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 УСЛОВИ РАДА 

Услови рада под којима је реализован програм (процена и оцена материјално-

техничких услова рада) 

Школска година је почела на време 1. септембра 2016. године. Извршене су следеће 

припреме за почетак школске године: 

Рад школе у школској 2016/2017. години одвијао се према Годишњем програму рада 

школе који је усвојен у законском року. Припреме за почетак школске године 

извршене су на време. 

Настава се одвијала се у две смене. Млађи разреди су радили у сменама. Смене су 

мењане на недељу дана. Старији разреди су наставу имали само пре подне. 

У последњих неколико година стално се, на жалост, смањује број ученика.  

Рад у једној смени са старијим разредима оправдао је очекивања, па ће се и 

2017/2018 године наставити са оваквим сменама.   

Преласком на рад у једној смени постигли смо очекиване резултате: 

• Сви ученици имају наставу пре подне када су и најодморнији и када могу 

знатно успешније да прате наставу. 

• Настава почиње у 8:35, за старије. Шести час се завршава у 13:45. Од 7:45 до 

8:30 је предчас, намењен додатном, допунском и припремном раду. Млађи 

разреди ће радити као и до сада, пре и по подне по следећем распореду: 

• У плавој смени била су следећа одељења млађих разреда: 41 и 42. Ова 

одељења почела су школску годину пре подне 

• У жутој смени су била следећа одељења: 31, 32 и 33 Ова одељења почела су 

школску годину по подне 

• Стално пре подне су била су одељења: 11,12, 13,21 и 22. 

• Треба напоменути да је једно одељење других разреда било у целодневној 

настави, а једно класично са боравком, који није обавезан. 

• Наставници имају мањи број програма и допунска и додатна настава била је 

знатно ефикаснија. 

• Израда распореда часова је знатно олакшана и може се испоштовати  знатно 

више позитивних педагошких принципа. Пре подне редовна настава, а после 

наставе изборни предмети, додатна и допунска настава и све остале слободне, 

наставне и ваннаставне активности. 
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• Коришћење Фискултурне сале је млађим разредима било знатно олакшано у 

по подневној смени. 

• Ученици који тренирају кошарку или одбојку у школи, имали су те тренинге 

нешто раније.     

 

1. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

Корисна површина школске зграде износи 3347 квадратних метара. Површина 

дворишта са спортским теренима и зеленим површинама износи 15244 квдраних 

метара. 

Школа располаже следећим просторијама: 

1. учионице опште намене ............................................................................................................ 9 

2. кабинети физике, хемије, биологије, ТО, ликовне културе, музичке културе, 

  математике, српског језика, 2 кабинета страних језика и кабинет 

 географије – историје  ................................................................................................................. 12 

3. сала за физичко са осталим просторијама  ............................................................... 5 

4. зборница  ..................................................................................................................... 1 

5. библиотека  .................................................................................................................   2 

6. канцеларије директора, секретара, педагошко-психолошке службе, и 

рачуноводства   .......................................................................................................... 4 

7. просторије за спремачице ......................................................................................... 1 

8. просторије за пријем родитеља и деце .................................................................... 1 

9. подстанице парног грејања ....................................................................................... 1 

10. просторија ОНО, радионица домара и алатница .................................................... 4 

11. стан домара ................................................................................................................. 3 

 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

Број извршилаца предметне наставе 

Српски језик 2,5 Географија 0,9 

Математика 2,2 Ликовна култура 0.60 

Енглески језик – млађи разреди 1,11 Музичка култура 0.60 

Енглески језик – старији разреди  1.33 Физичко васпитање 1.20 

Француски  језик 0 Спортске активности 0.45 

Немачки језик 1 Техничко образовање 2 

Италијански језик 0.65 Домаћинство (изборни предмет) 0.20 

Физика 0.90 Информатика (изборни предмет) 0.40 

Хемија 0.60 Чувари природе 0.00 

Биологија 1 Цртање, сликање, вајање 0.00 

Историја 0,9 Веронаука/грађанско васпитање 0.70 

Настава свих предмета је била заступљена наставним кадром који испуњава 

услове. 

Применом Правилника о финансирању Школа је нема право на  психолога, 

пола библиотекара и пола административно-финансијског радника, што прилично 

отежава рад са ученицима, јер се посебно истиче потреба за непрекидним радом на 

превенцији насиља, као и подстицањем ученика да користе школску библиотеку. 

• И ове школске године имали смо шкослког полицајца, као и чувара. 
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3. МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА 

Средства за материјалне трошкове су смањена на основу Правилника о 

финансирању  чиме су средства не баш довољна, јер школски објекат годинама није 

одржаван и био је  знатно руиниран 2001. године. Школа је од тада знатно повећала 

приходе од издавања простора и користи их за набавку учила и опреме, поправке, 

кречење и друго према потреби. Школа од издавања простора остварује додатни 

приход којим набавља учила, опрему за образовање, канцеларијски и хигијенски 

материјал...,  

У школској 2016/2017. години окречили смо фискултурну салу, репарирали врата 

трепезарије, поставили нове заштитне маске за радијаторе у фискултурној сали, 

набавили 25 нових рачунара за информатички кабинет. Такође смо набавили 3 ЦД 

плејера за наставу страних језика, један покретни пано, учила за наставу математике, 

стручну литературу, организовали 2 семинара у Школи за запослене и обезбедили 

свима који су изразили потребу да иду на уско стручне семинаре. 

Од осталих спортских, образовних и културних активности у школи су деловале 

следеће:  

У Школи је био организован течај енглеског језика за ученике у сарадњи са 

«Stobbery Hill». Спортски клубови, кошаркашки „Мондобаскет“ и одбојкашки 

„Дунав“ користе фискултурну салу за кошарку и одбојку. Кошаркашки клуб „ Гирл 

баскет“ као и КК „Балкан“. Закуп сале плаћају од септембра до јуна и школа 

остварује знатне приходе од ова два клуба. Осим овога у клуб су укључени и наши 

ученици што веома позитивно утиче на њих. Ови клубови су више година корисници 

наше фискултурне сале и промовишу спорт на најбољи могући начин.  

У школи је радила пекара. Са радом пекаре смо задовољни.  

У школи је радила и књижара, која осим књижарских производа продаје и 

запаковане прехрамбене производе. Школа глуме је такође радила целе године са 

нашим ученицима. Од ових активности нису остварени неки значајни приходи, али 

зато рад са нашим ученицима, којима је ова школа глуме и намењена, сматрамо 

важнијим од прихода који ће бити остварени од ове активности. На крају школске 

године ова школа организује запажену представу за родитеље у којој глуме наши 

ученици полазници ове школе.  

Организована је бесплатна школа шаха у сарадњи са клубом „Делфин“. 

 
1. Кадрови, флуктуација, стање (мотивација, ефекти рада) 

Наставу се одвијала у складу са законском процедуром, налажене су адекватне 

замене за наставнике који су на боловању, тако да ученици нису губили од 

наставног процеса. 

2. Утицај срединских фактора на рад школе 
Школа се налази у најстаријем делу Новог Београда. Становништво је великим 

делом остарело и деце нема. Више од 30 година, у близини школе, није изграђена ни 

једна нова зграда, али је осетно да ученици из других крајева прелазе у нашу школу, 

на основу препорука. 

 

И ове школске године организован је меморијални турнир. Овај турнир, а то 

треба посебно нагласити и похвалити, је веома добро организован и школа је 

организаторима дала сваку потребну помоћ и подршку. Мислимо да овај турнир 

веома позитивно утиче на на децу у околини школе и на однос према школи.  
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Одржане су разне хуманитарне акције, учествовали смо у радионици „Окитимо 

новогодишњу јелку“ са ученицима/цама ОШ „Нови Београд“, како би код ученика 

развијали осећај за хуманост, емпатију и позитивно понашање. Такође смо 

расходоване кошаркашке табле донирали ОШ „Влада Обрадовић Камени“. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

Бројно стање ученика у на крају школске године: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред/одељ. Број ученика 

I/1 21 
I/2 20 
I/3 20 

УКУПНО 61 
II/1 27 
II/2 24 

УКУПНО 51 
III/1 20 
III/2 17 
III/3 19 

УКУПНО 56 
IV/1 21 
IV/2 24 

УКУПНО 45 
СВЕГА I - IV 213 

V/1 29 
V/2 29 

УКУПНО 46 
VI/1 25 
VI/2 21 

УКУПНО 46 
VII/1 24 
VII/2 24 
VII/3 21 

УКУПНО 69 
VIII/1 25 
VIII/2 20 
VIII/3 24 

УКУПНО 69 
СВЕГА V - VIII 230 

УКУПНО I - VIII 443 
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1. ОСИПАЊЕ, ФЛУКТУАЦИЈА, УЗРОЦИ ПРОМЕНА 

На почетку школске године имали смо 455 ученика распоређених у 20 одељења. Као 

што се може видети број ученика у току године је остао приближно исти.  

2. КВАРТАЛНЕ ПРОМЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РАСПОРЕДА У РАДУ 
ШКОЛЕ, ЕВАЛУАЦИЈА ПРОМЕНА 

Распоред часова је направљен на време и усвојен на  седници Наставничког већа 

30.08.2016. године. Распоред часова је у току године није мењан  и садржао је све 

облике образовно – васпитног рада. 

3. ОСТВАРИВАЊЕ КАЛЕНДАРА ЗНАЧАЈНИХ ПРОМЕНА 

Дан Школе обележен је 12. октобра пригодним програмом у позоришту „Пинокио“ 

свечаном академијом. 

Свети Сава је обележен 27. јануара 2016. године. 

Пробни завршни испит је одржан према календару Министарства просвете. 
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14 

 

1. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР, ОДНОСНО ОРГАН УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ, у 

школској 2016/2017. години одржао је до 31.08.2017. године осам (8) 

седница на којима је Школски одбор: 

1. Донео: 

• Школски развојни план 

• Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину 

• Анек годишњег плана рада школе; 

• План стручног усавршавања за школску 2016/2017. годину 

• Финансијски план и план набавки за 2017. годину 

• Измену финансијског плана и плана набавки за 2016. и 2017. годину 

• Одлуку о спорођењу Годишњег пописа 

• Одлуку о наградама ученицима 

 

2. Усвојио: 

• Извештај о раду школе у школској 2015/2016. години 

• Извештај о раду директора школе у школској 2015/2016. години 

(годишњи за 2015/2016. и полугодишњи за 2016/2017.) 

• Извештаје о реализованим екскурзијама и настави у природи   

• Извештај о попису за 2016. годину 

• Извештаје финансијском о пословању школе у 2016. години 

• Извештај о реализацији финансијског плана и плана набавки за 2016. 

годину 

• записнике са седница 

 

3. Одлучивао и о: 

• издавању школског простора 

• прослави дана школе (60. година од оснивања школе) 

• избору агенција за реализацију одређених садржаја у школи  

• о радовима у школи 

• Радном времену у школској 2017/2018. години  

• о екскурзијама и настави у природи за школску 2017/2018. 

години 

• о учешћу у пројектима школе 

 

4. Разматрао: 

• Успех на крају школске године 

• Успех на Завршном испиту 
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5. Упознат је са садржином Записника Просветне инспекције  (укупно 1 

) и Комуналне инспекције 

Посећеност седница је била задовољавајућа. Кворум је увек постојао, тако 

да није било одложених седница због недостатка кворума. Одсутни су 

редовно оправдали изостанак. 

Председник синдиката и представници Ученичког парламента нису узели 

учешће у раду Школског одбора, иако су били уредно позивани на 

седнице, али су изостанке оправдали. 

Седницама су редовно присуствовале директорка школе и секретар школе, 

а по потреби истима је присуствовао и рачунополагач школе. 

Извештај написали секретар школе и 

председник Школског одбора 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

На крају  школске 2016-2017. године одржано  је 8 (осам) седница 

Наставничког већа на којима су разматрана и решавана следећа питања: 
 

- Разматрање и  усвајање Годишњег извештаја о раду Школе за 

школску 2015/2016. годину 

- Разматрање и  усвајање Годишњег плана рада Школе за 2016/2017. 

