) 

- чланови Разредног 

већа  - психолог 
- педагог 

- наставница 

енглеског језика 

- директор 

21. 6. 2019. - Анализа остварених резултата у учењу и понашању 
ученика на крају Другог полугодишта. 
(Сви ученици су савладали предвиђене наставне 
садржаје и имају примерно владање.) 
- Реализација наставног плана и програма на крају 
школске године. 
(Наставни план и програм је реализован.) 
- Предлог похвала за ученике. 
(Сви ученици су усмено похваљени с обзиром на то 
да су први разред и да су комплетно усвојили 
правила понашања у школи.) 
- Реализација Наставе у природи у периоду од 16. до 
23. маја у Јежевици. 
(Извештај о реализацији Наставе у природи сачињен 
је и предат.) 
- Избор дестинације за наставу у природи и излета за 
следећу школску годину. 
(Разредно веће другог разреда информисано је о 
планираној дестинацији за наставу у природи – 
Ивањица, као и за једнодневни излет – Пећинци.) 
- Извештај о реализацији плана рада Већа за 
школску 2018/2019. годину. 
(Чланови Разредног већа упознати су са извештајем.) 
- Израда и усвајање плана рада Разредног већа за 
школску 2019/2020. годину. 
(План је сачинила Виолета Учур и предала.) 
- Израда глобалних и оперативних планова. 
(Глобални и оперативни планови су урађени и биће 
предати ПП служби.) 

- чланови Разредног 

већа  - психолог 
- педагог 

- наставница 

енглеског језика 
- директор 

 

Извештај Разредног већа 2. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

29. 8. 2018. - Усвојен је план рада Разредног већа Другог 
разреда. 
- Договорена су помоћна наставна средства, a ради 
се према уџбеницима Издавачке куће  „Клет“. 
- Израђени су иницијални тестови и усаглашени су 
критеријуми оцењивања.  

- чланови Разредног 
већа 
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- Након иницијалних тестова, одређени су ученици 
за допунску наставу и секције. 
- Евидентирани су ученици са потешкоћама у раду 
за које ће требати  ИОП. 
- Припремљен је родитељски састанак према 
дневном реду управе школе. 
- Учествовало се у свим посетама које Школа 
организује (биоскоп, позориште, музеј, концерт...). 

7. 11. 2018. - У сва три одељења другог разреда садржаји 
наставних предмета реализовани су према задатим 
стандардима и плану и програму за овај период.  
- Сви ученици имају позитиван успех и примерно 
владање на крају Првог тромесечја. Један ученик се 
исписао у септембру (2/11), а два су се уписала 
(2/2). 
- Васпитне и васпитно-дисциплинске мере нису 
изречене. 
- За ученике који спорије напредују у савладавању 
градива, приступало се изради ИОП-а 1 (за 
шесторо), а са једном ученицом (из 2/1) наставља се 
индивидуализовани рад (српски језик – читање). 
- Битна мера растерећења ученика је дозирање 
домаћих задатака. На физичком плану – употреба 
ормарића! 
- Похвала ученика одложена је за полугодиште. 
- Ученици са потенцијалним проблематичним 
понашањем евидентирани су код педагога. 
- За Дан школе ученици су се упознавали са ликом 
Момчила Гаврића + цртање... 

- чланови Разредног 

већа  - психолог 

- педагог 
- директор 

 - наставница 

енглеског језика 

 

31. 1. 2019. - Наставни план и програм реализован је у 
потпуности. 
- Сви ученици другог разреда имају позитиван 
успех и примерно владање на крају Првог 
полугодишта. 
- У прослави школске славе учествовали су кроз 
активности малог хора. 
- Ученици који спорије напредују укључени су у 
допунску наставу, а за ученике према ИОП-у 1 
припремajу се посебни наставни материјали. 
- Васпитне и васпитно-дисциплинске мере: На 
предлог одељењског старешине Наташе Тончев 
Благојевић, ученик Т. М. (из 2/2) искључује се из 
појачаног васпитног рада (предузете су све мере).  
 - Похваљени су сви ученици са успехом 5,00 и 
примерним понашањем. 
- Ученик Давид Ђокић 2/2 пласирао се на 
општинско такмичење из шаха. 
- За друго полугодиште направљен је план писаних 
провера и контролних вежби из српског језика, 
математике и света око нас. 

- чланови Разредног 

већа  - психолог 

- педагог 
- директор 

- наставница 

енглеског језика 

15. 4. 2019. - Анализа успеха и понашања ученика: Сви - чланови Разредног 
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 ученици имају позитиван успех и примерно 
владање. Похваљено је по пет ученика. 
- Анализа рада са ученицима који имају потешкоће 
у раду (ИОП) – Напредују својим темпом, а 
напредак би био видљивији уз редован долазак и 
помоћ родитеља. 
- Анализа реализације наставних садржаја и 
примене образовних стандарда – Сви садржаји су 
реализовани према плану и стандардима, а у ходу 
надокнађујемо неодржане часове из фебруара.  
- Реализовани су једнодневни излет у Мали Иђош, 
као и две радионице са Златом. 

већа   

- педагог 

- директор 

- наставница 
енглеског језика 

21. 6. 2019. 

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
другог разреда – Сви ученици другог разреда (81) 
имају позитиван успех и примерно владање. 
Успех по одељењима: 
* 2/1 (26 ученика:): одличних – 21, врло добрих – 
5, од тога –12 са просеком 5,00. Ученица М. Г, са 
којом је рађена индивидуализација, показала је 
велики напредак – почела је да чита!  
* 2/2 (28 ученика): одличних – 21, врло добрих – 
7, од тога – 12 са просеком 5,00. Две ученице, са 
којима се ради према ИОП-у, имају велик број 
изостанака због ванредних догађања у породици.  
* 2/3 (27 ученика): одличних – 23, врло добра – 
4, од тога – 15 ученика са 5,00. Ученица М. В, 
девојчица са парезом десне стране, стога спорија у 
раду, марљивошћу и истрајношћу оправдала је 
успех 5,00, а најмлађег и несташног Д. К. узвраћена 
љубав је преобразила у ђака за пример. 
- Анализа рада са ученицима који имају потешкоће 
у раду (ИОП 2): У Другом полугодишту радило се 
према одобрењу Интерресорне комисије са шест 
ученика; од тога један ученик био према ИОП-у 1, а 
пет ученика према ИОП-у 2 и то из предмета 
српски језик и математика. Најуочљивији је 
напредак код ученице Б. П. из 2/1 (ИОП 2), која 
почиње да чита, прати наставу, говори... Код 
осталих је напредак спорији, имају велики број 
изостанака, те губе у континуитету. Пред крај 
школске године, ученици су укључени у рад са 
дефектолозима из оближње занатске школе. 
- Анализа рада ваннаставних активности – У 
одељењу 2/2 ченик Д. Ђ. освојио је друго место на 
општинском такмичењу у шаху, а ученица Н. П. 
добила је похвалу на ,,Мислиши". Ученица Ј. Ј. из 
2/3 добила је похвалу за „Најлепше осликано 
васкршње јаје“  
- Реализација наставног плана и програма – 
Реализовани су сви часови према предвиђеном 
плану и програму, уз надокнаду часова из фебруара 
због епидемије грипа. 
- Предлог похвала и казни – Укупно је похваљено 

- чланови Разредног 

већа   

- педагог 
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39 ученика другог разреда (за успех 5,00, примерно 
владање и другарство). Нема казни. 
- Анализа рада Већа и подношење извештаја –  
Веће је испунило предвиђени план и лепо 
сарађивало. Потребни извештаји прослеђени су ПП 
служби, са чијим садржајем су упознати чланови 
Већа.  
- Предложена дестинација за наставу у природи у 
трећем разреду је Златибор (објекат „Голија“), за 
једнодневни излет –  Аранђеловац – Орашац – 
Топола, а планирана је и радионица са Златом 
(„Упознај Србију“). 

22. 8. 2019. - Израда глобалних и оперативних планова – 
Глобални и оперативни планови су урађени и биће 
предати током седмице ПП служби. 
Наташа Тончев Благојевић сачинила је план рада 
Разредног већа за школску 2019/2020. годину. 

- чланови Разредног 

већа   

 

 

 

Извештај Разредног већа 3. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

30. 8. 2018. 

 

 

 

- Усвајање годишњих планова рада; 
- Договор о помоћним наставним средствима и 
избор штампе за ученике; 
- Израда иницијалних тестова из српског језика и 
математике; 
- Организовање допунске наставе и слободних 
активности; 
- Усаглашавање критеријума оцењивања; 
- Евиденција ученика који имају потешкоће у раду 
и израда ИОП-а; 
- Расподела нових ученика; 
- Припрема родитељских састанака; 
- Договор о посетама биоскопу, позоришту, 
музејима. 

- чланови Разредног 

већа  - педагог 

- психолог 
 

7. 11. 2018. - Анализа реализације наставних садржаја и 
примене образовних стандарда на крају Првог 
клацификационог периода; 
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
Првог класификационог периода; 
- Анализа рада са ученицима који имају потешкоће 
у раду (ИОП); 
- Оптерећеност ученика, мере за растерећење и 
побољшање успеха ученика (размена искуства 
чланова већа из наставне праксе); 
- Реализација једнодневног излета и рекреативне 
наставе; 
- Обележавање Дана школе; 

- чланови Разредног 

већа  - педагог 
- психолог 
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- Извештај о реализованом друштвено- корисном 
раду који су спровели ученици којима је изречена 
опомена ОС у одељењу 3/1. 

1. 2. 2019. - Анализа успеха и владања ученика на крају Првог 
полугодишта; 
- Реализација плана и програма; 
- Анализа мера ИОП-а 2. 

- чланови Разредног 

већа  - педагог 
- психолог 

- директор 

15. 4. 2019. 

 

 

 

 

- Анализа успеха и понашања ученика на крају 
Трећег класификационог периода. 
Ученица Дора Цветковић из 3/2, због породичнх 
разлога, исписала се из наше школе и од 8. 3. 2019. 
похађа наставу у Основној школи „Иво 
Андрић”;.76 ученика има позитиван успех на крају 
трећег тромесечја.  
- Анализа рада са ученицима  који имају потешкоће 
у раду (ИОП).  
Констатовано је да ученици који раде према 
прилагођеном наставном програму захтевају 
велико ангажовање наставника, али су потребни 
подршка родитеља и редован долазак ученика на 
наставу, на шта се ставља велика пажња. 
Реализација наставе у природи – од три одељења 
трећег разреда, одељења 3/1 и 3/3 имала су бројно 
стање за реализацију рекреативне наставе, а 
одељење 3/2 није имало довољан број ученика за 
одлазак на наставу у природи. Због недовољног 
броја ученика у ова два одељења, агенција је, према 
уговору, морала да промени цену рекреативне 
наставе, па су зог тога одељења 3/1 и 3/3 одустали 
од реализације наставе у природи.                              
Ове школске године, Веће трећег разреда 
планирало је два излета. Први излет – у град 
Вршац, а други – у Тополу. Први излет је 
реализован у Другом полугодишту, 30. 3. 2019. 
Године, у организацији Агенције „Ласта“. И други 
излет за ученике трећег разреда организоваће се у 
Другом полугодишту, 1. 6. 2019. године, такође 
преко Агенције „Ласта“, коју су одабрали 
представници Савета родитеља.                                                                        
У наредној школској години, у 4. разреду, 
користиће се уџбеници као и у овогодишњем 4. 
разреду, дакле – радиће се према уџбеницима 
Издавачке куће „Креативни центар“. 

- чланови Разредног 
већа 

- директор 

- педагог 
- психолог 

20. 6. 2019. 

 

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 3. 
разреда. 
Сви ученици позитивно су оцењени. 
- Анализа рада са ученицима  који имају потешкоће 
у раду (ИОП). 
Констатовано је да ученици који раде према 
прилагођеном наставном програму захтевају 
велико ангажовање наставника, али су потребни и 

- чланови Разредног 

већа 

- директор 
- педагог 

- психолог 
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подршка родитеља и редован долазак ученика на 
наставу, на шта се ставља велика пажња. 
- Анализа рада ваннаставних активности. 
- Реализација наставног плана и програма. 
Наставни план и програм реализован је у 
потпуности. 
- Предлози похвала. 
Похваљени су сви ученици са одличним успехом 
(5,00) и примерним владањем. 
- Избор дестинације за наставу у природи и излета 
за следећу школску годину. 
У наредној школској години, за наставу у природи 
одабрана дестинација је планина Златибор. 
Планирана су два једнодневна излета. Прва 
дестинација је град Смедерево, у јесен, тј. 
планирана је за Прво полугодиште, а друга 
дестинација једнодневног је Тршић и планирана је 
на пролеће, тј. за Друго полугодиште.     
- Анализа рада Разредног већа 3. разреда у току 
школске 2018/2019. и подношење извештаја. 
- Израда и усвајање плана рада Разредног већа за 
школску 2019/2020. годину. 
- Израда глобалних и оперативних планова за 
школску 2019/2020. годину. 

 

Извештај Разредног већа 4. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

24. 8. 2018. 

 

 

 

 

 

- Усвајање годишњих планова рада; 
- Организовање допунске и додатне наставе и 
слободних активности; 
- Договор о избору штампе за ученике; 
- Усаглашавање критеријума оцењивања; 
- Учествовање у припреми пријема првака. 

- чланови Разредног 

већа  

7. 9.  2018. 

 

 

 

 

На -  - Планирање школских писмених задатака из 
математике и српског језика на нивоу већа за Прво 
полугодиште; 
- Припрема родитељског састанка; 
- Договор о посетама биоскопу, позоришту, 
музејима. 

- чланови Разредног 

већа 
- педагог 

- психолог 

- директор  

1. 10. 2018. - Обележавање Дечје недеље;  
- Хуманитарна акција „Деца деци“; 
- Реализација акције Црвеног крста – трка  „За 
срећније детињство“; 
- Реализација полудневног излета; 
Општинско такмичење „Дечје Игре без граница“ 

- чланови Разредног 

већа 

- педагог 
- психолог 

- директор 

7. 11. 2018. - Реализација плана и програма на крају Првог 
класификационог периода; 
- Успех и дисциплина ученика на нивоу Разредног 
већа; 
- Евиденција ученика који имају потешкоћа у раду 

- чланови Разредног 

већа 

- педагог 
- психолог 
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– ИОП; 
- Реализација полудневног излета; 
- Обележавање Дана школе; 
- У одељење 4/3 дошао ученик Амар Калдараш. 

- директор 

31. 1. 2019. - Реализација наставног плана и програма; 
- Анализа успеха и владања на крају првог 
полугодишта; 
- Aнализа мера ИОП-а 2; 
- Планирање писмених провера и контролних 
вежби у Другом полугодишту; 
- Договор о посетама позоришту и биоскопу у 
Другом полугодишту. 

- чланови Разредног 
већа 

- педагог 

- психолог 
- директор 

15. 4. 2019. 

 

 

 

 

- Анализа успеха и понашања ученика на крају 
Tрећег класификационог периода; 
- У одељење 4/1 дошао ученик Никола Паковић; 
- Анализа рада са ученицима  који имају потешкоће 
у раду (ИОП). Констатовано је да ученици који 
раде према прилагођеном наставном програму 
захтевају велико ангажовање наставника, али је 
потребна и подршка родитеља, као и редован 
долазак ученика на наставу, на шта се ставља 
велика пажња. 
- Ове школске године веће четвртог разреда 
планирало је према плану и програму два излета. 
Први излет у град Вршац, а други – у Тршић. Први 
излет није реализован.  
Други излет за ученике четвртог разреда 
организоваће се у другом полугодишту, 18. 5. 2019. 
године преко агенције „Адмирал” коју су одабрали 
представници Савета родитеља.                                                                                                           
За наредну школску годину, у 1. разреду, 
користићемо уџбенике исте као и ове школске 
године за 1. разред. Радићемо према уџбеницима 
Издавачке куће „Логос”. 

- чланови Разредног 
већа 

- педагог 

- психолог 

- директор 

20. 6. 2019. - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
четвртог разреда – сви ученици позитивно 
оцењени. 
- Анализа рада са ученицима  који имају потешкоће 
у раду (ИОП) – Констатовано је да ученици који 
раде према прилагођеном наставном програму 
захтевају велико ангажовање наставника, али је 
потребна и подршка родитеља, као и редован 
долазак ученика на наставу, на шта се ставља 
велика пажња. 
- Анализа рада ваннаставних активности 
- Реализација наставног плана и програма – 
наставни план и програм реализован у потпуности. 
- Предлог похвала – похваљени ученици са 
одличним успехом (5.00) и примерним владањем. 
- Избор дестинације за наставу у природи и излета 
за следећу школску годину – за наредну школску 
годину за дестинацију наставе у природи одабрана 
је планина Дивчибаре. Планирана су два 
једнодневна излета, прва дестинација је салаш 

- чланови Разредног 

већа 
- педагог 

- психолог 

- директор 
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Стремен, а друга дестинација једнодневног излета 
је Обедска бара.     
- Анализа рада Одељенског веће четвртог разреда у 
току школске 2018/2019.  и подношење извештаја      
- Израда и усвајање плана рада Одељенског већа за 
школску 2019/2020. 
- Израда глобалних и оперативних планова за 
школску 2019/2020. 

 

Извештај Разредног већа 5. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

12. 9. 2018. - Распоређивање новопридошлих ученика; 
- Усвајање годишњег плана и програма рада 
Разредног већа за пети разред; 
- Организација додатног рада, допунске наставе и 
секција; 
- Упознавање са школским календаром за школску 
2018/2019; 
- Усвајање распореда часова, распореда писмених 
задатака и контролних вежби; 
- Распоред одржавања родитељских састанака и 
дана „отворених врата“ школе. 
 (Разредно веће је одржано 12. 9. 2018. године. 
Присутни су били сви чланови већа. Наставници су 
обавештени о новом ученику који је распоређен у 
одељење 5/3. Усвојен је план рада Разредног већа, 
као и распоред одржавања додатног рада, допунске 
наставе и слободних активности. Направљен је 
договор у вези са контролним и писменим задацима 
како би се ученици растеретили и како би могли да 
распореде своје време и лакше репродукују 
научено градиво. Договорено је да сваки наставник 
упише термине „отворених врата“, када ће примати 
родитеље на индивидуалне разговоре, као и 
термини заједничких „отворених врата“. О 
распореду часова додатног рада, допунске наставе, 
часова секције, ЧОС-а, слободних активности, као 
и терминима отворених врата, наставници су 
попуњавали табеле које су „окачене“ на сајт школе 
и доступне родитељима. Доступна је и табела са 
распоредом контролних вежби и писмених задатака 
за прво полугодиште.) 

- чланови Разредног 

већа  

- педагог 
- психолог 

- директор 

13. 11. 2018. - Реализација наставног плана и програма; 
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
Првог класификационог периода и мере за њихово 
побољшање; 
- Мере за превазилажење проблема у настави. 
(Разредно веће одржано је 13. 11. 2018. године. 
Констатовано је да је план и програм у потпуности 
реализован. Одељењске старешине су упознале 

- чланови Разредног 

већа 
- педагог 

- психолог 

- директор 
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чланове већа са бројем ученика (бројем девојчица и 
бројем дечака), као и са постигнутим успехом на 
крају првог тромесечја. Прочитане су слабе оцене 
по предметима. Договорено је да се за ученике који 
имају велики број слабих оцена и који не могу да 
прате наставни план и програм, израде ИОП1 и 
ИОП2. За два ученика ће се у наредном периоду 
радити по ИОП-у 2 (један ученик из 5/2 и један из 
5/3, који су у претходном периоду радили по ИОП-
у 1), док ће се по ИОП-у 1 радити, такође, са два 
ученика (5/3). Са два ученика ће се из појединих 
предмета радити индивидуализација (један ученик 
из 5/2 и један из 5/3). Слабе оцене из историје и из 
географије резултат су малог фонда часова, јер 
предметни наставници нису стигли да питају 
ученике да поправе недовољне оцене. На овом 
Разредном већу је и похваљен велики број ученика 
из свих одељења који су показали одличне 
резултате и који су врло активни у оквиру 
различитих секција. Дисциплинских проблема нема 
ни у једном одељењу петог разреда. Ученици су се 
прилагодили на наставнике и нове предмете.) 

1. 2. 2019. - Реализација наставног плана и програма; 
- Анализа успеха и владања и постигнутих 
резултата на крају Првог полугодишта; 
- Предузимање мера за побољшање успеха ученика. 
(Састанку одржаном 1. 2. 2019. године, с почетком 
у 10 часова, поред свих чланова већа (16 
наставника) присуствовала је и директорка школе. 
Констатовано је да су наставни план и програм 
реализовани, да наставници држе часове додатног 
рада и допунске наставе, као и секције. У 5/1 има 
23 ученика, у 5/2 има 26 ученика и у 5/3 има 26 
ученика. Сви ученици петог разреда имају 
примерно владање. Три ученика 5/1, два ученика 
5/2 и један ученик 5/1 су у појачаном васпитном 
раду. У 5/1 има 11 ученика који су постигли 
одличан успех, од чега 4 ученика имају просек 5,00. 
Десет ученика има врло добар успех, док два 
ученика имају добар успех. Ученика са довољним 
успехом нема, као што нема ни ученика са слабим 
оценама. Један ученик из овог одељења ради по 
ИОП-у 1 из математике. У одељењу 5/2 има 
деветоро ученика који су завршили са одличним 
успехом, али ни један ученик нема просек 5,00. 
Тринаесторо ученика је остварило врло добар успех 
и један ученик је постигао добар успех. Са 
довољним успехом нема ниједног ученика. Три 
ученика има по једну слабу оцену (два ученика 
имају слабу оцену из енглеског језика, а један 
ученик има слабу оцену из географије). Један 
ученик овог одељења је неоцењен из Технике и 
технологије. По ИОП-у 2 ради један ученик, док 

- чланови Разредног 

већа 

- педагог 

- психолог 

- директор 
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ИОП-1 из математике ради, такође, један ученик. У 
одељењу 5/3 има 14 ученика који су постигли 
одличан успех, а 7 ученика има просек 5,00. Петоро 
ученика је прво полугодиште завршило са врло 
добрим успехом и петоро ученика са добрим 
успехом. Два ученика имају по једну слабу оцену 
(један ученик из енглеског и један ученик из 
историје). Чланови Већа су похвалили све ученике 
петог разреда, констатовали да имају радне навике, 
да радо учествују у школским активностима и да је 
дисциплина добра, а атмосфера позитивна.) 

16. 4. 2019. - Реализација наставног плана и програма; 
- Анализа успеха и владања ученика и постигнутих 
резултата на крају Трећег класификационог 
периода; 
- Предузимање мера за побољшање успеха ученика; 
- Излет ученика. 
(Наставни план и програм су реализовани. 
Наставници држе  часове додатне и допунске 
наставе из својих предмета, као и часове секција. 
Часови који су продпуштени због продужетка 
фебруарског распуста – надокнађују се у договору 
са ученицима и колегама. 
У петом разреду има укупно 76 ученика (46 
девојчица и 30 дечака). У одељење 5/2 дошла је 
нова ученица која се добро прилагодила. Позитиван 
успех на крају трећег тромесечја има 72 ученика, а 
4 ученика имају недовољне оцене (у 5/1 – 2 ученика 
и у 5/3 – 2 ученика). У одељењу 5/1, два ученика 
имају по једну слабу оцену и оба ученика имају 
слабу оцену из историје. У 5/3,  један ученик има 
једну слабу оцену из историје и један ученик има 
две слабе оцене – једну из историје и једну из 
географије. У одељењу 5/2 нема ученика са слабим 
оценама. У одељењу 5/3 једна ученица није 
оцењена из три предмета: из руског, биологије и 
историје, због великог броја изостанака.  
Што се дисциплине тиче, у одељењу 5/1 нема 
ученика који су укључени у појачан васпитно - 
дисциплински рад; док је у одељењу 5/2 седморо 
ученика који су укључени у појачан васпитно - 
дисциплински рад због великог броја уписа у 
дневник за ометање часова и неиспуњавање 
школских дужности. У одељењу 5/3 један ученик 
има укор одељењског старешине јер је, и након 
активности у оквиру појачаног васпитно - 
дисциплинског рада, ученик уписан у дневник 
више пута за ометање наставе и неизвршавање 
школских дужности. 
На нивоу 5. разреда укупно 7 ученика похађа 
наставу према прилагођеном наставном програму ( 
у 5/1 – 1 ученик ради према ИОП-у 1 из  
математике; у 5/2 –  1 ученик ради према ИОП-у 1 

- чланови Разредног 
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из математика и један ученик према ИОП-у 2 
(српски, математика, биологија, географија, 
енглески, руски), док у одељењу 5/3 укупно 4 
ученика раде према прилагођеном наставном 
програму (1 ученик према ИОП-у 1 из математике, 
2 ученика према ИОП-у 1 (српски, математика, 
биологија, географија, енглески, руски), и 1 ученик 
према ИОП-у 2 (српски, математика, биологија, 
географија, енглески, руски).  
На нивоу Већа укупно је похваљено деветоро 
ученика за успех и постигнуте резултате на 
различитим такмичењима и конкурсима и то 2 
ученика из одељења 5/1 и 7 ученика из одељења 
5/3. 
Констатовано је да ученици који раде према 
прилагођеном наставном програму захтевају 
велико ангажовање наставника, али је потребна и 
подршка родитеља, на шта је посебну пажљу 
скренула наставница математике Ивана Јовановић. 
Веће је похвалило ученике петог разреда, као и 
њихово ангажовање у школским активностима и 
освојеним резултатима на такмичењима из српског 
језика, технике и технологије, као и на такмичењу у 
шаху.  
Излет за ученике петог разреда организоваће се 18. 
5. 2019. године, и то у Вршац, преко агенције 
„Соник турс“ коју су одабрали представници 
Савета родитеља.) 

21. 6. 2019. - Анализа реализације наставног плана и програма 
и фонда часова; 
- Анализа успеха и владања у образовном раду на 
крају школске године; 
- Анкетирање ученика за изборне предмете; 
- Реализација једнодневног излета; 
- Разно. 
(Наставни план и програм реализовани су у 
потпуности. Часови који су изгубљени због 
продужетка фебруарског распуста –надокнађени су. 
Часови додатне и допунске наставе, као и часови 
секције и слободних активности – реализовани су 
према плану. 
У петом разреду има укупно 76 ученика (46 
девојчица и 30 дечака). Примерно владање има 74 
ученика, а врлодобро владање – два (један ученик 
из одељењске заједнице 5/1 и један ученик из 
одељењске заједнице 5/3). Укупно 11 ученика било 
је укључено у појачан васпитни рад и код њих је 
дошло до промене у понашању, тако да им је ОВ 
утврдило примерно владање. У одељењској 
заједници 5/1 има 14 одличних (од којих је шесторо 
са просеком 5,00), 9 ученика има врлодобар успех, 
а добрих, довољних и ученика са слабим оценама – 
нема. У одељењској заједници 5/2 је 14 одличних 

- чланови Разредног 

већа 

- педагог 
- директор 
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(од којих шесторо има просек 5,00), 10 ученика има 
врлодобар успех, 1 ученик има добар успех, а 
довољних и ученика са слабим оценама – нема. У 
одељењској заједници 5/3 има 15 одличних 
(једанаесторо их је са просеком 5,00), петоро 
ученика има врлодобар успех, 6 ученика има добар 
успех, док довољних и ученика са слабим оценама 
– нема. 
На нивоу 5. разреда укупно 7 ученика похађа 
наставу према прилагођеном наставном програму ( 
у 5/1 – 1 ученик ради према ИОП-у 1 из  
математике; у 5/2 – 1 ученик ради према ИОП-у 1 
из математике и један ученик према ИОП-у 2 из 
српског, математике, биологије, географије, 
енглеског и руског, док у одељењу 5/3 укупно 4 
ученика раде према прилагођеном наставном 
програму – 1 ученик према ИОП-у 1 из математике, 
2 ученика према ИОП-у 1 из српског, математике, 
биологије, географије, енглеског и руског, и 1 
ученик према ИОП-у 2 из српског, математике, 
биологије, географије, енглеског и руског.  
На нивоу Већа укупно је похваљено 23 ученика за 
успех 5,00 и постигнуте резултате на различитим 
такмичењима и конкурсима. 
Наставница математике Ивана Јовановић рекла је 
да у наредној школској години ИОП – 1, према 
коме су радила два ученика – један  из одељењске 
заједнице 5/1 и један из одељењске заједнице 5/3, 
више није неопходан.  
Одељењске старешине петог разреда прикупиле су 
сагласности потписане од стране родитеља у 
којима су се ученици опредељивали за изборне 
предмете у шестом разреду и предале их директору 
школе.  
Излет за ученике петог разреда реализован је  19. 5. 
2019. године у Вршац, преко агенције „Соник 
турс“, а коју су одабрали представници Савета 
родитеља. Вођа пута била је Биљана Смарс, 
одељењски старешина 5/1, и поднела је извештај 
директору школе и Савету родитеља.  
Такође, Биљана Смарс, одељењски старешина 
одељењске заједнице 5/1, обавестила је чланове 
Већа о предавању које је одржала др Данијела 
Барјактаревић, мајка ученика из њеног одељења. 
Предавање је било на тему „Пубертет и 
адолесценција – промене које их прате“, а 
присуствовали су му многи родитељи и колеге, и 
било је врло корисно и значајно.) 
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Извештај Разредног већа 6. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

30. 8. 2018. - Усвојен годишњи програм рада Одељењских 
већа; 
- Усвојен програм рада одељењског старешине; 
- Усвојена организација додатног рада, допунске 
наставе и слободних активности; 
- Утврђени термини израде писмених и контролних 
задатака. 

- чланови Разредног 

већа 

- директор 
- педагог 

- психолог 

12. 9. 2018. - Реализована посета Центру за културу Раковица 
(пројекција анимираног филма под називом „Руске 
бајке”); 
- Реализована ђачка екскурзија према предвиђеном 
плану. 

- чланови Разредног 

већа 

13. 11. 2018. - Реализован  наставни план и програм према 
предвиђеној динамици; 
- Анализиран успех  и владање ученика на крају 
Првог класификационог периода и разматране мере 
за њихово побољшање; 
- Анализиран  рад допунске наставе и додатног 
рада, као и слободних активности; 
- У процес индивидуализације наставе укључени 
одређени ученици; 
- Анализиран рад за заштиту деце од насиља и дате 
препоруке за даљи рад Тима. 

- чланови Разредног 

већа  

- директор 

- педагог 
- психолог 

1. 2. 2019. - Реализован наставни  план и програм  на крају 
Првог полугодиштa; 
- Анализирани успех и владање ученика на крају 
Првог полугодишта; 
- Анализирани резултати  индивидуализације 
наставе и  унапређивање образовно-васпитног рада. 

- чланови Разредног 
већа 

- директор 

- педагог 
- психолог 

16. 4. 2019. - Реализован наставни план и програм према 
предвиђеној динамици; 
- Анализиран успех и владање ученика на крају 
Трећег класификационог периода и разматране 
мере за њихово побољшање. 

- чланови Разредног 
већа 

- директор 

- педагог 
- психолог 

21. 6. 2019. - Наставни план и програм у шестом разреду 
реализовани су у потпуности; 
- Анализирани су успех и владање ученика на крају 
Другог полугодишта; 
- Реализована је ђачка екскурзија према плану и 
програму. 

- чланови Разредног 

већа 

- директор 
- педагог 

- психолог 
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Извештај Разредног већа 7. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

12. 9. 2018. - Усвојен је Годишњи план и програм рада 
Одељењских већа; 
- Усвојен је распоред часова; 
- Усвојен је распоред израде писмених задатака, 
распоред одржавања родитељских састанака и дана 
отворених врата”; 
- Договорено укључивање ученика у додатни и 
допунски рад, секције и  друге ваннаставне 
активности; 
- Усвојен програм рада Одељењског старешине; 
- Договорена организација излета, посета музејима, 
позориштима, биоскопима...    
- Договорена сарадња са родитељима. 

- чланови Разредног 

већа  - педагог 

- психолог 
- директор 

  

14. 11. 2018. - Анализирана реализација Наставног плана и 
програма и фонда часова (наставни план и програм 
реализовани су предвиђеном динамиком); 
- Извршена анализа успеха и владања ученика и 
постигнутих резултата на крају Првог 
класификационог периода и предложене мере за 
њихово побољшање; 
- За ученике са недовољним успехом предвиђени су 
часови допунске наставе из предмета са недовољним 
оценама (ученици су обавезни да присуствују истим 
према унапред утврђеном распореду); 
- Није  било изречених васпитно-дисциплинских 
мера; 
- Извршена анализа рада наставника и ученика у 
допунској настави, додатном раду и слободним 
активностима. 