годину 

- Извештај о раду директора 

- Припреме за обележавање  Дана школе 

- Разно (Припреме за недељу школског спорта за све ученике (октобар 

2016.) 

- Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог 

периода  

- Извештај са семинара 

- Разно   (једна ученица је ослобођена саставе физичког васпитања) 

- Усвајање распореда слободних активности 

- Усвајање Анекса годишњег плана  

- Упознавање са записником редовног комуналног и просветног 

надзора 

- Разно - Прослава Светог Саве (организација) 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

- Припрема за такмичење 

- Самовредновање 

- Семинари 

- Разно ( школске униформе, извршене мере инспекцијског надзора) 
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- Полугодишњи извештај о раду школе 

- Полугодишњи извештај о раду директорке 

- Извештај са семинара 

- Извештај са такмичења 

- Разно (књига обавештења после такмичења) 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја 

- Самовредновање 

- Извештај са семинара 

- Разно (успешно одржана промоција школе)  

- Анализа успеха и дисциплине ученика VIII разреда на крају школске 

године 

- Предлог и избор ђака и спортисте генерације 

- Самовредновање 

- Разно (захвалница због подржаног  турнира ,,Тројка из блока”) 

- Анализа успеха и дисциплине ученика  на крају школске године 

- Анализа успеха на завршном испиту (незванични резултати) 

- Подела одељења на наставнике (подложно променама) 

- Екскурзије седмих и осмих разреда – (предлог и усвајање измене 

трајања екскурзија и промена дестинација) 

- Разно (нема продаје школских часописа у школи; заказивање следеће 

седнице Наставничког већа за 21.08.2017.године). 

 

Извештај поднела 

Надежда Илић 

 

2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  

У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2016/2017.ГОДИНЕ 

 

Педагошки колегијум је, у току школске 2016/2017. године, одржао све 

планиране седнице у оквиру којих је анализирао тачке дневног реда 

предвиђене Годишњим планом рада школе, уз проширивање актуелним 

тема- у оквиру тачке Разно. 

Тачка дневног реда планирана за седницу у јануару, анализирана је уз 

планиране тачке дневног реда за фебруар, у оквиру исте седница одржане у 

фебруару 2017.године. 

Последња седница планирана је за август 2017.године када ће се и 

реализовати.   

 

Чланови Педагошког колегијума су редовно присуствовали седницама, 

укључивали се у разговор, дискусије, пужајући свој допринос изналажењу 

што бољих решења ради побољшања квалитета рада Школе.  
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Чланови, који су из оправданих разлога изостали, благовремено су 

обавестили чланове о разлозима одсуства. 

 

 

Годишњи извештај о раду Педагошког колегијума подноси записничар 

Педагошког колегијума - Едита Фабри Кошутић. 

 
 

јун 2017. године, Едита Фабри Кошутић 

Нови Београд  
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

УЧЕНИКА I  РАЗРЕДА 
 

Извештај о раду продуженог боравка ученика I разреда 

на крају школске 2016/2017. године 
 

НАСТАВНИК У БОРАВКУ 1. РАЗРЕДА:  Тања Спајић 

 

Продужени боравак је облик продуженог рада са ученицима млађих разреда 

основне школе и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи 

још један део дана, док су им родитељи на послу. Настао је као одговор на потребе 

запослених родитеља који немају других могућности за збрињавање своје деце, пошто 

су њихове школске обавезе, по правилу, краће од радног дана родитеља. Рад у боравку 

обухвата одмор за децу, ручак, израду домаћих задатака као и разне активности које су 

предвиђене програмом школе за продужени боравак. 

Свака група има свог професора разредне наставе који је задужен за рад са децом, 

бригу о деци и њиховој безбедности до времена када по њих долазе њихови родитељи. 

Боравак функционише по унапред усвојеном Плану и програму за сваку школску 

годину и са унапред формулисаним правилима понашања са којима су упознати и 

ученици и њихови родитељи на почетку школске године. 

Како би се на што квалитетнији и продуктивнији начин искористило време које 

ученици проводе у школи тј. боравку Планом и програмом рада прецизно су 

дефинисани за сваки месец тако да прате школско градиво и пружају ученицима 

могућност да пропуштено градиво у боравку надокнаде и затраже помоћ наставника за 
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све недоумице и нејасноће. Такође, ученицима се кроз планиране активности у току 

слободног времена пружа могућност да стекну нова знања и вештине кроз различите 

радионице – литерарне, ликовне, драмске и уметничке као и да кроз бесплатне садржаје 

у школи уживају у стицању знања и јачају свој такмичарски дух. 

У септембру месецу ученици се упознају са правилима понашања у боравку и 

својим обавезама. Домаћи задаци се завршавају у боравку које учитељ прегледа. 

Поред радовних задатака везаних за школске обавезе које ученици прво 

завршавају и вежбања у циљу утврђивања градива, у боравку су организоване и 

различите радионице. 

 

РАДИОНИЦЕ ОДРЖАНЕ У БОРАВКУ 1. РАЗРЕДА 

СЕПТЕМБАР 

1. Радионица – упознаваоница 

2. Да се боље упознамо – покажи шта знаш 

3. „ Ивин воз “ – музичка радионица 

4. Речник лепих речи – говорна радионица 

ОКТОБАР 

1. Кишобран – ликовна радионица 

2. Јесен – ликовна радионица 

3. Јесењи плодови и пластелин – ликовна радионица и пластично обликовање 

4. Живот и дело Надежде Петровић 

5. Чистоћа је пола здравља – говорна радионица 

НОВЕМБАР 

1. Сачувајмо природу – говорна и ликовна радионица 

2. „Ау, што је школа згодна“ – ликовна и музичка радионица 

ДЕЦЕМБАР 

1. Празници нам стижу – ликовна радионица 

2. Зима – ликовна радионица 

3. Новогодишње честитке – лепота речи и слике 

4. Поруке за Деда Мраза – говорна радионица 

ЈАНУАР 

1. Испричај ми причу – говорна радионица; 

2. Живот и дело Светог Саве – ликовна и говорна рдионица; 
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ФЕБРУАР 

1. Ваздухом стварамо ( ваздух и балончићи ) – ликовна радионица; 

2. Царство – чувамо наше другарство – Ликона и говорна радионица; 

 

 

МАРТ 

1. Мама и ја – ликовна и говорна радионица 

2. Најлепша мама на свету – музичка радионица 

3. Лепо понашање – говорна радионица 

4. У сусрет пролећу – ликовна радионица 

5. Моје жеље, наше жеље – ликовна и говорна радионица 

АПРИЛ 

1. Ускршње јаје – ликовна радионица 

2. Ускршњи зека – ликовна радионица 

3. „Зец коло води“ – музичка радионица 

4. Кад сам ја био/била, мали/мала... – говорна радионица 

5. Пријатељство – говорно и ликовно стваралаштво 

МАЈ 

1. Пекарски занат и пекарчићи – радионица 

2. Доживљаји са рекреативне наставе – говорна радионица 

3. Сунце – ликовна радионица 

ЈУН 

1. Мој стрип- пишем и стварам ( ликовна и говорна радионица ); 

2. Заједнички доживљаји у првом разреду – говорна радионица; 

3. Другарство ( За мог друга/ другарицу ) – ликовна и говорна радионица. 

Рад у продуженом боравку и радионице забележене су фотографијама и видео 

записима. Учитељица је припремила презентације које су постављене на сајт 

школе и које су саставни део личног портфолија. 

Радионице су организоване у циљу учвршћивања и проширивање стеченог знања, 

богаћење и проширивање речника, подстицање маштовитости и креативности, 

самосталног изражавања својих доживљаја путем линија, боја, музике... Организоване 

су игре у којима ученици показују свој таленат кроз плес, певање, глуму, рецитовање... 
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Едукативне, друштвене и кооперативне игре које су најчешће организоване у групном 

облику рада подстицана је сарадња међу ученицима, као и такмичарски дух. 

Деца су показала посебно интересовање и мотивисаност за креативне радионице и 

активности забавног карактера. 

У мају смо у боравку озбиљно приступили припремама ученика за 

предстојеће провере знања из српског језика, математике и СОН. Граматичким 

вежбама проверавали смо и утврђивали стечено знање из српског језика, али такође смо 

припремали и правописне вежбе за ученике. Утврђивали смо стечена знања из 

математике путем рада на задацима и путем игре „ Рачунам и учим“. Обрађене 

садржаје из СОН утврђивали смо путем игре и квиз питања. 

У јуну су организовани разговори на тему „Другарство“, где смо смишљали и 

записивали стихове о другарству, а затим су ученици имали задатак да нацртају шта је 

за њих другарство и да нацртају нешто за свог друга/другарицу. Радове ученика 

изложили смо на пано и тако улепшали нашу учионицу. 

Рад у продуженом боравку ученика одвијао се и реализован је према плану и 

програму. 

Формирана је хетерогена група ученика првог разреда. 

Боравак 1. разреда похађало је укупно 37 ученика. Од тог броја 18 ученика I2 и 19 

ученика I3. Од 16 часова су јој се прикључивали ученици из целодневне наставе првог 

разреда чији родитељи због пословних обавеза нису успевали да дођу по децу по 

завршетку саме наставе. 

Са ученицима првог разреда радила учитељица Тања Спајић. 

Продужени боравак првог разреда је у току целе школске 2016/2017. године  

радио је у поподневним часовима (након наставе). Рад је организован према дневном 

распореду. 

Распоред дневних активности за ученике првог разреда: 

Понедељак, уторак, среда и четвртак: 

1255 – 1315  - Преузимање ученика и припрема за ручак 

1315 – 1330  - Ручак 

1330 – 1410  - Слободно време 

1410 – 1540  - Самосталан рад – часови учења 

1540 – 1625  - Слободне активности 
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1625 – 1730  - Слободно време 

Петак: 

1210 – 1315  - Преузимање ученика,слободно време и припрема за ручак 

1315 – 1330  - Ручак 

1330 – 1410  - Слободно време 

1410 – 1540  - Самосталан рад – часови учења 

1540 – 1625  - Слободне активности 

1625 – 1730  - Слободно време 

При самосталном раду ученика посебно се водило рачуна о узрасту,  

индивидуалним способностима  и прилагођавању на школу. Већини ученика била је 

посебно мотивисана, а неким ученицима била је потребна помоћ наставника. 

Рад у продуженом боравку је био у свкодневној корелацији са редовном наставом 

и ваннаставним активностима. Такође, продужени боравак се укључивао у активности 

које је организовала школа: сусрет са песницима, приредбе, спортски дан, прослава 

Нове године, изложбе радова у холу школе и друго. 

Рад продуженог боравка се одвијао у учионици ученика 1.разреда, школском 

дворишту и школској трпезарији. Ученици су се према својим интересовањима 

опредељивали за различете слободне активности: драмске, рецитаторске, музичке, 

плес, шах, спортске, друштвене и забавне игре. 

 

СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

 

Активности су углавном биле по избору ученика и варирале су у зависности од 

броја ученика, времена долска и времена одласка. Ту је укључено време ручка и одмора 

као и припрема за наставу. Захваљујући лепом времену многе активности извођене су у 

школском дворишту. 

Активности у слободно време: 

o активности које подржавају формирање навика; 

o личне хигијене (одеће, обуће, прибора...); 

o уређивање радног простора у учионици; 

o дежурство у трпезарији, уређивање кутка у дворишту; 

o поштујемо Кућни ред школе; 

o игре кретања и штафетне игре ( мали полигон); 
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o игре без реквизита ( елементарне игре, жмурке ...); 

o игре лоптом ( Између две ватре, Прасе у средини, Фудбал, Кошарка ... ); 

o игре вијачом ( прескакање вијаче ); 

o игре уз музику ( Мизичке столце, Плеши и понови покрет, Врући 

кромпирићи...); 

o игре по избору ученика; 

o едукативне емисије, филмови, цртани филмови...; 

o читање књига и часописа за децу; 

o друштвене игре ( Шах, Не љути се човече, Домине, игре са картама ... ). 

 

ЧАСОВИ УЧЕЊА: 

o израда домаћих задатака по предметима (писање,цртање, бојење...); 

o утврђивање обрађених садржаја; 

o вежбање у складу са радом у настави; 

o примена, продубљивање – усвајање знања, умења и навика; 

o постепено увођење ученика у методе и технике учења. 

САМОСТАЛАН РАД УЧЕНИКА / ЧАСОВИ УЧЕЊА  

У потпуности су реализоване све активности везане за наставно градиво. Деца 

су имала могућност да вежбају и утврђују наставне садржаје из свих предмета. Активно 

су учествовала у раду и била мотивисана да већим залагањем дођу до још бољих 

резултата, покажу већу сигурност и бољу примену стечених знања. Домаћи задаци су се 

радили у тачно одређено време и обавезно је проверавана тачност свих задатака. 

Показало се да је уз одговарајући однос према раду, упорност и сталну контролу, успех 

ученика још бољи. Континуираним радом поједини ученици кориговали су повремене 

пропусте у учењу.  

  

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ: 

o језичке активности; 

o математичке активности; 

o музичке активности; 

o ликовне активнсоти; 

o физичке активности; 
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o драмске активности; 

o активности које развијају социјализацију и тимски рад ( друштвене игре у пару и 

тиму); 

o активности које имају ствралачки карактер ( изражавање речима, звуцима, 

покретима, бојама - певање дечијих песама, плес,  језичке игре, математичке 

игре, ликовно изражавање, драмске, рецитовање, пантомима, глума, мали огледи 

– откривање света ). 

У оквиру продуженог боравка ученици се укључују у разноврсне активности 

и креативне радионице које су реализоване тематски, по месецима и у складу са 

обрађеним садржајима. Деца су узимала учешће у свим слободним активностима, а 

нарочито су се истицала у активностима ликовног карактера, креативним 

радионицама и спортско-рекреативним активностима. Панои у учионицама и у холу 

школе тематски су мењани у складу са потребама и приликама. Ученици су активно 

учествовали у свим ваннаставним активностима, а у оквиру организације културног 

програма школе. Учествовали су у излагању радова у холу школе поводом Дана 

науке. У холу школе били су изложени радови ученика поводом Васкршње и 

Новогодишње изложбе. За све ученике организована је школа шаха коју су 

похађали заинтересовани ученици који су се добро пласирали на такмичењима 

организованим на територији града Београда.  

 

Циљеви и задаци рада у боравку су: 

o развијање радних навика; 

o организовано учење и израда домаћих задатака; 

o самостални рад ученика; 

o развијање колективног духа и социјализације; 

o развијање потребе за додатним радом и вежбањем; 

o развијање осећања одговорности према себи и другима; 

o организобање слободних активности према интересовањима ученика; 

o формирање навика личне хигијене; 

o уређивање радног простора . 

 

АКТИВНОСТИ:  

 У продуженом боравку реализоване су следеће активности:  
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o усклађиване су активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и 

са распоредом часова редовне наставе одељења чији су ученици укључени у 

продужени боравак; 

o организован је индивидуални рад ученика на изради домаћих задатака и 

савлађивању школског градива уз помоћ учитеља у боравку; 

o приликом рада користили смо све облике рада што подразумева рад у пару, 

фронтални рад, индивидуални  и групни рад; 

o планирали смо самостални рад ученика у зависности од узраста, предмета, као и 

од брзине савладавања нових наставних области, односно психо-физичких 

могућности сваког појединца, како би што лакше савладао дате садржаје и тако 

стекло самопуздање које је веома битно у раду сваког ученика; 

o усмеравање и мотивисање ученике, уз примену разних наставних метода и 

техника, у циљу што успешнијег осамостаљивања ученика за даљи  

индивидуални рад; 

o сарадња са учитељима у циљу што квалитетнијег рада са ученицима у 

продуженом боравку, као и размена мишљења, како би слика о напредовању 

сваког ученика била што потпунија; 

o сарадња са разредним учитељима је веома успешна. Учитељица из боравка 

редовно се информисала код учитеља о домаћим задацима и понашању ученика. 

Тако се на најбољи начин заједничким радом пратило напредовање сваког 

ученика. Учитељи су указивали на ученике са којима треба више радити на 

разликовању слова, техници читања, лепшем писању и на оне ученике са којима 

треба вежбати сабирање и одузимање; 

o сарадња са стручном службом је била веома добра; 

o ученици су укључивани у друштвена збивања средине у којој се школа налази; 

o ученици су учествовали у обележавању значајних датума које школа прославља; 

o оспособљавање ученика за руковање разним наставним средствима; 

o сусрети са песницима; 

o сарадња у групи; 

o сарадња са родитељима. 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима је свакодневна и реализује се на више начина: 

o присуствовањем родитељским састанцима; 
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o индивидуалним разговорима; 

o слањем порука родитељима. 

Свакодневним преузимањем ученика вођени су индивидуални разговори са 

родитељима  у вези учења, потешкоћа у раду, напредовања у раду, понашању, дружењу 

и обавезама за ручак. 

Већину ученика треба похвалити за веома успешно савладане све наставне 

садржаје, активно учешће у раду, дружењу и примерно понашање. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ УЧИТЕЉА 

ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Наставници у продуженом боравку су присуствовали на Акредитованим 

програмима стручног усавршавања, као и на осталим облицима стручног усавршавања, 

што је заведено у посебном извештају за стручно усавршавање и напредовање.  

 

 

Учитељ у продуженом боравку 1. разреда 

Тања Спајић                                                                                              Београд, 28.7.2017. 

год.                                                                          

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА УЧЕНИКА II 

РАЗРЕДА НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2016/ 2017. ГОДИНЕ 

Продужени боравак је облик продуженог рада са ученицима млађих разреда 

основне школе и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи 

још један део дана. Настао је као одговор на потребе запослених родитеља  који немају 

других могућности за збрињавање своје деце због дужине радног времена.  

 Рад у боравку обухвата одмор за децу, ручак, израду домаћих задатака као и 

разне активности које су предвиђене програмом школе за продужени боравак. 

 

Током првог полугодишта школске 2016/2017. године  у школи су формитане 

две групе продуженог боравка.  

 

• Прва група продуженог боравка -  ученици првог разреда ( I2  и  I3 ); 

• Друга група продуженог боравка - ученици другог разреда (II2 и II1). 

 

На основу потребе и испуњености свих захтева од 10. октобра 2016. године 

продужени боравак другог разреда је функционисао као самостална група. Њу је 

чинило 22 ученика II2  разреда ( класично одељење) и 5 ученика II1 ( целодневна 
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настава).  Укупно 27 ученика другог разреда. Ученици из целодневне наставе, чији 

родитељи због пословних обавеза нису успели да дођу по њих, од 15:20 часова су се 

прикључивали групи. Са њима је радила учитељица Драгица Јовановић.  

 

Продужени боравак првог и другог разреда је у току првог полугодишта 

школске 2016/2017. године реализован у поподневним часовима након редовне наставе. 

Рад је организован према дневном распореду. 

 

 

Распоред дневних активности за ученике II разреда: 

 

После подне 

12,10 – 12,30 Припрема за ручак 

12,30 – 13,00 Ручак 

13,00 – 13,30 Слободно време 

13,30 – 15,00 Самосталан рад – часови учења 

15,00 – 16,30 Слободне активности 

16,30 – 17,30 Слободно време 

 

 

Продужени боравак је функционисао по унапред усвојеном Плану и програму за 

сваку школску годину и са унапред формулисаним правилима понашања. На почетку 

школске године ученици и њихови родитељи се упознају са начином рада продуженог 

боравка. 

Како би се на што квалитетнији  и продуктивнији начин искористило време које 

ученици проводе у школи тј. боравку, План и програм рада прецизно је дефинисан  за 

сваки месец тако да прате  школско градиво и пружа могућност ученицима да 

пропуштено  надокнаде и затраже помоћ учитеља за све недоумице и нејасноће.  

Кроз часове учења свакодневно су рађени домаћи задаци. По потреби одређени 

садржаји су појашњени фронтално и индивидуално. Завршени задаци су прегледани, а 

грешке уочене и исправљене кроз појединачни рад са учеником. После  израде домаћих 

задатака, сходно времену, ученици су имали могућност да добију материјал који прати 

градиво. Вршене су и припреме за контролне задатке. 

 

  Слободне активности су такође унапред планиране. Ученици су имали 

могућност да стекну нова знања и вештине кроз различите радионице - литерарне, 

драмске, ликовне, музичке, спортске, математичке и језичке игре, мали огледи – 

откривање света. Организовани су разговори под називом - Округли сто (Различити, а 

једнаки) с циљем подстицања сарадње и толеранције међу ученицима. 

У октобру су поред редовних задатака везаних за школске обавезе које ученици 

најпре завршавају, организовани  разговори о Дану школе, планираном програму. 

Усвојене су нове информације о Надежди Петровић, школи некада и сада. Ученици су 

помогли око уређења паноа у учионици. Израдили су и позивнице за прославу 60 

година од оснивања школе.  

Део времена посвећен је разговору о толеранцији различитости, толеранцији у 

школи. Израђен је пано на тему « Толеранција и дрво богатства ».  

 Такође, направљени су змајеве, слагалице, мурал. Уз помоћ учитељице ученици 

су драматизовани примере толеранције и добре сарадње. 

Организоване су и спортске активности (кошарка, фудбал, бацање и додавање 

лопте на различите начине).  
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 У новембару месецу део времена је био посвећен рециклажи, новим изумима. 

Од картона, папира, новина, пластицних кеса, флаша, затварача издрађена је торта, 

сове, аутомобили. Дечји радови били су изложени у холу школе. Цртежи са идејним 

решењима за нове изуме били су изложини  на пано у учионици.  

У складу са планираном лектиром за други разред проширено је знање о песнику  

Добрици Ерићу. Његове познате песме деца су илустровала, рецитовала и певала. 

Такође је урађен пано посвећен овом дечјем песнику. 

Током новембра биле су заступљене игре у којима су ученици показали таленат 

за плес, певање, глуму, рецитовање, спорт. 

Едукативним и друштвеним играма које су најчешће организоване у групном 

облику рада подстицана је сарадња међу ученицима, као и такмичарски дух. 

Месец децембар у продуженом боравку је протекао у припреми Новогодишњег 

програма. Он је обухватао рецитаторске, музичке,  драмске (представа « С Деда 

Мразом око света»), плесне кореографије и друго. Уз помоћ учитељице у боравку деца 

су ово дешавање припремила за родитеље, наставнике школе, другаре и све 

заинтересоване. Програм је одржана 29. децембра 2016. године. Ученици су побрали 

многе аплаузе и позитивне коментаре публике. 

Поред припреме за Новогодишњи програм деца су учествовали и у ликовној 

радионици која је имала за циљ израду паноа «Зимске чаролије», украса за јелку, 

библиотеку.   

Такође, дате су потребне информације о хришћанском празнику Божићу. 

У јануару су обрађене теме «Срећа» и «Свети Сава». Деца су говорила шта их 

чини срећним, израдила мерач среће и срећну кутију.  

Поводом школске славе Свети Сава  ученици су проширили знање о животу и 

раду светитеља. Прикупљени су нови текстови, гледали филмове са интернета.  Пано су 

чиниле песме, приче, цртежи са ликом светитеља, његове породице, манастира. 

Организован је  и квиз знања о Светом Сави. Ученици су проширили знање и о 

народним обичајима за крсну славу.  

Група продуженог боравка другог разреда је добила музичку тачку у програму 

поводом Школске славе. Одабрани ученици су учествовали као певачка група. 

Припремљене су песме « Ко удара тако позно» и « Два анђела шеташе». Уз прву песму 

је усклађена пратња на флаути ученице четврог разреда. 27. јануара 2017. године 

родитељи, наставници, ученици и сви заинтересовани су присуствовали програму, 

прослави школске славе. Деца су и овог пута добила аплаузе публике, похвале 

наставника. 

Рад у првом полугодишту приказан је и кроз презентацију која је постављена на 

школски сајт. 

 

II полугодиште 

 

Током фебруара реализована је тема „ Неговање старих народних обичаја и 

културне баштине“. Ученици су имали прилику да се упознају са нашом културном 

баштином, заштитником винове лозе и виноградара Св. Трифуном, народним 

обичајима који се практикују за празнике, старим занатима и некадашњим дечјим 

играма. Осим наведеног упознати су са Етнографским музејом. Израђен је тематски 

пано. 