- чланови Разредног 

већа  - педагог 
- психолог 

- директор 

  

1. 2. 2019. - Анализирана реализација Наставног плана и 
програма и фонда часов (наставни план и програм 
реализовани су предвиђеном динамиком); 
- Извршена анализа успеха и владања ученика и 
постигнутих резултата на крају Првог полугодишта 
(договорено је да су ученици са недовољним 
оценама обавезни да присуствују допунској настави  
према унапред утврђеном распореду). 
- Није  било изречених васпитно-дисциплинских 
мера (сви ученици имају примерно владање). 
- Часови допунске наставе, додатног рада, 
слободних активности и секција реализовани су 
предвиђеном динамиком. 
- Анализирана је сарадња са родитељима ученика 
(родитељи редовно долазе на родитељске састанке, а 
према потреби – и на индивидуалне разговоре: 
отворена врата одељењског старешине и отворена 

- чланови Разредног 
већа  - педагог 

- директор 
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врата школе). 

16. 4. 2019. Анализирана је реализација Наставног плана и 
програма и фонда часова (наставни план и програм 
реализовани су предвиђеном динамиком); 
- Извршена је анализа успеха и владања ученика и 
постигнутих резултата на крају Трећег 
класификационог периода (договорено је да су 
ученици са недовољним оценама обавезни да 
присуствују допунској настави  према унапред 
утврђеном распореду; није  било изречених 
васпитно-дисциплинских мера, дакле сви ученици 
имају примерно владање); 
- Извршена је анализа учешћа ученика у 
ваннаставним активностима и такмичењима, као и 
постигнутих резултата на тамичењима. 

- чланови Разредног 

већа  - педагог 

- директор 
  

21. 6. 2019. - Анализирана је реализација Наставног плана и 
програма и фонда часова (наставни план и програм 
реализовани су предвиђеном динамиком); 
- Извршена је анализа успеха и владања ученика и 
постигнутих резултата на крају Другог полугодишта 
(једна ученица упућена је на разредни испит из 
четири предмета: енглески језик, руски језик, 
географија и физика); изречена је једна васпитно-
дисциплинска мера: укор одељењског старешине 
(врло добро владање), а остали ученици имају 
примерно владање); 
- Часови допунске наставе, додатног рада, 
слободних активности и секција, реализовани су 
предвиђеном динамиком; 
- Извршена је анализа изостанака ученика (у току 
школске године, ученици седмог разреда имали су 
9127 оправданих часова и 108 неоправданих часова, 
што је укупно 9235 часова); 
- Разматрани су предлози за похвале,награде и 
посебна признања најбољим ученицима 
(похваљених ученика са просеком 5,00 је 24). 

- чланови Разредног 

већа  - педагог 
- директор 

  

 

Извештај Разредног већа 8. разреда 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

12. 9. 2018. - Усвојени су Годишњи програм рада Разредног 
већа, распоред часова, распоред писмених задатака, 
отворених врата школе, родитељских задатака, 
ваннаставних активности, план допунске и додатне 
наставе, секција, програм рада Одељењског 
старешине и екскурзије за ученике. 
- У осмом разреду укупно има 73 ученика, од тога –  
25 ученика у одељењу 8/1,25 ученика  у одељењу 8/2 
и 23 ученика у одељењу 8/3. 

- чланови Разредног 
већа 

- педагог 

- психолог 
- директор 

14. 11. 2018. - Анализирана је реализација наставног плана и - чланови Разредног 
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програма за Прво тромесечје (констатовано је да су 
план и програм у потпуности реализовани); 
- Анализирани су успех и владање ученика за 
поменути период и изречене дисциплинске мере; 
- Анализиран је рад наставника и ученика у 
допунској и додатној настави и ваннаставним 
активности. 
- На предлог предметних наставника, Разредно веће 
утврдило је оцене и владање ученика, тако да на 
крају Првог тромесечја укупно има 11 недовољних 
оцена; по предметима: 7 из хемије,1 – из 
математике, 1 – из географије, 1 – из српског језика 
и 1 – из историје. Један ученик је неоцењен. Укупно 
12 ученика има појачан васпитни рад, а 1 ученик 
има укор одељењског старешине.  

већа 
- педагог 

- психолог 

- директор 

1. 2. 2019. - Анализирана је реализација наставног плана и 
програма за Прво полугодиште (констатовано је да 
је план у потпуности реализован); 
- Анализиран је успех ученика и анализиране су 
мере ради његовог побољшања у наредном периоду. 
- На предлог предметних наставника, Разредно веће 
утврдило је оцене и владање ученика, тако да на 
крају Првог полугодишта укупно има 24 ученика са 
одличним успехом, 33 ученика са врлодобрим 
успехом, 10 ученика са добрим успехом, а 6 ученика 
нема утврђен успех. Укупно има 8 недовољних 
оцена; по предметима: 3 – из хемије, 1 – из 
математике, 1 – из физике, 1 – из српског језика и 2 
– из историје. Укупно петоро ученика има изречену 
меру: укор одељењског старешине. 
- Анализирана је и сарадња са родитељима. Током 
Првог полугодишта остварена је сарадња са 
родитељима, држани су родитељски састанци и 
индивидуални разговори у терминима отворених 
врата. 

- чланови Разредног 
већа 

- педагог 

- психолог 
- директор 

16. 4. 2019. - Анализирана је реализација наставног плана и 
програма, успеха и владања на крају Трећег 
класификационог периода (план и програм у 
потпуности су реализовани); 
- На предлог предметних наставника, Разредно веће 
утврдило је оцене ученика, тако да на крају Трећег 
класификационог периода укупно  58 ученика има 
позитиван успех, а 15 је недовољних оцена; по 
предметима: 11 – из хемије, 3 – из географије и 1 – 
из историје. 
- Изречене су и васпитно-дисциплинске мере. 
Укупно 7 ученика има изречену васпитну меру: укор 
одељењског старешине. За труд и залагање на 
часовима и постигнуте резултате на такмичењима 
похваљено је 14 ученика. 

- чланови Разредног 
већа 

- педагог 

- психолог 

- директор 

3. 6. 2019. - Анализирана је реализација наставног плана и 
програма, успеха и владања на крају Другог 
полугодишта (план и програм су реализовани у 
потпуности); 

- чланови Разредног 

већа 
- педагог 

- психолог 
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- На предлог предметних наставника, Разредно веће 
утврдило је оцене и владање ученика, тако да на 
крају Другог полугодишта  укупно 34 ученика има 
одличан успех, (од тога – 16 ученика има просек 
5,00), 30 ученика има врлодобар успех и 9 ученика – 
добар.Укупно 72 ученика има примерно владање и 
један ученик –врло добро. 
- Дати су предлози за ђака генерације и спортисту 
генерације и предлози за доделу посебних диплома. 
Из сваког одељења предложени су кандидати за ђака 
генерације: из 8/1 – Јелена Стаменковић, из 8/2 – 
Јелена Танасковић и Адриана Степановић, а из 8/3 – 
Ива Богдановић. За спортисту генерације 
предложени су: из 8/1 – Јоан Бракус и Димитрије 
Терзић, из 8/2 – Стефан Ивановић, а из 8/3 – Лука 
Јовановић. На основу постигнутих резултата и 
залагања, предложене су и посебне дипломе од 
стране предметних наставника. Ученици осмог 
разреда похваљени су за труд и рад на часовима. 

- директор 

6. 6. 2019. За ђака генерације, одлуком Наставничког већа и 
применом Правилника школе о избору ђака и 
спортисте генерације, изабрана је Ива Богдановић, 
ученица 8/3, а за спортисту генерације изабран је 
Лука Јовановић, ученик одељења 8/3. 

Наставничко веће 

 

 

IV.6 Извештај Стручних већа 
 

Стручно веће разредне наставе 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

27. 8. 2018. Припрема за почетак нове школске године – израда 
глобалних и оперативних  планова рада редовне, 
изборне, допунске наставе и додатног рада и 
слободних активности, подела задужења, избор дечје 
штампе. 
Упознавање учитеља са пројектном наставом и 
међупредметним компетенцијама. 
Коришћење и набавка наставних средстава за нову 
школску годину. 
Организација секција – слободних активности. 
Упознавање са планом и програмом извођења излета 
и настава у природи. 
Договор о планирању стручног усавршавања 
учитеља 
Организација рада у продуженом боравку. 
На састанку Стручног већа разредне наставе 
учитељи су се договорили око израде глобалних и 
оперативних планова, као и планова рада допунске 
наставе, додатног рада и слободних активности. 
За школску 2018/2019, учитељи су одлучили да ће 
користити часописе Витез и Школарац. Извршена је 

- руководиоци Већа 

- чланови Већа 

- директор школе 
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и подела задужења за пријем првака. 
Учитељица Виолета Учур одржала је презентацију о 
пројектној настави и упознала колеге са новим 
начином писања оперативних и годишњих планова. 
Учитељи који деле учионице, навели су која су им 
наставна средства потребна за школску 2018/2019. 
годину. 
У оквиру секција – слободних активности, учитељи 
су се договорили које ће секције држати у оквиру 
часова слободних активности.  На том састанку 
направљен је план и програм извођења излета и 
наставе у природи. 
Директор школе Биљана Благојевић, саопштила је 
учитељима да се договоре које семинаре ће похађати 
у школској 2018/2019. години. 
Координатор боравка Марјан Антић, подсетио је 
колеге на организацију рада у продуженом боравку. 

16. 10. 2018. Пријем првака у Дечји савез. 
Евидентирање ученика за допунску наставу, додатни 
рад и индивидуализацију. 
Договор о посетама биоскопу, позоришту, музејима. 
Договор о учешћу на хуманитарној трци „За срећније 
детињство“, која је у организацији Црвеног крста. 
Сарадња учитеља са педагошко-психолошком 
службом. 
Одређивање датума угледних предавања. 
Текућа питања. 
На овом састанку се разговарало о пријему првака у 
Дечји савез. Они ће узети учешће у активностима 
Дечјег савеза и на тај начин ће и бити примљени у 
Дечји савез.  
Учитељи су износили своје мишљење о 
индивидуализацији, као и о предлогу за 
организовање ИОП-а за ученике којима је потребна 
додатна подршка. 
Договорили су се о реализацији позоришне 
представе и учешћу у хуманитарној трци „За 
срећније детињство“. 
Добра је сарадња учитеља са педагошко-
психолошком службом. Подршка и помоћ педагога и 
психолога присутне су кад год је потребно. 
Учитељи су у свом плану стручног усавршавања 
навели месец у коме ће одржати угледно предавање 
– час. 
У оквиру тачке текућа питања, учитељи су упознати 
са радом и извођењем Супер кампа, као и са темом за 
Дан школе – Знаменити Срби Првог светског рата. 
Колегиница Наташа Јаредић упознала је колеге са 
новинама у ЕС дневнику. 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 

- директор школе 

 

23. 11. 2018. Анализа успеха и владања на крају Првог 
класификационог периода. 
Остваривање корелације наставних садржаја. 
Усклађивање критеријума оцењивања и примена 
поузданих инструмената провере ученичких 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 

- директор школе 
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постигнућа. 
Договор о учешћу у реализацији прославе Дана 
школе – подела задужења. 
На овом састанку учитељи су анализирали успех и 
владање на крају Првог класификационог периода. 
Разговарало се о ученицима којима је потребна 
додатна подршка. Урађен је ИОП за сваког 
предложеног ученика. Било је речи о важности 
корелације садржаја свих наставних предмета,  као и 
о усклађивању критеријума оцењивања. Свако 
одељењско веће млађих разреда изнело је које ће 
активности реализовати у оквиру прославе Дана 
школе. 

20. 12. 2018. Начини подстицања и мотивисања ученика за  
успешније учење. 
Решавање актуелних образовно-васпитних проблема 
и међусобна размена искуства. 
Сарадња учитеља четвртог разреда са наставницима 
и одељењским старешинама будућег петог разреда. 
Договор о учешћу у прослави Нове године и 
школске славе Св. Саве. 
На овом састанку се разговарало о начину 
подстицања и мотивисања ученика за успешније 
учење (примена наученог са НТЦ и Мind up 
семинара). Учитељи су размењивали искуства о 
начинима решавања проблема. Учитељи четвртог 
разреда су саопштили колегама да су почели 
сарадњу са предметним наставницима, у оквиру 
упознавања ученика четвртог разреда са оним што 
их чека у петом разреду. Договорено је где ће се 
организовати прослава Нове године, као и то да ће 
учитељи дати свој допринос приликом прославе Св. 
Саве, израдом паноа у учионицама и холу школе. 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 

- директор школе 

 
 

1. 2. 2019. Анализа успеха и владања ученика на крају Првог 
полугодишта. 
Информације о стручном усавршавању наставног 
особља. 
Договор о посетама позоришту, биоскопу. 
Договор о такмичењима и конкурсима. 
Организација  угледних часова. 
Упознавање са дигиталним уџбеницима – 
предавање. 
На овом састанку анализирани су успех и владање на 
крају Првог полугодишта. Учитељи су информисани 
о стручном усавршавању. Семинар о употреби 
психоактивних супстанци планиран је за месец март. 
Договорено је да се посета позоришту реализује исто 
у марту. 
Учитељи су разговарали о математичком такмичењу 
„Мислиша“ које ће бити организовано такође у 
марту, као и о резултатима постигнутим на 
школском и општинском такмичењу из математике. 
Организација угледних часова планирана је за Друго 
полугодиште. 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 

- директор школе 
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Учитељица Виолета Учур упознала је колеге са 
дигиталним уџбеницима и њиховом применом у 
првом разреду. 

20. 3. 2019. Презентација школе: посете вртићима и израда 
флајера.Утврђивање  листе уџбеника за следећу 
школску 2019/2020. годину. 
Анализа успеха на школском и општинском 
такмичењу из метематике и осталим конкурсима. 
Праћење процеса оспособљавања ученика за 
самостално учење и извршавање задатака. 
Договор и учешћу на активностимакоје су у 
организацији Дечјег савеза: мале драмске форме, 
маскенбал, обележавање васкршњих празника. 
Текућа питања. 
Договорено је да учитељи четвртог разреда направе 
флајере који ће се делити при упису ученика у први 
разред и плакате – позивнице за презентацију школе 
које ће однети вртићима. Презентација школе 
будућим првацима и њиховим родитељима биће 
одржана у првој недељи априла. 
Утврђена је листа уџбеника за 1, 3. и 4. разред. 
Листа уџбеника за 2. разред биће утврђена када 
стигну каталози одобрених уџбеника. 
Извршена је анализа резултата постигнутих на 
школском и општинском такмичењу из математике. 
Учитељи су упознати са постигнутим резултатима 
на такмичењима која су у организацији 
Министарства просвете и Пријатеља деце, као и 
осталим конкурсима.                                                            
Ученици првог разреда прилагодили су се на 
школске обавезе, усвојили правила понашања у 
школи и углавном их поштују. 
Сва одељења учествоваће у обележавању 
васкршњих празника израдом радова на тему 
,,Васкрс“ и фарбањем дрвених јаја. 
Учитељи су упознати са  пројектом ,,Дигитални 
тестови “. 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 

- директор школе 

18. 4. 2019. Анализа успеха и владања на крају Трећег 
класификационог периода. 
Договор о посетама позоришту, биоскопу. 
Текућа питања. 
Чланови Већа упознати су са успехом и владањем 
ученика на крају Трећег класификационог периода. 
У млађим разредима нема ученика са недовољним 
оценама. Ученици који раде према ИОП-у напредују 
у складу са својим могућностима. Често изостајања 
са наставе утиче на њихов континуирани напредак и 
отежава рад учитељима. 
Договорено је да се до краја месеца априла посети 
Центар за културу Раковица, где ће деца гледати 
представу ,,Заљуби се Цица у принца“. 
Договорена је и организација ,,Шеширијаде“. 
Утврђена је траса, а биће одржана 19. 4. 2019. у 12 
часова. 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 
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29. 5. 2019. Предлог уџбеника који ће се користити од следеће 
школске године у 2. разреду. 
Текућа питања. 
На основу прегледаних уџбеника и учествовања у 
бројним презентацијама нових уџбеника, чланови 
Стручног већа разредне наставе договорили су се о 
предлогу Наставничком већу за уџбенике и наставна 
средства који ће се користити у школи наредне 
школске године 2019/2020. у другом разреду и уз 
образложење предлога.  
Учитељица Наташа Тончев Благојевић упознала је 
чланове Стручног већа са пројектом „Права детета у 
политикама и пракси“ – „Реците НЕ телесном 
кажњавању деце“. 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 

24. 6. 2019. Анализа уџбеника и свезака за следећу школску 
2019/2010. годину. 
Извештаји о реализацији излета и наставе у 
природи. 
Анализа успеха и владања ученика на крају Другог 
полугодишта. 
Анализа пројектне наставе и међупредметних 
компетенција. 
Извештај о раду Стручног већа разредне наставе у 
току 2018/2019. године. 
Избор руководиоца Стручног већа разредне наставе. 
Доношење плана рада Стручног већа разредне 
наставе. 
Први, трећи и четврти разред користиће уџбенике 
који су коришћени и у претходној школској години, 
а други разред  је изршио избор из каталога 
одобрених уџбеника за школску 2019/2020. годину.  
Договорено је коришћење свезака за следећу 
школску годину, по разредним већима. 
Стручно веће разредне наставе упознато је са 
извештајима о реализацији излета и наставе у 
природи у школској 2018/2019. години. 
Сви ученици млађих разреда имају позитиван успех 
и примерно владање. Ученици који раде према 
ИОП-у показали су напредак, али нередован долазак 
у школу отежава њихово напредовање, као и сам 
континуитет рада. Учитељице првог разреда 
Драгана Тасић Стојановић и Виолета Учур упознале 
су чланове Стручног већа разредне наставе са 
активностима које су планиране и реализоване у 
оквиру пројектне наставе. 
Чланови Већа упознати су са извештајем о раду 
Стручног већа разредне наставе у току 2018/2019. 
године. 
За руководиоца Стручног већа разредне наставе за 
следећу школску годину изабрана је Драгана Тасић 
Стојановић. 
Чланови Стручног већа разредне наставе упознати 
су са сачињеним планом Стручног већа разредне 
наставе за школску 2019/2020. годину. 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 

- директор школе 
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Стручно веће страних језика 

 

Стручно веће чине: Биљана Вишњић, наставник енглеског језика и руководилац, Весна 

Петек Ребихић и Виолета Јорданов, наставници енглеског језика и Тања Тадић и Маргита 

Почековац, наставници руског језика. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

30. 8. 2018. Конституисање стручног већа. 
Доношење оперативног плана рада Стручног већа и 
избор записничара за 2018/2019. 
Преглед набавке учила и потребног материјала. 
Израда плана стручног усавршавања и личног 
професионалног плана. 
Договор око реализовања активности које имају за 
циљ развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 

- чланови Већа 

1. 11. 2018. Начини подстицања и мотивисања ученика за 
успешније учење. 
Међусобна размена наставних средстава и 
дидактичког материјала. 
Утисци наставника о раду ученика првог и петог 
разреда. 
Утврђивање распореда писмених задатака и 
писмених вежби. 
Организовање и оцена угледног предавања. 
Дан језика. 
Разно – Сарадња са AIESEC-ом и Амбасадом НР 
Кине. 
Пројекат „Солунци говоре“ 

- чланови Већа 

29. 11. 2018. Успех на крају Првог тромесечја. 
Остваривање корелације наставних садржаја. 
Припреме за Међународно такмичење HIPPO 2019. 
Припреме за обележавање Дана школе. 
Предавање са семинара The English Book Day.  
Скајп у учионици. 

- чланови Већа 

28. 12. 2018. Уређивање кабинета и паноа за Божић и Нову 
годину. 
Праћење процеса оспособљавања ученика за 
самостално учење. 
Анализа рада у допунској настави, додатном раду и 
слободним активностима. 
Дан школе. 
Семинари. 
Разно. 

- чланови Већа 

17. 1. 2019. Анализа рада након стручно-педагошког надзора 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја 

- чланови Већа 

1. 2. 2019. Успех на крају Првог полугодишта. 
Организација школског такмичења из руског и 
енглеског језика. 
Анализа активности које имају за циљ развој 

- чланови Већа 
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међупредметних компетенција и предузетништва 
Усаглашавање критеријума оцењивања. 
Разно. 

28. 3. 2019. Искуства са семинара у току Првог полугодишта. 
Анализа резултата са општинског/градског 
такмичења (руски/енглески). 
Учешће на Међународном такмичењу из енглеског 
језика HIPPO 2019. 
Прослава руског празника Масленице. 

- чланови Већа 

9. 5. 2019. Успех ученика на Трећем тромесечју. 
Обележавање Васкрса (украшавање јаја, панои, 
радионице). 
Анализа рада у допунској, додатној настави и 
слободним активностима. 
Активност „Упознајмо познате Русе“. 
Угледни час  

- чланови Већа 

28. 5. 2019. Анализа резултата са градског/републичког 
такмичења (руски/енглески) и Међународног 
такмичења из енглеског језика HIPPO 2019. 
Помоћ ученицима при упису у Филолошку 
гимназију и школе сличног профила. 
Одабир уџбеника за други и шести разред. 
Разно  

- чланови Већа 

21. 6. 2019. Успех ученика на крају школске године. 
Анализа активности које имају за циљ развој 
међупредметних компетенција и предузетништва. 
Специјалне дипломе и похвале. 
Извештај за школску 2018/19. годину. 
Подела часова за школску 2019/2020. годину. 

- чланови Већа 

 

Програм учења кинеског језика  

 

Током  Првог полугодишта школске 2018/2019. године одржавали су се часови кинеског 

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

Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Ове часове похађали су ученици 

четвртог и петог разреда. Настава кинеског језика је бесплатна и факултативна. Ученици 

су имали један час (сат и по) недељно са наставницом коју је препоручила Амбасада НР 

Кине. 

Координатор за часове кинеског језика  

наставник енглеског језика Биљана Вишњић 

 

Извештај о сарадњи са организацијом AIESEC Србија за школску 2018/2019. годину 
 

Наша школа потписала је уговор са студентском организацијом AIESEC Србија за 

школску 2018/2019. годину. Цео пројекат одобрило је Министарство просвете и 

технолошког развоја. Пројекат “Empower Youth” омогућава нашим ученицима да се 

упознају са културом и језиком државе из које долази одабрани студент. Ове школске 

године студенткиња волонтер дошла је из Туниса. Часови су се одржавали од 19. 9. 2018. 

До 19. 10. 2018. године. Ученици су били распоређени у две групе од по 20 ученика 

шестог и седмог разреда. Са сваком групом одржано је 14 двочаса. 
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Веома успешна сарадња је постигнута са студенткињом из Туниса, па се она радо одазвала 

нашем позиву да учествује у Дану језика. Ученици су били задовољни радом на овим 

часовима. 

Координатор овог пројекта за ОШ „Франце Прешерн“  

наставник енглеског језика Биљана Вишњић 

 

Стручно веће друштвених наука 

 

Стручно веће чине: Добрила Кузмановић, наставник историје и руководилац, Бојан 

Стевановић и Светлана Петровић, наставници историје, Биљана Смарс, наставник 

географије, Срђан Протић, наставник географије и грађанског васпитања, Душица 

Трајковић, психолог и наставник грађанског васпитања и Јелена Војиновић, веоручитељ.  

 

         ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

31. 8. 2017. На првом састанку изабран је руководилац Већа – 
Добрила Кузмановић. 
На самом почетку, усвојен је извештај за претходну 
годину. 
Расправљано је о глобалним и оперативним 
плановима који су углавном остали исти, осим у 
петом разреду где је дошло до одређених промена. 
На крају претходне школске године, наставници су 
позвани на обуку за рад у петом разреду, али та 
обука није одржна за наставнике стручног веће 
друштвених наука. Сваки члан Већа навео је 
семинаре стручног усавршавања које ће посећивати 
у току године, као и да ће предати педагошко-
психолошкој служби лични план професионалног 
усавршавања у установи и ван ње. 
Разговарано је о корелацијским садржајима у оквиру 
наставе географије и историје, као и о огледним 
часовима. 
Усвојен је Годишњи план рада стручног већа за 
2018/2019. годину, који је саставни део Годишњег 
плана рада школе. 

- чланови Већа 

11. 9. 2018. 

  

На другом састанку дискутовано је о недостајућим 
наставним средствима у кабинетима. Констатовано 
је да  кабинети историје и географије, па самим тим 
и грађанског васпитања, имају пројекторе (у 
кабинету за географију – и паметну таблу), односно 
да су технички добро опремљени. Наставница 
веронауке нема сталну учионицу и то јој представља 
велики проблем. У кабинетима географије и историје 
недостају ормари у које би се могле одлагати карте и 
панои. 
Сваки наставник је у обавези да испланира писане 
провере знања (тестове и контролне задатке) и да их 
евидентира у распореду писмених и контролних 
вежби који ће се наћи на сајту школе. 

- чланови Већа 
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Направљен је план активности које имају за циљ 
развијање међупредметних компетенција и 
предузетништва тако што ће се у току школске 
године организовати гостовања у нашој школи када 
ће стручњаци из одређених области упознати децу са 
послом којим се баве и занимљивим стварима са 
којима се сусрећу у току обављања свог посла  
(„Занимљиви гости у нашој школи“ и „Јерусалим – 
свети град“). 
Ученике ће бити оцењивани у складу са 
Правилником о оцењивању и психофизичким 
могућностима ученика. 
Часови допунске наставе, додатног рада и секција 
релизоваће се у складу са Годишњим планом рада 
школе и 40-часовном радном недељом наставника. 
Биљана Смарс ће ове године водити Географску 
секцију, а Добрила Кузмановић – Форум театар. 

27. 11. 2018. На трећем састанку, професори историје и 
географије Добрила Кузмановић и Биљана Смарс 
изложиле су осталим члановима анализу 
иницијалних тестова. Иницијалне тестове из 
историје и географије радили су ученици шестог, 
седмог и осмог разреда. Иницијални тестови рађени 
су током септембра месеца. 
Дискутовано је о корективно-педагошком раду и 
дати су предлози за поједине ученике којима је 
потребна додатна подршка у учењу, тј. увођење у 
индивидуализацију. За три ученика петог разреда 
одлучено је да се направи посебан план рада из 
географије. 
На састанку је констатовано да је наставни план и 
програм историје, географије, грађанског васпитања 
и верске наставе на крају Првог класификационог 
периода реализован у потпуности. Успех ученика на 
крају Првог класификационог периода је следећи: 
историја – 10 слабих оцена, географија – 10 слабих 
оцена. Сви чланови стручног већа слажу се да је 
посета часовима допунске наставе на 
незадовољавајућем нивоу иако су ученици на 
почетку школске године обавештени о терминима 
одржавања истих. 
Тема обележавања Дана школе је Велики рат у знаку 
стогодишњице његовог завршетка. 
Професори историје Добрила Кузмановић, енглеског 
језика Биљана Вишњић и српског језика Јелена 
Трошић спремале су са ученицима за 1. новембар, 
Дан ослобођења наше земље, документарну драму 
„Солунци говоре“ која ће бити изведена за Дан 
школе. Овај час историје, који је планиран као 
угледни час, прерастао је у школски пројекат у коме 
је узео учешће велики број ученика, родитеља и 
наставника наше школе. Професори географије 
Биљана Смарс и психолог и наставник грађанског 

- чланови Већа 
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васпитања Душица Трајковић одржале су 
корелацијски час „Изабрати оптимизам“ у одељењу 
5/1. 

26. 12. 2018. На четвртом састанку чланови расправљано је о 
проблемима са којима се сусрећу професори 
друштвених наука током свог рада. Проблеми 
професора историје и географије углавном се односе 
на пети разред током кога ученици имају по један 
час недељно, што је мало у поређењу са обимом 
градива. Додатни проблем у организацији 
представља термин одржавања додатног рада и 
допунске и припремне наставе зато што је због 
изборних предмета и ваннаставних активности 
ученика веома тешко пронаћи термин који би свима 
одговарао. Ово представља исти проблем 
вероучитељки и наставници грађанског васпитања 
јер оне увек имају последње часове, а тада су 
ученици већ уморни и пажња им је слабија. 
Дан школе обележен је 2. децембра 2018. године у 
Центру за културу у Раковици извођењем представе 
„Солунци говоре“. 
Професор историје Добрила Кузмановић је        14. 
12. 2018. завршила обуку у пројекту „2000 
дигиталних учионица“, а иста је трајала од августа 
2018. 
Професори географије Биљана Смарс и Срђан 
Протић одржали су 11. децембра корелацијски час са 
историјом „Географија Великог рата“. 

- чланови Већа 

1. 2. 2019. На крају првог полугодишта наставни план и 
програм у потпуности је реализован. Успех ученика 
је следећи: из историје – 6 слабих оцена, а из 
географије – 1. Ученица седмог разреда Тамара 
Мишчевић неоцењена је из оба предмета због 
великог броја изостанака. Разматрани су проблеми са 
којима се ученици сусрећу током савладавања 
градива, а то су често неразумевање прочитаног 
текста и слабо или потпуно  несналажење на карти. 
Ученици се упућују на различите технике и методе 
учења. 
Семинару Школско законодавство  присуствовали 
су: Биљана Смарс, Душица Трајковић и Добрила 
Кузмановић, а Mind up-у: Биљана Смарс, Јелена 
Војиновић, Душица Трајковић и Срђан Протић. 
Школска такмичења из историје и географије биће 
реализована крајем фебруара, а у складу са 
Календаром такмичења за школску 2018/2019. 
У свим предметима, у склопу редовне и допунске 
наставе, као и додатног рада, радило се на 
међупредметним компетенцијама, у највећој мери – 
комуникације, целоживотног учења и дигиталне. 
Велика пажња посвећена је и предузетништву. 
Сви ученици старијих разреда који су учествовали у 

- чланови Већа 
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пројекту „Солунци говоре“ 23. октобра посетили су 
са својим професорима спомен-обележја посвећена 
Првом светском рату и Војни музеј на Калемегдану. 
Истога дана, ученици петог и шестог разреда, 
чланови Географске секције, са професором 
географије Биљаном Смарс посетили су Музеј Јована 
Цвијића. Ученици 6/2 разреда, са својим 
одељењским старешином Добрилом Кузмановић, 
посетили су 26. октобра Сајам књига. Ученици 
шестог разреда, чланови Географске секције, 
посетили су 29. новембра, у пратњи наставнице 
Биљане Смарс, „Фестивал науке“. 
На такмичењу за најбољи одељењски пројекат на 
тему Обележавање 100 година од ослобођења 
Београда у Првом светском рату, представа 
„Солунци говоре“ награђена је за продукцију. 
Приликом обележавања Дана српско-руског 
братства, 15. 1. мали глумци из представе „Солунци 
говоре“ наступили су у позоришту Мадленијанум 
где су извели део представе. 
Дана 27. јануара, присуством на свечаној академији, 
обележили смо Дан Светог Саве. 
Чланови стручног већа су на последњем састанку у 
Првом полугодишту детаљно разрадили и 
усагласили критеријуме за оцењивање ученика. 

26. 3. 2019. На шестом састанку чланови стручног већа 
известили су о успеху ученика на општинском 
такмичењу (историја - Немања Павловић, друго 
место, географија -   седми разред: Немања Павловић 
и Бошко Кукањац прво место, Марта Бељић друго, а 
треће Лола Јевтић; осми разред: Милица Рајковић 
прво место, а друго Адријана Степановић и Елена 
Симић). 
Наставници историје и географије усагласили су се 
да уџбеници који су се претходне године користили 
у петом разреду остану и у следећем циклусу. 
Светлана Петровић похађала је семинар „Развој 
активизма и волонтаризма код ученика“. 

- чланови Већа 

07. 5. 2019. На седмом састанку чланови су констатовали да је 
предвиђени план углавном реализован,   недеља дана 
на коју је продужен зимски распуст се према 
утврђеном распореду надокнађује и до краја школске 
године биће у потпуности надокнађена.  
На крају трећег класификационог периода изведене 
су четири недовољне оцене из географије и седам 
недовољних оцена из историје. Две ученице су 
неоцењене из историје због недоласка на наставу.  
Ученица Теодора Мирковић 7/2 неоцењена је и из 
историје и из географије. Ученица је због болести 
била одсутна око два месеца из школе и на 
одељењском већу је одлучено да ће сви предметни 
наставници урадити ИОП за ову ученицу како би јој 

- чланови Већа 



ОШ „Франце Прешерн“                                                     Извештај о раду школе 2018/2019. 

 

96 

 

се прилагодило пропуштено градиво. 
Окружно такмичење из историје одржано је 07. 
априла 2019. године у ОШ „Милена Павловић 
Барили“. Немања Павловић 7/2 освојио је треће 
место. 
Окружно такмичење из географије одржано је 
14.04.2019. Немања Павловић је освојио прво место, 
Марта Бељић и Бошко Кукањац су освојили друго 
место, а Адриана Степановић и Милица Рајковић 
треће.  
Адриана Степановић и Милица Рајковић предложене 
су за специјалне дипломе из географије. 
Комбиновани тест пробног завршног испита рађен је 
13. априла 2019. Предметни наставници су 
прегледали и направили анализу теста. 
Бојана Стевановића, професора историје заменио је 
Немања Матић. 

25. 6. 2019. На осмом састанку чланови су сумирали и 
анализирали реализоване семинаре у другом 
полугодишту. Обуку наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења завршиле 
су наставници историје и географије. Обука 
предстоји новом наставнику историје Немањи 
Матићу. Семинару „Одрастање без алкохола, дроге, 
коцке, секти и насиља“ присуствовале су Биљана 
Смарс и Добрила Кузмановић. Поред овога Биљана 
Смарс је похађала семинар „Решавање конфликта 
путем педагошке комуникације-технике за боље 
бављење собом и другима и међусобним односима у 
конфликтима“, Светлана Петровић „Развој 
активизма и волонтаризма код ученика“, а Добрила 
Кузмановић „Школски електронски часопис у 
служби креативности ученика“. 
Немања Павловић је 12. маја 2019. у Нишу на 
државном такмичењу из историје освојио друго 
место. Немања је 25. маја 2019. учествовао и  на 
државном такмичењу из географије у Зрењанину.  
У другом полугодишту часови допунске наставе 
били су знатно посећенији него у првом 
полугодишту. У другом полугодишту додатна 
настава је у највећој мери организована са 
ученицима који су се пласирали на неки ниво 
такмичења. 
Ученици петог разреда су са наставницом историје 
реализовали мини пројекат „Пећинци“ уз помоћ 
наставнице ликовне културе. Перформанс настао 
тим радом изведен је ученицима четвртог разреда. 
Ученици географске секције посетили су Ботаничку 
башту. У току организовања и спровођења државног 
такмичења из историје ученик Немања Павловић са 
својом наставницом обишао је Ђавољу варош, Чегар 
и Ћеле кулу. 
Археолог и писац Марко Алексић 10.05.2019. 

- чланови Већа 
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одржао је ученицима шестог разреда предавање о 
средњовековном оружју и витезовима и одговарао на 
питања која су му ученици постављали.  
Наставници историје и географије су предали 
директорки план поделе часова у следећој школској 
години, док ће наставници верске наставе и 
грађанског васпитања план предати после завршеног 
анкетирања ученика. 
Наставници историје су за рад у шестом разреду 
изабрали уџбеник издавачке куће Герундијум, а 
наставници географије уџбеник издавачке куће Нови 
Логос. 

 

Стручно веће српског језика 

 

Стручно веће чине: Тамара Трифуновић Живковић, руководилац, Јасмина Самарџић и 

Јелена Трошић. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

28. 9. 2018. Чланови Већа усвојили су годишњи план рада 
стручног већа, ваннаставних активности, план 
допунске наставе и додатног рада. Стручно веће је 
одлучило да Јелена Трошић држи допунску наставу 
целом петом разреду, а да Тамара Трифуновић 
Живковић држи допунску наставу целом седмом 
разреду. На тај начин, ученици ће имати један час 
допунске наставе недељно, а не један час сваке 
друге недеље. Такође је одлучено да ће се часови 
додатног рада и секција смењивати, односно да ће 
ученици имати два часа секције и два часа додатног 
рада на месечном нивоу. Истакнуто је да је 
неопходно планирати и реализовати по један час у 
сваком полугодишту са ученицима садашњег 
четвртог, а будућег петог разреда. Чланови Већа 
дискутовали су о реализацији иницијалних тестова и 
анализирали резултате. Истакнуте су области којима 
би требало посветити пажњу, као и области које су 
добро савладане. Наглашено је да се иницијални 
тестови морају дати ученицима на почетку сваке 
године. Такође, усаглашени су критеријуми 
оцењивања. На овом састанку, чланови Већа 
упознали су се са документима о стручном 
усавршавању. 

- чланови Већа 

22. 10. 2018. Предложена је корисна литература за чланове 
Стручног већа (посебно у области пројектне 
наставе). Направљена је  организација стручног 
усавршавања унутар Већа (држање угледних часова, 
присутвовање угледним часовима, излагање са 
стручних семинара уз дискусију, организовање 
стручних посета или путовања, учешће у 
пројектима). 

- чланови Већа 
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14. 12. 2018. На овом састанку, чланови Већа договорили су се да 
се угледни часови одрже у Другом полугодишту. 
Чланови Већа су дискутовали о часовима додатног 
рада и о припремама ученика за такмичења. 
Истакнут је интердисциплинарни пројекат ,,Солунци 
говоре“, који је два пута реализован у оквиру 
школских манифестација (други пут у оквиру 
програма за Дан школе). Чланови Бећа су се 
договорили око организовања прославе Савиндана 
(избор текстова, глумаца и сл). 

- чланови Већа 
 

30. 1. 2019. 

 

На овом састанку чланови Већа су договорили о 
спровођењу школских такмичења – Књижевне 
олимпијаде и такмичења из Српског језика и језичке 
културе. Договорени су датуми и време реализације 
такмичења. Разматрани су начини организације 
такмичења (место одржавања, број учесника, 
распоред седења и садржај тестова). Одлучено је да 
чланови Већа прикупе податке о броју учесника и да 
обавесте ученике о датумима одржавања такмичења.  

- чланови Већа 
 

4. 2. 2019. Чланови Већа су на овом састанку усагласили 
критеријуме оцењивања (контролни задаци, писмени 
задаци, лектира). Договорено је и да се ученици 
формативно оцењују за све активности на часу и 
додатно ангажовање (нпр. израда паноа, учешће у 
представама, пројектима, прикази књига, реферата, 
презентације и сл.).  

- чланови Већа 

11. 3. 2019. На овом састанку чланови Већа диксутовали су о 
датумима одржавања угледних часова и усагласили 
су се да се угледни часови одрже у јуну. Чланови 
Већа разматрали су и допинос Већа у остваривању 
програма професионалне оријентације ученика 
(упознавање ученика са профилима средњих школа, 
са садржајима који ће се обрађивати у средњој 
школи, о презентацијама средњих школа и 
сличним). Веће се договорило и око поделе 
задужења у организовању и о спровођењу 
општинског и градског такмичења из српског језика 
и књижевности и Књижевне олимпијаде (утврђени 
су дежурни наставници и прегледачи, затим датуми 
и сатнице одржавања поменутих такмичења, као и 
обавезе одређених наставника у организацији 
такмичења).  

- чланови Већа 

27. 5. 2019. Чланови Већа су анализирали резултате са 
такмичења из српског језика и књижевности и 
Књижевне олимпијаде. Веће је анализирало 
резултате које су ученици остварили на свим 
нивоима такмичења (општинско, градско и 
републичко) и утврдило освојена признања; Веће је 
дискутовало о постигнућима ученика по разредима, 
као и о начинима организације додатног рада и 
мотивације ученика за поменута такмичења.   

- чланови Већа 
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24. 6. 2019. На овом састанку, чланови Већа разматрали су 
могуће поделе одељења у оквиру Већа. Предложене 
су могуће иновације у настави следеће године, са 
посебним фокусом на могућа решења у оквиру 
пројектне наставе. Руководилац Већа поднела је 
члановима Већа писани извештај о раду Већа и план 
активности Већа за следећу школску годину. Веће је 
дискутовало о постигнућима ученика на завршном 
испиту и усагласило се да анализу резултата 
завршних испита уради руководилац Већа.  

- чланови Већа 

 

Стручно веће природних наука 

 

Стручно веће чине: Снежана Николић, наставник хемије и руководилац, Јелисавета 

Хрњаковић, наставник физике и Савка Ракић и Тијана Морић, наставници биологије. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

30. 8. 2018. На овом састанку донет је оперативни план рада 
стручног већа. Предати су глобални и оперативни 
планови за редовну и допунску наставу, додатни 
рад, и за секције и ваннаставне активности. 

- чланови Већа 
 

3. 9. 2018. Направљен је списак са предлозима за набавку 
нових дидатичких средстава. Договорено је да се 
уради корелација одређених наставних садржаја. 
Направљен је план стручног усавршавања у 
установи и ван ње. Договорено је време почетка 
одржавања припремне наставе. 

- чланови Већа 

30. 10. 2018. Поводом обележавања Светског дана хране, 
чланови Биолошке секције и Чувара природе 
направили су паное које су окачили у холу школе. 
Ученици су са предметним професорима посетили 
63. Међународни сајам књига. 

- чланови Већа 

30. 11. 2018. Прва тачка дневног реда била је промовисање 
здраве хране, па је договорено да ученицици на 
часовима Биолошке секције и часовима Чувара 
природе са предметним професорима израде паное 
под називом „Правилна исхрана – улагање у 
будућност“, а да на часовима Домаћинства ученици 
са наставницом  ураде презентацију на тему „Здрава 
исхрана“.  Разговарано је о успеху ученика на крају 
Првог класификационог периода и начинима 
побољшања успеха ученика. Установљено је да је 
наставни план и програм у Првом тромесечју 
потпуно реализован. Размењени су утисци и 
искуства са 12. Фестивала науке је посећен са 
ученицима. 

- чланови Већа 

12. 12. 2018. Поводом месеца борбе против сиде, договорено је 
да на предавање о овој теми у организацији 
Општине Раковица оду ученици осмог разреда и то 
у пратњи предметног наставника. Договорено је да 
се у духу новогодишње атмосфере украсе кабинети 
и да на часовима Домаћинства ученици праве 

- чланови Већа 



ОШ „Франце Прешерн“                                                     Извештај о раду школе 2018/2019. 

 

100 

 

новогодишње честитке, а на часовима Чувара 
природе – украсе од рециклираног материјала. 

31. 1. 2019. На овом састанку констатовано је да је наставни 
план и програм у првом полугодишту потпуно 
реализован. Разговарало се о успеху и дисциплини 
ученика и шта урадити у другом полугодишту да 
резултати буду бољи. Сви чланови стручног већа 
природних наука су учествовали у организацији 
огледног час на тему „Ваздух, вода и земља“. 

- чланови Већа 

25. 3. 2019. На седмом састанку Стручног већа природних наука  
разговарало се о учешћу и пласману ученика на 
општинским  такмичењима. Сумирани су утисци 
обележавања Светског дана вода, поводом кога су 
ученици под руководством наставника Савке Ракић, 
Тијане Морић, Јелисавете Хрњаковић и Снежане 
Николић направили презентације на разне теме које 
се тичу воде. 

- чланови Већа 

24. 4. 2019. На осмом састанку Стручног већа природних наука  
разговарало се о учешћу и пласману ученика на 
градским такмичењима. Извршена је анализа успеха 
и владања ученика на крају Трећег класификационог 
периода. Констатовано је да је наставни план и 
програм у потпуности реализован. 

- чланови Већа 

31. 5. 2019. На деветом састанку Стручног већа природних 
наука  разговарало се о учешћу и пласману ученика 
на републичким  такмичењима.  

- чланови Већа 

 

Стручно веће вештина и уметности 

 

Стручно веће чине: Тања Ђокић, наставник ликовне културе и руководилац, Данијела 

Живанчевић, наставник музичке културе и Маја Милошевић и Стефан Станојевић, 

наставници физичке културе. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

5. 9. 2018. На овом састанку усвојен је годишњи план рада 
стручног већа и ваннаставних активности.  
Предложена је набавка учила и сарадња са 
професорима разредне наставе. Јасно је размотрен  
правилник о понашању у фискултурној сали, 
свлачионици и тоалету. 

- чланови Већа 

  

17. 10. 2018. Извршен је избор ученика за секције и хор. 
Направљен је план учешћа хора и излагања 
ликовних радова у односу на активности школе (Дан 
школе, Свети Сава, Нова година, Божић, 8. март...). 
На овом састанку потврђено је уверење да  ће се и 
даље ценити труд ученика без обзира на њихове 
могућности. Разматрана су спортска такмичења 
према Календару за 2018/2019. школску годину. 
Сви чланови већа похађали су семинар „Школско 

- чланови Већа 
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законодавство – основа развоја образовања и 
васпитања: теме 4 и 6“. 

28. 11. 2018. Извештај са спортских такмичења и ликовних 
конкурса. 
Сви чланов и актива учествовали су у пројекту 
Мајндап. 

- чланови Већа 

  

27. 12. 2018. 

  

На овом састанку анализирана је прослава Дана  
школе, организована су такмичења на ликовном 
конкурсу „Мали Пјер“. Организоване су  приредбе и 
изложбе (конкурси) поводом Светог Саве. Посете 
ученицима четвртог разреда планиране  су за Друго 
полугодиште. 

- чланови Већа 

  

4. 2. 2019. На овом састанку, водећи рачуна о препоруци 
Министарства просвете о вештинама и 
могућностима деце, донети су заједнички 
критријуме у оцењивању. 

- чланови Већа 
  

1. 3. 2019. Извештај са спортских такмичења и ликовних 
конкурса. 
На овом састанку наставници су истакли да постоји 
проблем у реализовању ваннаставних активности 
због преоптерећености ученика, зато се ови часови 
одржавају после 14 сати. Анализа  угледног часа 
„Штафетне игре“. 

- чланови Већа 

19. 4. 2019. Извршена је анализа успеха и владања после Трећег 
класификационог периода и закључено је да су сви 
ученици завршили овај период са позитивним 
успехом. Реализација часова се одвија према 
планираном. 

- чланови Већа 

24. 5. 2019. Анализиран је допринос актива уметности у 
афирмацији школе (пројекти „И францика има 
таленат“, ликовни конкурси за Дан школе и за 
прославу Светог Саве, као и учешће и освајање 
награда на многобројним ликовним и музичким 
конкурсима и спортским такмичењима). 

- чланови Већа 

21. 6. 2019. Анализирани су успех и владање ученика на крају 
Другог полугодишта, као и реализација плана и 
програма за ову школску годину. Анализирани су и 
постигнути резултати на ликовним и музичким 
такмичењима разматрани су нови план и програм за 
следећу школску годину. Извршен је договор о 
активностима које имају за циљ развој  
међупредметних компетенција и предузетништва  

- чланови Већа 
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Стручног веће математике и технологије 

 

Стручно веће чине:  Јелена Беседић, наставник технике и технологије и руководилац, 

Соња Радибратовић, Миланка Вучељић, Ивана Јовановић, наставници математике, Душан 

Зарић, и Лела Минић/Драган Лазаревић, наставници технике и технологије, и Биљана 

Недић, наставник информатике и рачунарства. 

ДАТУМ 
 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

27. 9. 2018. Конституисање Стручног већа и руководства. 
Уједначавање критеријума оцењивања и одређивање 
минималних планских садржаја за позитивну оцену 
(обим и квалитет). 
Планирање израде школских писмених задатака. 
Планирање, похађање, извештаји са похађаних 
стручних семинара и договор о начину 
имплементирања стечених знања у наставни процес. 
Сарадња са стручним већем 4. разреда. 
Израда плана угледних часова и заједничких 
пројеката. 
Реализација иницијалног теста за ученике шестог и 
осмог разреда у оквиру пројекта Подршка школи 
након спољашњег вредновања. 
(Формирано је ново Стручно веће које ће објединити 
математику, информатику и технику. 
Усклађени су критеријуми оцењивања. 
Планирани су датуми одржавања писмених вежби и 
унети у електронски дневник. 
Одабрани су семинари које ће чланови похађати у 
току школске године. 
Планирано је одржавање часова за ученике четвртог 
разреда. 
Планирани су угледни часови  и заједнички пројекат. 
Наставници математике су реализовали иницијалне 
тестове.) 

- чланови Већа 

17.  10. 

2018. 

Идентификација   ученика   за   допунску наставу,   
додатни рад   и слободне активности. 
Идентификација даровитих ученика. 
Предузимање мера за унапређивање наставе 
(увођење иновација и угледних часова). 
(Предметни наставници су идентификовали ученике 
за допунску наставу, додатни рад и секције. 
Идентификовани су даровити ученици и са њима ће 
предметни наставници радити у оквиру додатних 
активности и секција. 
Чланови Већа су се договорили да на навоу целог 
Већа у току године ураде заједнички пројекат.) 

- чланови Већа 
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14. 11. 

2018. 

Рад са даровитим ученицима кроз додатни рад. 
Анализа успеха ученика на крају Првог 
квалификационог периода. 
Анализа   успеха   ученика   у   савладавању   
планских   садржаја   и мера за  побољшање успеха. 
Припрема за  Дан школе. 
(Констатовано је да се додатни рад са даровитим 
ученицима одвија према унапред утврђеном плану и 
програму. 
На крају Првог класификационог периода било је 
ученика са недовољним успехом из математике. 
Имена ученика са недовољним оценама достављена 
су Одељењским већима и препознати су за ИОП из 
Математике. 
Ученици који са потешкоћама савладавају садржаје 
из математике, имају прилику да своја знања 
унапреде на часовима допунске наставе. Ученици 
према потреби долазе на те часове. 
За Дан школе, сви наставници Већа ће учествовати  
кроз израду сценског реквизита – топа. На задату 
тему у изради је пројекат. 
Сценографију за представу „Солунци говоре“ 
урадила је наставница Јелена Беседић са својим 
ученицама.) 

- чланови Већа 

27. 12. 2018. Анализа оптерећености ученика у редовној и 
допунској настави, додатном раду и осталим 
активностима. 
Улога   наставника   у   праћењу   и   подстицању   
професионалног развоја ученикa. 
(Наставници су дошли до заједничког закључка: да 
су ученици преоптерећени ваннаставним 
активностима, допунском наставом, додатним 
радом, секцијама и изборним предметима. Веома је 
тешко ускладити све термине одржавања наведених 
активности. 
Наставници својим перманентним праћењем ученика 
препознају њихове афинитете и, сходно томе, дају 
им сугестије и смернице за одабир будуће професије. 
У сарадњи са Тимом за развој међупредметних 
компетенција и предузетништва, ученике 
стимулишемо за развијање предузетничких вештина. 
29. 11. 2018, чланови Већа математике  и технологије 
презентовали су свој пројекат ,,Топ”. Пројекат  се 
односи на израду сценског реквизита – топа. 
Наставници математике су са ученицима радили 
површине фигура и тела од којих је сачињен топ. 
Наставници техничког и информатичког образовања 
су, заједно са ученицима, направили макету топа од 
стиродура, стиропора и хамера, а наставница 
информатике је са ученицима креирала игрицу са 
топовима. 
1. 11. 2018. наставници математике су одржали 
угледни час о Михајлу Петровићу Аласу. 

- чланови Већа 
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У току децембра израђено је 20 пињата за 
Новогодишњи базар, који се одржа(ва)о у холу 
школе. Циљ ове активности био је развијање 
предузетничког духа код ученика. 
Комплетну  сценографију за представу „Солунци 
говоре“, која је изведена у Центру за културу 
Раковица, поводом Дана школе, урадила је 
наставница Јелена Беседић са ученицом Теодором 
Глишић. 

1. 2. 2019. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
Првог полугодишта. 
Припреме за школско такмичење. 
Анализа посећености стручним семинарима. 
Анализа рада стручног већа у току Првог 
полугодишта. 
(Извршена је анализа успеха и дисциплине  на крају 
Првог полугодишта. Чланови Већа резултате су 
доставили у писаној форми. 
У току су припреме за такмичења. 
Школско такмичење из математике одржано је 18. 1. 
2019. године. Ученици који су постигли најбоље 
резултате  ће  2. 3. 2019. године учествовати на 
општинском такмичењу, које ће се одржати у ОШ 
„Иво Андрић”. Списак ученика који су се пласирали 
на општинско тамичење,  налази се у записнику са 
састанка Већа. 
Сви чланови Већа похађали су стручне семинаре у 
току полугодишта. 
Међусобна сарадња чланова Већа и сарадња са 
осталим Већима – на је високом нивоу. Реализован је 
заједнички пројекат и угледни час „Топ“, у коме су 
учествовали сви чланови Већа. 
Одржани су и угледни час „Живот и рад Мике 
Аласа”, који су реализовли наставници математике, 
и радионица за израду пињата за Новогодишњи 
базар. 
Остварена је и успешна сарадња са осталим Већима, 
на заједничком пројекту/представи „Солунци 
говоре“.) 

- чланови Већа 

20. 3. 2019. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
Трећег квалификационог периода. 
(Пети разред је генерално добар, прате и раде. Није 
било неких већих опомена. 
У шестом разреду има ученика који праве озбиљне 
преступе – ученик Данијел Радосављевић 6/2 омета 
рад због чега је укључен у појачан васпитни рад ПП 
службе. Такође, због великог броја ученика (по 30, 
31 ученик у одељењу), јако је тешко радити и 
одржавати дисциплину. Самим тим, успех је слабији. 
У седмом разреду, ученик Петар Јовић пребачен је из 
7/3 у 7/2 ,што се за сад показало као добра одлука. 
Одељење 7/3  је најбучније, али се са њима појачано 

- чланови Већа 
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ради. Због великог броја изостанака ученице Тамаре 
Мишчевић, са њом се додатно ради.  
У осмом разреду је приметан пад заинтересованости 
и концентрације, али се додано ради на часовима 
припремне, додатне и допунске наставе из 
математике. У одељењу 8/1  нема већих прекршаја, 
углавном прате и имају солидне резултате из 
математике (око 3,00) на тестовима, има неколико 
ученика који ометају, али без већих последица. У 
одељењима  8/2 и 8/3 нешто су слабији резултати и 
дисциплина, али наставници успевају да испуне план 
и програм наставе.) 
Реализација угледних часова одрађена је према 
плану у новембру. 
(Ученици праве презентације и паное и на тај начин 
често презентују ново градиво.) 
Анализа рада у оквиру допунске наставе. 
(Допунска настава из математике се редовно 
спроводи, мада већи број ученика то не користи.) 
Анализа успеха на окружном такмичењу. 
(На такмичењу из Математике учествовали су 
ученици петог и седмог разреда, а ученица 5/1 Ана 
Комлен освојила је 2. награду. На такмичењу 
„Мислиша“, ученик седмог разреда Александар 
Манојловић 7/2 освојио је трећу награду, а  
Димитрије Миловић 7/1 – похвалу за учешће. 
Ученица петог разреда Ана Комлен је освојила 2. 
награду, а  њени другари из истог одељења Слободан 
Јањић и Филип Цвијовић добили су похвале. 
Што се тиче такмичења из Техничког и 
информатичког образовања и Технике и технологије, 
Ана Комлен освојила је 1. место, а Павле Пантовић 
7/1 – 2. место  из дисциплине Ракетно моделарство 
на Општинском такмичењу. На истом нивоу 
такмичења, Теодора Глишић 7/3 освојила је 1. место 
из дисципине Рад по задатку. Ана Комлен је на 
Градском такмичењу освојила 1. место (ракетно 
моделарство) и 2. награду на Републичком 
такмичењу. На Општинском такмичењу из 
Информатике, Матеја Николић 6/2 освојио је 1. 
место.) 
Мај – месец математике. 
(Као и сваке године, и ове смо посетили галерију и 
заједно са ученицима учествовали у различитим 
радионицама. 24. 5. планирано је да ученике на ову 
манифестацију воде у обилазак наставнице Миланка 
Вучељић, Јелена Беседић и Биљана Недић и да 
учествују у радионицама.) 

22. 5. 2019. План стручног усавршавања је остварен. 
(Чланови Стручног већа присуствовали су бројним 
семинарима и са својим заједничким пројектом 
учествовали на стручном скупу – конференцији 
„Унапређивање наставне праксе кроз размену 

- чланови Већа 
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професионалних искустава“.) 
Са даровитим ученицима додатно се радило кроз 
секције и додатну натаву. Ученици су учествовали 
на бројним такмичењима и остварили следеће 
резултате: 
Математика 
Ана Комлен, ученица 5/1, освојила је 2. место на 
општинском такмичењу и 2. на градском такмичењу 
које организовано 23. марта. 
Александар Манојловић, ученик 7/2, освојио је 2. 
место на општини и похвалу на граду, а Бошко 
Кукањац, ученик 7/4, освојио је 3. место на 
општинском такмичењу које је организовано 2. 
марта 2019. године. 
Такође, наши ученици су у великом броју 
учествовали на такмичењу  
„Мислиша“ 
и том приликом остварили следеће резултате: 
Ана Комлен је освојила 2. место, а ученици Филип 
Цвијовић и Слободан Јањић, ученици 5/1, похвале. 
Теодора Тодоровић, ученица 6/1, добила је похвалу. 
Ученик седмог разреда Алксандар Манојловић 
освојио је 3. место, а Димитрије Миловић – похвалу. 
Техника и технологија/Техничко и 
информатичко образовање 
Ана Комлен освојила је 1. место на општинском 
такмичењу и 1. на градском такмичењу, а на 
републичком такмичењу освојила је другу награду 
из дисцилине ракетно моделарство. 
Павле Пантовић, ученик 7/1 разреда, освојио је 2. 
место на општинском такмичењу из ракетног 
моделарства. 
Теодора Глишић, ученица 7/3 разреда, освојила је 1. 
место на општинском такмичењу из дисиплине Рад 
по задатку за 7.  разред. 
Информатика и рачунарство 
Матеја Николић, 6/2, освојио је 1. место на 
општинском такмичењу. 
Да је математика краљица свих наука, још једном су 
се уверили ученици наше школе, који су посетили 
манифестацију „Мај – месец математике“, у галерији 
„Андрићев венац“ и учествовали у радионици 
„Округла планета, ма даааај...“.  
Ове године путовали смо око света у потрази за 
нераскидивом везом математике и географије, две 
дисциплине које нам, када се преплету, откривају 
скривене пределе. 
„Мама и тата су А+ крвна група, зашто сам ја О?“ – 
уз моделе алела, студенти су нам показали како 
наслеђујемо крвне групе од родитеља. 
Кроз кратка предавања, демонстацију и игру, 
упознали смо се и са хармонографом, спирографом, 
пантографом, Витрувијанским човеком (сазнали да 
је на пропорције човека примењен такозвани златни 
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пресек, који вековима фасцинира научнике), 
историјским развојем мерних јединица, значајем 
математике у изградњи објеката, сазнали шта је 
тачније, глобус или карта и још много тога. 
Ученици су у петак, 24. 5. 2019, у пратњи својих 
наставника: Миланке Вучељић, Јелене Беседић, 
Биљане Недић и Драгана Лазаревића имали прилику 
да уживају у свестраној примени математике. 

20. 6. 2019. Сви ученици су завршили разред са позитивним 
оценама из предмета овог стручног већа. 
Констатовано је да дисциплина није увек на 
завидном нивоу и да је потребно да се поради на 
томе. 
Чланови Већа су међусобно извршили поделу 
одељења за наредну школску годину и писмено је 
доставили директору школе. 
Ученика за поправни и разредни испит нема. 
Руководилац Стручног већа математике и 
технологије Јелена Беседић написала  је годишњи 
извештај о раду Стручног већа. 
Анализа успеха ученика на градском такмичењу, 
извршена је на претходном састанку Стручног већа и 
налази се у записнику са састанка одршаног 22. 5. 
2019. 
У току школске 2018/2019 године одржан је 
планиран број часова припремне наставе, али на које 
се није одазвао велики број ученика иако је било 
сугерисано одељењским старешинама да утичу на 
своје ученике. 
На основу прелиминарних резултата, просек на тесту 
из математике је 11.61, што је знатно изнад 
републичког просека (7.54 > 6.8). 

- 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 
- директорка 

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. 
 

током године - педагог 

. психолог 

- директор 

- спољни 

сарадници 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

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  37 наставних часова и велики број 
ваннаставних и ваншколских активности (секције, 
слободне активности). 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 

током године - педагог 

- психолог 
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и додатни рад. Праћени су  поступци  и ефекти оцењивања 
ученика. 

- 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 

Учествовало се у раду комисије за проверу савладаности 
програма увођења у посао наставника. 

током године - педагог 

- психолог 
- директор 

- наставници 

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 

Праћен је успех ученика у ваннаставним активностима, 
такмичењима, завршном испиту. 

током године и 
април / 

/ мај 

- педагог 

- психолог 

- директор 
- наставници 

- ученици 

Реализован је процес самовредновања рада школе, израђен 
је извештај о истом и предложене су мере за унапређење 
рада установе. 

током године и 
мај / 

/ јун 

- 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 

- директор 

 

Анализиран је материјал прикупљен у Кутији поверења, а 
све у циљу унапређивања образовно-васпитног рада и 
остваривања најбољег интереса ученика. 

током године - педагог 

- психолог 

- директор 
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- наставници 

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 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 
Тестирана су деца за упис у први разред основне школе. април / 

/ мај 
- педагог 

- психолог 

Формирана су одељења првог разреда за школску 
2019/2020. годину. 

август - педагог 

- психолог 

- директор 

Праћена је адаптација ученика првог разреда на правила 
школског живота . 

током године - педагог 

- психолог 

Праћена је адаптација ученика петог разреда на предметну 
наставу. 

током године - педагог 

- 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 
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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 

Пружана је подршка раду Ученичког парламента и 
Вршњачког тима. 

током године - педагог 

- психолог 

- ученици 

- координатор 

Тима 

Учествовало се у организацији  школског пројекта „И 
Францика има таленат”. 

април / 
/ јун 

- педагог 

- чланови Тима 

РАД СА РОДИТЕЉИМА И СТАРАТЕЉИМА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 
Реализовани су општи и групни родитељски састанци. током године - педагог 

- одељењске 

старешине 

Учествовало се у Дану отворених врата за родитеље. током године - педагог 

- психолог 

- наставници 

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 
потребама. 

током године - педагог 
- психолог 

- наставници 

Реализован је саветодавни рад са родитељима око 
проблема дисциплине ученика, учења и професионалне 
оријентације. 

током године - педагог 

- родитељи 

- наставници 

- психолог 

Учествовано је у решавању проблема насталих на релацији 
породица – школа, те успостављању квалитетније сарадње. 

током године - педагог 

- родитељи 

- директор 

- психолог 

Остварена је сарадња са родитељима приликом одлагања 
уписа деце у први разред, писањем мишљења и 
упућивањем на Интерресорну комисију. 

мај / 
/ јун 

- педагог 

- психолог 
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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 
полугодишта 

- 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 
полугодишта 

- педагог 

- психолог 

- директор 

Организовање различитих школских манифестација  
(Дан школе, Свети Сава, Новогодишњи вашар, Васкршњи 
базар). 

током 
полугодишта 

- педагог 

- психолог 

- библиотекар 

- наставници 

Сарадња са библиотекарком у вези са организацијом и 
реализацијом предавања о „Безбедности деце у 
саобраћају“. 

током 
полугодишта 

- педагог 
- библиотекар 

Сарадња са библиотекаром у вези са избором и 
доступношћу литературе која је у вези са превенцијом 
злоупотребе ПСА. 

током 
полугодишта 

- педагог 

- библиотекар 

Стална сарадња са школским психологом. током 
полугодишта 

- педагог 

- психолог 

Сарадња са секретаром око израде решења у васпитно-
дисциплинским поступцима према ученицима. 

током 
полугодишта 

- 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 

- 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 током године - педагог 
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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. 

- 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 

Психолог је на почетку школске 2018/2019. године 
учествовала у изради Годишњег плана рада школе  и 
изради Годишњег плана рада психолога. 

август / 
/ септембар 

  

- психолог 

- педагог 

- директор 

- стручна већа 

Учествовање у распоређивању новопридошлих ученика и 
учествовање у структуирању одељења (тестирање првака, 
структура одељења првог разреда). 

август / 

/ септембар 
  

- психолог 

- педагог 

  

У сарадњи са педагогом, припрема плана посете педагога, 
психолога и директора васпитно-образовним активностима 
односно часовима у школи.. 

током 
мполугодишта 

- сихолог 

- педагог 

- директор 

У сарадњи са педагогом, члановима Тима за ИО (у улози 
координатора), родитељима, одељењским стерешинама, 
као и са релевантним стручњацима ван школе, 
учествовање у припреми индивидуализације и ИОП-а 
ученицима којима је та врста подршке потребна. 

током 
полугодишта 

- Тим за ИО 

- Тим за додатну 

подршку 

  

У сарадњи са др. С. С., педагогом, библиотекарком и 
директором – планирање систематских прегледа и 
вакцинације за ученике првог, трећег, петог и седмог 
разреда. 

. током 

полугодишта 
- Дом здравља 

„Канарево брдо” 

  

У сарадњи са др. И. В. планирање стоматолошких 
систематских прегледа у школи. 

током 
полугодишта 

- Дом здравља 

„Канарево брдо” 
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Припрема материјала за тестирање ученика осмог разреда 
у циљу професионалне оријентације. 

током 
полугодишта 

- психолог 

- педагог 

Психолог је писала месечне планове рада и планирала 
дневни план рада. 

сваког месеца 
током 

полугодишта 

- психолог 

Планирање замена за наставнике који изостају тог дана, 
као и честа лична замена тих наставника (вођене су 
дискусије или држана предавања ученицима на различите 
теме). 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Психолог је посетила укупно 12 наставних и ваннаставних 
активности. Фокус посећених часова био је на праћењу 
напредовања ученика којима је пружена додатна помоћ и 
подршка ( ИОП). Све су посећене активности 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 

  

Праћење адаптације ученика првог разреда  на школске 
услове, динамику одељења, адаптације 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 
полугодишта и 

приликом посете 
часовима  

- наставници 

разредне наставе 

- наставници 
предметне 

наставе 

  

Реализоване су мере индивидуализације и ИОП-а у оквиру 
Тима за Инклузивно образовање, у сарадњи са педагогом и 
члановима тима. 