Ученици су уз инструкције учитељице у продуженом боравку користили 

одговарајућу литературу и информације са интернета. Остварена је корелација са 

светом око нас, ликовном културом, српским језиком.  Поједине старе дечје игре 

остварене су кроз спортске активности. 
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У марту се говорило, писало и креативно изражавало на тему „ Љубав“. Ова 

животна вредност била је усмерена према свима, а посебно мајкама, бакама. За Дан 

жена израђене су честитке ( сликање) и цветови од креп папира. За тематски пано „ 

Моја мама“ урађени су цртежи. 

 У оквиру теме „ Брига о млађима“ осмишљавани су занимљиви садржаји за 

предшколце. Другаци су од пластелина извајали фигурице јунака цртаних филмова, као 

и разних животињица. Кроз скеч „Страшан сан“ на занимљив начин су приказани 

наставни предмети.  

 Трећа тема у овом месецу била је „ Јединство“. Кроз едукативне радионице 

развијана је свест о значају јединства и сложности. Ученици су у тимовима стварали 

приче и поруке. Кроз музичке игре остварена је добра сарадња. 

 Свест о значају читања развијана је кроз тему „ Књига је најбољи друг“. 

Ученици су оспособљавани за презентовање омиљене књиге и писца, енциклопедије за 

децу. Литерарно су се изражавали на тему по избору, такмичили у знању о познатим 

писцима и њиховим делима, посетили библиотеку, израдили тематски пано. 

 У априлу су реализоване теме „ Васкрс“ и „ Екологија“.  

Кроз прву тему проширено је знање о најрадоснијем хришћанском празнику и 

шта симболизује у српској традицији. Израђени су симболи у вези Васкрс који су нам 

били потребни за тематски пано. Прикладни цртежи на папиру предати су на конкурс у 

организацији Подворје Руске Православне Цркве у Београду. Осим ликовног и 

литерарног изражавања било је заступљено и музичко изражавање. Другаци су научили 

песму „ Људи ликујте“. Наше активности су приказане кроз презентације „ Васкрс у 

продуженом боравку другог разреда“ и „ Васкрс у нашој школи“. 

 Задаци друге теме били су да се развије свест о значају и улози екологије, 

битности позитивног става према природи и начинима заштите планете Земље. 

Прилагођено овом узрасту објашњен је појам екологија. Израђена је кутија за одлагање 

отпада и органа „ Еко патрола“. На основу запажања из патроле реализована је акција 

уређења животног простора – школског дворишта. Нашој акцији добровољно су се 

прикључили и поједини четвртаци. То је био мали допринос поводом  Дана планете 

Земље. Ова акција је такође приказана кроз презентацију. Деца су похваљена од 

учитеља и родитеља за спремност у борби против загађења животног простора, 

планете. Кроз драмски приказ „ Екологија“ деца су могла да, помоћу глуме повежу 

нови појам са свакодневним животом. 

 Скеч „Страшан сан“ припремљен у претходном месецу другаци су приказали 

родитељима 20. априла 2017. године на родитељском састанку.  

 Током маја у оквиру теме „ Здравље“ развијана је свест о здрављу као „ 

највећем богатству“, подстицане су позитивне животне навике. Вођени су разговори о 

значају хигијене тела, косе, руку. Након прикупљених информација о правилној 

исхрани израђен је групни рад на тему „ Разноврсна и редовна исхрана“. Стављен је 

акценат и на значај физичких активности за психофизичко здравље. 

Поводом Дана породице ( 16. маја), а у оквиру истоимене теме разговарали смо о 

значају и улози породице, прецима и потомцима, израдили породично стабло, цртали 

чланове уже породице. 

Трећа тема у месецу била је „ Одговорност“. Вођени су разговори и писани 

састави кроз које је приказано одговорно понашање.  Драмски су представљени 

примери одговорног и неодговорног понашања. 

            На крају месеца је реализована тема „ Брига о животињама и биљкама“. 

Ученици су помоћу интернета сазнали основне податке о Ботаничкој башти и 

актуелним изложбама у Галерији природњачког музеја. Вођени су разговори о 
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прикладним биљкама за учионицу, израђени модели (глинамол)  и слике (акварел) 

занимљивих и необичних животиња. Уређен је пано на наведену тему. 

 У јуну су обрађене теме „ Мир“ и „ Игра без граница, маскенбал“. Литерарно, 

ликовно и драмски реализована је тема мир. Кроз спортске активности показан је фер-

плеј. Припреме за маскенбал остварене су кроз слушање омиљених композиција, плес 

за децу. Након израђених маски реализован је маскенбал.  

 Активности ученика током другог полугодишта су такође приказане кроз 

презентацију која је на сајту школе. 

Слободно време ученика реализовано је у школском дворишту или учионици. 

Време  на ваздуху коришћено је за различите игре лоптом („Фудбал“, „Између две 

ватре”, „ Кошарка“...),  „Штафетне игре“, јурке, жмурке, прескакање вијаче и друге. У 

зимском периоду практиковане су игре на снегу.  Слободно  време проведено у 

учионици коришћено је за друштвене игре („Шах“, „Меморије“, „ Не љути се човече“, „ 

Занимљива географија“...), читање дечјих књига и часописа, слушање  прикладне 

музике по избору ученика, гледање цртаних и других филмова, разговар о пожељним и 

непожељним облицима понашања, као и активностима  које подржавају формирање 

добрих навика ( лична хигијена, уређење радног простора у учионици и друго). 

Рад продуженог боравка другог разреда се одвијао у  учионици II2 , школском 

дворишту,  трпезарији и школској библиотеци. 

На крају првог полугодишта ученици су дали предлоге и сугестије за 

унапређење, побољшање рада. У другом полугодишту реализовани дати предлози. 

Део фотографија и већи број презентација које приказују рад групе продуженог 

боравка другог разреда постављен је на школски сајт. 

 

 

Радне активности учитеља у продуженом боравку другог разреда 

  

У продуженом боравку реализоване су следеће активности:  

 

• Усклађене су активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и са 

распоредом часова редовне наставе одељења другог разреда 

• Организован је индивидуални рад ученика на изради домаћих задатака, а уз 

помоћ учитеља у боравку 

• Приликом рада били су заступљени сви облици рада тј. рад у пару, фронтални 

рад, индивидуални  и групни рад 

• Планиран је самостални рад ученика у зависности од предмета,  брзине 

савладавања нових наставних области, а циљу лакшег усвојања датих садржаја и 

стицања самопоуздања у раду 

• Примењене су различите наставних методе и технике које су усмеравале и 

мотивисале ученике ка осамостаљивању у раду 

• Остварена је сарадња са учитељицама другог разреда у циљу што квалитетнијег 

рада са ученицима у продуженом боравку 

• Праћене су и поштоване иницијативе од стране учитељица другог разреда кроз 

заједничке састанке ради континуираног међусобног информисања 

• Остварена је добра сарадња са Стручном службом  

• Ученици су укључивани у друштвена збивања средине у којој се школа налази 

• Ученици су учествовали у обележавању значајних датума које школа прославља 

• Организовани су јавни наступи 

• Остварена је сарадња са родитељима  
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• Остварена је сарадња у групи продуженог боравка другог разреда као и са 

другим ученицима школе. 

  

Свакодневним преузимањем ученика вођени су индивидуални разговори са 

родитељима о учењу, потешкоћама у раду, напредовању у раду, понашању, дружењу и  

актуелним темама.  

 

 

                                                                                               учитељица у продуженом 

боравку                                                             

                                                                                                            Драгица Јовановић 

 

3. ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА 

Први разред 

Годишњи извештај о раду одељењског већа првог разреда 
1. Број ученика по одељењу на крају 2016/17. школске године, разредне 

старешине:  

 

2. Број одржаних седница у току школске 2016/17. године  

Планирано и одржано осам седница. 

* Прва седница : 1.септембар 2016. 

- припреме за почетак школске године ( организација рада, распоред часова, израда 

планова, организација допунске наставе); 

-припрема програма за пријем првака; 

- провера познавања слова и технике читања; 

- распоређивање ученика. 

*  Друга седница: 18. октобар 2016. 

- пријем првака у Дечији савез; 

-текућа питања. 

* Трећа седница: 9. новембар 2016. 

- анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја; 

- резултати допуске наставе; 

-  посете и излети; 

- месечно планирање градива; 

- Дани науке  

* Четврта седница: 9. децембар 2016. 

-израда контролних вежби и тестова знања; 

- договор о посети вртићима; 

Разред Одељењски старешина Број 

дечака 

Број 

девојчица 

Укупан 

број 

ђака 

1/1 Едита Фабри Кошутић/ Милена Симишић  8 13 21 

1/2 Надежда Илић 6 13 19 

1/3 Љиљана Алимпић 6 14 20 

укупно  20 40 60 
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- Новогодишњи празници; 

- рекреативна настава. 

* Пета седница: одржана 31. јануара 2017. 

- анализа успеха и владања на крају првог полугодишта шк. 2016/17. године; 

- реализација програмских садржаја. 

* Шеста седница одржана је 10. априла 2017. 

- анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја шк. 2016/17. године; 

- припрема контролних задатака; 

- Отворена врата - промоција школе - одржана 29. марта: 

-резултати такмичења "Кенгур без граница" 

* Седма седница -  одржана 5. маја 2017. 

- организација рекреативне наставе; 

- договор о изради годишњих тестова; 

- анализа реализације посета и излета. 

* Осма седница - одржана 20. јуна 2017. 

- успех и владање ученика на крају другог полугодишта; 

- реализација плана и програма; 

- извештај о раду Разредног већа. 

3. Број неодржаних часова по одељењима на крају школске 2016/17. године: 

На крају школске 2016/17. године неодржано је укупно 6 часова енглеског језика . 

Сви остали планирани часови су одржани. 

 

4. Остварене посете ван школе: 

- 4. октобар 2016. посета биоскопу "Фонтана" где су гледали филм " Храбри витез 

Тренк"; 

- 15.децембар 2016. Фестивал науке на Београдском сајму; 

Предмет 1/1 1/2 1/3 неодржано 

Српски језик 180 180 180  

Енглески језик   70 (-2) 70    (-2) 70     (-2)         6 

Ликовна култура 36 36 36  

Музичка култура 36 36 36  

Свет око нас 72 72 72  

Математика 180 180 180  

Физичко васпитање 108 108 108  

Верска настава 36 36 36  

Грађанско васпитање 36 36 36  

Лепо писање 36 36 36  

ЧОС 36 36 36  

Уметничка радионица 37 36 36  

Допунска настава  36 36 36  
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- 26. (1/1) и 30. (1/2 и /1/3)  децембар 2016. прослава Нове године, филм , наступ 

мађионичара и учествовње у заједничком плесу; 

- 23.јануар 2017. "Свети Сава", позоришна представа, Тетатар 78. 

-22.фебруар 2017. позоришна представа „Звездарски витез“, Позориште "Бошко Буха" 

Рекреативна настава од 10. маја до 17. маја 2017. године у Сокобањи: 

- 10. маја - шетња Градским  парком - Сокобања; 

- 11. мај - излетиште "Борићи" , видели летњу позорницу "Врело" (која се реновира) и  

Хајдук Вељкову чесму (Сокобања); 

- 12. мај  -  парк "Бањица" , Хамам  - турско  купатило из 15.века (Сокобања); 

- 13. мај - парк "Бањица" (Сокобања); 

- 14. мај - шетња до излетишта "Лептерија" - проглашен Пределом изузетних одлика, и 

повретак другим путем поред Видиковца (Сокобања); 

- 15.мај - излетиште "Борићи" - Сокобања. 

5. Огледни часови: 

Надежда Илић  1/2 - 26. октобар 2016. српски језик - „Јесења песма“ - обрада 

Милена Симишић 1/1,  - 1. новембар 2016. српски језик - Гласови и писана слова Кк, 

Жж и Хх  -обрада . 

Едита Фабри Кошутић 1/1 -  12. децембар 2016. математика - Претходник и следбеник 

броја - обрада. 