септембар 2018 /  
/ јануар 2019. 

  

- психолог 

- педагог 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА  
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Психолог је пружала помоћ  и подршку 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 
полугодишта 

  

- психолог 
  
  
  

Након сваког саветодавно-инструктивног рада, или 
појачано-васпитног рада, психолог је давала повратну 
информацију одељењским или предметним наставницима 
о датим смерницама ученицима или позивањем родитеља 
на сарадњу са психологом. 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

- наставници 

разредне наставе 

- наставници 

предметне наставе 

Саветодавни рад са наставницима након посећених часова током 
полугодишта 

- психолог 
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у циљу унапређивања образовно-васпитног рада. 

Активно учешће и рад са наставницима кроз активности у 
оквиру стручних тимова и тимова у школи. 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

- чланови Тимова 

Сарадња са наставницима кроз учествовање на састанцима 
са родитељима са циљем напредовања у сарадњи са 
породицом. 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

Упознавање учитеља првог разреда са релевантним 
карактеристикама будућих првака. 

12. 9. 2018. - психолог 

- учитељице 1. 

разреда 

Одељење 8/1: ЧОС – Разговор о прихватању различитости.  
  

24. 9. 2018. 
  

- психолог 

- одељењске 

старешине 8/1 

Радионица у одељењу 5/1: „Бирајмо оптимизам“ 
  

6. 11. 2018. 
  

- психолог 
- одељењске 

старешине 5/1 

Одлазак са ученицима у Војни музеј. 23. 10. 2018. - психолог 

- Јелена Трошић 

- Биљана 

Вишњић 

Дискусија са ученицима одељења 6/2, у сарадњи са 
одељењским старешином Добрилом Кузмановић, како да 
прихватимо и поштујемо различитости. 
 

31. 1. 2019. - психолог 

- Добрила 

Кузмановић 

Одлазак са ученицима  одељења 7/3 у Центар за културу 
Раковица и гледање филма: „Краљ Петар I“. 

30. 5. 2019. - психолог 
- наставница 

српског језика 

Тамара 

Трифуновић 

Живковић и 

наставница 

технике и 

технологије 

Јелена Беседић 

РАД СА УЧЕНИЦИМА  
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Психолог је свакодневно радила на саветодавно-
инструктивном раду са ученицима који су имали  
потешкоћа у праћењу наставе, емоционалном развоју и 
сазревању, у понашању; након идентификације ученика, 
утврђивања природе и узрока заостајања и неуспеха, 
предложене су  и предузете одговарајуће мере. 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

- одељењске 
старешине 

Рађен је и појачано-васпитни рад са ученицима који врше 
повреду правила понашања у школи, који својим 
понашањем угрожавају друге у остваривању њихових 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

- оодељењске 

старешине 
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права, а у сарадњи са одељењским старешинама и 
учитељима, као и на предлог Тима за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања. 

- Тим за заштиту 

ученика 

  

Учествовање у изради педагошких профила  и Предлога за 
утврђивање права на ИОП за ученике којима је потребна 
додатна помоћ и подршка  у учењу. 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

- одељењске 

старешине 

- Тим за ИО 

Групни разговори у циљу решавања конфликата 
међу ученицима, предлагање мера у циљу смањивања 
насиља, а повећања толеранције и конструктивног 
решавања конфликта. 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

- педагог 

- директор 

  

У сарадњи са школским педагогом и Тимом за 
професионалну оријентацију, спроведено је тестирање 
ученика осмог разреда (тест ТПИ). Ученици су након тога 
упознати са резултатима теста и упућивани су да посете 
сајтове „Водич за основце“  и „Средње школе – 
Едукација“, као и Завод за запошљавање како би кроз 
свеобухватне тестове добили повратну информацију о 
интересовањима и способностима за избор будућег 
занимања. 

током Другог 
полугодишта 

- психолог 

- педагог 

Процена способности ученика за упис у први разред 
(ТИП1) 

у периоду од 1. 
априла до краја 

јуна 2019. 

- психолог 

- педагог 

Одељење 5/2: Предавање „Насиље“. 17. 10. 2018. 
  

- психолог 

Одељење 6/2: Предавање „Ефикасно учење“. 
  

  
21. 11. 2018 

  

- психолог 
  

Поводом Дана толеранције, који се обележава 16. 11, на 
часовима грађанског васпитања (15. 11. 2018) у 
одељењима 5/1, 5/3 и 7/3, психолог школе одржала је 
предавање путем презентације на тему „Толеранција“, као 
и како да користимо ЈА-ТИ поруке. 

15. 11. 2018. - психолог 

Радионица „Разумевање сопствених осећања“ у одељењу 
7/3 

14. 3. 2019. - психолог 

- педагог 

Радионица „Свест о себи“ у одељењима 5/1 и 5/3 14. 3. 2019. - психолог 

Предавање на тему „Превенција ризичног и небезбедног 
понашања“ у одељењу 5/1. 

21. 5. 2019. - психолог 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА  
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

У циљу постизања добре сарадње са родитељима и 
проналажења конструктивног решавања проблема на 
релацији ученик – наставник, ученик – ученик, као и 
ученик – родитељ, психолог је обављала редовне 

током 
полугодишта  

  
  
  

- психолог 
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индивидуалне, а према потреби – и групне састанке 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, 
упућивани су родитељи на Протоколе о нивоима 
насиља...). 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сарадња са родитељима остварена је и кроз рад Савета 
родитеља, током којих психолог школе присуствује  
седницама Савета родитеља, а према потреби – упознаје и 
информише родитеље о нивоима насиља, оствареним 
резултатима и предложеним мерама за побољшање 
квалитета рада и сарадње. Представници Савета родитеља 
упознати су од стране психолога о планирању превенције 
употреба дрога код ученика, као и о предавањима о 
безбедности ученика. 

током школске 
године,  

6. 9. 2018. и 

12. 9. 2018. 
  

- психолог 

- директор 

  

Психолог је учествовала и у изради плана сарадње са 
родитељима. 

септембар 2018. 
године 

- психолог 

- педагог 

Присуство заједничким „Отвореним вратима” 
организованим са циљем да родитељи могу да дођу у 
школу, разговарају о свом детету са наставницима и 
стручним сарадницима. 

27. 12. 2018. 

  
- психолог 

Појачана сарања са родитељима ученика који раде према 
индивидуализацији и ИОП-у, као и сарадња са 
родитељима ученика против којих је вођен дисциплински 
поступак. 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

- педагог 

- Тим за додатну 

подршку 

Присуство родитељском састанку за ученике осмог 
разреда. 

25. 6. 2019. - директор 

- педагог 

- психолог 

- библиотекар 
- одељењске 

старешине осмог 

разреда - 

наставник 

технике и 

технологије 

Душан Зарић 

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, организовање различитих 
школских манифестација). 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

- директор 

  

  

Свакодневна сарадња са педагогом у вези са 
планирањаима активности и разменама информација. 

током 
полугодишта 

  

- психолог 
- педагог 
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Сарадња са библиотекаром у вези са доступном литерату-
ром. 

током 
полугодишта 

 

- психолог 

- библиотекар 

РАД У ТИМОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Психолог  је учествовала у раду стручних актива и тимова, 
у раду Наставничког већа, одељењских већа и 
присуствовала је састанцима Педагошког кoлeгиjyма,   
Стручног актива за развојно планирање, Савета poдитeљa 
школе, Тима за заштиту ученика од насиља, Тима за ИО 
(улога координатора), Тима за ПО. Све је документовано у 
записницима и извештајима наведених стручних актива и 
тимова. 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

- стручни активи 

- тимови 
  

Члан школске комисије на пробном завршном испиту. 11 .4. 2019. 
12. 4. 2019. 

- психолог 

Члан школске комисије током завршног испита. 17.,18. и 19. 6. 
2019. 

- психолог 

Члан комисије за избор ученика и спортисте генерације. 4. 6. 2019.  - психолог 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Психолог је редовно водила дневну евиденцију свог рада у 
дневнику рада и на месечном нивоу у виду оперативних 
месечних планова. 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

Водила је евиденцију о сваком индивидуално-
саветодавном раду за сваког ученика. 

током 
полугодишта 

- психолог 

 Водила је евиденцију о посећеним часовима. током школске 
године 

- психолог 

- педагог 

Прикупљала је и, на одговарајући начин, чувала материјал 
који садржи личне податке о  ученицима за које су рађени 
индивидуализација и ИОП. 

током школске 

године 
- психолог 

- ппедагог 

-Тим за ИО 

 

Унутар установе, психолог се стручно усавршавала као 
члан разних тимова и кроз присуствовање предавањима 
организованим унутар школе. 

током школске 
године 

- психолог 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Сарадња са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја 

током 
полугодишта 

  

- психолог 

- педагог 
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Пријатељи деце Раковице су у оквиру Дечје недеље 
организовали пријем деце код председника општине 
Раковице. Ученице наше школе су, у пратњи школског 
психолога и библиотекара, биле гости ГО Раковице. 

  
3. 10. 2018. 

- психолог 

- библиотекар 

  

МУП Раковица – највише сарадња са школским 
полицајцем, узимање изјава ученика. 

16. 10. 2018. - психолог 

- школски 

полицајац 

Сарадња са Интерресорном комисијом (захтеви за 
додатном подршком). 

13. 11. 2018. 

  
- психолог 

- одељењске 

старешине  

Дом здравља Канарево брдо (систематски прегледи, 
вакцинација ученика, стоматолошки систематски 
прегледи). 

14, 15, 16, 19. и 
20. 11. 2018. и 
21, 22. и 29. 1. 

2019. 

- психолог 

- доктор 

  

Сарадња са Средњом занатском школом (сарадња са 
дефектологом у циљу пружања додатне подршке 
ученицима којима је потребан рад са дефектологом). 

  
23. 1. 2019. 
21. 5. 2019. 

  

- психолог 

- дефектолози из 

СЗШ 

Сарадња са докторима из Дома здравља Канарево брдо 
(одржана трибина за родитеље, ученике и наставнике 
седмог разреда на тему: „Злоупотреба психоактивних 
супстанци“). 

7. 3. 2019. - психолог 

- доктор 

 

Предавање дефектолога о специфичним тешкоћама код 
ученика и који су задаци дефектолога у подршци. 

28. 5. 2019. - дефектолози из 

СЗШ 

Присуствовање састанку у Основној школи „Ђура Јакшић“ 
са просветном саветником Школске управе Београда, а 
поводом сарадње са дефектолозима из СЗШ. 

14. 5. 2019. - психолог 

- просветни 

саветник  

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 

Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Одељење 5/3 – социометријско истраживање односа 
унутар одељењске заједнице и анализа упитника о 
адаптацији ученика на прелазак са разредне наставе на 
предметну. 

18. 10. 2018. 

  
- психолог 

Одељење 5/1 – социометријско истраживање односа 
унутар одељењске заједнице и анализа упитника о 
адаптацији ученика на прелазак са разредне на предметну 
наставу. 

25. 10. 2018. - психолог 

  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Школско законодавство – основа развоја образовања и 
васпитања, теме 4 и 6 

13. 10. 2018. 

 
- 24/1013, од 23. 

10. 2018, 
Гимназија „Свети 
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Сава“ 

 

MindUp програм – обука 17. 11. 2018. 
 

- Фондација 

Новак Ђоковић 

 

Присуство угледним часовима и осталим активностима у 
оквиру школе. 

током 
предвиђеног 

периода 
 

- наставници 

разредне и 

предметне 
наставе 

Направљена ПП презентација „Правилник о обављању 
друштвено-корисног, односно хуманитарног  рада. 

30. 10. 2018. - психолог 

- педагог 

Предавање о новом Правилнику о ближим упутствима за 
утврђивање права на индивидуални образовни план, 
његову примену и вредновање. 

15. 11. 2018. - психолог 

- педагог 

Конференција „Сјај и сенке хиперактивности“ 2. 11. 2018. Ферек Марко, 

потпредсед. 

АДХД Европе 

Презентација уџбеника издавачке куће Вулкан – Техника и 
технологија 

1. 3. 2019. - „Вулкан“ 

издаваштво 

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима 11. и 12. 5. 2019. - Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

(Центар за 

програме и 

уџбенике) 

 

Извештај о раду школског библиотекара 

 

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 - библиотекар 

- директор 

- педагог 

- наставници 

Израђен је годишњи план рада школског библиотекара 
редовно су израђивани месечни и оперативни планови. 

током године - библиотекар 

- директор 

- педагог 

- наставници 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Уредно је вођен Дневник рада школског библиотекара. током године - библиотекар 

Школски библиотекар је, служећи се електронским 
компјутерским програмом библиотечког пословања 

током године - библиотекар 
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„Библисофт“ и директним увидом у монографске 
публикације, направила статистичку 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.  
У базу података, у оквиру програма, унети су ученици 
првог разреда. 

септембар - библиотекар 

- учитељи 

У сарадњи са библиотеком „Миодраг Булатовић“ 
направљен је списак првака и предат библиотеци како би 
сви ученици били бесплатно уписани. 

септембар - библиотекар 

Свакодневно је прилагођаван библиотечки простор за 
реализацију наставних процеса, као и за одвијање 
различитих културних дешавања. 

током године - библиотекар 

- директор 

- педагог 

- 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. Инвентарисани су и сви 
бесплатни уџбеници добијени од Министарства просвете. 

новембар / 
/ децембар 

- библиотекар 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Договор око реализацији часова у школској библиотеци 
(часови са ученицима првог разреда у школској 
библиотеци). 

септембар / 
/ октобар 

 

- библиотекар 

- учитељи 

- педагог 
- психолог 

Договор у вези са набавком литературе за школску 
библиотеку. 

током године - библиотекар 

- учитељи 

- наставници 

- директор 

Сарадња у оквиру реализације програма Дечјег савеза и 
Пријатеља деце. 

током године - библиотекар 

- учитељи 

- наставници 

Координисање у оквиру различитих ликовних и 
литерарних конкурса. 

септембар - библиотекар 

- учитељи 

- наставници 

Објављивање текстова на Фејсбук страници. током године - библиотекар 

- учитељи 

- наставници 

- директор 

Одлазак у Основну школу „Бранко Ћопић“ на отварање 
изложбе „Језичке недоумице“ аутора Бојана Јокановића, а 
у организацији Народне библиотеке Петровца на Млави. 

новембар 2018. - библиотекар 
- Тамара 

Трифуновић 

Живковић 

Координисање у оквиру различитих ликовних и 
литерарних конкурса. 

током године - библиотекар 

- учитељи 

- наставници 

Координисање у оквиру различитих предавања, промоција 
и радионица за ученике које се реализују у школској 
библиотеци и КЦ Раковица. 

током године - библиотекар 

- учитељи 

- наставници 

- директор 

Стручне замене (евиденције замена налазе се у ес-
дневнику и у дневнику рада школског библиотекара; 
укупно: 57 часова замене – 51 стручн1 замена и 6 замена 

током године - библиотекар 
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осталих колега). 
Сарадња у вези са организацијом часова у школској 
библиотеци (секција енглеског језика и пројекат 
„Мистериозни скајп“ редовно су се реализовали у 
школској библиотеци). 

током године 
 

- библиотекар 

- Биљана 
Вишњић 

Сарадња у оквиру организације и реализације различитих 
културних дешавања, промоција, предавања и посета. 

током године - библиотекар 

- учитељи 

- наставници 
- директор 

Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе током године - библиотекар 

- учитељи 

- наставници 

Семинар „Школско законодавство – основа развоја 
образовања и васпитања“, теме 4 и 6. 

13. 10. 2018. - библиотекар 

- учитељи 

- наставници 

- директор 

Презентација обуке „Ко чита, не скита“. 23. 1. 2019. - библиотекар 

- Јасмина 

Самарџић 

- Тамара 

Трифуновић 

Живковић 

Презентација семинара „Решавање конфликата путем 
педагошке комуникације – технике за боље бављење 
собом, другима и међусобним односима и конфликтима, 
каталошки број 141 

март 2019. - библиотекар 

- Ката Чучковић 
- Маја 

Милошевић 

- Маја Динић 

- Биљана Смарс 

 РАД СА УЧЕНИЦИМА 
Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Одржана су три часа у школској библиотеци са ученицима 
првог разреда (упознавање са начином рада библиотеке и 
правилима понашања, чувањем књижне грађе, радним 
временом...). 

септембар - библиотекар  

- учитељи 

Одлазак у ГО Раковица и сусрет најуспешније деце са 
председником општине. 

септембар - библиотекар 

- педагог 

Одлазак у Центар за културу Раковице на учешће у 
ликовној радионици „Савремени иконопис“ у оквиру 
Духовне свечаности „Пут духовности“. 

септембар - библиотекар  

- ученице 5. 

разреда 

Вођење ученика у Културни центар Раковице на различите 
манифестације. 

током године - библиотекар 

Помоћ у учењу, избору литературе, изради презентација. током године - библиотекар  

Припремање (обучавање) ученика за самостално 
коришћење библиотечког фонда школске библиотеке. 

током године - библиотекар  

Развијање навике код ученика да долазе у школску 
библиотеку, позајмљују и чувају књиге, да узимају учешће 
у културно-просветним активностима библиотеке 
(секције, пројекти, представе, читање, беседништво, 
такмичење, квизови, стваралаштво...). 

током године - библиотекар 

 

Подстицање информационе, информатичке и медијске 
писмености ученика 

током године - библиотекар 

 
Одлазак у СЦ Раковица на финале „Дечјих игара без 
граница“. 

октобар - библиотекар 

- Горан 
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Мутавџић 

Рад са новоуписаним ученицима првог, четвртог и петог 
разреда у избору литературе и задужењима књига; 
подршка у прилагођавању. 

током године - библиотекар  

Помоћ ученицима у савладавању наставног процеса, 
подршка, информисање, упућивање на различите изворе 
информација. 

током године - библиотекар  

Организовање књижевних сусрета, прикупљање књига као 
добровољних поклона библиотеци, уређење паноа у 
библиотеци, обележавање различитих књижевних 
јубилеја, посете различитим културним дешавањима... 

током године - библиотекар  

Стручне замене (евиденције замена налазе се у ес-
дневнику и у дневнику рада школског библиотекара; 
укупно: 27 часова замене – 51 час стручне замене и 6 
часова замене осталих колега). 

током године - библиотекар 

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 - библиотекар 

Активно учешће у свим школским пројектима (израда 
позивница за Дан школе, организација изложбе поводом 
обележавања Дана школе и поставка паноа са знаменитим 
Србима Првог светског рата, Васкршњи базар). 

током године - библиотекар 

- учитељи 

- наставници 

- директор 

Расподела некњижевног материјала најугроженијим 
ученицима. 

током године - библиотекар 

- одељењске 

старешине 

Чланство у жирију поводом избора за „Најраспеванију 
одељењску заједницу“ млађих разреда. 

новембар - библиотекар 

- Марјан Антић 

- Данијела 

Живанчевић 

Чланство у жирију поводом избора за најбоље рецитаторе 
млађих и старијих разреда (четрдесеторо учесника). 

децембар - библиотекар 

- Драгана Тасић 
- Тамара 

Трифуновић 

Живковић 

Чланство у жирију и комплетна организација поводом 
Пројекта „И Францика има таленат“ (осамдесет петоро 
учесника, седморо награђених). 

Друго 
полугодиште 

- библиотекар 

- Данијела 

Живанчевић 

- Тања Ђокић 

- Душан Зарић 

- Сузана 

Николић 

- Тамара 

Трифуновић 
Живковић 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Остваривање сарадње са родитељима ради давања 
информација о читалачким интересовањима и потребама 
ученика, а све ради развијања читалачких и других навика 
ученика и формирању личних и породичних библиотека. 

током године - библиотекар  

Информисање родитеља о библиотечком фонду 
доступном за помоћ најугроженијим ученицима и 
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издавање књига на реверс. 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Учешће у припремању прилога за медије и интернет 
презентацију школе 

током године - библиотекар 

- директор  

- педагог 
- психолог 

Припремање и организовање културних активности школе 
(књижевни сусрети, трибине, разговори, изложбе, 
конкурси, прославе Дана школе, дана Светог Саве, Месеца 
књиге, Дечје недеље...) 

током године - библиотекар 

- директор  

 

У договору са директором школе обезбеђена су новчана 
средства, а са наставницима и ученицима је заједнички 
направљен план куповине нове књижне грађе.  
 

током године  
 

- библиотекар 
- директор  

- педагог 

- наставници 

- учитељи 

Учешће у обележавању и прослави  Дана школе чија је 
тема била „Стогодишњица од завршетка Великог рата“ 
(изложба цртежа и дечјих радова у КЦ Раковица и холу 
школе; израда позивница). 

децембар - библиотекар 

- директор 

- наставници 

- учитељи 

Набавка књига и уџбеника од новца добијеног од 
Министарства просвете. 

децембар - библиотекар 

- директор 

- наставници 

- учитељи 

Обезбеђивање књига за награђивање ученика који су 
постигли резултате на школском ликовном конкурсу „Лик 
и дело Светог Саве”. 

јануар - библиотекар 

- директор 

- Тања Ђокић 

Обезбеђивање књига за награђивање ученика који су 
постигли најбоље резултате на републичким и окружним 
такмичењима, односно на општинском нивоу ако према 
правилнику није било даљих нивоа такмичења, као и на 
различитим конкурсима која су прописали Министарство 
просвете и градови/школе организатори. 

током године - библиотекар 

- директ  

- педагог 

- наставници 

- учитељи 

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. 

током године - библиотекар 

Школски библиотекар координира свим предавањима и 
радионицама о Безбедности деце која се организују за 
ученике четвртог и шестог разреда. 

током године - библиотекар 

Школски библиотекар координира свим предавањима које 
организује ЦК Раковица, Пријатељи деце, ДЗ Раковица, 
ГО Раковица, МУП Београд, Управа криминалистичке 
полиције, Комунална полиција, ЈП Паркинг сервис, Војска 
Србије. 

током године - библиотекар 

Школски библиотекар била је члан жирија у школском 
рецитаторском такмичењу и такмичењу у писању поезије 
„Ђачка песничка сусретања” 

према 

Календару 
Пријатеља деце 

- библиотекар 

- гости из 

Пријатеља деце 

Школски библиотекар је присуствовала свим седницама 
Наставничког већа. 

током године - библиотекар 
- директор 

Школски библиотекар је члан Тима за маркетинг. Пише 
чланке за сајт и Фејсбук страницу школе и „качи” чланке 

током године - библиотекар 

- директор 
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других на Фејсбук страницу школе. - наставници 
- учитељи 

Школски библиотекар је члан Друштва школских 
библиотекара (учествује у раду Друштва, присуствује 
седницама, пише чланке...). 

током године - библиотекар 

Школски библиотекар је члан Комисије за културну и 
јавну делатност. Присуствује састанцима када се одлучује 
и договара о обележавању важних датума (прослави Дана 
школе, прослави школске славе Светог Саве, календарској 
Новој години, Божићу, Васкрсу…). 

током године - библиотекар 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Школски библиотекар води лични портфолио.  током године - библиотекар 

Шкосли библиотекар је редовно присуствовала часовима 
Тунижанке Азе, као и готово свим јавним, угледним, 
огледним и часовима секције English 4U, онда када су 
реализовани часови „Мистериозног Скајпа“ 

током године - библиотекар 

- студент 

волонтер Аза 

- Биљана 

Вишњић 

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 - библиотекар 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Организација предавања и радионица о безбедности деце у 
саобраћају у 1. разреду (подела заштитних прслука). 
Организација и присуствовање низу предавања о 
безбедности деце у саобраћају у 4. и 6. разреду. 
Организација и присуствовање предавањима о едукацији 
ученика млађих разреда, а у вези са радом Комуналне 
полиције. 
Организација и присуствовање предавању припадника 
Војске Србије и Црвеног крста Раковице. 
Организација и присуствовање предавањима Управе 
криминалистичке полиције. 
Сва предавања одвијала су се у школској библиотеци. 

према 
Календару 

рада школе и 
надлежних 
установа 

- библиотекар 

- ЈКП Паркинг 
сервис 

- МУП и 

Министарство 

просвете 

- ГО Раковица 

- ЦК Раковица 

- Логистичка 

база Војске 

Србије 

- Управа 

криминалист. 
полиције 

Координисање систематским прегледом за ученике првог, 
трећег, петог и седмог разреда. Сви прегледи обављали су 
се у школској библиотеци. 

према 

Календару 
рада школе и 
надлежних 
установа 

- библиотекар 

- ДЗ „Канарево 

брдо“ 
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IV.8 Стручни актив за развојно планирање 

 

 
 

Чланови Стручног актива за развојно планирање су: Биљана Смарс, наставник географије 

и координатор, Биљана Благојевић, директор, Сузана Николић, школски педагог, Лела 

Минић, наставник техничког и информатичког образовања, Гордана Бранковић, наставник 

разредне наставе, Горан Клемчић, представник локалне заједнице, Сања Шарчевић, 

представник родитеља и Ивана Зеленбаба 8/1, представник Ученичког парламента. 

Стручни актив за школско развојно планирање је у току школске 2018/2019. године 

одржао четири састанка. 

 

ДАТУМ 

 

 

САСТАНЦИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

(мере и закључци) 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Први састанак, 

23. август 2018. 

Састанак је имао две тачке Дневног реда: 
- анализа и усвајање извештаја Стручног актива за 
школску 2017/2018. годину; 
- формирање Стручног актива за школску 
2018/2019. годину. 
На састанку је координатор Стручног актива 
упознала присутне са најважнијим одредницама у 
извештају из претходне школске године, уз 
констатацију да је школска 2017/2018. година била 
доста успешна. Одвијање наставе старијих ученика 
само у преподневној смени донело је много 
бенефита и наставиће се и током ове школске 
године. ГО Раковица је током  лета обезбедила 
средства за санацију бетонског платоа и 
степеништа испред школе, урађена је санација 
водоводно-канализационе мреже и инсталиран је 
видео надзор, што је пример добре сарадње школе 
и локалне заједнице. Први пут су организована 
заједничка „Отворена врата школе“, а сложили смо 
се да ћемо и даље развијати и унапређивати 
сарадњу са родитељима кроз различите пројекте и 
предавања. У претходној школској години су 
реновирани и тоалети за ученике на првом спрату, 
уз помоћ донација, и доста се радило на 
побољшању ентеријера школе. Посебно смо 
поносни на изванредне резултате у такмичењима 
наших ученика из различитих наставних предмета. 

- Стручни актив за 
Школско развојно 

планирање 
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У претходној школској години израђен је нови 
Школски развојни план за наредних пет школских 
година (период 2018 – 2023. година). Извештај је 
усвојен.  
У овој школској години координатор Стручног 
актива остаје Биљана Смарс. Нови чланови 
Стручног актива су: Лела Минић, наставница 
техничког и информатичког образовања и Гордана 
Бранковић, наставник разредне наставе.  
У овој школској години приоритетне области јесу 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И 
РУКОВОЂЕЊЕ и ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА (према плану 
активности новог Школског развојног плана), а у 
циљу остваривања стандарда квалитета рада 
школе. Формирани су нови тимови у школи: Тим 
за развој међупредметних  компетенција и 
предузетништва, Тим за обезбеђивање квалитета и 
развој установе, Тим за професионални развој. 
Поред уређења ентеријера и екстеријера школе, у 
јуну месецу наставници наше школе имали су 
обуку за коришћење ес-дневника, са чијом 
употребом почињемо од ове школске године. Ес-
дневник олакшава наставницима вођење 
педагошке документације, а у догледно време и 
родитељи ће моћи да имају приступ и свакодневни 
увид у напредовање и школска постигнућа своје 
деце. 
У првом и петом разреду се уводи пројектна 
настава која је фокусирана на исходе, а дата је већа 
слобода наставнику у креирању наставног процеса.  

Други састанак 

Стручног актива 

за школско 

развојно 

планирање, 

30. октобар 

2018. 

Анализа критеријума приритетних области-
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И 
РУКОВОЂЕЊЕ и ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
На састанку су анализирани показатељи за 
поједине области као што су: Руковођење и 
обезбеђивање квалитета рада установе, Школски 
развојни план, Годишњи план рада школе и 
Школски програм, организација рада школе. 
Констатовано је да Годишњи план рада школе, 
Школски програм и Школски развојни план 
поседују све неопходне ставке и параметре које 
поменути документи треба да садрже. Тим за 
самовредновање ће спровести неопходно 
анкетирање у вези са поменутим областима. 
Директор школе истакла је да је потребно веће 
ангажовање школе у аплицирању за пројекте који 
могу да обезбеде новчана средства која би се 
уложила у унапређивање квалитета рада у школи. 
Сугестија је да треба повећати сарадњу и помоћ 
родитеља у писању пројеката. Идеја је да би за 
активирање нових пројеката требало ангажовати 
Тим за маркетинг школе и Тим за обезбеђивање 

- Стручни актив за 
Школско развојно 

планирање 
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квалитета и развој установе. Према новом 
Школском развојном плану, требало би формирати 
посебан Тим за пројекте који ће се бавити управо 
проналажењем и аплицирањем за различите 
пројекте. Представник родитеља Сања Шарчевић 
је истакла да је добро што старији ученици 
похађају само преподневну смену. Што се тиче 
промоције школе, сматра да мора бити на вишем 
нивоу (нпр. учешће школе на Сајму књига). 
Сматра да је улога директора школе у овом смислу 
одлучујућа и пресудна у јавном представљању 
школе. Сматра да сарадња родитеља и школе треба 
и мора бити на вишем нивоу у смислу укључивања 
у конкретне активности – привући што више 
родитеља школи, на неки начин наметнути 
родитељима као друштвену обавезу учешће у 
школском животу. 

Трећи 

заједнички 

састанак 

Стручног актива 

за Школско 

развојно 

планирање и 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе, 

 22. јануар 2019. 

Анализа активности предвиђених за реализацију у 
текућој школској години – додирне тачке са 
приоритетним циљевима Тима за обезбеђивање 
квалитета и развој установе. 
Формирање нових тимова предвиђених Школским 
развојним планом, организовање едукативних 
предавања за родитеље, ученике и наставнике на 
различите теме, опремање ентеријера школе – 
донације. 
 
Додирна тачка са Тимом за обезбеђивање 
квалитета на којој треба радити јесте садржајнија и 
континуирана сарадња са родитељима: 
предавања/едукације, професионална оријентација, 
посете различитим институцијама од научног 
и/или културног значаја, што би могла бити 
значајна иновација у настави, различите 
манифестације. Тим за планирање, праћење и 
вредновање стручног усавршавања је формиран на 
почетку школске године.  
Неопходно је формирати Тим за развојне пројекте, 
док је предлог директора да њени чланови буду 
руководиоци стручних већа, али да се и сви остали 
чланови наставничког већа који то желе – могу 
прикључити. 
Тим за планирање, праћење и вредновање стручног 
усавршавања формиран је и креиран је нови 
Документ о стручном усавршавању у оквиру 
установе, који је усвојен од стране Школског 
одбора и који ће се примењивати од Другог 
полугодишта. 
Координатор Стручног актива за развојно 
планирање скренула је пажњу на потребу израде 
ИОП-а 3 за даровите ученике који показују 
изузетност и свестраност у учењу и остваривању 
запажених резултата. Психолог школе ће на 
наставничком већу посветити пажњу прецизнијој 

- Стручни актив за 
Школско развојно 

планирање 

- Тим за 
обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

(Душица 
Трајковић, Наташа 

Тончев, Виолета 

Учур, Сања Стајић, 
Добрила 

Кузмановић, 

Биљана Вишњић, 

Ивана Јовановић, 
професор 

математике и 

координатор) 
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изради ИОП-а за ученике да би се направила 
разлика између ИОП-а 1 и ИОП-а 2, и да у 
формуларе буду унета питања у вези са 
превенцијом ризика од раног напуштања школе, за 
осетљиве групе. 

Четврти 
састанак  

Стручног актива 
за школско 

развојно 
планирање, 
24. јун 2019. 

Састанак је имао две тачке Дневног реда: 
- евалуација рада – анализа остварености Плана; 
- програм рада Стручног актива за школску 
2019/2020. годину; 
- реализоване активности у периоду фебруар – јун. 
Приоритетни сегменти у развоју образовно-
васпитног рада јесу мере за унапређење  
одговарајућих облика подршке и прилагођавање 
квалитета образовања и васпитања за ученике 
којима је потребна додатна подршка. 
Што се тиче циља интензивирања рада са 
ученицима којима је потребна додатна подршка у 
учењу, педагог је изјавила да је током ове школске 
године било укупно: једна индивидуализација, 22 
програма ИОП-а 1/2, и један ИОП 3 (ученик седмог 
разреда, за предмет Српски језик и књижевност – 
област књижевност). 
Такође је остварена сарадња са Средњом занатском 
школом „Петар Лековић“ и одређен број ученика 
био је на третману код дефектолога. 
Наставници су  током јуна похађали Програм 
обуке за реализацију наставе оријентисане ка 
исходима учења и од следеће школске године 
уводиће се више активности које су у вези са 
пројектном наставом. 
У Другом полугодишту, две учионице добиле су 
интерактивне табле, набављена су два рачунара и 
мултифункционални штампач. Оспособљена је 
просторија за пријем родитеља и рад ученика са 
дефектологом. 
Пуно је активности из Плана реализовано, а ове 
школске године смо посебно поносни на одличне 
резултате које су наши ученици постигли из 
многих наставних предмета и на свим нивоима 
такмичења, што је обележило Друго полугодиште. 
Дана 20. марта, ГО Раковица наградила је најбоље 
ученике на такмичењима у 2017/2018. год. 
Урађен је Програм активности за следећу школску 
годину, а приоритетна област јесте НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ. 