Милена Симишић  1/1   - 2. март. 2017.  СОН – Нежива природа - утврђивање 

Љиљана Алимпић 1/3 -  21. март . 2017.  српски језик -  „Славујак“  - обрада 

Надежда Илић 1/2 - 12. април 2017.  срски језик „Голуб и пчела“ - обрада 

Едита Фабри Кошутић 1/1-  30.мај 2017.  физичко васпитање: Елементарне и штафетне 

игре 

6. Посете директорке и педагога школе  

1/1 - 26. октобар 2016. Скуп, члан скупа, припадање - утврђивање,  

Едита Фабри Кошутић - математика 

1/1 - 27. октобар 2016. Правила понашања и опасности у саобраћају,  

Милена Симишић - свет око нас 

1/2 - 26. октобар 2016. "Јесења песма" Д. Радовић - обрада , 

 Надежда Илић - српски језик 

1/3 - 24. новембар 2016. "Нема за мачке школе" Г. Витез - обрада,  

 Љиљана Алимпић - српски језик 

7. Предавања и представе на којима су ученици присуствовали у оквиру школе: 

Сусрет са писцем  

Приче из Зоограда – Владан Зец 

28. 3. 2017. 

Спортски камп – презентација   Вања Грбић 18. 5. 2017. 

Интерактивна представа „Игра се игра“ 

АRTBEAT тим 

22. 5. 2017. 

Презентација програма здраве исхране и здравог 

живота     -   Саша Плећевић 

29. 5. 2017. 

 

8 . Учешће у приредбама: 

Приредба поводом Светог Саве, 27. јануара 2017,  ученици 1/1, 5 ученика. 

Одељењска приредба 1/1, 31. јануара 2017. 

Приредба поводом Дана жена 1/1, 8. март 2017.  

 

Завршне одељењске приредбе   



 
 

33 

 

1/1 -1  - 12. јуна 2017. 

1/2 - 8. јуна 2017. 

1/3 - 12. јуна 2017. 

Приредбе су успешно изведене пред родитељима и другим гостима. 

8. Учешће у другим манифестацијама: 

- 8. октобар " Трка за срећније детињство" - хуманитарна трка у организацији ЦК; 

- октобар 2016. Недеља школског спорта; 

- у децембру 2016. "Један пакетић много љубави", акција прикупљања слаткиша  у 

организацији Црвеног крста. 

9. Провера остварености по стандардима: 

 - На почетку школске године, крајем септембра, је урађена провера познавања слова и 

технике читања.  

- Ученици 1. разреда нису радили проверу по стандардима, јер то није било ни 

планирано, као ни полугодишњи тест знања. 

- На почетку другог полугодишта су урађени полугодишњи  тестови знања из 

математике и српског језика, које је припремила педагошкиња школе. Резултати 

тестова су презентовани на састанку Стручног већа. 

- У току марта је урађена провера разумевања прочитаног, резултати презентовани на 

Стручном већу. 

- У јуну су рађене годишњи тестови знања из српског јетика, математике и света око 

нас, резултати презентовани на Стручном већу. 

10. Семинари:  

Љиљана Алимпић Мултимедијални садржаји у 

фукцији образовања 

23-25.9.2016. 237 24   

  Интеракцијом ученика и 

наставника до сложених 

захтева у математици 

28. 11. 2016. 265 8   

  Сингапурска математика-од 

проблема до решења 

28. 1. 2017.  278 8   

  Примена метода и техника 

мапа учења, брзог читања, 

памћења у настави и 

интеграција у образовни 

систем 

4-5.3.2017. 297 16   

Надежда Илић Мултимедијални садржаји у 

фукцији образовања 

23-25.9.2016. 237 24   

  Интеракцијом ученика и 

наставника до сложених 

захтева у математици 

28. 11. 2016. 265 8   

 "Покренимо нашу децу"  

Пројекат МПНТР и "Аква 

виве" 

18.2.2017.  8  

  Примена метода и техника 

мапа учења, брзог читања, 

памћења у настави и 

интеграција у образовни 

систем 

4-5.3.2017. 297 16   
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Милена Симишић Мултимедијални садржаји у 

фукцији образовања 

23-25.9.2016. 237 24   

  Интеракцијом ученика и 

наставника до сложених 

захтева у математици 

28. 11. 2016. 265 8   

  Развојни поремећаји деце 

ранијег школског узраста 

10 -11.12. 

2016. 

299 16   

 „Актуелности у основном 

образовању и васпитању“ - 

саветовање 

18. 1. 2017.   3 

  Сингапурска математика-од 

проблема до решења 

28. 1. 2017.  278 8   

  Примена метода и техника 

мапа учења, брзог читања, 

памћења у настави и 

интеграција у образовни 

систем 

4-5.3.2017. 297 16 1 

  Играње улога у функцији 

развоја знања и животних 

вештина деце/ ученика 

18.5.2017.     2 

Едита Фабри 

Кошутић 

Мултимедијални садржаји у 

фукцији образовања 

23-25.9.2016. 237 24   

  Паметне фасцикле-слагалице 

-  да ученик учи, вежба, зна 

28. 1. 2017.  425 8   

  Примена метода и техника 

мапа учења, брзог читања, 

памћења у настави и 

интеграција у образовни 

систем 

4-5.3.2017. 297 16   

  Дани зелене енергије 25.3.2017.     2 

 

11. Мере унапређења васпитно-образовног рада: 

У току овог школске године  присуствовале смо веома корисним семинарима који су 

нам омогућили примену наученог ради унапређивања васпитно-образовног рада.   

Примењују се сва расположива средства која нам омогућавају примену мултимедије у 

настави. Ради успешније примене потребно је набавити видео бим и за учионицу 1/1. 

Даље наставити рад на унапређивању технике читања и разумевања прочитаног, као и 

редовној провери напредовања. 

12. Учешћа на конкурсима: 

Ликовни конкурс "Нећу да бригам хоћу да се играм" у организацији Пријатеља деце 

Новог Београда - освојено 1. место, 1/3. 

Учествовали на конкурсу "Форма идеале" - Моја идеална соба нацртај обоји и освоји. 

13. Такмичења 

Ученици првог разреда су учествовали на међународном математичко такмичењу 

“Кенгур без граница”  које је одржано 16. марта 2017. године.    

Један ученик 1/2 и два ученика 1/3 су добили похвале и дипломе због остварених 

запажених резултата. 

* Учешће у пројекту ”Покренимо нашу децу”  Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја  са Српским савезом професора физичког васпитања и спорта и 
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Aqua Viva, брендом  компанијом ”Књаз Милош”. Програм који има за циљ увођење 

свакодневне 15-о минутне физичке активности за ученике од првог до четвртог 

разреда. 

У овом програму смо учествовали од марта па до половне месеца маја 2017. године. 

Извештај подноси  

Љиљана Алимпић, руководилац разредног већа првог разреда 

 

Други разред 

ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 2. 

РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 
1. Број ученика по одељењу, разредне старешине:  

II разред 

Разред Одељенски старешина 
Број 

дечака 

Број 

девојчица 

Укупан број 

ђака 

II1 
Оливера Мозетић 

Милина Катић 
12 16 28 

II2 Милојка Тадић 15 8 23 

ПБ II2 II1 Драгица Јовановић 17 10 27 

 

2.Број одржаних седница  у  2016/17. години :  7 (седам) седница 

Прва седница : 1. 9. 2016. година 

Дневни ред: 

- Распоређивање новоуписних ученика 

- Месечно планирање наставног градива и месечне посете позориштима 

- Израда планова рада ОС 

- Израда  распоредa часова 

- Организација допунског и додатног рада и слободних активности  

- План посета и излета 

- Припрема програма за школску приредбу 

 -Припрема програма за пријем првака у организацију „Пријатељи деце“  

- Прављење иницијалних тестова 

- Разно 

     Закључци:    

- У одељењу II1 је 26 ученика (дечака 10 и девојчица 16). На почетку школске године 

2016/2017.године у одељење се уписао један ученик, тако да одељење II1 сада има 27 

ученика  (дечака 11 и девојчица 16). 

 - Одељење II2 има 22 ученика (дечака 14 и девојчица 8). Уписан је на почетку школске 

године у одељење један ученик , тако да их сада има 23 (дечака 15 и девојчица 8). 

- Учитељи II разреда су урадили глобални план рада и проследили га педагогу школе. 
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- Месечни планови рада за текући месец биће урађени  до петог септембра.  

 - Плани и програм рада одељенског старешине је урађен и прослеђен педагогу школе. 

-Распоред часова рада је урађен за оба одељења другог разреда. 

-Договорено је да се допунска настава у месецу септембру организује за све ученике у 

одељењу, а да се од октобра настава организује за ученике којима је неопходан 

индивидуални рад. 

- Планиране су посете и излети током школске године. Планирана је настава у природи 

у Соко- бањи у месецу мају-јуну 2017.године.  

-Припрема програма за школску приредбу је урађена и подељена су задужења. 

 -Приредба поводом пријема првака у Дечји савез „Пријатељи деце Нови Београд“  

биће одржана у октобру и припреме су у току.  

-Учитељи другог разреда су припремили иницијалне тестове из српског језика, 

математике и света око нас. Договорили смо се о уједначавању критеријума 

оцењивања. Када ученици ураде тестове, прегледати и анализирати постигнућа. У циљу 

тога радити на мери ради постизања остварености стандарда образовања. Договорено је 

да се припреме и тестови за проверу разумевања прочитаног. 

 

Друга седница: 26. 10. 2016. године 

Дневни ред: 

-Израда контролних вежби 

-Пријем првака у организацију  „Пријатељи деце“ 

-Разно 

Закључци: 

-Вежбе из српског језика, математике и света око нас реализују се по  предвиђеном 

плану и програму за ову школску годину. Све писмене провере радимо уз договор и 

исти је критеријум оцењивања. 

- 8.9.2016. године обележен је Међународни дан писмености у библиотеци школе. 

Предавање је одржао библотекар школе. 

- 22.9.2016. године Презентација школе “Ментална аритметика “. 

- Презентација Кошаркашког клуба“GIRL“ баскет у нашој школи 23.9.2016.године. 

- Ученици II1 разреда су 23.9.2016. године били у позоришту “Пинокио“ и одгледали 

„Речну сирену“.  

-Ученици другог разреда посетили су и биоскоп „Фонтана“ и уживали у филму 

„Храбри витез Тренк“, 5.10.2016. године. 

- 6. 10. 2016. Одржана је презентација кошаркашког клуба "Балкан". 

- 8. 10. 2016. године одржана је "Трка за стећније детињство", акција Црвеног крста. 

- Недељу школског спорта, 10 – 14. 10. 2016. ученици  II1 и II2 су обележили тако што 

су 10. 10. 2016. године одиграли штафетне игре. 

- Поводом  Дана школе, у позоришту “Пинокио“, 12. 10. 2016. године одржана је 

приредба у којој су учествовала три ученика II1 одељења, представили се рецитујући 

песму "Пионирска заклетва". 

-Поводом пријема првака у Дечји савез, “Пријатељи деце“, Нови Београд, 

18.10.2016.године,  одржана је приредба у библиотеци школе са почетком у 12 часова. 

Ученици другог разреда су песмом, игром и глумом припремили програм за прваке. 

Деца су послужена бомбонама, подељени су им беџеви и Добродошлица. 

 

 

 

Трећа седница:   9. 11. 2016. године 

Дневни ред: 
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- Одељенско веће утврдило успех и владње ученика на крају првог тромесечја 

-Разно 

Закључци: 

- Сви ученици су савладали план и програм предвиђен за овај период. Са ученицима 

који имају потешкоћа у раду, редовно се ради на часовима допунске наставе.  

Са ученицима се редовно ради на разумевању прочитаног текста из српског језика, 

света око нас, чувара природе, грађанског васпитања у оба разреда. 

- Поједини ученици праве несташлуке како на одмору , тако и на часовима редовне 

наставе, па због тога треба радити на концентрацији на часу, као и толеранцији у игри.  

- 7. 11. 2016. године у одељење II1 уписан је  један ученик, тако да сада одељење броји 

28 ученика (12 дечака и 16 девојчица ). 

 

Четврта седница: 24. 11. 2016. године 

Дневни ред:  

- Резултати допунске наставе 

- Дани науке 

- Разно 

Закључци: 

- Ученици успешно савладавају програм допунске наставе српског језика и математике.  

- Тематска недеља поводом Дана науке „Заштита животне средине - рециклажа“ од 14. 

11. 2016. до 18. 11. 2016. године. 

Учитељи другог разреда су прилагодили часове: 

Српски језик 

Тематски речник: Човек и природа 

Анализа текстова „Добро дрво“, Шел Силверстејн 

                               „Како спасити дрво“ 

                               „Сади дрво“, Ј. Ј. Змај 

                              „Кад би дрвеће проговорило“, Григор Витез 

Математика 

Пригодни примери о рециклирању у текстуалним задацима. 

Свет око нас II2 

Улога човека у очувању природе 

Чувари природе II1 

Од старих нове ствари 

Пратим како се природа мења 

Музичка култура II1 

Слушање и певање песама о природи 

Музичка култура II2 

Песма Јованина и Андријина загонетка, Г. Илић 

Ликовна култура II1 

Спајамо, градимо, нешто ново радимо ( преобликовање материјала или предмета 

њиховим спајањем ) 

Руке у тесту II2 

Прича о настанку и рециклажи папира 

Огледи са папиром: Колико је јак папир 

Час одељенског старешине II2 

Писање еколошких порука 

Креативна радионица  

Шта се може направити од материјала за рециклажу 
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У холу школе напављена је изложба. Одељење II1 је изложило ликовне радове на 

којима је била комбинација природних материјала – вуна, гранчице, текстил, вата... ( 

куће, птице, ветрењаче, воћњак, дрво...) 

Одељење II2 се представило животињама које су рађене од ролни тоалет папира. 

Учитељица у боравку је са својом групом ученика направила Торту од рециклираног 

материјала. 

- На родитељским састанцима у оба одељења другог разреда одржано је предавање за 

родитеље на коме су родитељи упознати са бројчаним оцењивањем и начином 

оцењивања ученика. Сагласни су да критеријум оцењивања треба да буде реалан за 

сваку оцену. Упознати су са компонентама праћења ученика, скалом за претварање 

бодова у оцене, постигнућима за поједину бројчану оцену и начином добијања 

закључне оцене. 

 

Пета седница 15. 12. 2016. године 

-Израда контролних вежби и тестова знања 

- Новогодишњи празници 

- Мотивисаност ученика 

- Разно 

Закључци: 

- Договорили смо се да заједно урадимо тестове знања на крају полугодишта. 

- Планирали смо посету биоскопу „Фонтана“ 26 .12. 2016. гледаће се цртани филм 

„Залеђено краљевство“ и  уживати у мађионичарској представи, плесу и игри. 

- Планирано је предавање за родитеље „Мотивисаност ученика“ на родитељском 

састанку у јануару.  

- У току је прикупљање грисина и кекса поводом акције у организације Црвеног крста 

"Један пакетић, много љубави", која ће трајати од 1 – 22. 12. 2016. године. 

 

Пета седница: 31. 1. 2017. године 
Дневни ред: 
- Одељенско веће утврдило и закључило оцене на крају првог полугодишта.  

-Резултати напредовања ученика 

-Обележавање Светог Саве 

- Реализација програмских садржаја 

-Анализа постигнућа на тестовима знања 

- Разно 

 

 Закључци: 
 У 2. разреду има укупно 51 ученик. Од тога одличан успех има 32 ученика, врло добар 

успех има 14 ученика и добар успех има 4 ученика. Једна ученица II1 је неоцењена због 

великог броја оправданих изостанака 337.  

 Ученици другог разреда су веома успешно савладали све предвиђене садржаје 

планиране за овај период и напредовали према својим могућностима. 

Потребно је и даље обратити пажњу на поједине ученике који не поштују правила 

понашања у школи и на часовима. 

 План и програм предвиђен за овај период је у потпуности рализован. 

 Сви ученици имају примерно владање. 

 У одељењу II1 урађен је тест знања из српског језика. Одељење је успешно урадило 

полугодишњи тест. Тест из математике и света око нас биће урађен у другом 

полугодишту, а одељење II2 ће сва три теста урадити у другом полугодишту. 

Предложене су мере за унапређење васпитно образовног рада.  
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- 20.12.2017. године и 30.12.2017. године посетили смо биоскоп „Фонтана“ и  одгледали 

цртани филм „Залеђено краљевство“ и  уживали у мађионичарској представи, плесу и 

игри. 

- Ученици II1, девет ученика, учествовали су на приредби поводом школске славе 

Свети Сава тачком "Свети Сава и пустињак", а ученици II2 су хорски певали песме "Ко 

удара тако позно" и "Два анђела шеташе". 

 

Шеста седница: 10. 04. 2017. године 
Дневни ред: 
- Одељенско веће утврдило успех и владања ученика на крају   трећег тромесечја 

- Припрема контролних задатака 

- Отворена врата-промоција школе 

- Школска такмичења из математика 

- Разно 

Закључци: 
     У другом разреду je 51 ученик. Сви ученици имају примерно владање. Са  

ученицима који слабије напредујеу ради се индивидуално, а ученици који се истичу су 

усмено похваљени.     

     Припрема контролних вежби се и даље ради заједно као и провере разумевања 

прочитаног текста. 

- Посета 22.2.2017. године Студентском граду где је гостовало позориште „Бошко Буха 

“ са представом  „Звездарски витез “. 

- 24.2.2017. године одржано првенство школе у шаху. Три ученика II1 су освојила  по 

прво, друго и треће место док је одељење II2 освојило јено прво и једно друго. 

-  Пригодном представом поводом 8. марта ученици II1 разреда су обрадовали своје 

мајке, баке... Инсерти са представе објављени су на сајту школе. 

- Отворена врата - дружење са будућим првацима у просторијама школе одржана je 29. 

3. 2017. Сви учитељи су имали задужења, уредили смо своје учионице и припремили 

заједно поклончиће за предшколце. Посећеност будућих првака и њихових родитеља је 

била велика, родитељи су имали пуно питања и видно задовољни напустили школу.     

-Ученици другог разреда су учествовали на такмичењима из математике 

9.3.2017.године „Мислиша“ и 16.3.2017. године „Кенгур без граница“. На такмичењима 

је учествовало укупно 14 ученика другог разреда, а један ученик II2 добио је диплому 

за запажен резултат на Mеђународном такмичењу „Кенгур без граница“ за 2017. 

годину. 

-  24.3.2017.године у школи је обављен стоматолошки преглед ученика другог разреда. 

- 28.3.2017. године дружење са писцем Владаном Зецом који је промовисао своју књигу 

„Приче из Зоограда“.   

- Систематски преглед у Дому здравља "Нови Београд" ученици другог разреда 

обавили су  4. 4. 2017. године.  

 

Седма седница: 20. 6. 2016. године 
Дневни ред: 
-  Одељенско веће утврдило и закључило оцене и владање ученика на крају   другог 

полугодишта 

- Реализација плана и програма 

- Похвале и награде ученицима  

-  Анализа постигнућа на годишњој провери знања  из српског језика и математике  

 - Разно 

 Закључци: 
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-У другом разреду има укупно 50 ученика, II1 27 ученика, II2 23 ученика. У одељењу  
II1 има 22 одличних, 4 врло добрих  и 1 добар ученик. Средња оцена одељења је 4,68. 
Оправданих изостанака има 2921, а неоправданих изостанака нема.  
Одељење II2 има 13 одличних, 9 врло добрих ученика и 1 добар ученик. Средња оцена 
одељења је 4,57. Оправданих изостанака има 1778, , а неоправданих изостанака нема. 
- Сви ученици имају примерно владање. 
- План и програм је у потпуности реализован, осим часова енглеског језика 4 
нереализована часа, један у одељењу II1 и три у одељењу II2. Ученици су успешно 
савладали све садржаје предвиђене планом и програмом за овај период.   
 

Предмет II1 II2 

Српски језик 180 180 

Енглески језик 71 69 

Математика 180 180 

Свет око нас 72 72 

Ликовна култура 72 72 

Музичка култура 36 36 

Физичко васпитање 108 108 

Чувари природе 36 36 

Рука у тесту 36 36 

Верска настава 36 36 

Грађанско васпитање 36 36 

Час одељенског старешине 36 35 

Креативна радионица 36 18 

Допунска настава 36 18 

 
Један ученик одељења   II1 се одселио тако да се сада  у одељењу II1 налази 27 
ученика (12 дечака и 15 девојчица). 
- Поводом обележавања Дана Новог Београда 11. 4. 2017. ученици другог разреда 

одиграли су спортску игру "Између две ватре". 

- 12.4.2017. године ученици II1 су учествовати на "Фестивалу кратких драмских 

форми". у организацији "Пријатељи деце Нови Београд", драмском представом "Свети 

Сава и пустињак". И заузели дтруго место на општини. Учествовало је девет ученика. 

 

- Завршни тестови су рађени на крају школске године из српског језика и математике.  
Учитељи другог разреда су се договорили и заједно припремили тестове.  

Резултати годишњих тестова знања по одељењима: 
Средња оцена по предметима: 

1. Српски језик:   II1    3,75        II2   3,80              

2.   Математика:    II1    4,11        II2   3.20 
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- Ученици су на годишњем тесту из српског језика најуспешније решавали задатке у 

којима је требало препознати врсте речи: именице и глаголе, одредити род и број 

заједничких именица и препознати значење скраћеница. 

Најмање успеха ученици су показали у решавању задатака у којима је требало 

издвојити самогласнике из реченице и препознати врсте реченица по комуникативној 

функцији и облику. 

- На годишњем тесту из математике ученици су најуспешније решавали задатке са 

сабирањем и одузимањем, задатке у којима је било потребно на основу текста 

поставити и израчунати израз са једном операцијом. Такође су успешно решавали 

једначине са множењем и дељењем.  

Најмање успеха су показали у решавању сложенијих проблемских задатака датих у 

текстуалној форми и у множењу и дељењу двоцифреног и једноцифреног броја. 

- 18. 5. 2017. Владимир Грбић одржао је у школи за све ученике промоцију летњег 

одбојкашког кампа. 

- 22. 5. 2017. Интерактивна позоришна представа у школи „Игра се игра“. 

-29.05.2017. године у школи је одржана презентација на часу физичког васпитања др 

Филгуд „Здрава храна“. 

- Ученици  II1 одељења су боравили у хотелу  „Турист“ у Сокобањи у периоду од 10. 

маја до 17.маја 2017.године у оргнизацији  „Вања Травл“. Рекреативна настава је 

протекла без икаквих проблема. 

 

- Мере унапређења васпитно-образовног рада: 

У току шлолске године су рађене провере разумевања прочитаног. Редовно су 

одржавани часови допунског рада. 

У току редовне наставе ученици су подстицани, применом одговарајућих задатака, да 

унапреде способност разумевања прочитаног. Циљ је био успешније учење и решaвање 

тестова знања. Потребно је и даље наставити са текстовима где се проверава 

разумевање прочитаног. 

Приметили смо да се ученици слабије сналазе у решавању задтака из српског језика где 

им је дата табела, порука датог текста као и дa често забораве шта се говори у 

појединим текстовима. Потребно је што више таквих примера давати деци у току 

редовне наставе. 

Договор је да чешће понављамо градиво из свих предмета које је обрађено, како би 

ученици боље научили градиво и како то градиво не би заборавили. 

 Из математике је потребно и даље радити на садржајима из геометрија као и вежбати 

текстуалне задатке. 

Семинари:   
-23. 9.2016 до 25.9.2016. године  „ Мултимедијални садржаји у функцији 

образовања“ – Оливера Мозетић   II1, Милина Катић  II1. 

-28.11.2016. године „ Интеракцијом ученика и наставника до сложених захтева у 

математици“ - Драгица Јовановић – боравак. 

-28.1.2017. године „ Паметне фасцикле- слагалице- да ученик и учи, вежба, зна“ – 

Милина Катић  II1. 