- Стручни актив за 
Школско развојно 
планирање 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ  

25. 8. 2018. Пилот пројекат „2000 дигиталних учионица“. - Биљана Вишњић 
- Добрила 

Кузмановић 
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- Тања Тадић 
- Јелена 

Палавестрић 

- Ивана Јовановић 
- Виолета Учур 

3. 9. 2018. Свечани дочек првака. - Веће учитеља 1. и 

4. разреда 

- директор школе, 

 3. 9. 2018. У  наставном процесу започела употреба ес-
дневника. 

- наставничко веће 

19. 9. 2018. Духовна свечаност „Пут духовности“ у сарадњи са 
Центром за културу и образовање Раковица у 
оквиру које су организоване образовне радионице 
на тему живота и дела Св. Владике Николаја. 

- Јелена Војиновић 

26. 9. 2018. „Европски дан језика“. - Весна Петек 
- Тања Тадић 

- Биљана Вишњић 

септембар 2018. Предавања о безбедности у сарадњи са 
Министарством унутрашњих послова. 

- МУП Србије 
 

1 – 5. 10. 2018. Дечја недеља – осликавање школског дворишта, 
посете библиотеци, трка „За срећније детињство”. 

- наставничко веће 

- директор школе 

16. 10. 2018. Светски дан здраве хране. - наставнице 
биологије 

31. 10. 2018. Премијера представе „Солунци говоре“, у оквиру 
100-годишњице обележавања Првог светског рата, 
успешно је изведена пред многобројном публиком, 
а позитивни коментари о представи испраћени су у 
неколико штампаних и електронских медија. У 
представи је учествовало 54 ученика. Представа је 
изведена и на прослави Дана школе, 2. децембра, у 
сали Центра за културу Раковица, као и 15. јануара 
2019 .године на великој сцени позоришта 
„Мадленијанум“ у Земуну, на свечаној академији 
поводом „Дана српско-руског братства“. Представа 
је добила похвалу за продукцију на конкурсу 
Дечјег културног центра. 

- Добрила 

Кузмановић 

- Биљана Вишњић 
- Јелена Трошић 

- Јелена Беседић 

(сценографија) 

29. 11. 2018. „Фестивал науке“ – Београдски сајам. - Тијана Морић 

- Јелисавета 

Хрњаковић 
- Снежана Николић 

- Биљана Смарс 

30. 11. 2018. Ученици шестог, седмог и осмог разреда 
присуствовали су јавној трибини у ГО Раковица 
поводом 1. децембра, Светског дана борбе против 
ХИВ-а. 

- одељењска већа  

14. 12. 2018 – 

9. 1. 2019. 

Ученици млађих разреда су, кроз шест предавања 
под називом „Ко се брине о нашем граду?“, 
научили како изгледа комунални полицајац, коју 
опрему поседује и која овлашћења има комунална 
полиција. 

- припадници 

МУП-а и 
комуналне 

полиције 

14. 12. 2018. Ученици трећег разреда слушали су предавање у 
вези са неправилном употребом пиротехничких 
средстава и њиховим складиштењем. Ученицима је 

- представници 

Војске Србије и 
Црвеног крста 
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демонстриран процес пружања прве помоћи. Раковица 

26. 12. 2018. Новогодишњи базар и приредба/такмичење 
„Најлепша новогодишња јелка“. 

- наставничко веће 

- директор школе 

децембар 2018 – 

јануар 2019. 

Родитељи добијају приступ порталу за родитеље 
ес-дневника и на тај начин лакше се упознају са 
постигнућима своје деце. 

- актив учитеља 

- наставничко веће 
- одељењске 

старешине 

29. 1. 2019. Упознавање родитеља са пројектом школе “Mind 
Up“. 

- директор школе 
- Савет родитеља 

7. 3. 2019. Едукативна трибина за родитеље ученика седмог 
разреда: „Злоупотреба психоактивних супстанци“. 
 

- доктори и 

социјални радник 

ДЗ Раковица 
- одељењско веће 7. 

разреда 

20. 3. 2019. Предавање за ученике петог разреда„Психичке 
последице интернет насиља“ – др Милена Тасић. 

- одељењско веће 5. 

разреда 

 20. 3. 2019. „Награђујемо најбоље“ – ГО Раковица - директор 

- наставници-

ментори 

- ученици који су 
остварили успех на 

такмичењима у 

школској 
2017/2018. 

20. 3. 2019. „НТЦ учење“ – трибина за родитеље и наставнике - Центар за културу 
Раковица 

- наставници 

19. 4. 2019. Пројекат „Шеширијада“ – сарадња са ПУ „Хајди“. - актив учитеља 

20. 4. 2019. Семинар стручног усавршавања за наставнике: 
„Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и 
насиља“. 

- Наставничко веће 

25. 4. 2019. „Спорт за све“ – предавање  за ученике петог 
разреда у сарадњи са Агенцијом за безбедност у 
саобраћају 

- Агенција за 

безбедност у 

саобраћају 

- одељењско веће 5. 
разреда 

25. 4. 2019. Васкршњи продајни базар. - директор 
- Наставничко веће 

10. 5. 2019. Предавање за ученике шестог разреда „Витезови 
средњег века“ – археолошки стручњак и писац 
Марко Алексић. 

- Актив 
друштвених наука 

(историја и 

географија) 

23. и 24. 5. 2019. Пројекат „Права детета у политикама и пракси“ – 
кампања „Реците НЕ телесном кажњавању деце“, у 

- педагог 
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циљу унапређења система заштите деце од насиља 
кроз промоцију концепта позитивног родитељства. 

- Наташа Тончев 

Благојевић 

 23. 5. 2019. Едукативна представа о безбедном понашању у 
саобраћају за ученике петог и шестог разреда 
„Здравкина лекција о саобраћају“. 

- ГО Раковица 
- Центар за културу 

Раковица, 

- одељењско веће 5. 
и 6.разреда 

 30. 5. 2019. Едукативно предавање за родитеље „Пубертет и 
адолесценција и промене које их прате“ – др 
Данијела Барјактаревић 

- одељењска 
заједница 5/1 

- Биљана Смарс 

 11. 6. 2019. Представа „Боже мили чуда великога“ у оквиру 
пројектне наставе српског језика и књижевности 
„Сајбер опанак“. 

- ученици 5/2 и 5/3 
- Јелена Трошић 

мај / јун 

2019. 

Пројекат „И Францика има таленат“. - Актив наставника 

српског језика, 

музичке и ликовне 
културе 

школска година Школски пројекат „Skype with Serbia“ - Биљана Вишњић 

 јун 2019. Обавезан семинар за наставнике „Програм обуке 
наставника за реализацију наставе оријентисане ка 
исходима учења“ – модули 4 и 6 (пројектна настава 
и међупредметне компетенције) 

- стручна већа 

природних и 
друштвених наука 

- уметничка група 

предмета 

 

IV.9 Извештај стручног актива за развој школског програма 
 

 
 

Овај Актив чине: Биљана Благојевић, директор, Марија Вејновић, педагог, 

Миланка Вучељић, наставник математике, Маја Милошевић, наставник физичке културе и 

Горан Мутавџић, наставник разредне наставе. Током школске 2018/2019. године oдржано 

је три састанка Стручног актива за развој школског програма. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 

2018. 

- Конституисање Стручног актива 
- Упознавање са новинама у садржајима наставних 
планова и програма 

- чланови Актива 

за развој школског 
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- Израда анекса школског програма 
- Представљање анекса Школског програма 
наставничком већу и школском одбору 

програма 

 

јун 

2019. 

- Анализиране су слабости Школског програма 
- Наставничком већу представљени су резултати 
самовредновања, који се тичу процене квалитета 
школске документације (Школски програм, 
Развојни план и Годишњи план рада школе), 
односно њене усклађености са законским 
прописима 
- Израђен је Анекс школског програма за други и 
шести разред 
- Израђен је Анекс школског програма за седми 
разред, за предмете Техника и технологија, 
Информатика и рачунарство и Физичко и 
здравствено васпитање 
- Израђен је Извештај о реализацији за школску 
2018/2019. годину 

- чланови Актива 

- Тим за 

самовредновање 
 

август 

2019. 

- Израђен је План рада за школску 2019/2020. 
годину 

- чланови Актива  

 

У овој школској години посебна пажња је усмеравана на промене у наставном 

плану и програму за први и пети разред, односно реализацију пројектне наставе и наставу 

усмерену на исходе. 

 Како је у току протекле школске године израђен нов Школски програм 2018/2022. 

година и усвојен у јуну 2018. године – све промене су његов саставни део, те није било 

потребе да се Анексом уносе новонастале промене. 

 

 

IV.10 Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 

Овај Тим чине: Ивана Јовановић, наставник математике и координатор, Биљана 

Благојевић, директор, Марија Вејновић, педагог, Биљана Вишњић, наставник енглеског 

језика, Добрила Кузмановић, наставник историје, Биљана Недић, наставник информатике 

и рачунарства, Виолета Учур и Сања Стајић, наставници разредне наставе и сви 

руководиоци стручних већа и тимова  

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 

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 рада и подизања угледа установе. 
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ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар / 

/ октобар 

2018. 

- формирање Тима – избор координатора и 
записничара, избор чланова Тима који ће пратити 
стручно усавршавање наставника; 
- израда плана унапређења квалитета рада школе, 
са посебним освртом на области Настава и учење и 
Образовна постигнућа ученика; 
- утврђивање потреба за стручним усавршавањем и 
осталим облицима стручног усавршавања које 
доприносе јачању компетенција; 
- упознавање Наставничког већа са планом и 
програмом активности Тима за школску 2018/2019. 

- чланови Тима 
- директор 

- стручна већа 

- стручни 

сарадници 

октобар 

2018. 

- прикупљање информација о  плану одржавања 
угледних/огледних часова (укључујући различите 
облике рада – индивидуално и на нивоу актива); 
- извођење угледно/огледних часова и анализа 
истих (сугстије, оцене, препоруке, евалуација...). 

- чланови Тима 

- директор 

- руководиоци 

стручних већа 

новембар / 

/ децембар 

2018. 

- планирање допунске наставе и праћење 
резултата, планирање 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 

мај / 

/ јун 

2019. 

- анализа извештаја координатора Тима за 
професионалан развој и Тима за самовредновање; 
- анализа угледних/огледних часова; 
- анализа успеха ученика на пробном и завршном 
пријемном испиту и план унапређивања рада у 
циљу бољих резултата; 
-израда планова личног професионалног развоја за 
наредну школску годину; 
- писање извештаја о раду Тима, евалуација. 

- чланови Тима 

- директор 
- наставници 

- електронска база 

података 
- Педагошки 

колегијум 

 
 

IV.11 Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 
 

Чланови oвог Тима су: Јелена Беседић, наставник технике и технологије и координатор, 

Биљана Благојевић, директор, Сузана Николић, педагог, Маријана Михајловић, наставник 

разредне наставе, Јасмина Самарџић, наставник српског језика и књижевности, Биљана 

Смарс, наставник географије, Ивана Јовановић, наставник математике, Горан Мутавџић и 

Марјан Антић, наставници разредне наставе и Новка Ристић, представник родитеља. 
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Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва састао се четири пута у 

току Првог полугодишта. 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 

17. 9. 2018. Формирање Тима и избор координатора Тима. 
Израда плана рада Тима. 

- чланови Тима 

2. 11. 2018. Упознавање наставника са међупредметним 
компетенцијама. 
Примена предузетничког учења у постојећим 
предметним програмима (свим наставницима послат 
је материјал у писаној форми). 

- чланови Тима 

13. 12. 2018. Праћење и планирање активности које имају за 
циљ развој предузетништва. 

- чланови Тима 

5. 2. 2019. Анализа активности које су имале за циљ развој 
предузетништва за Прво полугодиште. 

- чланови Тима 

28. 3. 2019. Упознавање Ученичког парламента и Савета 
родитеља о предузетништву и прикупљање идеја. 

- чланови Тима 

3. 7. 2019. Aнализа  рада Тима. 
(У току школске 2018/2019. године спроведен је 
низ активности које су биле у вези са 
међупредметним компетенцијама и 
предузетништвом, како у оквиру редовне наставе, 
тако и на ваннаставним активностима.  
Штафетне игре из физичког и здравственог 
васпитања омогућују примену читавог низа 
предузетничких садржаја који допуњују и 
продубљују садржаје из предметног програма – 
игре базиране на сарадњи и тимском раду и 
развој такмичарског духа. 
Представа „Солунци говоре“ – Предузетничко 
учење кроз припрему представа историјског 
садржаја помаже ученицима да боље схвате 
друштвене процесе у прошлости, проблеме са 
којима се људи суочавају, њихове ставове и 
уверења, активности и догађаје у којима 
учествују. То омогућава ученицима да разумеју 
друштвено-економску средину у прошлости и 
боље се упознају са њом, те да тако боље 
разумеју и своју улогу у будућем развоју 
друштва. Учешћем у представи развијају се 
усмене комуникације и стиче самопоуздање кроз 
развој вештине презентовања и јавног наступања. 
Пројекат „Топ“ (израда сценских реквизита за 
представу „Солунци говоре“) – Кроз овај 
пројекат обједињен је развој предузетништва 

- чланови Тима 
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кроз три предмета: Математику, Технику и 
технологију и Информатику.   Предузетничко 
учење у овом пројекту огледа се кроз повезивање 
наставних садржаја са реалним животним и 
радним окружењем – примена математике у 
истраживању тржишта и техници; израчунавање 
неопходне количине/величине материјала за 
прављење производа и примена просечне 
вредности за различите цене истог производа. 
Овде се предузетничко учење, пре свега може 
интегрисати са активностима које су базиране на 
групном и тимском раду и практичним 
активностима (израда сценских реквизита и 
израда видео-игрице на задату тему). 
Огледни час учитељице Сања Стајић из ликовне 
културе (одржан 12. 12. 2018), под називом 
„Ритам“ –  Задатак ученика био је да на часу буде 
видљив критеријум корелације са другим 
предметом (интердисциплинарни приступ). С. 
Стајић је „Ритам“ „провукла“ кроз српски језик, 
музичку културу, народну традицију и 
математику. У делу приче о ритму у математици, 
Ивана Јовановић, наставница математике, 
причала је ученицима о Фибоначијевом низу 
бројева. 
Новогодишњи базар у школи – ученици свих 
разреда изложили су и продавали своје радове. 
Активности су биле базиране на сарадњи и 
тимском раду, ученици су били у прилици да 
доносе одлуке, да међусобно преговарају и 
комуницирају, да бирају начине презентовања 
свог рада, да реализују своје идеје, тј. довођени 
су у специфичне ситуације и улоге које код њих 
треба да доведу до развоја предузетничког духа. 
- Васкршњи базар (одржан 25. 4. 2019) – ученици 
су излагали и продавали своје радове исто као и 
на Новогодишњем базару (28. 12. 2018). 
Стручно веће разредне наставе учествовало је у  
организацији ,,Шеширијаде“ (одржане 19. 4. 2019 
у подне) – ученици су се окупили на теренима 
школе, одакле су са својим учитељима кренули у 
шетњу према унапред утврђеној траси. 
У оквиру активности Стручног већа друштвених 
наука за међупредметне компетенције, у нашој 
школи гоствао је један од наших највећих 
стручњака за средњовековну археологију Марко 
Алексић.) 

 

IV.12 Извештај Тима за професионални развој 
 

Тим за професионални развој чине: Весна Петек Ребихић, наставник енглеског језика, и 

Јелена Трошић, наставник српског језика и књижевности, Миланка Вучељић, наставник 
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математике и Наташа Јаредић и Драгана Тасић Стојановић, наставници разредне наставе. 

Тим је одржао састанке према годишњем плану Тима. 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

20. 8. 2018. Формирање Тима и избор координатора Тима. 
Израда плана рада Тима. 

- чланови Тима 

23. 8. 2018. Извештај Тима о професионалном развоју запослених 
у 2017/2018. 

- чланови Тима 

26. 10. 2018. Анализа и предлози за побољшање новопредложеног 
интерног Документа о сталном стручном 
усавршавању у ОШ „Франце Прешерн“ 

- чланови Тима, 

ПП служба, 
директор 

6. 11. 2018. Усаглашавање и коначна верзија Документа. - чланови Тима, 
ПП служба 

,директор 

4. 2. 2019. Извештај о раду Тима за професионални развој за 
прво полугодиште школске 2018/19, 

- чланови Тима 

8. 4. 2019. Извештај Тима за професионални развој за 
период септембар 2018 – март 2019. 

- чланови Тима 

15. 4. 2019. Обавештење о начину, условима и року 
подношења Захтева за стицање звања на основу 
Правилника. 

- чланови Тима 

12. 6. 2019. Обавештење о благовременом ажурирању 
података о стручном усавршавању за период 
2014–2019. и достављању ради анализе. 

- чланови Тима 

21. 6. 2019. Израда плана Тима за професионални развој за 
школску 2019/2020. 

- чланови Тима 

1. 7. 2019. - Анализа угледних и огледних часова у 
2018/2019. 
- Израда планова личног професионалног 
раазвоја за наредну школску 2019/2020. годину. 
- Писање извештаја о раду Тима за 2018/19. 

- чланови Тима, 

педагог 

3. 7. 2019. - Годишњи извештај о раду Тима за 
професионални развој за школску 2018/2019. 

- чланови Тима, 

ПП служба, 
директор 

 

Након свих састанака, разматрања и анализа предложених измена, Документ је дат на 

усвајање на седници Наставничког већа, 29. 11. 2018. 

Напомена: Сви запослени наставници су обавештени да благовремено ажурирају податке 

о стручном напредовању ради лакшег праћења и увида у исто. 
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IV.13 Извештај Тима за самовредновање 
 

 
 

Током првог полугодишта школске 2018/2019. године реализоване су активности које су 

планиране Годишњим планом рада школе. Чланови овог Тима су: Сузана Николић, 

педагог и координатор, Биљана Благојевић, директор, Maja Динић и Драгана Крстић, 

наставници разредне наставе, Маргита Почековац, наставник руског језика, Соња 

Радибратовић, наставник математике, и Димитрије Миловић 7/1, представник Ученичког 

парламента) упознати са облашћу која ће се вредновати школске 2018/19 (1. Организација 

рада школе и управљање људским ресурсима и 2. Школски програм и Годишњи програм 

рада). Координатор Тима упознала је чланове са стандардима вредновања и индикаторима 

у оквиру области, као и са инструментима помоћу којих ће се област вредновати. 

Предмет праћења и оцењивање: 

Кључне области – ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ и 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

Стандарди вредновања: 

1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе 

2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у 

школи 

3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 

4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 

5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе 

6. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

Процес самовредновања: 

Време реализације – октобар – јун школске 2018/2019. године 

Испитаници: 

- чланови Наставничког већа, стручни сарадници, управа школе, чланови Школског 

одбора. 

Инструменти и технике:  

- Упитници за наставнике, стручну службу, управу школе и чланове Школског одбора –  

анкетирање; 

- Чек-листе (документација – докази) – Развојни план школе, Школски програм, Годишњи 

план рада школе, Годишњи извештај о раду школе, Оперативни планови рада, Дневне 

припреме за рад, Мере стручно-педагошког надзора, Протоколи о посматрању часова, 

записници са састанака Школског одбора, Савета родитеља 

- Посматрање – посета часова, посматрање осталих облика рада, комуникација, сарадња, 

односи на релацији директор – запослени. 

 

Стандарди вредновања и показатељи: 
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СТАНДАРДИ 

ВРЕДНОВАЊА 

ПОКАЗАТЕЉИ 

Програмирање образовно-
васпитног рада у функцији је 
квалитетног рада школе 

- Усклађеност школских докумената са прописаним 
начелима за израду; 
- Учешће кључних циљних група; 
- Заснованост програмирања на аналитичко-
истраживачким подацима; 
- У школским документима препознаје се специфичност 
установе; 
- У програмирању су уважене специфичне потребе 
ученика. 

Планирање рада органа, тела и 
тимова у функцији је 
ефективног и ефикасног рада у 
школи 

- ГПРШ донет је у складу са ШП и РП; 
-  У операционализованим акционима плановима 
руководећих и  стручних орагана и тимова 
конкретизовани су циљеви ШП и РП; 
-  Прате се актуелне потребе школе; 

-  Годишњи извештај о раду школе прати Годишњи план 
рада школе. 

Руковођење директора у 
функцији је унапређивања 
рада школе 

- Јасна организациона структура; 
-  Стручна тела и тимови у складу са потребама школе; 
-  Директор прати делотворност рада тимова; 
- Директор обезбеђује услове за унапређење рада школе; 
- Постојање различитих механизама за мотивисање 
запослених. 

У школи функционише систем 
за праћење и вредновање 
квалитета рада 

- Директор остварује инструктивни рад; 
- Стручна служба прати и вреднује образовно-васпитни 
рад; 
- Самовредновање у функцији унапређивања квалитета; 
- Директор предузима мере за унапређивање рада на 
основу праћења и вредновања. 

Лидерско деловање директора 
омогућава развој школе 

- Директор као пример другима; 

- Директор као иноватор; 
-  Директор планира свој професионални развој на основу 
самовредновања и вредновања спољашњих евалуатора. 

Људски ресусри су у функцији 
квалитета рада школе 

- Директор подстиче професионални развој запослених; 
- Запослени планирају свој професионални развој на 
основу самовредновања и вредновања спољашњих 
евалуатора; 
- Запослени примењују новостечена знања са 
усавршавања. 

 
На првом састанку подељена су задужења и инструменти које ће чланови Тима 
анализирати и предложити измене, како би се утврдила коначна форма истих. Договорени 
су временска динамика и оквирно време неопходни за обраду добијених података. Такође, 
било је планирано да, у другом полугодишту, у рад Тима буде укључен и члан Ученичког 
парламента – ученик Димитрије Миловић 7/1. Са учеником ће бити испланиране његове 
активности у реализацији самовредновања. Колегама који нису присуствовали састанку, 
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објашњења и задужења дата су лично. Током школске године предвиђено је да Тим 
сарађује и са осталим тимовима и активима, према потреби. 
Закључак: 
У школи постоји усклађеност програма са законском регулативом. Школска документа 
уважавају потребе ученика и родитеља, јединице локалне самоуправе, као и реалне 
потенцијале школе. У изради школске документације учествовале су кључне циљне групе, 
али је тимски рад област коју је потребно додатно унапређивати и у коју је потребно 
укључити већи број наставника и чланова других интересних група за реализацију плана.  
Сарадња у школи постоји у различитим сегментима рада и на различитим нивоима, како 
међу запосленима, тако и са родитељима, ваншколским институцијама и локалном 
заједницом. Ученици су укључени у доношење одлука које су у вези са школским 
животом. Подела задужења и обавеза запослених направљена је на основу стручности, 
знања и способности. Постоји добра координација рада органа управљања, стручних 
органа и других служби. 
Директор, у већој мери, развија поверење, мотивише и организује тимски рад, прати и 
вреднује наставни процес, те у складу са тим – подржава континуиран професионални 
развој, како лични, тако и свих запослених. Све актере школског живота информише 
правовремено, стварује сарадњу на свим нивоима, обезбеђује редовну презентацију школе 
у оквиру материјалних, временских и других могућности. 
 
Предлог мера за унапређење рада 
- наставити са професионалним развојем наставника ради унапређивања како наставног 
процеса, тако и рада школе уопште; 
- наставити са унапређивањем процеса пружања додатне пордшке ученицима у раду и 
прилагођавањем рада потребама ученика; 
- иницирати и усмеравати интеракцију између наставника у циљу остваривања што 
квалитетнијег наставног процеса; 
- интензивирати континуирано праћење квалитета рада установе кроз посете наставних и 
ваннаставних активности; 
- у планирању даљег рада конкретизовати задатке и динамику реализације одређених 
активности; 
- подржати интензивније укључивање родитеља у планирање и програмирање, као и у 
реализацију активности у наставним и ваннаставним активностима; 
- наставити са подстицањем школског маркетинга. 

 

 

IV.14 Тим за инклузивно образовање 
 

 
 
Тим за инклузију у школској 2018/2019. години чине следећи чланови: Душица Трајковић, 
психолог и координатор Тима, Биљана Благојевић, директор, Сузана Николић, педагог, 
Виолета Учур, наставник разредне наставе, Данијела Живанчевић, наставник музичке 
културе, Соња Радибратовић, наставник математике и Славица Ковачевић, члан Савета 
родитеља. 
Сви планирани састанци предвиђени Годишњим планом рада школе за овај период – 
реализовани су. 
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ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

26. 9. 2018. 

  

  

  

  

  

  

  

На првом састанку координатор Тима је упознала 
чланове са овогодишњим планом рада Тима  и 
предстојећим активностима. Укратко је 
резимиран дотадашњи рад и на основу евалуације 
прошлогодишњих ИОП-а, идентификована је 
потреба за изрaдом нових ИОП-а. Преложено је 
да је потребно наставити са радом по 
прилагођеном ИОП-у (ИОП1) за једанаесторо 
ученика, од којих је за петоро ученика предлoжен 
прелазак са прилагођеног на измењени програм, 
уз мишљeње интерресoрне комисије. 

- чланови Тима за 
инклузивно 

образовање 

- предметни 

наставници 
- учитељи 

  

   

3. 10. 2018. Одржан је Педагошки колегијум на коме је 
координатор тима дала предлог да ce усвoje  
ИОП-и. Чланови тима су једногласно усвојили 
свих девет предлога (четири ИОП-а 1 и пет ИОП-
а 2) 

- Педагошки 

колегијум 

11. 10. 2018. Тимови за додатну подршку ученицима остварују 
добру међусобну сарадњу са родитељима. 
Одржано је у току Првог полугодишта три 
састанка Тима за додатну подршку на којима су 
сагледавана постигнућа и препреке ученика у 
раду.  

- чланови Тима за 

додатну подршку 

15. 11. 2018. На наставничком већу, координатор тима 
одржaла је предавање о новом Правилнику о 
ближим упутствима за утврђивање права на 
индивидуални образовни план, његову примену и 
вредновање – нови обрасци. 

- координатор Тима 

20. 11. 2018. 

 

Други састанак је организован према плану,а теме 
дневног реда биле су да се доставе предлози за израду 
нових или укидање постојећих ИОП-а Педагошком 
колегијуму на усвајање. Такође, на састанку је 
анализиран успех ученика који који раде по ИОП-у на 
крају Првог класификационог периода. На оджраном 
састанку дат је предлог да се израде ИОП-и за 
осморо ученика који су, након адаптације и 
праћења напредовања ученика, показали низак 
ниво ученичког знања. Преложено је, од стране 
одељењских старешина и предметних наставника, 
да се за ове ученикe прилагоди програм (ИОП 1). 
Анализа ученика који од почетка школске 
2018/2019. године раде по ИОП-у показује да 
ученици нису достигли одређени ниво знања 
предвиђен планом активности због честог 
изостајања ученика и нередовног похађања 
наставе. Ученици се у школи труде, показују 
интересовање и сарадњу са учитељицама, али то 
није довољно да испуне све захтеве и очекивања 
која су предвиђена у оквиру додатне подршке 

- чланови Тима за 

инклузивно 
образовање 

- чланови Тима за 

додатну подршку 
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ученика. 

13. 12. 2018. На Педагошком колегијуму, координатор тима 
обавестила je присутне чланове да је израђено 
једанаест ИОП-a и да је за петоро ученика послат 
захтев за процену Интерресорној комисији, те да 
је стигло одобрење и да је израђено пет ИОП 2.  
Након тога, дат је предлог на  усвајање за још 
осам ИОП-а 1. Усвојени су сви предложени ИОП-
и. 
Накнадно је наставница математике предложила 
још два ученика за израду ИОП-а 1, а који ће се 
израдити у нареднoм периоду. 

- Педагошки 

колегијум 

4. 2. 2019. На трећем састанку се говорило о евалуацији и 
вредновању ИОП-а на крају Првог полугодишта 
за школску 2018/2019. годину. Такође, 
договорено је да се изврши ревизија ИОП-а где је 
на основу вредновања процењено да је потребно 
одрадити ревизију. За једног ученика, за кога је 
израђен привремени ИОП, на основу вредновања 
предложено је да се ИОП укине. 
На крају Првпг полугодишта за школску 
2018/2019. укупно петнаесторо ученика је радило 
по прилагођеном програму, а петоро ученика – по 
измењеном програму, док је за једног ученика 
укинут ИОП. 
Чланови Тима су упознати да је на основу 
одобрења Школске управе у Београду и 
сагласности Средње занатске школе, започета 
сарадња са дефектологом из поменуте школе. 
Сарадња је остварена у виду подршке ученицима 
којима је та врста помоћи и подршке неопходна, а 
за чију процену је дозволу дала интерресорна 
комисија. 
Сви чланови тима за ИО и додатну подршку још 
једанпут су едуковани како да правилно напишу 
педагошки профил ученика и дате су смернице за 
правилно писање целокупне документације за 
ИОП. 

- чланови Тима за 

инклузивно 

образовање 
- чланови Тима за 

додатну подршку 

7. 3. 2019. На часовима грађанског васпитања презентован је 
ученицима 5. и 7. разреда филм „Мирко 
Немирко“ са циљем сензибилисања ученика, 
њихове емпатије и спремности да помогну 
ученицима којима је потребна додатна подршка. 

 

18. 3. 2019. На четвртом састанку, након вредновања ИОП-а и 
анализе успеха ученика на крају трећег 
тромесечја, СТИО тим и тимови за додатну 
подршку проценили су да је потребно за девет 
ученика послати Захтев комисији за процену 
потреба за пружањем додатне подршке ученику, 
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односно Интерресорној комисији, да са 
прилагођеног програма пређу на измењени 
програм рада. Такође, предложено је да један 
ученик седмог разреда почне рад према ИОП-у 3 
из области – књижевност. Сви предлози су 
усвојени на Педагошком колегијуму. 

21. 5. 2019. У мају месецу (10. 5. 2019), Интерресорна 
комисија је одобрила да предложених деветоро 
ученика са прилагођеног програма пређу на 
измењени програм рада. Такође, као препоруку, 
ученици су добили и подршку дефектолога из 
Средње занатске школе. С обзиром на то да је у 
прошлој школској години остварена сарања за 
дефектолозима из горепоменуте школе, дана 21. 
5. 2019. године, одржан је састанак са три 
дефектолога из наведене школе. На састанку је 
утвђено да постоји потреба пружања подршке 
дефектолога за пет ученика из другог разреда, два 
ученика из трећег разреда, једну ученица из 
четвртог разреда и два ученика из петог разреда. 
Утврђени су термини долазака дефектолога до 
краја школске године (два пута недељно, у 
трајању од једног школског часа). Договорено је и 
да се 28. 5. 2019. године учитељима, 
наставницима, стручним сарадницима и свима 
који су заинтересовани, дефектолози представе 
краћом презентацијом како би ближе упознали 
запослене у нашој школи о врстама услуга и 
задацима дефектолога у подршци.   

 

30. 5. 2019. На одржаном Наставничком већу, учитељице и 
наставници  код којих постоји квалитетна 
индивидуална документација ученика, као и 
добар квалитет планирања додатне образовне 
подршке, одржале су предавање о 
компетенцијама за реализацију наставног процеса 
у области инклузивног образовања. Сви који 
ученицима пружају додатну подршку учествовали 
су у размени ових искустава. 

 

26. 6. 2019. На петом састанку извршена је анализа успеха 
ученика на крају Другог полугодишта, 
вредновани су ИОП-и, као и имплементација 
ИОП-а у школи. Планиране су и активности Тима 
за школску 2019/2020. годину. Након вредновања 
ИОП-а, евалуација је показала да је код ученика 
додатна подршка показала велике резултате, да 
начин прилагођавања или измене програма 
помаже у напредовању и усвајању градива и да 
наредне школске године треба интензивирати рад 
према измењеном програму код ученика петог 
разреда из осталих предмета. Као слабија страна 
окарактерисан је нередован долазак одређених 
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ученика на наставу. У овој школској години ИОП 
је веома добро, чак много боље имлементиран у 
школи него прошле школске године. На састанку 
је предложено да на основу великог броја ученика 
који наставу похађају према ИОП-у, напишемо 
молбу Школској управи да нам одобри 
педагошког асистента. Као један од бенефита, 
наставници разредне наставе наводе да им је рад 
са ученицима којима пружају додатну подршку 
био у великој мери олакшан у периоду када су 
ученици долазили на праксу. Почетком септембра 
идуће школске године спровешћемо анкету за 
родитеље о процени сарадње са Тимом за додатну 
подршку и самом школом.  
Извештај дефектолога показује да је уочено да 
деца имају тешкоћа приликом читања, писања и 
рачунања. Уочене су пратеће сметње које се 
исказују у лошем рукопису, лошој линерацији, 
неједнакој величини и нејасном изгледу слова.  
Укупан број ученика који су школску 2018/2019. 
годину завршили према прилагођеном или 
измењеном програму је следећи: ИОП1 – седморо 
ученика, ИОП2 – петнаесторо ученика, ИОП3 – 
један ученик. За троје ученика који су наставу 
похађали према прилагођеном програму, 
предложено је да од следеће школске године исту 
прате према редовном програму. 