-4.3.2017 до 5.3.2017. године  „ Примена метода и техника мапа учења, брзог 

читања, памћења у настави и интеграција у образовни систем“ – Оливера Мозетић   

II1, Милина Катић  II1,  Драгица Јовановић – боравак. 

-18.5.2017. године „ Играње улога у функцији развоја знања и животних вештина 

деце- ученика“ -   Драгица Јовановић – боравак 

 Учитељи: 
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 Оливера Мозетић II1 

 Милина Катић II1 

 Милојка Тадић II2 

 Драгица Јовановић ПБ II1 

II2                                                                                                      

 

Трећи разред 

Извештај о раду одељењског већа трећег разреда 

 за школску 2016/2017. Годину 

 
1. Број ученика по одељењу, разредне старешине:  

 

2. Број одржаних седница у првом полугодишту : 

 Прва седница:  2.9.2016. 

- припреме за почетак школске године ( организација рада, распоред часова, израда 

планова и припрема и анализа иницијалних тестова) 

-израда иницијалних тестова 

-разно 

 Друга седница:  28.10.2016. 

-израда контролних задатака (уједначени критеријуми) 

-посете и излети 

-дани науке 

-анализа иницијалних тестова 

-приредба за баке и деке 

-разно( 13.10. стигла преводница за ученика 3-3, а 27.9. за ученицу 3-1) 

Трећа седница:  9.11.2016. 

- одељенско веће утврдило оцене на крају првог тромесечја 

-разно 

Четврта седница:  30.12.2016. 

-израда контролних вежби  

- договор о школском такмичењу из математике 

 

- договор о приредби поводом Светог Саве 

Пета седница: 31.1.2017. 

- одељенско веће утврдило и закључило оцене на крају првог полугодишта шк. 

2016/17. године 

- реализација програмских садржаја 

-договор о приредби за баке и деке (померена за друго полугодиште) 

Разред Одељењски старешина Број дечака Број девојчица Укупан број 

ђака 

3-1 Антонела Земановић 

Манчић 

9 11 20 

3-2 Миломирка Ђорђић 6 11 17 

3-3 Милина Кораћ 8 11 19 
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-резултати школског такмичења, општинско заказано за 25.2.2017. 

-разно 

Шеста седница : 10.4.2017. 

       - одељенско веће утврдило оцене на крају трећег тромесечја 

       - израда контролних задатака 

       -  отворена врата – промоција школе 

       - општинско такмичење из математике 

       - разно – резултати такмичења „Мислиша“ и  „Кенгур без граница“( детаљније – 

тачка 13);   родитељи обавештени о бесплатним уђбеницима за наредни разред.                                                      

         Седма седница: 20.6.2017. 

       -  одељенско веће утврдило и закључило оцене на крају школске 2016/2017. 

       -  реализација програмских садржаја 

       -  похвале и награде ученика 

       -  анализа постигнућа на завршним тестовима 

- реализација приредби( у склопу завршне и приредба за баке и деке) 

Закључци: 

Одељење III-1 има 14 одличних ученика, 5 врло добрих, 1 доброг ( просечна оцена 

одељења је 4,59) оправданих изостанака: 1158 ; одељење III-2 има 14 одличних, 3 

врло добра ( просечна оцена одељења је 4,76) оправданих изостанака: 519; одељење 

III-3 има 14 одличних, 4 врло добра и 1 доброг (просечна оцена је 4,65) оправданих 

изостанака: 1026 . Сви ученици имају примерно владање. Нема изречених 

васпитних мера. Детаљније о награђеним и похваљеним ученицим у тачци  13, као 

и о завршним тестовима тачка 9. 

3. Број одржаних часова по одељењима на крају школске године: 

Скоро сви планирани часови у току оба полугодишта су одржани. У одељењу III-1 

одржан је по један час више од планираног -  из физичког и чувара природе (оба у 

другом полугодишту). Из енглеског језика у III-1 , 4 часа мање, а у III-2, III-3 , 5 

часова мање (друго полугодиште). Допунска настава у III-1 један час мање( друго 

полугодиште). 

 

4. Остварене посете ван школе: 

1. 23.9.2016. – Позориште „Пинокио“, представа „Речна сирена“ 

Предмет 3-1 3-2 3-3 

Српски језик 180 180 180 

Енглески језик 68 67 67 

Ликовна култура 180 180 180 

Музичка култура 72 72 72 

Природа и друштво 72 72 72 

Математика 180 180 180 

Физичко васпитање 109 108 108 

Верска настава 36 36 36 

Грађанско васпитање 36 36 36 

Чув. прир.(III-1, III-2) 

Народна традиција III-3 

37 36 36 

Математичка секција 36 36 36 

Чос 36 36 36 

Допунска настава 35 36 36 
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2. 28.9.2016. -ДКЦ- Радост Европе „Тесла чиста енергија“ 

3. 4.10.2016. -Биоскоп „Фонтана“, филм „Храбри витез Тренк“ 

4. 12.10.2016. - Позориште „Пинокио“-Дан школе 

5. 1.11. 2016. – Систематски преглед у Дому здравља „Нови Београд“ 

6. 8.11.2016.- Музеј „Вука С.К. и Доситеја Обрадовића“ 

7. 15.12.2016.- Фестивал науке- „Чиста дестка“- Београдски сајам 

8. 3о.12.2016.- Биоскоп „Фонтана“, филм „Спасавање Деда Мраза“ 

9. 23.1.2017. -Позориште „Театар 78“, представа „Свети Сава“ 

10. 22.2.2017. – Студентски град- гостује позориште „Бошко Буха“, са 

представом „Звездарски витез“ 

11. 24.2.2017. – ДКЦ- Промоција књиге „Како се каже волим те“, Слободан 

Станишић 

5. Огледни часови: 

29.9.2016. –III/3 

Милина Кораћ-Српскијезик“Именице“,утврђивање 

25.11.2016. –III/2 

 Миломирка Ђорђић -Српски језик“Мачак отишао у хајдуке“,утврђивање 

13.12.2016. –III/1 

Антонела Земановић Манчић_-Природа и друштво „Животне 

заједнице“,утврђивање  

 

Посете директорке и педагога: 

III/1- Музичка култура „Иду, иду мрави“,обрада песме 

III/2- Чувари природе „Повезаност животних заједница“ 

6. Предавања и манифестације којима су ученици присуствовали у оквиру 

школе: 

1.  8.9.2016. -  Међународни дан писмености ( час у библиотеци, одржала Слађана      

Милин – библиотекар) 

2. 21. 9.2016. – Презентација кошаркашког клуба „ Girl“ 

3. 22.9.2016. –Презентација школе „ Менталне аритметике“ 

4. 5.10.2016. – Презентација кошаркашког клуба „Балкан“ 

5. 10.10.2016. – Међуодељенско такмичење поводом Дана школе 

6. 13.10.2016. – Финално такмичење поводом Дана школе 

7. 14.11.2016. – Тематска недеља поводом Дана науке- Заштита животне средине- 

рециклажа 

8. 18.11.2016. – Обележавање Дана науке 

9. 24.3.2017. – Стоматолошки преглед у школи 

10. 28.3.2017. – Дружење са писцем Зец Владаном, књига „ Зоогград“ 

11. 29.3.2017. - Отворена врата школе- дружење са будућим првацима 

12. 18.5.2017. – Владимир Грбић одржао промоцију одбојкашког летњег кампа  

13. 22.5.2017. – „ Игра се игра“ – интерактивна позоришна представа 

7. Учешће у приредбама: 

18.11.2016. -Дани науке - учешће ученика III/2 ,са рециталом под називом“Еколошки 

рецитал“, као и песмама везаним за тему . 

27.1.2017. –Приредба посвећена Светом Сави- ученици су рецитацијом учествовали у 

овој приредби 
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12.6.2017.- Приредба за крај трећег разреда. Овој приредби придодат и садржај 

приредбе за баке и деке, пошто она није реализована по плану због великог броја 

болесне деце. 

 

8. Учешће у другим манифестацијама: 

1. 8.10.2016.- „Трка за срећније  детињство“, акција Црвеног крста 

2. 22.12..2016. - „Један пакетић много љубави“, хуманитарна акција 

3. 19.1.2017. - Школско такмичење из математике 

4. 24.2.2017. – Школско такмичење у шаху 

5. 25.2.2017. – Општинско такмичење из математике О.Ш. „Борисав Пекић“ 

6. 26.2.2017.  – Општинско такмичење у шаху О.Ш. „ Ђуро Стругар“( екипно 

такмичење) 

7. 4.3.2017. – Општинско такмичење у шаху О.Ш. „ Ђуро Стругар“ 

8. 9.3.2017. – Математичко такмичење „ Мислиша“ 

9. 16.3.2017. – Математичко такмичење „ Кенгур без граница“ 

10. 10.5.2017. – 17.5.2017. – Реализована настава у природи у Сокобањи 

Рекреативна настава – реализоване посете и излети: 

10.5.2017. – Шетња градским парком 

11.5.2017. – Шетња до излетишта „Борићи“, као и до летње позорнице „Врело“ 

12.5.2017. – Шетња до парка „Бањица“ 

13.5.2017. – Шетња до парка „Бањица“ и хотела „Моравица“ 

14.5.2017. – Шетња до излетишта „Лептерија“, као и до видиковца бање 

15.5.2017. – Шетња до врха Поповица 

9. Провера остварености по стандардима: 

Тестови постигнућа на крају 1. полугодишта су рађени почетком марта месеца, због 

великог броја болесне деце. Тестови успешно урађени. 

На крају 2. полугодишта рађени су тестови знања по стандардима из српског језика, 

математике и природе и друштва.  

Средња оцена по предметима: 

Српски језик:                 III-1 – 3,77                                  III-2 – 4,16                                       

III-3 – 3,50 

Математика:                  III-1 – 4,33                                  III-2 – 4,00                                       

III-3 – 3,52 

Природа и друштво:    III-1 – 4,27                                  III-2 – 4,43                                      

III-3 – 4,17 

 

Завршни тест ученици су најлошије урадили из српског језика. Најчешће су 

грешили у одређивању рода и броја придева, као и врсти придева, писању речце не 

уз глаголе, придеве и именице. Тест из природе и друштва су успешно урадили. У 

тесту  из математике најчешће су грешили у. Редоследу рачунских операција, 

одређивању десетица, стотина, хиљада у броју. Потребно је и даље радити на 

разумевању прочитаног, како би ученици постигли још бољи резулатат. 

У току године рађени су тестови читања са разумевањем у сардњи са педагогом школе. 

10. Семинари: 

25.9.2016. „Мултимедијални садржаји у функцији образовања“; 

28.11.2016. „Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“; 

28.1.2017. „Паметне фасцикле“ 

4.3.2017. „Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави и 

интеракција у образовни систем „ 

11. Мере унапређења васпитно-образовног рада: 
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У току школске године присуствовали смо веома корисним семинарима који су нам 

омогућили примену наученог, ради унапређивања васпитно-образовног рада. То се 

посебно односи на семинар "Паметне фасцикле" на коме смо упознати са још једним 

креативним и инспиративним начином рада са децом. 

 У току редовне наставе ученици су подстицани, применом одговарајућих задатака, да 

унапреде способност разумевања прочитаног са циљем успешнијег учења и решевања 

тестова знања. И даље ћемо радити на постизању овог циља. 

 

12. Учешћа на конкурсима: 

Послати ликовни радови на ликовни конкурс у организацији“ Пријатеља деце“  Новог 

Београда, „У част Драгану Лукићу-Лукићев Лист“. 

13.Такмичења 

19.1.2017.године је одржано школско такмичење из математике . На такмичењу је 

учествовало: 10 ученика из III/1, 8 ученика из III/2  и 13 ученика из III/3.  

На општинско такмичење из математике се пласирало 11 ученика.Такмичење је 

реализовано 25.2.2017. у О.Ш. „Борисав Пекић“.  Освојене награде:  

III-1 – једно 2. место 

III-2 -  једно 2. место, два 3. места 

На математичком такмичењу „Мислиша“ одржаном 9.3.2017. освојено: 

III-2 – jедно 3. место, једна похвала 

III- 3 – jедна похвала 

На математичком такмичењу „Кенгур без граница“ одржаном 16.3.2017. освојено: 

III-1 – jeдна похвала 

III-2 – четири похвале 

Читалачка значка: 

III-1 - један награђен ученик 

III-2 - један награђен ученик 

III-3  - три награђена ученика 

Такмичења ван школе: 

Првенство Србије из ритмичке гимнастике - групне вежбе, једна ученица III-2 je 

освојила 3. место(Б програм). 