 

 

IV.15 Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 
 

 
 

Чланови oвог тима су: Сања Стајић, наставник разредне наставе и координатор Тима, 
Биљана Благојевић, директор школе, Сузана Николић, педагог, Душица Трајковић, 
психолог, Биљана Вишњић, наставник енглеског језика, Јелисавета Хрњаковић, наставник 
физике, Тијана Морић, наставник биологије, Снежана Николић, наставник хемије, 
Миленка Братић и Снежана Соковић, наставници разредне наставе и Славица 
Дамњановић, представник родитеља. 
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања састао 
се 20 пута у току школске 2018/2019. године. 
 

 

 

 



ОШ „Франце Прешерн“                                                     Извештај о раду школе 2018/2019. 

 

145 

 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

3. 9. 2018. Избор координатора и записничара за 2018/2019. 
годину. 
Упознавање са Програмом заштите против 
насиља за школску 2018/2019. годину 
Упознавање са Правилником о дискриминацији, 
са изменама и допунама школских правилника (о 
дежурству наставника и ученика, о употреби 
мобилног телефона), са кућним редом школе... 
Доношење годишњег плана рада. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 
дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 
занемаривања, 

евидентирани у 

записнику са 

састанка 

 8. 10. 2018. Упознавање чланова Тима са прикупљеним 
информацијама у вези са догађајима између 
ученика осмог разреда и ученице петог разреда на 
часу физичког васпитања. 
Након обављених консултација, Тим је 
предложио мере и активности. 
Одељењски старешина прати и процењује 
делотворност предузетих мера и активности и 
подноси извештај. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 
од 

дискриминације, 

насиља, 
злостављања и 

занемаривања, 

евидентирани у 

записнику са 
састанка 

30. 10. 2018. Упознавање чланова Тима са догађајем који је 
пријавила наставница физичког васпитања, а тиче 
се увредљивих садржаја објављених на 
друштвеној мрежи. 
На основу прикупљених информација и 
обављених консултација, Тим је предложио мере 
и активности. 
Оствареност и ефекте мера и активности прати и 
подноси извештај одељењски старешина. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 
од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 
занемаривања, 

евидентирани у 

записнику са 
састанка 

20. 11. 2018. Упознавање Тима са пријавом родитеља о 
догађају који се десио у другом разреду на часу 
енглеског језика. 
У оквиру педагошко-инструктивног рада, педагог 
и учитељица планирају активности појачаног 
васпитног рада, кроз радионице и групни рад са 
ученицима, додатна задужења и подстицање 
међусобне сарадње. 
Одељењски старешина прати и процењује 
делотворност предузетих мера и активности и 
подноси извештај. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 
дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 
занемаривања, 

евидентирани у 

записнику са 

састанка 

24. 12. 2018. Упознавање чланова Тима са догађајем који се 
десио на часу физичког васпитања између 
ученика шестог и ученика седмог разреда, а који 
је педагогу школе пријавила одељењски 
старешина. 
На основу прикупљених информација и 
обављених консултација, Тим је предложио мере 
и активности. 

 - чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 
дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 
занемаривања, 
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Оствареност и ефекте мера и активности прати и 
подноси извештај одељењски старешина. 

евидентирани у 
записнику са 

састанка 

5. 2. 2019. Анализа превентивних активности Тима. 
На састанку Тима анализиране су прикупљене 
информације о раду Одељењских већа у вези са 
пројектима ШБН и осталих школских активности 
које имају за циљ окупљање и ангажовање 
ученика на креативан начин, борбу против 
насиља и стварање позитивне  и подстицајне 
атмосфере за рад и живот. 

- чланови Тима за 
заштиту ученика 

од 

дискриминације, 

насиља, 
злостављања и 

занемаривања, 

евидентирани у 
записнику са 

састанка 

20. 2. 2019. Упознавање чланова Тима са пријавом родитеља 
о електронском насиљу међу ученицама петог 
разреда за време зимског распуста. 
На основу увида у фотографије, Тим је закључио 
да је реч о насиљу. 
Тим ће одржати консултације када прикупи 
потребне информације и предложити мере и 
активности. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 
од 

дискриминације, 

насиља, 
злостављања и 

занемаривања, 

евидентирани у 

записнику са 
састанка 

25. 2. 2019. Тим је имао други састанак по пријави 
електронског насиља. 
Констатовано је да школа нема механизме којима 
би могла са сигурношћу да утврди ко је извршио 
електронско насиље. Одељењски  старешина ће 
урадити план превентивних активности са 
ученицима свих одељења петог разреда. 
Одељењски старешина прати и процењује 
делотворност предузетих активности и подноси 
извештај. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 
од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 
занемаривања, 

евидентирани у 

записнику са 
састанка 

8. 3. 2019. Упознавање Тима о догађају у трећем разреду. 
Реч је о непримереном понашање на вибер групи 
од стране неколико девојчица. Са девојчицама је 
обављен разговор и урађен је план активности са 
одељењском заједницом. Одељењски старешина 
прати и процењује делотворност предузетих мера 
и активности и подноси извештај. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 
дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 
занемаривања, 

евидентирани у 

записнику са 
састанка 

20. 3. 2019. Упознавање чланова Тима о догађају између 
ученика петог разреда. 
План активности Тима подразумева прикупљање 
информација ради утврђивања чињеница и 
сагледавања догађаја из различитих углова. 
Тим ће одржати консултације када прикупи 
потребне информације и предложити мере и 
активности. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 
дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 
занемаривања, 

евидентирани у 
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записнику са 
састанка 

21. 3. 2019. Састанак поводом догађаја од 20. 3. 2019. године. 
Констатовано је да није било намере да се друго 
дете повреди, већ да је реч о нехотимичном и 
небезбедном понашању. Тим је донео план мера и 
активности. 
Одељењски старешина прати и процењује 
делотворност предузетих мера и активности и 
подноси извештај. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 
дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 
евидентирани у 

записнику са 

састанка 

1. 4. 2019. Обавештавање Тима о догађају са учеником 
шестог разреда од стране педагога школе. 
Тим је предложио план активности које треба да 
се споведу. Одељењски старешина прати и 
процењује делотворност предузетих активности и 
подноси извештај. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 

дискриминације, 
насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 
евидентирани у 

записнику са 

састанка 

15. 4. 2019. Информисање Тима о резултатима праћења 
понашања ученика петог разреда. 
Одељењски старешина је урадила планиране 
активности и задовољна је постигнутим учинком. 

- чланови Тима за 
заштиту ученика 

од 

дискриминације, 
насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 
евидентирани у 

записнику са 

састанка 

8. 5. 2019. Поводом пријаве за прикривање насиља у школи, 
а поводом догађаја са учеником шестог разреда, 
Тим је прегледао материјал који је вођен поводом 
догађаја и закључио да је поступано у складу са 
Правилником о протоколу поступања у установи 
у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање. 
За други предмет 19. 3. 2019, који се помиње у 
пријави, Тим се састајао три пута и испратио све 
активности. 

- чланови Тима за 
заштиту ученика 
од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
евидентирани у 
записнику са 
састанка 

14. 5. 2019. Обавештавање Тима са препоруком Групе за 
образовање мањина, социјалну инклузију и 
заштиту од насиља и дискриминације, а поводом 
ситуације у коју су укључени ученици петог и 
шестог разреда. 
Одељењски старешина шестог разреда упознала 
је чланове Тима о догађају између ученика. 
План активности Тима подразумева прикупљање 
информација ради утврђивања релевантних 

- чланови Тима за 
заштиту ученика 

од 

дискриминације, 

насиља, 
злостављања и 

занемаривања, 

евидентирани у 
записнику са 
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чињеница које би установиле појединачну 
одговорност. Тим ће одржати консултације када 
прикупи потребне информације и предложити 
мере и активности. 

састанка 
 

 

15. 5. 2019. Обавештавање Тима о прикупљеним 
информацијама у вези са догађајем од 13. 5. 2019, 
а у који су укључени ученици шестог разреда. 
Тим се упознао са садржајем изјава свих ученика 
који су учествовали у догађају, као и са 
службеним белешкама колега који су могли да 
пруже информације. 
Након консултација, Тим је предложио мере и 
активности. 
Одељењски старешина прати и процењује 
делотворност предузетих мера и активности и 
подноси извештај. 

- чланови Тима за 
заштиту ученика 

од 

дискриминације, 
насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

евидентирани у 
записнику са 

састанка 

 

 

27. 5. 2019. Обавештавање Тима о догађају на часу физичког 
васпитања између ученика осмог и ученика 
шестог разреда. 
Тим се упознао са садржајем изјава свих ученика 
који су учествовали у догађају, као и са 
службеним белешкама колега који су могли да 
пруже информације. 
Након консултација, Тим је предложио мере и 
активности. 
Одељењски старешина прати и процењује 
делотворност предузетих мера и активности и 
подноси извештај. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 
дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 
занемаривања, 

евидентирани у 

записнику са 

састанка 
 

7. 6. 2019. Одељењски старешина упознала је Тим о догађају 
између ученика петог разреда. 
Након консултација, Тим је предложио мере и 
активности. 
Одељењски старешина прати и процењује 
делотворност предузетих мера и активности. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 
дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 
евидентирани у 

записнику са 

састанка 

1. 7. 2019. 

 

Тим је извршио анализу свог рада у овој школској 
години. 
На састанку Тима анализиране су прикупљене 
информације о раду Одељењских већа у вези са 
пројектима ШБН и превентивним активностима 
испланираним Годишњим планом рада. 

- чланови Тима за 

заштиту ученика 

од 

дискриминације, 
насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 
евидентирани у 

записнику са 

састанка 

27. 8. 2019. Формирање Тима за школску 2019/2020. годину. 
Избор координатора и записничара за следећу 
школску годину. 
Усвајање Плана активности за 2019/2020. годину. 

- чланови Тима 
евидентирани у 

записнику са 

састанка 
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Детаљни извештаји са свих састанака налазе се у архиви школе.  
 
 
 
Активности у области превенције: 

Све школске активности које имају за циљ окупљање и ангажовање ученика на 
креативан начин, представљају превентивно деловање у борби против насиља и доприносе 
стварању позитивне атмосфере. У циљу заштите ученика од насиља, настављено је са 
досадашњим акцијама које су показале добре резултате у борби против насиља. Стручна 
служба, одељењске старешине, као и предметни наставници много труда улажу у 
превенцију насиља, систематски радећи са ученицима на развијању толеранције.  

 
- Одељењска правила истакнута су на видно место; 
- Ученици наше школе учествовали су у активностима у вези са Дечјом недељом (под 

слоганом „Моје је право да живим срећно и здраво“, осликавали су бетонске површине у 
школском дворишту и учествовали у такмичењу); 

- У боравку је направљен пано „Поклони неком осмех данас“; 
- Учествовало се и у активностима Црвеног крста – трци „За срећније детињство“ и 

хуманитарној акцији „Друг – другу“; 
- 16. новембра, кроз разговоре и радионице, обележен је Међународни дан толеранције; 
- Ученици старијих разреда наше школе присуствовали су јавној трибини у ГО Раковица:  

„Светски дана борбе проти АИДС-а“; 
- Представници комуналне полиције одржали су предавање на коме су упознали ученике са 

пословима које они обављају; 
- У библиотеци је одржано предавање на тему „Војни пиротехничар у школи“. Предавање 

су одржали представници ВС, у сарадњи са активистима ЦК. Ученици су упознати о 
опасностима од употребе пиротехничких средстава и последицама које могу настати; 

- Током Првог полугодишта, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, 
организована су предавања о безбедности за ученике 4. и 6. разреда; 

- Дан школе обележен је представом „Солунци говоре“, у којој је учествовао велики број 
ученика; 

- У холу школе организован је „Новогодишњи базар“ – продајног и изложбеног карактера 
за ученике и родитеље; 

- За ученике 5, 7. и 8. разреда ,Управа криминалистичке полиције у три дана организовала је 
предавање о малолетничкој делинквенцији, вршњачком електронском насиљу, болестима 
зависности и трговини децом; 

- 7. марта 2019. године, у школи је организована трибина „Злоупотреба психоактивних 
супстанци“; 

- 20. марта 2019. године, др Милена Тасић (ђачки родитељ) за ученике петог разреда 
одржала је предавање „Психичке последице интернет насиља“; 

- „Отворена школа“ – за будуће прваке и њихове родитеље организована је приредба и 
радионице; 

- У холу школе организован је „Васкршњи базар“ – продајног карактера. Ученици су 
припремили креативне предмете за продају (фарбана јаја, магнете и друге украсе...); 

- Фер-плеј баскет утакмица „наставници – осмаци“; 
- Предавање за петаке „Спорт за све“; 
- „И Францика има таленат“ – велики број ученика учествовао је демонстрирајући 

различите таленте; 
- Ученици првог разреда радили су део садржаја цртаног серијала „Уааа, неправда“; 
- Ученици другог разреда упознали су се са Конвенцијом о правима детета користећи 

„Буквар дечјих права“; 
- Током године спровођене су радионице „Учионица добре воље“ и „Учионица без 

насилништва“ Алана Бина; 
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- Ученици трећег разреда радили су радионице кроз часове одељењског старешине и часове 
грађанског васпитања: „Како препознати насиље“, „Врсте насиља“, „Решавање 
конфликтних ситуација“, „Кажи шта осећаш да бих те разумео“; 

- Четвртаци су писали састав на тему „Другарство“; вежбали су толеранцију, лепо 
понашање у различитим приликама и креирали часопис на тему „Стоп насиљу“; 

- Петаци су током године радили неколико превентивних радионица: „Различитости“, 
Оптимизам и позитивно размишљање“, „Толеранција – ненасилна комуникација“, „Како 
реагујем на насиље“; 

- На часовима одељењске заједнице разговарало се на различите теме: „Како твоји другови 
и родитељи утичу на твоје понашање?“, „Како ја разумем друге?“, „Мој најбољи 
друг/другарица“; 

- У фебруару су девојчице петог разреда бирале витеза, на основу учињених добрих дела; 
- Урађена је и ПП презентација на тему „Реци НЕ вршњачком насиљу“; 
- Ученици шестог разреда одрадили су превентивне радионице: „Препознајем врлине 

својих другара“, „Како неговати другарство“, „Предрасуде и како се боримо против њих“, 
„Бонтон и правила лепог понашања“; 

- Ученици шестог разреда такође су урадили ПП презентацију и одржали предавање 
другарима на тему „Кажи НЕ вршњачком насиљу“; 

- Ученици седмог разреда радили су радионице: „Како решавамо сукобе?“, „Вербално 
насиље“, „Физичко насиље“ и „Електронско насиље“; 

- Осмаци су одржали радионицу „Наша правила“ и нова правила истакли на видно место.  
 
Закључак: 
Тим има значајну улогу и у предузимању мера и активности у вези са превенцијом и 
едукацијом ученика када је реч о заштити од дискриминације и насиља. Сарадња између 
самих чланова Тима, као и између чланова Тима и свих наставника, ПП службе и 
директора школе – на високом је нивоу.  
Из извештаја одељењских старешина закључено је да су теме у вези са решавањем 
конфликата, смањењем насиља над и међу децом и стварањем безбедне и подстицајне 
средине за учење и рад – реализоване кроз часове одељењског старешине и одељењске 
заједнице, кроз часове грађанског васпитања и српског језика, али и на осталим часовима, 
у зависности 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. 
 
Препорука је да се на првом родитељском састанку почетком школске године родитељи 
упознају са циљем и задацима рада Тима, саставом Тима, начином контактирања и 
корацима у интервенцији. Са истим треба упознати и ученике на часу одељењског 
старешине, односно на нивоу одељењске заједнице.  
 
Активности у области интервенције: 
Током ове школске године, Тим је решавао 11 предмета. Физички облик насиља 
евидентиран је у 6 предмета, у једном – емоционално/психичко насиље, а три су 
електронско насиље (насиље коришћењем информационих технологија). Један предмет 
није квалификован као насиље.  
Забележено је шест ситуација насиља другог нивоа, док су остали случајеви процењени 
као први ниво. Изречено је укупно 5 укора одељењског старешине, два  укора одељењског 
већа и три укора директора школе (након спроведених васпитно-дисциплинских 
поступака). До сукоба је најчешће долазило за време малих одмора, односно на крају или 
почетком следећег часа, у холу испред кабинета. Одељењске старешине, психолог и 
педагог спроводили су појачан васпитни рад са одређеним ученицима. Код једног ученика 
континуирано је праћено функционисање у вршњачкој групи.  
Табела приказа насиља по врстама и нивоу: 
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Врсте насиља Први ниво Други ниво Трећи ниво Укупно 

Физичко насиље 5 1 0 6 

Емоционално/психичко насиље 0 1 0 1 

Социјално насиље 0 0 0 0 

Сексуално насиље и злоупотреба 0 0 0 0 

Насиље злоупотребом 

информационих технологија 
1 2 0 3 

Укупно: 6 4 0 10 

 
Закључак: 

Сваки пут када су чланови Тима били обавештени о сукобу између ученика, или 
ученика и наставника, сакупљане су информације на основу којих су предлагани акциони 
планови и мере које треба предузети.  Све одељењске старешине које реализују појачан 
васпитни рад и друштвено-корисни рад, подносе извештај ради процене успешности 
предузетих мера и активности.  
 
Препорука је да дежурни наставници за време малих одмора надгледају хол испред 
учионица и кабинета. Дежурсто треба бити појачано пре почетка наставе, као и на 
завршетку наставе у преподневној смени. У оквиру Тима биће одређена особа задужена за 
прикупљање попуњених Образаца за евиденцију насилног понашања. 
 

 

IV.16 Извештај Тима за професионалну оријентацију ученика 

 
 

 
Чланови овог тима су: Јелисавета Хрњаковић, наставник физике и координатор, Душица 
Трајковић, психолог, Нина Петровић, наставник разредне наставе, Савка Ракић, наставник 
биологије и Срђан Протић, наставник географије. 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 

2018. 

. Информисање родитеља и одељењских 
заједница о Пројекту „Професионална 
оријентација на преласку у средњу школу“. 
Формирање Ученичког парламента  

- чланови Тима 

октобар 

2018. 

Формирање портфолиа ученика. 
Преношење стечених знања из ПО одељењским 
старешинама 7. разреда и Ученичком парламенту. 
Посета Сајму књига. 

- чланови Тима  

- одељењске 
старешине 7. 

разреда 

новембар Реализација радионица петофазног система - чланови Тима 
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2018. „Самоспознаја“. 
Формирање кутка ПО. 

- одељењске 
старешине 7. и 8. 

разреда 

децембар 

2018. 

Реализација радионица петофазног система 
„Информисање о занимањима“. 
Посета Фестивалу науке. 
Прављење презентација средњих школа . 

- чланови Тима 
- одељењске 

старешине 7. и 8. 

разреда 

фебруар 

2019. 

Реализација радионица петофазног система 
„Могућности школовања“. 
Реализација радионица Ученичког парламента. 
Индивидуални разговори са психологом школе, 
тестирање за професионалну оријентацију. 

- чланови Тима 
- одељењске 

старешине 7. и 8. 

разреда 
- психолог 

март 

2019. 

Организовање посета средњих школа, 
Медицинске школе „Свети Василије Острошки“. 
Посета ученика средњим школама. 
Сајам средњих школа у школи „Исидора 
Секулић“ 

- чланови Тима 

 

април 

2019. 

Реализовање радионица петофазног система 
„Одлука о избору занимања“. 
Посета Четврте гимназије, Грађевинске техничке 
школе, Савремене гимназије и Јединствене 
средње школе за ИТ. 

- чланови Тима 

 

мај 

2019. 

Одржан заједнички родитељски састанак на тему 
„Завршни испит и процедуре приликом уписа у 
средњу школу“. 
Евалуација рада тима, континуирано 
обавештавање путем огласне табле у холу школе 
и на Фејсбук страници школе, планирање рада за 
следећу школску годину. 

- чланови Тима 

- директор 

- педагог 

- психолог 

 

 

V САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

V.1 Савет родитеља 

 
 

У току школске 2018/2019. године одржано је шест састанака Савета родитеља. На свим 
састанцима постојао је кворум.  
На првој конститутивној седници одржаној 6. 9. 2018. године (са претходним сазивом 
Савета родитеља), за председника Савета родитеља изабран је Игор Недељковић, а дневни 
ред био је следећи: 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Извештај о реализацији програма образовно – васпитног рада. 
3. Извештај о завршном испиту. 
4. Упознавање са Извештајем о раду школе за школску 2017/2018. год. 
5. Упознавање са Извештајем о раду директора школе за школску 2017/2018. год. 
6. Предлози за унапређивање сарадње родитеља и школе у наредној школској години. 
7. Анализа успеха након поправних испита. 
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8. Превенција злоупотребе психоактивних супстанци. 
9. Извештај са реализованих излета, екскурзија и настава у природи у другом 
полугодишту за школску 2017/2018. год. 
10. Избор представника родитеља за сараднике у Тимовима школе. 
11. Текућа питања. 
 
Први састанак новог Савета родитеља одржан је 12. 9. 2018. године и са следећим 
Дневним редом:  
1. Усвајање Записника са претходне седнице. 
2. Конституисање Савета и избор председника, заменика и записничара Савета родитеља. 
3. Разматрање предлога Годишњег плана рада ОШ „Франце Прешерн“ за школску 
2018/2019. годину. 
4. Давање сагласности на програм излета, екскурзија и настава у природи за шкослку 
2018/2019.годину. 
5. Информисање родитеља о планирању и реализацији превентивних активности у 
области превенције употреба дрога и утврђивање плана сарадње са родитељима. 
6. Информисање родитеља о активностима које организује МУП „Основи безбедности“. 
7. Текућа питања. 
 
Други састанак Савета родитеља одржан је 22. 10. 2018. године и са следећим Дневним 
редом: 
1. Отварање и избор понуда за извођење излета, наставе у природи и екскурзија за 
школску 2018/19. годину. 
 
Трећи састанак Савета родитеља одржан је 5. 12. 2018. године и са следећим Дневним 
редом: 
1. Усвајања Записника са претходне седнице. 
2. Анализа успеха, изостајања и дисциплине ученика у току Првог класификационог 
периода и мере за унапређивање успеха и понашања ученика. 
3. Анализа остварене сарадње родитеља, одељењских старешина и осталих наставника и 
непосредни задаци на унапређивању сарадње породице и школе. 
4. Извештај са реализованих излета, екскурзија и настава у природи на крају Првог 
класификационог периода. 
5. Текућа питања. 
  
Четврти састанак Савета родитеља одржан је 29. 1. 2019. године, са циљем да реализатори 
обуке пројекта “Mind Up” концизније упознају представнике Савета родитеља, као и 
остале заинтересоване родитеље, са применом и реализацијом наведеног програма. 
 
Пети састанак Савета родитеља одржан је 14. 5. 2019. године и са следећим Дневним 
редом: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице. 
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају Трећег класификационог периода и мере 
за унапређење успеха и понашања ученика. 
3. Учешће ученика на такмичењима МПНТР и остварени резултати. 
4. Текућа питања (обавештење о радним суботама и надокнађивању часова). 
 
Шести састанак Савета родитеља одржан је 12. 6. 2019. године и са следећим Дневним 
редом: 
1. Усвајања Записника са претходне седнице. 
2. Упознавање са избором уџбеника за школску 2019/2020. годину за 2. и 6. разред. 
3. Извештаји са реализованих излета, екскурзија и наставе у природи. 
4. Учешће ученика на такмичењима и остварени резултати. 
5. Текућа питања. 
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Детаљни записници са Савета родитеља налазе се у архиви школе.  
 

 

VI ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

 

VI.1 Ученички парламент 

 
 
У току првог полугодишта 2018/2019. школске године одржане 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 ове године јe Виолета Јорданов, наставник енглеског језика. 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

14. 9. 2018. Прва конститутивна седница, формирање Парламента, записник се 
налази код управе школе. 

25. 10. 2018. Укључивање у акције и пројекте који се реализују на нивоу школе. 
Ученици су са својим наставницима припремали представу поводом 
стогодишњице од завршетка Првог светског рата. Предложили су и 
неке активности које имају за циљ превенцију употребе дрога. 
Записник се налази код управе школе. 

20. 12. 2018. На овој седници су чланови Парламента прочитали извештај о успеху 
и дисциплини ученика на крају Првог класификационог периода и 
дискутовали о начину оцењивања. Записник се налази код управе 
школе. 

8. 3. 2019. Чланови Парламента упознали су се са успехом ученика од првог до 
осмог разреда на крају Првог полугодишта и разматрали неке од 
разлога неоправданог одсуствовања ученика. Предложили су и 
уџбенике за школску 2019/2020. годину. Записник се налази код 
управе школе.                                                                              

21. 5. 2019. Чланови су се упознали са резултатима пробног пријемног испита, 
као и са критеријумима за избор ђака генерације. Записник се налази 
код управе школе. 
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VI.2 Извештај о раду Пријатеља деце 
 

 
 
Школске активности у оквиру Пријатеља деце усклађују се са Годишњим планом 
Пријатеља деце општине Раковица којом руководи Љиља Цмиљановић. Након састанака 
који се одржавају у КЦ Раковица, координатори Миленка Братић и Марјан Антић, путем 
огласне табле и вибер групе, обавештавају колеге о предстојећим активностима, 
организују школска такмичења и попуњавају пријаве за општинска и градска такмичења. 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 

2018. 

Бесплатно учлањење у градску библиотеку 
„Миодраг Булатовић“ за ученике првог разреда у 
оквиру обележавања Дечје недеље. 

- координатор и 

чланови 

октобар 

2018. 

5. 10. 2018. у ОШ „Ђура Јакшић“ одржано је 
такмичење у осликавању школског дворишта 
кредама, као активност у оквиру обележавања 
Дечје недеље. Тема је била „Моје је право да 
живим срећно и здраво“. Нашу школу је 
представљало пет ученика четвртог разреда и пет 
ученика шестог и седмог разреда. 
Пријем у општини за најуспелије ученике у 
протеклој школској години као активност у оквиру 
обележавања Дечје недеље. Испред наше школе 
ишле су следеће ученице: Лара Грандић 3/2, 
Софија Радовановић 3/1 и Елена Степановић и 
Лара Борисављевић 5/2.      
Хуманитарна акција „Деца – деци“ (прикупљање 
школског прибора). 

- координатор и 

чланови 

новембар 

2018. 

  

У нашој школи је одржано такмичење „Ђачка 
песничка сусретања“. 
У нашој школи организовано је и такмичење 
најраспеваније одељењске заједнице. На 
општинском такмичењу нашу школу ће 
представљати ОЗ  4/1 . 

- координатор и 
чланови 

децембар 

2018. 

Пријатељи деце организују такмичење у 
цртању/сликању карикатуре „Мали Пјер“, а 
професор  ликовне културе Тања Ђокић одабрала 
је радове ученика који ће се такмичити на 
општинском нивоу. 
Одржано је и школско такмичење рецитатора за 

- координатор и 

чланови 
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млађе и старије ученике наше школе. 
12. 12. 2018. је у КЦ Раковица одржано општинско 
такмичење Пријатеља деце „Најраспеванија 
одељењска заједница“. Ученици 4/1 су са својим 
учитељем Гораном Мутавџићем представљали 
нашу школу и освојили ДРУГО место. 

фебруар 

2019. 

Општинско и  градско такмичење соло-певача 
млађег и старијег узраста. Ученица 3/2 Лара 
Грандић освојила је прво место на општинском и 
градском такмичењу. 

- Лара Грандић и 

учитељица Маја 

Динић 

март 

2019. 

Одржано је општинско такмичење „Песничка 
сусретања“. Ученик 7/2 Бошко Кукањац освојио је 
прво место у категорији старијег узраста. 
  
  

- Бошко Кукањац 

и наставница 
Тамара 

Трифуновић 

Живковић 

април 

2019. 

У организацији Дечјег савеза Општине Раковица, у 
Центру за културу одржана је продајна изложба 
Васкршњих, и то оних уникатних – дрвених јаја 
која су радили ученици са територије целе 
општине. Изложба се састојала од цртежа са 
Васкршњим мотивима, али и од оригинално 
осликаних дрвених јаја – ученичких радова који су 
прикупљени од деце из свих школа на Општини. 
Сав приход од ове изложбе, јединствене за овај 
наш крај, одлази у Дечји савез који је и донирао 
свим школама дрвена јаја за осликавање. 

- ученици школе 

мај 

2019. 

Уместо маскенбала, у школи  је одржана изложба 
шешира, а цео пројекат – под називом 
„Шеширијада“. Ученици млађег узраста су са 
својим наставницима продефиловали у околини 
школе носећи креативне  шешире. 
На ликовном конкурсу  „Птице“, ученица 5/2  
Јована Ристић, на општинском такмичењу освојила 
је прво место, а Јана Живковић 4/2,  на 
општинском такмичењу –  друго место. 

- ученици млађих 
разреда и њихове 

одељењске 

старешине 
- ученице   Јована 

Ристић и Јана 

Живанчевић 

јун 

2019. 

На општинском такмичењу у плесу,  ученици 
четвртог разреда  освојили су друго место. 
  

 - ученици 

четвртог разреда 

са својим 
одељењским 

старешинама 
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VI.3 Извештај о раду Црвеног крста 
 

 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 

2018. 

Акција  „Друг другу”. 
(На нивоу школе прикупљен је школски прибор – 
ранчеви, свеске, бојице, оловке... и предат ЦК 
Раковице.) 
Обележен је светски дан срца (29. 9) – „За сва наша 
срца“. 
(Ученици млађих разреда учествовали су на 
ликовном конкурсу на тему здравља срца.) 
Акција „Безбедност деце у саобраћају“. 
(Ученицима првог разреда, Омладина ЦК Раковица 
одржала је кратку презентацију из Саобраћајног 
буквара кроз игру и сарадњу са децом.) 

- Ката Чучковић 

- Тања Тадић 
- Мирјана Филић 

- учитељи 

- одељењске 

старешине 
старијих разреда 

октобар 

2018. 

Трка „За срећније детињство“.  
(Одржана је 11. 10. 2018. Продајом учесничких 
бројева – 50 динара за број, обезбеђена су средства 
за пружање помоћи социјално угроженим 
породицама.) 
Програм борбе против трговине људима.  
(Црвени крст организовао је едукативну радионицу 
на ову тему 11. 10. 2018) 

- Ката Чучковић 

- Тања Тадић 

- Мирјана Филић 
- учитељи 

- одељењске 

старешине 
старијих разреда 

новембар 

2018. 

Манифестација „Светски дан детета“.  
(Обележена је 20. 11. Учествовали су ученици од 
другог до четвртог разреда, својим литерарним 
радовима на тему дечјих права, хуманости, 
толеранције и дечјег виђења света.) 

- Ката Чучковић 

- Тања Тадић 

- Мирјана Филић 
- учитељи 

- одељењске 

старешине 
старијих разреда 

децембар 

2018. 

Трибина „Светски дан против АИДС-а“. 
(За ученике шестог, седмог и осмог разреда ЦК је 
организовао предавање у просторијама Општине 
Раковица, које се традиционално одржава сваког 1. 
децембра.) 
Акција ,,Један пакетић – пуно љубави“. 
(Црвени крст је поделио новогодишње пакетиће 
ученицима наше школе који потичу из социјално 
угрожених породица.) 

- Ката Чучковић 

- Тања Тадић 

- Мирјана Филић 
- учитељи 

- одељењске 

старешине 
старијих разреда 

јануар – јун 

2019. 

Литерарни и ликовни конкурс на тему „Крв живот 
значи“ – литерарни рад ученице Ање Завишић 3/2 
освојио 3. место за песму.      
Квиз за ученике 4. разреда: „Шта знаш о Црвеном 
крсту и добровољном давалаштву крви“ – ученици 
4. разреда освојили 2. место на општинском 
такмичењу. 

- Ката Чучковић 

- Тања Тадић 

- Мирја Душић 
- учитељи 

- одељењске 

старешине 

старијих разреда 
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Обука ученика 6. и 7. разреда за пружање прве 
помоћи и Општинско такмичење у пружању прве 
помоћи – предавање о дроги, дувану и алкохолу 
одржано у просторијама Општине Раковица. 
Обука ученика 8. разреда за пружање прве помоћи. 
Такмичарски део одржан у Јапанском парку. 
Ученици 8/3 учествовали у такмичењу и освојили 
2. место. 
Учлањење ученика у подмладак Црвеног крста. 
Промоција хуманих вредности – програм „За 
доброту, сваки дан је добар дан“, за ученике од 1. 
до 4. разреда. 
Радионице за ученике  на теме толеранције, 
ненасилног решавања конфликта, дискриминације 
и стигматизације, родне равноправности, дечјих 
права и насиља у електронским медијима. 
Радионице су одржаване током целе школске 
године. 

 

 

 

VI.4 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 
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 одржане су три вршњачке медијације, 
док су у току Другог полугодишта одржане две медијације, након којих су  сукоби 
успешно решени. Записници се налазе код координатора ВТ-а. 
Планиране активности Вршњачког тима су реализоване, али не предвиђеном динамиком 
(у току Првог полугодишта) због обавеза и активности у оквиру пројекта „Солунци 
говоре“ на којем је била ангажована Јелена Трошић, координатор Вршњачког тима. 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

13. 12. 2018. 

 

Састанку је присуствовало седамнаесторо ученика. 
Координатор Вршњачког тима информисала је 

- чланови 
Вршњачког тима 
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ученике о плану, програму и активностима 
предвиђеним за ову школску годину. Укључени су 
ученици петог разреда у ВТ (по три-четири 
ученика) и објашњено им је који је значај и улога 
ВТ-а. Објашњено им је шта је медијација, како се 
до медијације долази, како се постаје медијатор. 
Старије ученице Лола Јевтић и Марија Поповић 
поделиле су са другима своја искуства. Говориле 
су о својој улози у оквиру ВТ-а, али и у оквиру 
одељењске заједнице, када су чланови ВТ-а. 
Ученици су давали предлоге како могу 
информисати другаре о томе када и како им се 
могу обратити када су у проблему. 
У оквиру тачке разно, ученици су износили неке 
проблеме и ситуације са којима се сусрећу у 
оквиру одељењске заједнице, а којима би се могли 
бавити чланови ВТ-а. 

- координатор 
Вршњачког тима 

19. 12. 2018. 

 

Овом састанку су присуствовали само ученици 
петог разреда (осморо ученика). Циљ састанка био 
је да се нови чланови, ученици петог разреда, 
упознају са појмом и улогом медијације и 
медијатора. Координатор Вршњачког тима им је 
најпре објаснила како најчешће долази до 
медијације, како се организује, која су правила у 
медијацији и које су обавезе медијатора. Упознала 
их је са правилима у току медијације и објаснила 
који је задатак медијатора.  
Након теоријске обуке, ученици су се кроз две 
кратке, измишљене ситуације испробали као 
медијатори и као стране у сукобу. Једна група 
ученика је предлагала разлог сукоба, два ученика 
су глумила стране у сукобу, а два ученика су била 
у улози медијатора. 
На овај начин је урађена вежба у којој су 
учествовали сви ученици. Договорено је да се 
ученици петог разреда позову да присуствују 
правој, реалној медијацији (где су медијатори 
ученици старијих разреда – седмог разреда) 
уколико је буде у току другог полугодишта. 
Ученици су похваљени за залагање и озбиљан 
приступ. 

- ученици петог 
разреда који су 

чланови 

Вршњачког тима 
- координатор 

Вршњачког тима 

30. 1. 2019. 

 

Састанку је присуствовало тринаесторо ученика 
(нису присуствовали ученици шестог и осмог 
разреда). На овом састанку је анализиран рад 
Вршњачког тима у првом полугодишту школске 
2018/2019. године. Констатовано је да су ученици 
петог разреда врло заинтересовани за рад Тима, да 
пружају иницијативу у раду, самостално дају 
предлоге и сугестије и да ће се, поред радионица за 
обуку медијатора, укључивати најпре као 
посматрачи у реалним медијацијама уз старије, 
искусније вршњаке, а потом ће самостално радити 
и опробати се у улози медијатора. Говорено је о 
улози чланова ВТ-а у оквиру одељењских 

- чланови 
Вршњачког тима 

- координатор 

Вршњачког тима 
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заједница. Ученици су износили своја искуства и 
проблеме са којима се суочавају. Дат је предлог 
како да вештине које поседују искористе у 
ненасилној комуникацији, превазилажењу 
вршњачких сукоба и проблема. Објашњен је појам 
и значај вршњачке подршке у учењу, али и у 
понашању. Ученици су информисани о типовима и 
облицима насиља и скренута им је пажња како на 
насиље треба реаговати (унутрашња мрежа 
заштите од насиља). Упознати су и са појмом 
„сагледавања ситуације из друге перспективе“ или 
„из туђих ципела“. 

23. 4. 2019. Састанку је присуствовало 16 ученика. На овом 
састанку анализирани су актуелни школски 
проблеме у оквиру одељењских заједница. Чланови 
Тима су износили појединачне ситуације из свог 
одељења, говорили о начинима на који су помагали 
својим вршњацима, проблемима са којима су се 
сусретали. Говорено је о изостајању са часова, као 
великом узрочнику слабијег успеха и постигнућа. 
Дискутовано је и о односу ученика и наставника и 
прилагођености ученика петог разреда новим 
предметима и новим наставницима. Том приликом 
су старији другари млађима изнели нека своја 
искуства и дали им савете за лакше превазилажење 
проблема. Разговарано је и о важности и значају 
вршњачког учења, а прича ученика била је 
поткрепљивана примерима из личног искуства. На 
овом састанку било је речи и о предавањима која 
су ученици слушали у току школске године. 
Највише су им се допала предавања о безбедности 
деце на Интернету и интернет насиљу.  

 - чланови 
Вршњачког тима 

- координатор 

Вршњачког тима 

21. 5. 2019. Овом састанку присуствовали су ученици петог и 
седмог разреда, њих једанаесторо. Разговарало се  
о ефикасности спроведених активности у оквиру 
Вршњачког тима и анализиран је рад Вршњачког 
тима. Говорено је о успешности медијација које су 
биле у току школске 2018/2019. године. Заједнички 
је констатовано да чланови Тима треба да воле 
улогу која им је додељена када је у питању 
ненасилно решавање конфликата јер једино тако 
могу бити добри медијатори. Похваљене су 
ученице седмог разреда које су се увек одазивале и 
успешно решавале медијације, као и ученици петог 
разреда који су врло заинтересовани и укључени у 
рад Вршњачког тима. 

- чланови 

Вршњачког тима 

- координатор 
Вршњачког тима 

 

 

 



ОШ „Франце Прешерн“                                                     Извештај о раду школе 2018/2019. 

 

161 

 

VII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, 

ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 

 
 

Разред и 

време 

реализације 

Полудневни 

излет  

Остварени циљеви Носиоци 

активности 

1. разред 

17. 10. 2018. 

.  

Огледно 

добро Мали 

Дунав, 

Радмиловац 

Ученици су посетили Огледно добро 
Пољопривредног факултета у 
Београду „Радмиловац” – јединствену 
еколошку оазу. Имали су прилику да 
истражују, забаве се, уживају, али и да 
стекну нова знања о флори и фауни 
Дунава. 
Шетњом са докторандима и 
магистрима са Пољопривредног 
факултета кроз „Радмиловац“, деца су 
се возила чамцима, пецала рибе, 
видела Водену ботаничку башту, Зоо 
врт, Пачарник, сојеницу – кућу на 
води, акваријуме са дунавским 
рибама, језера, баре, висећи мост, 
аласку колибу – мали музеј рибарства, 
летњу учионицу, кутак за водене 
гмизавце, кутак за мале истраживаче, 
као и острво еволуције. Осим што су 
имали прилику да виде све наведено, 
деца су уживала и у спортским играма 
које је организовао професионално 
обучени рекреатор. 

- учитељи  

1. разреда 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

3. разред 

25. 10. 2018. 

Музеј Науке 

и технике и 

Црква 

Ружица на 

Калемегдану 

Ученици су кроз откривање, 
учествовање, експериментисање и 
непосредан контакт са научним 
изазовима научили ново о 
астрономији, математици и логици на 
забаван начин.  
У Музеју науке и технике су имали 
радионицу „Елекрицитет“, а том 
приликом су правили струјно коло и 
проверили који су предмети (и 
материјали) проводници струје, а који 
су изолатори.  
Деца су у цркви Ружица на 
Калемегдану имала прилику да 
разгледају унутрашњост ове 
специфичне цркве и чују причу о 
њеним необичним лустерима, 
направљеним од остатка оружја и 

- учитељи 

3. разреда 
- Туристичка 

агенција „Еверест“ 
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метака из Балканских ратова и Првог 
светског рата.  

3. разред 

30. 3. 2019. 

Вршац У Вршац смо стигли око 10 часова. По 
доласку у град, ученици су обишли 
Музеј Конкордију, где су се упознали 
са сталном поставком музеја – старим 
предметима тог краја. Видели су 
предмете од бакра, гвожђа, дрвета, 
слике познатих личности, старе 
грамофоне, одевне комбинације тог 
времена,.. 
Посетили смо и Музеј на степеницама 
– музеј старе апотеке, као и поставку 
препарираних дивљих животиња. 
Након тога, ученици су се уз ручак 
одмарали на Вршачком брегу, 
Вршачкој кули са које су посматрали 
панораму града Вршца и прелепе 
Вршачке винограде. 
Уследила је посета куће Стерије 
Поповића, у центру Вршца, а затим и 
освежење уз домаћи сладолед, где смо 
обновили градиво народне традиције – 
стари занати. Поред сладолеџије, 
ученици су у центру Вршца видели и 
радњу сајџије, берберина, као и 
кројача. Посетили смо и католичку и 
православну цркву где су ученици 
видели сличности и разлике ове две 
религије. 
Након посете Владичанског двора, 
упутили смо се ка манастиру Месић. 
Уз изговарање молитве и паљења 
свећа за здравље нас и наших 
ближњих, поздравили смо се са 
градом Вршцем и кренули ка 
Београду. 
У Београд смо стигли око 20:30 
часова. 

- учитељи 
3. разреда 

- Туристичка 

агенција „Ласта“ 

4. разред 

17. 10. 2018. 

Огледно 

добро Мали 

Дунав, 

Радмиловац 

Ученици су се на полудневном излету 
упознали са флором и фауном Дунава, 
истраживали, забавили се и научили 
много тога што до сада нису знали. 
Пецали су, возили се чамцем, обишли 
ЗОО врт, ботаничку башту, аласку 
кућу, сојеницу... 

- учитељи  
4. разреда 

4. разред 

29. 11. 2018. 

Музеј науке 

и технике  

Ученици 4. разреда посетили су Музеј 
науке и технике где су били подељени 
у групе. Свака група имала је свој 
програм који су као одељења 
пролазили наизменично. Имали су 
радионицу: Електрицитет и струјно 
коло, проводници и изолатори. Након 
тога су посетили галерију играчака, 

- учитељи  

4. разреда 
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научну играоницу: Човек и техника, 
мера и број... Посетили су и цркву 
Ружицу где је водич испричао легенду 
о њој, а затим су прошетали 
Калемегданом где је водич ученицима 
објашњавао позицију српске и 
аустроугарске војске у Првом 
светском рату. Нису заборављени ни 
споменик Победнику, калемегданске 
капије, ушће.... 

 

 

Разред 

и време 

реализације 

ИЗЛЕТ 
(дестинација) 

Остварени циљеви Носиоци 

активности 

4. разред 

18. 5. 2019. 

Београд- 

Мишар- 

Текериш- 

манастир 

Троноша- 

Тршић- 

Београд 

У суботу, 18. маја 2019. године, у 8 
сати ујутру, три одељења четвртог 
разреда наше школе, са учитељима 
Гораном Мутавџићем, Горданом 
Бранковић и Катом Чучковић, кренула 
су на једнодневни излет; дестинација: 
Мишар-Текериш-манастир Троноша-
Тршић. На излет је ишло укупно 53 
ученика четвртог разреда. 
Из Београда смо кренули 
обреновачким путем према Мишару и 
обишли смо споменик учесницима 
Мишарске битке. После приче о самој 
бици, кренули смо према Текеришу, 
где смо посетили споменик посвећен 
Церској бици, а на коме пише „Ваша 
дела су бесмртна“ и спомен-
костурницу (капелу) у којој се налазе 
посмртни остаци како српских, тако и 
аустроугарских војника. Испред саме 
спомен-костурнице кустос музеја је 
ученицима на врло занимљив начин 
описала кретање српске и 
аустроугарске војске и упознала 
ученике са легендама које су у вези са 
самом битком. 
Наставак пута следио је према 
манастиру Троноши. Ту смо посетили 
музеј Вуковог раног школовања и 
чули причу о самом манастиру. 
Освежили смо се на чесми подигнутој 
у славу Југ-Богдана и деветорице 
његових синова. 
Пут се даље настављао ка Тршићу, ка 
Вуковој родној кући. Цео комплекс је 
уређен као етно-парк у коме се налазе 
Црква-брвнара, сабориште, конаци, 
воденице, ресторани у етно стилу. При 
посети Вукове родне куће, упознали 

- директор Биљана 

Благојевић 

- учитељи четвртог 
разреда 

- Туристичка 

агенција „Соник“ 
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смо се са традиционалним начином 
живота његовог времена. 
Ручали смо у етно-ресторану 
„Промаја“, у центру Тршића, а остатак 
слободног времена ученици су 
провели уз игру и освежење. При 
повратку, скренута им је пажња да 
погледају Мачву као равничарски крај 
посвећен пољопривреди – тих дана 
била је актуелна берба јагода на 
плантажама. Прошли смо кроз сâм 
центар Шапца, па су ученици имали 
прилику да виде и овај посавски град. 
У Београд смо стигли пуни 
позитивних утисака у 19.45 часова 

5. разред 

19. 5. 2019. 

Београд- 

Вршац- 

Делиблатска 

пешчара-

Београд 

Аутобус је био постављен на паркингу 
у Варешкој улици 4, у 7 часова. 
Присутни саобраћајни полицајац 
установио је да аутобус прима мање 
путника него што је пријављено (са 
возачем и туристичким водичем 
укупно 68), и наложио да се обавести 
представник туристичке агенције о 
том пропусту, те да се укључи још 
један аутобус, што је и учињено. На 
место поласка стигао је минибус који 
прима 19 особа, тако да су се ученици 
распоредили на потребан број места. 
Након обављеног техничког прегледа 
минибуса, кренули смо на излет са  
закашњењем. Полазак  је био у 8:25. 
Након вожње од два сата, направили 
смо прву паузу на уласку у Вршац 
како би се ученици освежили, а затим 
смо се упутили ка центру града. 
Уследила је шетња кроз културно-
историјско језгро једног од 
најстаријих банатских градова. 
Ученици су кроз панорамску шетњу 
могли де виде и чују занимљива 
предавања туристичког водича о 
Градском магистрату, Стеријиној 
родној кући, Владичанском двору, 
римокатоличкој цркви Светог 
Герхарда изграђеној у готском стилу, 
Народном позоришту „Стерија“. 
Посетили смо Алеју великана (где смо 
чули причу о знаменитим Вршчанима) 
и Саборну цркву Светог Николе. 
Након обиласка центра града, упутили 
смо се у манастир Месић који се 
налази у непосредној близини самог 
Вршца. У манастирском комплексу 
посетили смо цркву посвећену Светом 

- директор  
- одељењске 

старешине петог 

разреда 
- Туристичка 

агенција „Соник“ 
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Јовану Крститељу. Након обиласка 
манастира, кренули смо ка Вршачком 
брегу, главном туристичком и 
излетничком одредишту у непосредној 
близини града. Ученици су могли да 
чују причу о историји Вршачке куле, 
симболу града. 
Након посете Вршачком брегу, 
упутили смо се ка Делиблатској 
пешчари. Пошто клима-уређај није 
функционисао у минибусу, неколико 
ученика је, према својој жељи, прешло 
у велики аутобус. Након једносатне 
вожње, стигли смо у Девојачки бунар, 
у само срце највеће европске пешчаре,  
а где смо имали организован ручак у 
ресторану „Плава дама“ у 14:30 часова 
(иако је према првобитном плану био 
предвиђен Хотел „Србија“). Мени 
ђачког ручка био је према плану (супа, 
бечка шницла са помфритом, салата, 
десерт (слатке кифлице). 
Након ручка, упутили смо се кратком 
шетњом до простора (травната 
површина), на коме је деци омогућено 
слободно време за игру и остале 
рекреативне активности до поласка за 
Београд. 
Посетили смо и Цркву-брвнару 
посвећену Огњеној Марији. 
Повратак је био у 20 часова. 
Излет је и поред поменутих пропуста, 
учинио да су ученици по повратку 
били задовољни заједнички 
проведеним временом. 

6. разред 

15. 6. 2019. 

Београд-

Раваница- 

Ресавска 

пећина-

Лисине-

Манасија-

Београд 

На излет је ишло укупно 59 ученика 
шестог разреда, у пратњи одељењских  
старешина: Јасмине Самарџић, 
Добриле Кузмановић и Јелене 
Беседић. Излет је реализован преко 
туристичке агенције „Соник“.  
Кренули смо у 8.00 часова, након 
полицијског прегледа аутобуса. 
Најпре смо уз водича обишли 
Раваницу, манастир из 14. века, 
задужбину кнеза Лазара. Разгледали 
смо централну цркву, манастирске 
фреске – дела сликарства моравске 
школе и кивот са моштима кнеза 
Лазара. 
Потом смо отишли до Ресавске 
пећине, једне од најлепших пећина у 
Европи. Ресавска пећина се састоји од 
ти спрата пећинских канала. Уз 

- директор  
- одељењске 

старешине шестог 

разреда 
- Туристичка 

агенција „Соник“  
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пратњу локалног водича, обишли смо 
Горњу и Доњу галерију, које су 
уређене за туристичке посете. 
Разгледали смо богат пећински накит, 
разноврсних боја и облика. 
По завршеном обиласку пећине, 
отишли смо до водопада Лисине, у 
подножју планине Бељанице. Водопад 
Велики бук заштићени је споменик 
природе Лисина. 
У Деспотовцу, у ресторану Хотела 
„Ресава“, ручали смо, а потом смо 
кренули према манастиру Манасија. 
Манасија је један од најзначајнијих 
српских средњовековних манастира 
моравске школе, задужбина Деспота 
Стефана Лазаревића. Обишли смо 
манастирски комплекс из 15. века, 
централну манастирску цркву и дела 
где је некада постојала и чувена 
Ресавска преписивачка школа. 
По завршеном обиласку, кренули смо 
за Београд, где смо стигли у 20.00 
сати, како је и било предвиђено 
програмом. 
Ученици су били веома 
заинтересовани и са пажњом су 
слушали излагања водича. Упознали 
су природна и историјска добра, 
стварана током веома дугог 
временског периода, што ће подстаћи 
њихов  истражавачки и стваралачки 
дух. Била је ово и  прилика да кроз 
дружење, у опуштеној атмосфери и 
предивном времену, развијају дух 
заједништва,  узајамну солидарност и 
одговорност. 

 

 

Разред 

и време 

реализације 

ЕКСКУРЗИЈА 
(дестинација) 

Остварени циљеви Носиоци 

активности 

7. разред 

18. 11. 2018. 

Београд – 

Вршац –  

Београд 

У Вршцу смо према плану обишли 
Градски музеј у коме нам се обратио 
кустос Музеја, Саборну цркву, 
Владичански двор и Апотеку на 
степеницама (нисмо улазили у апотеку 
због реновирања).  
  Према програму излета био је 
обилазак куће Јована Стерије 
Поповића. Посетили смо Манастир 
Месић где су нас монахиње срдачно 
примиле и испричале причу о 
манастиру.   

Директор Биљана 

Благојевић, 

Савкa Ракић, Мајa 
Милошевић, 

Данијелa 

Живанчевић и 

Биљанa Вишњић, 
туристичка 

агенција „Ласта“ 
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  Према програму, слободно време 
ученици су требали да проведу на 
ливади код Девојачког бунара. 
Одељењске старешине и водич 
агенције договорили су се да се због 
лоших временских услова то слободно 
време одржи у самом Вршцу због 
безбедности деце. Деца су се дружила 
на градском тргу и у парку и 
задовољни су се вратили са 
екскурзије. 

8. разред 

3. 11 – 4. 11. 

2018. 

Београд – 

Бечеј – 

Суботица – 

Београд 

Обилазак дворца Фантаст у близини 
Бечеја. Дворац је 1925.године 
саградио један од најбогатијих људи 
тада ,Богдан Дунђерски. Посета ергеле 
у Зобнатици. Након ове посете стигли 
смо у Суботицу,сместили се у хотелу 
Патриа и након краћег одмора обишли 
Градски музеј. Након вечере ученици 
су имали забаву у дискотеци у оквиру 
хотела. 
Сутрадан су ученици обишли Градску 
кућу која припада архитектури 
сецесије. Градска кућа је подигнута 
1912.године и централни део зграде 
чини Велика већница са раскошним 
витражима. Након тога отишли смо до 
Палићког језера које је удаљено 8км 
од Суботице. Палићко језеро је једно 
од најомиљенијих излетишта јер 
пружа изузетно богатство садржаја. 
Посетили смо зоо врт и након 
обиласка провели време у обиласку 
овог дивног излетишта.Након тога 
вратили смо се до хотела,ручали и 
након ручка обишли центар 
Суботице.У касним поподневним 
сатима кренули смо ка Београду и 
стигли у Београд пуни позитивних 
утисака.                                                                                                                                                            

Директор Биљана 
Благојевић, 

Хрњаковић 

Јелисавета 
Морић Тијана 

Николић Снежана, 

туристичка 

агенција „Ласта“ 
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VIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ОБЛИКА РАДА 
 

 

VIII.1 Извештај о раду боравка 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
август 

2018. 

Чланови Стручног већа продуженог боравка 
организовали су рад у продуженом боравку за 
2018/2019. годину. 
Набављена су  наставна средстава и материјал 
потребан за рад (хамери, папири у боји, пластелин, 
лепак, воштане боје, креде...). 
Чланови Стручног већа су изложбом у холу школе 
пожелели добродошлицу првацима. 
Дана  29. 8. и  30. 8. одржани су родитељски 
састанци и упис првака у продужени боравак. 

- чланови Већа 

 
 

септембар 

2018. 

Усвојен је програм рада: самостални рад ученика, 
организоване  активности и слободно време. 
Дана  3. 9. 2018. године, у просторијама боравка, 
потписивани су уговори са родитељима који су 
уписали своју децу у боравак (други разред). 
Уписано је 66 ученика првог разреда, 47  ученика 
другог разреда и 31 ученик трећег разреда. 
Организован је режим  рада у продуженом 
боравку. 
Изложба у холу школе  „Јесење дрво“ (први 
разред). 
Изложба у холу школе „Поклоните неком осмех 
данас“ (други разред) 
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 Movie Kitchen D.O.O. 

- чланови Већа 

 
 

октобар 
2018. 

 

Сагледане су способности ученика ради 
успешнијег праћења наставе. 
Поводом Дечје недеље, ученици продуженог 
боравка су осликавали кредама у боји школско 
двориште. 
Организована је изложба у холу школе под 
слоганом „Моје је право да живим срећно и 
здраво“ у ангажману првог разреда. 

- чланови Већа 
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Организована је изложба у холу школе под 
називом „Изложба грнчарско вајарских радова“, у 
ангажану другог разреда. 
Ученици првог разреда постали су чланови 
школске библиотеке. 

новембар 
2018. 

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. 
Организована је изложба у холу школе „Хвала 
Вуку за азбуку“ (први разред). 

- чланови Већа 

 
 

децембар 
2018. 

Анализирана је оптерећеност  ученика домаћим 
задацима. 
Поводом прославе Дана школе, ученици 
продуженог боравка учествовали су у пројекту 
школе „Солунци говоре“, са изложбом у КЦ 
Раковица, а на тему „Лик српског војника“. 
Анализиран је васпитно-образовни  рад у 
продуженом боравку на крају Првог полугодишта. 
Свака група у продуженом боравку израдила је 
новодишње украсе, капе  и честитке, за 
новогодишњи базар, „Новогодишњу  јелку“ – 
слагалицу (заједнички рад); узето је активно 
учешће у изложби јелки у холу школе. 
Стручно веће боравка припремило је новогодишњу 
представу        „Чудна шума“ за децу запослених у 
школи . 
Организована је новогодишња прослава  за 
ученике боравка 

- чланови Већа 

 
 

јануар 

2019. 

Донете си нове смернице у раду у складу са 
потребама ученика. 
Организоване су изложбе „Срећна нам слава Свети 
Сава“ и „Свети Сава – монах, учитељ, путник, 
исцелитељ, принц и помиритељ“ (мозаик/колаж). 
Анализирани су успех и дисциплина ученика и 
реализација плана и програма рада. 

- чланови Већа 

 
 

фебруар 

2019. 

За ученике боравка организоване су у школском 
дворишту игре на снегу (клискање, санкање, 
грудвање, погоди мету, прављење Снешка 
Белића...) 

- чланови Већа 

март 

2019. 

Ученици су поводом 8. марта, Дана жена, правили 
честитке за своје мајке. Истим поводом су 
направили и пано у холу школе. 
Техником колаж-папира, у част доласку пролећа, 
прављени су цветови и лептири, уређен је пано у 
холу школе. 
Поводом Дана планете Земље урађен је пано у 
холу школе.  
Учествовано је на Општинском такмичењу у шаху. 

- чланови Већа 

април 

2019. 

У сусрет Вакрсу уређен је пано у холу школу, 
организован је Васкршњи базар, укршавана су 
васкршња јаја и организована је Францикина 

- чланови Већа 
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туцијада јајима. 
Разматран је васпитно-образовни рад са ученицима 
за друго полугодиште. 
Спроведен је низ спортских активности на 
отвореном простору. 

мај 
2019. 

Сагледаван је однос ученика према раду и учењу. 
У оквиру Спортског дана организован је баскет у 
школској сали. 

- чланови Већа 
 

јун и јул 
2019. 

Одржана је традиционална фудбалска утакмица 
наставника и ученика. 
Анализиран је рад Стручног већа током школске 
године. 
Поднет је извештај о раду боравка за школску  
2018/2019. годину 
Сумирани су резултати рада у продуженом 
боравку. 
Израђен је плана рада за школску 2019/2020. 
годину 

- чланови Већа 

 

 

VIII.2 Извештај о реализацији програма заштите животне средине 
 

 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

28. 8. 2018. 

 

На овом састанку утвђен је Годишњи плана рада 
Тима и договарало се о активностима (распореду 
задужења). Чланови Тима ће сарађивати са другим 
наставницима и достављати извештаје о њиховом 
раду. Координатор тима ће пратити активности у 
школи које су у вези са екологијом. 

Маријана 

Михајловић 

28. 12. 2018.  На састанку је извршена анализа реализованих 
активности и сачињени су план и задужења за нове 
активности у наредном периоду. 
Током Првог полугодишта редовно су се одвијале 
активности предвиђене Годишњим планом рада 
Тима за заштиту животне средине.  
У оквиру наставе, ученици су са својим учитељима 
и наставницима активно и врло успешно 
сарађивали са члановима Тима за заштиту животне 
средине. Учествовали су у уређењу и заштити 
животног простора, као дела животне средине у 
коме бораве док су у школи (учионице, ходници, 
школско двориште...). Поред практичног рада, за 

Маријана 

Михајловић 
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који су ученици показали велику 
заинтересованост, посебан акценат стављен је и на 
едукацију како би ученици заиста схватили колико 
је, и због чега, важно да чувамо, штитимо и 
уређујемо животни простор у коме боравимо, као и 
животну средину, што представља основни 
предуслов опстанка живих бића на планети, па и 
нас самих. 

5. 4. 2019. На овом састанку анализиране су реализоване 
активности у периоду јануар – март, као и договор 
о обележавању Дана планете, 22.априла и Светског 
дана заштите животне средине. 
Планиране активности за овај период веома 
успешно су реализоване. Договор је да се Дан 
планете и Светски дан заштите животне средине 
обележе израдом паноа у холу и учионицама и 
предавањима од стране наставника и ученика. 

Маријана 
Михајловић 

20. 8. 2019. Четврти састанак тима одржан је 20. 8. 2019. 
Чланови Тима упознати су са годишњим 
извештајем Тима за заштиту животне средине. 
Анализом остварених годишњих активности, може 
се закључити да је план готово у потпуности 
реализован. Влада опште задовољство како радом 
и међусобном комуникацијом чланова Тима, тако 
и великим одзивом, учешћем и доприносом деце 
комплетној реализацији. 
Сачињен је извештај за 2018/2019. годину и предат 
је до краја јуна, а предат је и план за наредну 
школску годину. 

Маријана 
Михајловић 

закључак У циљу стварања услова за свестрани развој 
личности ученика, формирање здравствених 
навика и естетских ставова код ученика, програм 
еколошке заштите и естетског уређења школе 
представља саставни део рада свих запослених у 
школи као и ученика школе. Својим заједничким 
ангажовањем допринели су да се створе здравије 
окружење и подстицајна средина у којима ће 
постојати услови да се реализују индивидуалне 
потребе и интересовања деце и да просторије 
школе и школско двориште буду пријатан 
амбијент како за ученике и запослене, тако и за 
родитеље и остале посетиоце. 
Oрганизовано је више акција унутар самих 
просторија школе, као и у школском дворишту: 

 - Уређење учионица и кабинета; 
 - Уређење паноа са различитим темама у 

централном холу и унутар учионица; 
 - Прављење здравог оброка; 
 - Одржавање саксијских биљака у просторијама 

школе; 
 - Постављање изложби  
 - Уређење и одржавање зелених површина у 

дворишту; 
 - Прављење кућица за птице; 

Маријана 

Михајловић 
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 - Посета манифестацијама од еколошког значаја: 
Музеј Јована Цвијића, 12. Фестивал науке, Обука 
„Два лица Сунца“...; 

 - Сакупљање и сортирање отпада, чишћење 
дворишта; 

 - Уређење летње учионице. 
 Поред практичног рада, за који су ученици 

показали велику заинтересованост, посебан 
акценат стављен је и на едукацију како би ученици 
заиста схватили колико је и због чега важно да 
чувамо и штитимо животну средину, да  
рециклирамо, што представља основни предуслов 
опстанка живих бића на планети, па и нас самих. 
Одржано је више едукативних предавања, 
радионица и урађено неколико паноа: 

 - Дан без аутомобила – презентације, панои и 
видео-материјал са циљем да се подастакну деца и 
њихови родитеље да користе јавни превоз и 
бицикл како би допринели смањењу загађења 
ваздуха; 

 - 16. Октобар, Светски дан хране – чланови 
Биолошке секције и ученици који похађају 
предмет Чувари природе, израдили су пано у холу 
школе, а ученици 1/1 одржали су огледни час; 

 - Предавање о рециклажи (шта је рециклажа, зашто 
је важна, шта може да се рециклира, колико 
рециклирамо...); 

 - Предавања Комуналне полиције ђацима првацима 
– очување паркова и мобилијара у њима, очување 
животне средине, кућни ред, графити, држање 
кућних љубимаца; 

 - Јавни час „Ваздух, вода, земља и животни 
процеси у телу биљака“; 

 - У холу школе урађени су панои на тему: Дан 
заштите шума и вода, Дан планете Земље и Дан 
заштите животне средине. 

 Током целе школске године траје акција 
сакупљања пластичних чепова у којој наши 
ученици радо учествују. Акцијом координира 
вероучитељ Јелена Војиновић. 

 

VIII.3 Извештај о реализацији програма здравствене заштите 
 
Наша школа остварује сталну сарадњу са Домом здравља Раковица . 
Стручно методолошким упутством, предвиђене активности су реализоване: 
- систематски преглед ученика непарних разреда (I, III, V, VII), обављено у јануару 2019. 
године у просторијама наше школе.  
- ученици седмих разреда обавили су  преглед офталмолога и лабараторијски преглед  у 
јануару 2019. године, у просторијама школског диспанзера Канарево брдо, Дома здравља 
Раковица. 
- ученици осмих разреда обавили су вакцинацију против дифтерије, тетануса и дечје 
парализе у просторијама школског диспанзера Канарево брдо ДЗ Раковица, у јануару 
2019. године. Ученици су обавештени о ревакцинацији од стране разредних старешина, а 
на заказане термине вакцинације су ишли са својим родитељима. 
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У просторијама школе се налази и стоматолошка ординација, тако да у договору са 
школом, а према плану систематских прегледа, ученици редовно одлазе на систематске 
прегледе. С обзиром на превентивне активности везане за оралну хигијену зуба у школи се 
организују и радионице и предавања за ученике млађих разреда. 
Такође, у овиру акције Владе Републике Србије коју спроводи „Тим за борбу против 
наркоманије“ на челу са министром здравља др Златибором Лончаром, одржана је 
трибина у холу наше школе, под називом „ Злоупотреба психоактивних супстанци“. 
Трибина је одржана, 7.3.2019. године.  
 

VIII.4 Извештај о реализацији програма социјалне и образовне заштите 
 
Током првог полугодишта евидентирани су ученици којима је неопходна социјална и 
образовна заштита.  
Обезбеђивана је помоћ социјално угроженој деци у виду школског прибора, уџбеника, 
гардеробе. 
Остваривана је сарадња са Црвеним крстом Раковица (предавања, радионице, конкурси). 
Ученици шестог разреда су прошли обуку Црвеног крста из области прве помоћи и 
реалистичког приказа повреда стања и обољења.  
Организоване су едукативне радионице на тему толеранције и превенције 
дискриминације.  
Учествовали смо у хуманитарним акцијама.  
Школа остварује континуирану сарадњу са Центром за социјални рад Раковица. 
 

VIII.5 Извештај о реализацији програма превенције малолетничке 

делинквенције и корективно-васпитног рада 
 
У току школске 2018/2019. године, у циљу повећања безбедности ученика и превенције 
поремећаја понашања, школа је сарађивала са Министарством унутрашњих послова, као и 
Агенцијом за безбедност у саобраћају. Током септембра, припадници МУП-а Србије су 
ученицима четвртог и шестог разреда одржали неколико едукативних предавања, а прво је 
реализовано 19. 9. 2018. године. 
Током децембра и јануара, ученици млађих разреда су, кроз шест предавања под називом 
„Ко се брине о нашем граду“, научили како изгледа комунални полицајац, коју опрему 
поседује и која овлашћења има комунална полиција. 
Кроз реализацију програма тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања и предвиђених тема за час одељењског старешине, ликовне 
и литерарне радове, спортске манифестације реализовне су активности на пољу 
малолетничке делинквенције и корективно-васпитног радa. Ученицима петог разреда је 
одржано предавање о безбедном понашању у саобраћају под називом „Спорт за све“, а у 
сарадњи са Агенцијом за безбедност у саобраћају. 
Појачана је сарадња са родитељима ученика који показују поремећаје у понашању. Са 
ученицима који су током савладавања наставног градива имали тешкоће или проблем у 
социјализацији, спроводио се корективно-васпитно-образовни рад. 
Дана 7. 3. 2019. године, доктори и социјални радник Дома здравља „Раковица“ одржали су 
едукативну трибину за родитеље ученика седмог разреда под називом „Злоупотреба 
психоактивних супстанци“. 
Дана 20. 3. 2019.  године, др Милена Тасић је ученицима петог разреда одржала предавање 
на тему психичких последица интернет насиља. Говорила је о начинима препознавања 
интернет насиља и корацима које треба начинити како би се са истим стало. Ова врста 
насиља подразумева слање увредљивих порука, хаковање туђих профила (или налога, 
уопште), дељење фотографија без сагласности фотографисане особе, као и прослеђивање 
оних на којима су обнажена лица, прављење лажних профила ради исмевања неке особе и 
слично. Присутнима је скренута пажња на само неке од последица оваквих чињења које 
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могу бити: промена понашања, губитак апетита, поремећај сна и слабљење успеха у 
школи и ваннаставним активностима. 
Дана 30. 5. 2019. године, др Данијела Барјактаревић одржала је предавање за родитеље 
под називом „Пубертет и адолесценција – промене које их прате“. 
Крајем маја реализован је пројекат „Права детета у поликтикама и пракси – кампања 
Реците НЕ телесном кажњавању деце“, у циљу унапређења система заштите деце од 
насиља кроз промоцију концепта позитивног родитељства. Овај Пројекат је још једна од 
идеја Центра за права детета у партнерству са Save the Children International, који 
финансира Влада Шведске. Један од циљева овог Пројекта односи се на унапређивање 
система заштите деце од насиља кроз промоцију концепта позитивног родитељства и 
важности коришћења ненасилних метода васпитања деце. 
И наставници су учествовали у обукама и то кроз семинар стручног усавршавања под 
називом „Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља“. 
Сви ученици редовно су укључивани у различите активности школе (радионице, 
Вршњачки тим, Ученички парламент, секције, додатна настава, допунска настава, 
обележавање Дана школе, школске славе Светог Саве...) 
 
 

IX КОНКУРСИ, ПРЕДАВАЊА, ПОСЕТЕ 
 

IX.1 Конкурси (литерарни и ликовни) 
 

Литерарни: 
● Конкурс Црвеног крста поводом Светског дана права детета са темама: ,Моје жеље 

– моја права“ и ,,Све што хоћу – то и могу“ 
● Мој супер распуст (конкурс ИК ,,Лагуна“)  
● Сви би хтели да одрастем, а ја се осећам као дете  
● Литерарни конкурс ,,Михаило Петровић Алас – значајна личност наше науке и 

културе“ (конкурс посвећен обележавању 150 година од рођења Михаила 
Петровића Аласа) 

● Зелена учионица – Састави о јесени 
● Стара маслина – Бар 
● Не прљај, немаш изговор – рециклажа пластичних кеса 
● „Радионица баснописаца“ 
● Осликавање Васкршњих јаја 
● Осам векова Светосавља 
● „Радионица баснописаца“ 
● ,,Божидар Тимотијевић“ 
● ,,Богатство различитости“ (Желим ти бити пријатељ) 
● ,,Мали победник“ 
● ,,Дјечје царство“ 
● ,,Мој љубимац“ 
● Моја школа из снова  
● Желим ти бити пријатељ  

 

Ликовни: 

 
● Фестивал науке, наградни конкурс – Клетт 
● ,,Моја соба из маште“ – Форма Идеале 
● Девети међународни конкурс ,,Цртам зимску идилу за своју честитку“ 
● Ликовни конкурс ,,Нацртај своју лектиру!“  – БИГЗ школство 
● Ликовни конкурс ,,Божић“ 
● Школски ликовни конкурс ,,Лик и дело Светог Саве“ 
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● Ликовни конкурс ,,Мали Пјер“ 
● ,,Моје је право да живим срећно и здраво“  
● Ликовни конкурс „Љубав није само реч“ 
● Ликовни конкурс „Мој кућни љубимац“ 
● Изложба ликовна малог формата ,,Мини рестАРТ 2018“ 
● Ликовни конкурс ,,Доста су свету једне Шумарице“ 
● Ликовни конкурс ,,Моје је право да  живим срећно и здраво“ – индивидуално 
● Ликовни конкурс ,,Моје је право да  живим срећно и здраво“ – сликање по бетону 

(2. награда на општини) 
● Ликовни конкурс ,,Не прљај немаш изговор“ – изазов ,,Еко – Бонтон“ – одељење 

5/2 
● Међународни конкурс ,,Песме Франце Прешерна“ 
● Ликовни конкурс – Руска школа ,,Руске бајке“ 
● Ликовни конкурс „Мини рестарт“ – Велика Плана 
● „Сан и јава старе маслине“ – Међународни конкурс, Бар 
● „Роботи“ 
● Ликовни конкурс Октобарски салон (штампан календар са радом ученице, међу 13 

радова) 
● Конкурс у холу школе „Најлепше окићена јелка“ 
● Конкурс „Птице“ 
● Конкурс  „Крв живот значи“ 
● Конкурс  „Тајни агент Мјау“ 
● Фото конкурс „Мој љубимац“ 
● Међународни конкурс  за најбољу честитку на конкурсу„ Зимска идила“ 
● Штампан календар са радом ученице 
● Ликовни конкурс и изложба у холу  поводом Светог Саве 
● Ликовни конкурс „ Фантастично биће из моје бајке“ Топола 
● Ликовни конкурс „У бајкама је све могуће“ 
● Ликовни конкурс „ Најлешше васкршње јаје“, Раковица 

 

IX.2 Предавања 
 

● Кошаркашки клуб „Рас” 
● Одбојкашки клуб „Раднички“ 
● Кошаркашки клуб „Церак“ 
● Рукометни клуб „Јуниор“ 
● Промоција школе спорта „Партизан” 
● Предавања о употреби пиротехничких средстава (Војска Србије и ГО Раковица) 
● Предавање комуналне полиције Београда на тему Послови комуналне полиције 
● Предавање Управе криминалистичке полиције у вези са малолетничком 

делинквенцијом и вршњачким и електронским насиљем, као и болестима 
зависности и трговине децом 

● „Војни пиротехничар у школи“ 
● Предавање о сиди, ГО Раковица 
● Толеранција – сви смо различити 
● Конференција: „Сјај и сенке хиперАКТИВНОСТИ“ 
● „Ђаци вас моле, успорите поред школе”, предавање у организацији ЈКП „Паркинг 

сервис“ 
● Maxi караван – предавање о здравој храни 
● Предавање о дигиталним уџбеницима  
● Предавања о електронском насиљу  
● Основи безбедности деце – Шта ради полиција и Заједно против насиља 
● „Заштита од природних непогода“, присуство са одељењском заједницом 
● Болести зависности 
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● Превенција и заштита деце од трговине људима 
● Насиље као негативна друштвена појава 
● Промоција књиге Мирослава Кокошара „Баци бригу на весеље“ 
● Промоција књиге Биљане Алавање „Приче једне реке“ 
● Предавање Марка Алексића на тему „Витезови средњовековног доба“ 
● Јавни час глуме Маје Колунџије Зорое 
● Решавање конфликата путем педагошке комуникације 
● “Полиција у служби грађана“ 
● „Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите, начин реаговања у случају 

када се деси насиље“ 
 

IX.3 Посете 
 

Биоскоп: 
● КЦ Раковица „Руске бајке“ 
● Мали Дунав – некад и сад, биоскопска сала Пољопривредног добра Радмиловац 
● „Краљ Петар“ у Капитал центру 

 
Позориште: 

● Позоришна представа – ,,Мој деда Хогар”, КЦ Раковица (ученици од 1. до 4. 
разреда) 

● Обележавање 100 година од ослобођења Београда у Првом светском рату, ДКЦБ 
● Дан српско-руског братства, Мадленијанум 
● Позоришна представа – „Цица из Гривца, КЦ Раковица 
●  „Вештица и диригент“ – Београдска филхарминија – Коларац (ученици првог 

разреда) 
● Позоришна представа – „Заљуби се Цица у принца“, КЦ Раковица 
● Позоришна прдстава – Живкина лекција, КЦ Раковица (ученици петог разреда) 

 
Концерти: 

 „Музика тражи уши“ у Београдској филхармонији 
 „Вештица и маестро“ у Београдској филхармонији 

 
Музеји: 

● Музеј Срема, Суботица 
● Војни музеј  
● Музеј науке и техике 
● Музеј рибарства, смештен у алаској колиби 
● Природњачки музеј у Вршцу 
● Завичајни музеј у Вршцу 
● Музеј посвећен Првом српском устанку у Орашцу 
● „Карађорђев конак“ у Тополи 
● „Кућа краља Петра I“ и маузолеј Карађорђевића на Опленцу 
● Музеј пекарства – Мали Иђош 
● Археолошки музеј у Винчи 

 
Фестивали: 

● Фестивал науке, Београд 
● Дечји ускршњи базар у Раковици 

 
Галерије: 

● Градска галерија, Суботица 
 

Сајам: 
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● „Сајам књига“ на Београдском сајму 
 

Остале активности: 
 Руски језик – Израда (писање и украшавање) новогодишњих честитки са 

ученицима 7/1 (24. 12. 2018); Прослава руског празника Масленицe са ученицима 
7/1 (8. 3. 2019); Активност „Упознајмо познате Русе“ са ученицима осмог разреда 
(април 2019) 

 Прослава Нове године у клубу ,,Белвуд“ 
 Радионица за будуће прваке ,,Четири чаробне речи“ 

 
Изложбе: 

● „Био једном један лаф“ (изложба посвећена Душку Радовићу) 
● Изложба радова Мие Међедовић 8/2 
● Изложба радова Симоне Ћирић 8/2 

 
Панои: 

● Добородошли прваци 
● Лик српског војника (поводом Дана школе) 
● Ђачка песничка сусретања 
● Јесење дрво 
● Моје је право да живим срећно и здраво 
● Израда паноа ,,Писма“ за Европски дан језика (изложен у библиотеци школе) 
● Светски дан хране 
● Мој тањир из маште 
● Хвала Вуку за азбуку 
● Јесењи кишобрани 
● Униформе Првог светског рата 
● Момчило Гаврић – мали војник Великог рата (за Дан школе) 
● Лик војника 
● Продајна изложба кутија у холу поводом Дана школе 
● Изложба у Културном центру Раковица поводом Дана школе 
● Панои у боји заставе посвећени Великом рату  
● Фотографије Првог светског рата ,,Бомбардовање Београда“ (за Дан школе) 
● „Нека путовање започне“ 
● „Поклоните неком осмех данас“ 
● „ Грнчарско-вајарски радови“ 
● Новогодишњи базар (изложба новогодишњих честитки, украса, занимљивих 

предмета) 
● Новогодишњи пано 
● Новогодишња јелка 
● „Цртам зимску идилу“ 
● Свети Сава (монах, учитељ, помиритељ, исцелитељ, путник) 
● Дан жена 
● Лептири 
● Дан планете Земље 
● Морско дно 
● Шешири 
● Даровити осмаци 
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X СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
 

 
 
У нашој школи је одржана спортска недеља од 10. 9. до 14. 9. 2018. и тим поводом трка 
„За срећније детињство” у организацији Црвеног крста. 
У октобру је одржана фудбалска утакмица између наставника и ученика 8. разреда. 
(Утакмица је одиграна на малом терену за фудбал у школском дворишту. Била је фер-плеј 
игра, коју су подржали и родитељи. Победили су спортски дух и међусобно поштовање 
играча и навијача.) 
Као школа, учествовали смо на Рукометијади. 
Присуствовало се и одржавању Јавног часа спорта, у организацији ГО Раковица. 
У школи је одржано и неколико спортских промоција: промоција кошаркашких клубова 
„Церак“ и „Рас“, промоција РК „Јуниор“, промоција ОК „Раднички“, као и промоција 
Школе спорта „Партизан“. 
Спортска недеља у априлу – пролећни крос и одбојка унутародељенско и међуодељенско 
такмичење. 
 
 

XI ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ 

 
 
Учествовали смо у свим хуманитарним активностима Црвеног крста (трка „За срећније 
детињство”, „Друг – другу”). 
Учествујемо у хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“ (акцијом координира вероучитељ 
Јелена Војиновић). 
„Деца – деци” (прикупљање школског прибора у организацији Црвеног крста). 
Акција Црвеног крста – трка „За срећније детињство“. 
Трка „За срећније детињство” (новац за карту, али без учешћа у самој трци). 
Помоћ за ученицу из разреда Сабину Зећири у гардероби. 
Хуманитарне активности у оквиру одељењских заједница (помоћ у гардероби и школском 
прибору за ученике ромске националности). 
Представници Црвеног крста донирали су свеске за ученике наше школе који су социјално 
угрожени. 
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XII САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 
 

XII.1 Сарадња са родитељима 
  
У циљу унапређивања рада школе, у холу школе су постављене „Кутије поверења“ (за 
ученике и за родитеље), у које се убацују предлози, сугестије, похвале и проблеми. Ове 
кутије имају за циљ побољшање сарадње између школе и ученика, као и између школе и 
родитеља. Све поруке које се убаце у кутију могу (а не морају) бити анонимне. 
Кутијe отварамо током месеца и трудимо се да што ефикасније решавамо проблеме и 
усвајамо добре предлоге. Одговоре од општег значаја објављујемо на огласној табли у 
холу школе. 
Приликом обележавања Дана школе и школске славе Светог Саве, представе „Солунци 
говоре“ велики број родитеља је учествовао у нашим активностима. Пружали су подршку 
око набавке костима, давали техничку и моралну подршку. 
Сваког месеца организујемо  „Дан отворених врата школе“, када су родитељи у прилици 
да разговарају о свом детету било са учитељима, било са одељењским старешинама, 
предметним наставницима, стручним сарадницима и директором школе. Општи је 
закључак да овакав вид активности доприноси још бољој сарадњи школе и родитеља. 
 

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. 
У школи су организовани систематски прегледи за ученике првог, трећег, петог и седмог 
разреда, док је за ученике осмог разреда организована вакцинација у Дому здравља 
Раковица. За ученике седмог разреда је организован систематски преглед у ДЗ Раковица уз 
присуство родитеља и одељењских старешина. 
Представници општине су организовали, у сарадњи са Војском Србије и Црвеним крстом, 
предавање на тему „Војни пиротехничар у основној школи“. Предавање за ученике трећег 
разреда организовано је у школској библиотеци. 
Представници Паркинг сервиса су држали радионицу са ученицима првог разреда „Деца 
вас моле, успорите поред школе“. 
У школи је одржано и предавање „Ко се брине о нашем граду“ које су одржали 
представници комуналне полиције за ученике млађих разреда. 
Са КЦ Раковица смо учествовали у обележавању „Дана духовности“. Ученици наше 
школе су гледали филм „Руске бајке“, учествовали у изради стрипова и ликовних 
радионица, као и у квизу „Од Николе до Николаја“. 
Ученици наше школе присуствовали су јавној трибини у ГО Раковица поводом 1. 
децембра, Дана борбе против вируса ХИВ-а. Црвени крст Раковица је, обележевањем овог 
дана, желео да скрене пажњу младима да само ризично понашање може довести до 
заражености ХИВ-ом. Предавању су присуствовали ученици шестог, седмог и осмог 
разреда. 
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У току школске 2018/2019. остварена је сарадња са Руским домом. Део представе 
„Солунци говоре“ изведен је у позоришту Мадленијанум 15. 1. 2019.године, када се 
обележавао дан српско-руског братства, за шта је школа добила орден, а наставници – 
признање и значке, као и ученици учесници. 
Тим за маркетинг, на основу Годишњег плана рада школе, остварује следеће активности: 
* Формирање Тима и доношење плана активности 
* Прикупљање података, праћење, измене и допуне у складу са ситуацијом 
* Прикупљање и објављивање релевантних информација на званичној Фејсбук страници 
школе 
* Континуирано ажурирање и богаћење школског сајта 
* Повезивање с медијима ради праћења школских дешавања, медијски интересантних, а 
који популаришу школу 
* Израда плана обележавања јубилеја и значајних датума 
* Тематске изложбе радова ученика 
* Презентација резултата рада 
-  школски конкурс ликовних радова 
-  прослава Нове године; 
-  документовање фотографија и материјала након обележавања манифестација и 
значајних датума 
Све што је планирано, успешно је реализовано. Чланови Тима континуирано раде на 
ажурирању сајта и Фејсбук стране школе. У току Првог полугодишта, према утврђеној 
динамици, организована су заједничка отворена врата, када су родитељи могли да са 
учитељима, одељењским старешинама, предметним наставницима и стручним 
сарадницима разговарају о успеху и дисциплини своје деце. 
 

XII.3 Међународна сарадња 
  
Колеге из ОШ „Франце Прешерн“ из Крања прослављале су 50 година постојања школе и 
тим поводом су нас позвали да будемо њихови гости. Присуствовали смо прослави која је 
укључивала различите спортске, радионичарске и културне активности. Овај догађај 
обогатио је и Међународни симпозијум који је подразумевао размену искустава и 
представљање примера добре праксе. На Међународном симпозијуму су учествовали: 
Горан Мутавџић са темом „Учитељ кроз време“, Јелена Палавестрић са темом „Од 
традиционалне ка савременој настави“ и Јелена Трошић са темом „Пројекти“. Поред 
представника наше школе, овом сусрету су присуствовале и колеге из Аустрије, Црне 
Горе и Босне и Херцеговине. Боравак у школи искористили смо за размену искустава, али 
и дружење, јер су нам домаћини организовали излет до Бледа и посету „Елановом“ музеју. 
На свечаној приредби проглашени су и награђени ученици који су учествовали на 
Међународном ликовном и литерарном конкурсу посвећеном поезији Франце Прешерна. 
Награђен је ликовни рад наше ученице Јелене Стаменковић 8/1, а њен ментор је професор 
ликовне културе Тања Ђокић. Поред директора школе Биљане Благојевић, учесника на 
Међународном симпозијуму, нашу школу су представљале и Биљана Вишњић, професор 
енглеског језика и Ивана Станковић, као представница техничког особља. Разменили смо 
контакте, идеје, договорили заједничку сарадњу и проширили познанства и са колегама из 
других школа. 
Поводом обележавања нашег Дана школе, угостили смо колеге из Словеније из ОШ 
„Франце Прешерн“ из Крања. Они су присуствовали представи која је изведена у КЦ 
Раковица, посетили су часове и обишли неке од знаменитости Београда. Као и претходних 
година, размењивали смо искуства и договарали се о заједничким пројектима. 
И ове школске године настављена је сарадња са амбасадом НР Кине, Институтом 
„Конфуције“ у вези са факултативним учењем кинеског језика у нашој школи. 
Ове школске године, у сарадњи са организацијом AISEC, у нашој школи су се 
организовале радионице енглеског језика за ученике шестог и седмог разреда. Циљ 
реализације оваквог типа језичких радионица јесте упознавање ученика са другом 
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културом, начином живота, обичајима и посебностима државе одакле студент волонтер 
долази, како би кроз конверзацију на енглеском језику ученици развијали своје 
комуникативне способности. 
AIESEC је највећа организација на свету, вођена од стране младих који, обезбеђујући 
међународне праксе, представљају платформу за развој лидерства. Организација обухвата 
117 земаља и територија. Студенткиња  која је у нашој школи водила ове радионице 
пореклом је из Туниса. Она је учествовала у обележавању Европског дана језика када је 
пред ученицима и колегама представила културу и знаменитости своје земље. 
Читавом активношћу у нашој школи координирала је професор енглеског језика Биљана 
Вишњић. 
 У оквиру секције енглеског језика English 4 U и реализацијом пројекта „Мистериозни 
скајп“, ученици наше школе се виртуелно повезују са децом из целог света, а кроз 
реализацију виртуелних излета обилазе различите кампове, музеје, националне паркове. 
 
 

XIII.1 ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
 

XIII.1 Заступљеност у медијима 
  
У току школске 2018/2019. године, прилози о дешавањима из наше школе објављени су у 
различитим средствима информисања (новине, портали). Извештај о представи „Солунци 
говоре“, као школском пројекту поводом обележавања стогодишњице Великог рата, 
пренели су: „Вечерње новости“, „Политика“, „Ало“, „Телеграф“ и интернет портали: 
https://www.kurir.rs/…/nezaboravan-cas-istorije-prica-o-vel… 
https://www.telegraf.rs/…/3012802-nezaboravni-cas-istorije-… 
https://www.republika.rs/…/nezaboravan-cas-istorije-osnovna… 
С обзиром на то да јако блиско сарађујемо са ГО Раковица, да имамо доста заједничких 
активности, велики број текстова о дешавањима у нашој школи објављен је на Фејсбук 
страници и сајту општине Раковица. 
Наш школски сајт се редовно ажурира, као и Фејсбук страница школе. 

 

XIV СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 
 

 
 

Семинари 
 
Табела стручног усавршавања наставника налази се на крају Годишњег извештаја о раду 
школе у школској 2018/2019. години. (Код постављања Извештаја на сајт тај део се 
изоставља због заштите података запослених) 
У школи је за наставнике одржана друга радионица/обука за пројекат MindUp који се 
примењује у нашој школи од ове школске године. 
 
 

https://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/3166141/nezaboravan-cas-istorije-prica-o-velikom-ratu-malih-glumaca-bez-trunke-lazi?fbclid=IwAR0XgSMCmVPsO7HzwE1gBm_W5pJr2uJK11EbN2HLoyBiwbguRUvvLmURBjQ
https://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/3166141/nezaboravan-cas-istorije-prica-o-velikom-ratu-malih-glumaca-bez-trunke-lazi?fbclid=IwAR0XgSMCmVPsO7HzwE1gBm_W5pJr2uJK11EbN2HLoyBiwbguRUvvLmURBjQ
https://www.telegraf.rs/vesti/beograd/3012802-nezaboravni-cas-istorije-u-rakovici-gromoglasni-aplauz-posle-predstave-solunci-govore?fbclid=IwAR1TqqWu1biw7ONzROzu_eH_MHRqGcWb27fZpuSFYEQZ2G8LmTlP0WDps_4
https://www.telegraf.rs/vesti/beograd/3012802-nezaboravni-cas-istorije-u-rakovici-gromoglasni-aplauz-posle-predstave-solunci-govore?fbclid=IwAR1TqqWu1biw7ONzROzu_eH_MHRqGcWb27fZpuSFYEQZ2G8LmTlP0WDps_4
https://www.republika.rs/zabava/kultura/103055/nezaboravan-cas-istorije-osnovna-skola-france-presern-odrzala-predstavu-prepunoj-sali-centra-kulturu-rakovica?fbclid=IwAR3ViabD_S3wprQ7Sa9tmKODwokP0vvRbOEbPPNnWvAdGEXo2JtOImm_gdU
https://www.republika.rs/zabava/kultura/103055/nezaboravan-cas-istorije-osnovna-skola-france-presern-odrzala-predstavu-prepunoj-sali-centra-kulturu-rakovica?fbclid=IwAR3ViabD_S3wprQ7Sa9tmKODwokP0vvRbOEbPPNnWvAdGEXo2JtOImm_gdU
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Tоком године, у школи су одржана два семинара којима су присуствовали  чланови 
колектива: 
- „Школско законодавство-oснова развоја образовања и васпитања: теме 4 и 6“, К1, П4 

- „Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља“, К3, П4 

Онлајн семинар „Школски електронски часопис у служби креативности ученика“, К1, П1, 

похађало је 9 чланова колектива. 
 
Наставници су индивидуално похађали семинаре у складу са својим планом стручног 
усавршавања. Стручно усавршавање унутар установе такође се налази на крају Годишњег 
извештаја о раду школе. 
 
Угледни часови 

 

Школске 2018/2019. године одржано је 18 угледних часова, од тога је пет часова ималo 

форму интердисциплинарног часа, два часа су била представљање предметне наставе 

ученицима четвртог разреда и један је реализован као јавни час са два одељења петог 

разреда.  

 

По два интердисциплинарна часа одржала су Стручна већа природних наука и Стручно 

веће математике и технике и технологије. Један од продуката интердисциплинарног часа 

Стручног већа математике и технике и технологије је и Топ, направљен од стиропора, који 

се користио у школском пројекту „Солунци говоре“. Том приликом, ученици су се 

упознали и са основним елементима предузетништва испитујући финансијску исплативост 

потенцијалне производње. Час је био веома интересантан, како ученицима, тако и свим 

присутним посетиоцима.  

 

Други интердисциплинарни час био је посвећен нашем великом математичару Мики 

Аласу, а приказан је кроз ППТ презентације, када су ученици имали прилике да се 

упознају са ликом и делом овог великана. 

 

У интердисциплинарним часовима Стручног већа природних наука истакнута је 

међупредметна повезаност биологије, физике и хемије, те је тематски обрађена планирана 

наставна јединица. Посебно интересантно је што су ученици узели учешће и заменили 

улоге са својим предметним наставницима, те показали заинтересованост да се таква 

пракса и настави. 

 

Реализован је и један интердисциплинарни час руског и енглеског језика, у оквиру 

пројекта „Скајп“, када су ученици који похађају секцију енглеског језика, имали 

виртуелно путовање у Русију. Оваква пракса била је заступљена током читаве школске 

године, када су ученици у оквиру поменутог пројекта виртуелно обилазили бројне светске 

градове и на тај начин се упознавали са њиховом културом.  

 

Наставница физичког васпитања, презентовала је свој предмет ученицима четвртог 

разреда, кроз угледни час у којем су имали прилике да се упознају са начином и методама 

рада који се примењују на настави поменутог предмета. 

 

Једна новина ове школске године је и јавни час који су, заједно са наставницом српског 

језика, реализовали ученици петог разреда, када су на веома занимљив начин, својим 
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родитељима и другим посетиоцима, презентовали градиво које су савладали кроз 

пројектну наставу.  

 

Потребно је мотивисати наставнике да чешће посећују часове колега, како би размена 

искуства допринела што квалитетнијој реализацији наставе. На угледним часовима 

подстицати диференцирану наставу и интерактивне облике рада, кроз организивање 

групног рада, вршњачке подршке и презентације ученичких радова. 

 

У току школске 2018/2019. године одржани су следећи угледни/огледни часови: 

1. Маргита Почековац – Руски језик – Времена года 

2. Гордана Бранковић – Чувари природе – Посматрање птица 

3. Сања Стајић – Ликовна култура – Површинска орнаментика: Отискивање кромпиром 

4. Весна Петек Ребихић – Енглески језик – Описивање животиња 

5. Маја Милошевић – Физичко васпитање – Штафетне игре 

6. Јелена Беседић, Миланка Вучељић, Соња Радибратовић, Ивана Јовановић, Душан 

Зарић, Лела Минић и Биљана Недић – Стручно веће математике и технике и технологије – 

Прављење топа 

7. Биљана Смарс и Срђан Протић – Географија и грађанско васпитање – Географија 

Великог рата 

8. Соња Радибратовић, Миланка Вучељић и Ивана Јовановић – Математика – Михаило 

Петровић – Мика Алас 

9. Савка Ракић, Тијана Морић, Јелисавета Хрњаковић, Снежана Николић и Ката 

Чучковић – Биологија, физика, хемија (упознавање ученика са новим предметима) – Жива 

и нежива природа: Земља, вода, ваздух и животни процеси у телу биљке 

10. Биљана Вишњић – Енглески језик – Мистериозни скајп 

11. Весна Петек Ребихић – Енглески језик – Food – Eating healthy 

12. Душица Трајковић и Биљана Смарс – Грађанско васпитање и Час одељењског 

старешине – Бирајмо опитимизам 

13. Маја Динић – Народна традиција – Наша традиција 

14. Савка Ракић, Тијана Морић, Јелисавета Хрњаковић и Снежана Николић – Стручно 

веће природних наука – Светски Дан вода 

15. Тамара Трифуновић Живковић – Српски језик – Систематизација знања из 

књижевности 

16. Тања Ђокић – Ликовна култура – Ритмичко компоновање орнамената 

17. Јелена Трошић – Српски језик – Посленичке народне лирске песме 

18. Јелена Трошић – Српски језик: Јавни час „Сајбер опанак“ (пројектна настава) 

 

 

XV МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА РАДА ШКОЛЕ 
 
У школској 2018/2019. 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, радне униформе и обућа за 
домара и остало помоћно особље, услуге комуникација, осигурање запослених, услуге по 
уговору, текуће поправке и одржавање, канцеларијски материјал, усавршавање запослених 
– котизације за семинаре... 



ОШ „Франце Прешерн“                                                     Извештај о раду школе 2018/2019. 

 

184 

 

* Материјал за наставу, текуће поправке и одржавање, репрезентација за Дан школе, Дан 
Светог Саве, награде за ученике, компјутери и лаптопови, уређење екстеријера и 
ентеријера школе... 

* Опрема за боравак, наставна средства, реквизити за спортске активности, играчке... 

* Наменска средства добијена од Градског секретаријата за образовање  и дечју заштиту  
(таблети) 

* Наменска средства добијена од Градског секретаријата за образовање  и дечју заштиту  
(фотокопир апарат, 2 рачунара и 2 интерактивне табле) 

* Наменска средства добијена од Општине Раковица за: 
- санацију водоводно – канализационе мреже 
- керамичке радове 
- замену санитарија 
 
* Видео надзор који је повезан са мониторинг службом. 

* Окречено је пет учионица: учионица на првом спрату млађих ученика, два кабинета 
математике, кабинет историје и кабинет српског језика. 
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XVI ЗАКЉУЧАК 
 
На основу Извештаја, може се видети да смо радили на подизању квалитета наставе, 
доброј сарадњи између свих релевантних субјеката који учествују у образовно-васпитном 
процесу – ученика, наставника и родитеља, као и на уређењу екстеријера и ентеријера 
школе.  

Међупредметним повезивањима омогућили смо ученицима да им настава буде 
пријемчива, занимљивија и у складу са њиховим интересовањима, а тако усвојено градиво 
– трајније. Неговали смо предузетнички дух код ученика јер су они наши визионари које 
је потребно усмеравати и следити. 

Остварили смо одличну сарадњу са Општином Раковица, Министарством просвете, 
Школском управом и Градским секретаријатом за образовање, предшколском установом, 
различитим културним, спортским, здравственим и хуманитарним организацијама, што је 
омогућило ученицима укључивање у активности које поспешују њихов развој у 
образовном, духовном, физичком и сваком другом смислу. 

Током целе године имали смо континуирану подршку родитеља, како у решавању текућих 
проблема са ученицима, тако и у донирању средстава за уређење ентеријера школе. 

Вредно смо радили и на промовисању школе кроз различите активности, а исто смо 
пласирали путем сајта и званичне Фејсбук странице школе. 

У школи влада радна, добра и позитивна атмосфера. 

Циљеве које смо поставили себи – реализовали смо и више од очекиваног. 

За нас ништа није немогуће. Током ове године показали смо само једну добру верзију себе 
од многих које имамо. 

 

 

 

 

У Београду,                                                                                                     Директор школе, 

септембар  2019. год.                                                                                 Биљана Благојевић 
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ПРИЛОГ 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

 
 

                         ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

 