Државно такмичење Србије у каратеу, једна ученица III-3 је освојила 1. место у својој 

категорији 

Ученик III-1 освојио је неколико награда у шаху у току ове школске године: 

2. место првенство у шаху „ Сестре Стојановић“ 

3. место зимски турнир „Сестре Стојановић“ 

3. место меморијални турнир „Глигић“ 

Једна ученица III-1 освојила је 2. место на такмичењу клуба „ Победник“ у 

гимнастици, као и похвалницу за учешће на Међународној олимпијади менталне 

аритметике у школи „ Малац генијалац“ 

14.  Изречена  васпитно-дисциплинска мера ученику   

 На крају трећег класификационог периода, пет ученика III-1 има меру укора разредног 

старешине. На крају школске године ученицима је укинута мера, јер је дошло до 

побољшања у њиховом понашању. 
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Четврти разред 
Извештај о раду одељењског већа четвртог разреда 
2. Број ученика по одељењу, разредне старешине:  

 

3. Број одржаних седница у првом полугодишту : 

 Прва седница : 1. септембар 2016. 

- припреме за почетак школске године ( организација рада, распоред часова, израда 

планова и припрема и анализа иницијалних тестова) 

 Друга седница: 28. октобар 2016. 

- Усклађивање оперативних планова са темом „Дани науке“ (реализација од 13 до 

18.11.2016.) 

- израда контролних задатака; 

Трећа седница:  9. новембар 2016. 

- анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја; 

-  посете и излети; 

- месечно планирање градива. 

- Дани науке 

Четврта седница: 9. децембар 2016. 

- израда контролних вежби и тестова знања; 

-  договор о школском такмичењу из математике; 

-  договор о приредби поводом Светог Саве 

Пета седница: одржана 31. јануара 2017. 

- анализа успеха и владања на крају првог полугодишта шк. 2016/17. године; 

- реализација програмских садржаја; 

- анализа постигнућа на тестовима знања (ученици 4. разреда нису радили 

полугодишњи тест, због продужетка распуста по налогу Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја. Провера знања полугодишњим тестовима биће реализована у 

фебруару месецу). 

 

Шеста седница: одржана 10.4.2017. 

- анализа успеха и владања ученика на крају трећег тромесечја, 

- припрема контролних задатака, 

-  отворена врата – промоција школе, 

- школска, општинска и окружна такмичења из математике. 

Седма седница: одржана 3.5.2017. 

- договор о изради тестова знања, 

Разред Одељењски старешина Број дечака Број девојчица Укупан број 

ђака 

4/1 Дејан Ковачевић 11 9 20 

4/2 Ненад  10 10 20 

  21 19 40 
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- организација рекреативне наставе, 

- анализа реализације посета и излета. 

Осма седница: одржана 20.6.2017. 

- успех и владање ученика на крају другог полугодишта, 

- реализација плана и програма 

- извештај о раду разредних већа и предлог плана за следећу школску годину. 

(Израда Школског програма), 

- избор уџбеника, прибора, литературе за следећу школску годину, 

- похвале и награде ученика. 

 

Закључци: 

Одељење 4/1 има 14 одличних ученика, 5 врло добрих, 1 доброг ( просечна оцена 

одељења је 4,55) оправданих изостанака: 1408 ; одељење 4/2 има 20 одличних, ( 

просечна оцена одељења је 4,92) оправданих изостанака: 883. Просечна оцена 

четвртог разреда је 4,74.  Сви ученици имају примерно владање.  Нема изречених 

васпитних мера.  Детаљније о награђеним и похваљеним ученицим у тачци  13, као 

и о завршним тестовима тачка 9. 

 

 

 

 

4. Број одржаних часова по одељењима на крају првог полугођа: 

Сви планирани часови у току оба полугодишта су одржани. Није одржан један час 

енглеског језика у одељењу 4/1 и 4/2, један час Верске наставе и Грађанског 

васпитања у одељењу 4/2 . Одржана су два часа више Природе и друштва у 

одељењу 4/2, један час више Природе и друштва у одељењу 4/1,  један час више 

Физичког васпитања у одељењу 4/2, један час више Од играчке до рачунара у 

одељењу 4/1 и један час више Руке у тесту у одељењу 4/2. 
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Сви планирани часови у току овог полугодишта су одржани, осим једног часа 

енглеског језика у одељењу 4/1. 

 

5. Остварене посете ван школе: 

Посета биоскопу "Фонтана" - 26. децембар 2016. Филм „Хауард  Ларкрафт и залеђено 

краљевство“, новогодишњи наступ мађионичара и игранка.  

1.  23.9.2016. Позориште „Пинокио“, представа „Речна сирена“ 

2.  4.10.2016.   Биоскоп „Фонтана“, филм „Храбри витез Тренк“ 

3.  12.10.2016.  Позориште „Пинокио“-Дан школе 

4.  26.12.2016.  Биоскопу "Фонтана" - 26. децембар 2016. Филм „Хауард  

Ларкрафт и залеђено краљевство“, новогодишњи наступ 

мађионичара и игранка.  

5.  22.2.2017.  Студентски град- гостује позориште „Бошко Буха“, са представом 

„Звездарски витез“ 

 

 

 

6. Огледни часови: 

Зорка Жугић Ћипријановић 4/2,  4. новембар 2016. Ликовна култура – Боја, површина и 

текстура "Сунцокрети", Луткарско позориште „Подела улога“ - (присутна 

педагошкиња Катица Аћимов Деспотовић и 3 асистента са Учитељског факултета). 

Предмет 4/1 4/2 неодржани часови 

Српски језик 180 180  

Енглески језик 71 71 4/1- 1 час 

Ликовна култура 72 72  

Музичка култура 36 36  

Природа и друштво 72 74  

Математика 180 180  

Физичко васпитање 108 109  

Верска настава 36 36  

Грађанско васпитање 36 36  

Рукa у тесту  37  

Од играчке до рачунара 36   

ЧОС 36 36  

Допунска настава 36 36  

Додатна настава 36 36  

    

Секција 36 36  
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Дејан Ковачевић 4/1 ,  8. децембар  2016. Природа и друштво „Растимо здраво“ – час 

организованом применом егземпларног модела наставног рада и информатичко-

развијајуће наставе (присутни директорка Ивана Стјепановић, педагошкиња Катица 

Аћимов Деспотовић). 

7. Предавања којима су ученици присуствовали у оквиру школе: 

 

1. 8.9.2016. -  Међународни дан писмености ( час у библиотеци, одржала Слађана      

Милин – библиотекар) 

2.  21. 9.2016. Презентација кошаркашког клуба „ Girl“ 

3.  22.9.2016. Презентација школе „ Менталне аритметике“ 

4.  5.10.2016. Презентација кошаркашког клуба „Балкан“ 

5.  10.10.2016. Финално такмичење поводом Дана школе 

6.  14.11.2016. Тематска недеља поводом Дана науке - Заштита животне средине -              

рециклажа 

7. 18.11.2016. Обележавање Дана науке 

8. 29.3.2017. Отворена врата школе - дружење са будућим првацима 

9. 18.5.2017. Владимир Грбић одржао промоцију одбојкашког летњег кампа  

10. 24.5.2017. Предавање "Дрога је нула, живот је један" у сарадњи са Одељењем 

за сузбијање наркоманије МУП-а Београд. 

 

 

 

 

 

 

7. Учешће у приредбама: 

12.10.2016. Свечана приредба поводом обележавања 60 година постојања Школе: 

-  ученици 4/1 одељења извели ауторску интерпретацију песме „Хеј, хај бригаде“ уз 

пратећу кореографију; 

-  ученици 4/2 одељења извели ауторску песму посвећену наставницима и особљу 

Школе. 

 

Приредба поводом Светог Саве, 27. јануара 2016: 

- ученици 4/1 одељења певали ауторску песму „Другарство“ (сви ученици) 

- ученици 4/2 одељења  рецитовали (3 ученика) и свирали (1 ученик) изабране 

песме. 

 

Ученици су , 12. јуна - 4/1 и 4/2, приредили завршне приредбе поводом завршетка 

4. разреда. Приредбе су успешно изведене пред родитељима. 

 

 

8. Учешће у другим манифестацијама: 

1.  8.10.2016. „Трка за срећније  детињство“, акција Црвеног крста 

2.  22.12..2016. „Један пакетић много љубави“, хуманитарна акција 

3. 19.1.2017. Школско такмичење из математике 

4. 24.2.2017. Школско такмичење у шаху 

5. 25.2.2017. Општинско такмичење из математике ОШ „Борисав Пекић“ 

6. 26.2.2017. Општинско такмичење у шаху ОШ „ Ђуро Стругар“( екипно такмичење) 
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7. 4.3.2017. Општинско такмичење у шаху ОШ „ Ђуро Стругар“ 

8. 9.3.2017. Математичко такмичење „ Мислиша“ 

9. 16.3.2017. Математичко такмичење „ Кенгур без граница“ 

10. 25.3.2017. Окружно такмичење из математике ОШ „20 октобар“ 

11. 10.5.2017. до 17.5.2017. Реализована настава у природи у Сокобањи 

 

 Рекреативна настава – реализоване посете и излети: 

10.5.2017. – Шетња градским парком 

11.5.2017. – Шетња до излетишта „Борићи“, као и до летње позорнице „Врело“ 

12.5.2017. – Шетња до парка „Бањица“ 

13.5.2017. – Шетња до парка „Бањица“ и хотела „Моравица“ 

14.5.2017. – Шетња до излетишта „Лептерија“, као и до видиковца бање 

15.5.2017. – Шетња до врха Поповица 

 

 

 

9. Провера остварености по стандардима: 

 Ученици 4. разреда нису радили полугодишњи тест, због продужетка распуста по 

налогу Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Провера знања 

полугодишњим тестовима реализована у фебруару месецу.  

 

Ученици су радили полугодишњи тест из Српског језика, Математике и Природе и 

друштва који су саставили учитељи у договору са педагогом школе. Остварена је 

заједничка анализа и оцењивање. Тестови успешно урађени. У току полугодишта су 

рађене провере разумевања прочитаног. 

Ученици 4. разреда радили су годишње  тестове по стандардима из Српског језика, 

Математике и Природе и друштва које је оценила и анализирала педагошкиња Катица 

Деспотовић и учитељи 4/1 и 4/2. У току полугодишта су рађене провере разумевања 

прочитаног. 

 

 

Годишњи тестови - IV/1 

 

Српски језик Математика  ПД 

оцена оцена оцена 

3,53 3,23 3,16 

               

Годишњи тестови - IV/2 

Српски језик Математика  ПД 

оцена оцена оцена 

2,75 2,95 2,50 

 

Српског језик: Ученици су тачно одговарали на питања где је потребно одредити тему, 

особине ликова. Најчешће су грешили у одређивању врсте речи, као и порука 

прочитаног текста. Посебну пажњу би требало обратити на читање с разумевањем и 

повратних информација које ученици морају показати. 

Природе и друштва: Ученици су успешно урадили задатке у делу уочавања и 

препознавања појмова везане за живу и неживу природу, картографске знаке и 
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историјске чињенице. Ученици су слабије резултате показали када је требало 

применити усвојена знања и читањем с разумевањем дати тачан одговор.  

Математика:  Ученици су показали солидно знање у решавању једноставних 

математички израза и препознавању геометријских фигура. Лошије знање показали су 

при решавању површине и запремине фигура, задатака са мерама и текстуалним 

задацима. Потребно је и даље радити на разумевању прочитаног, како би ученици 

постигли још бољи резулатат. 

 

10. Семинари:   

23. до 25.9.2016.  "Мултимедијални садржаји у функцији образовања" -  24 сата 

4-5.3.2017. -  Примена  метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у 

настави и интеграција у образовни систем (16 сати) 

 

 

Мере унапређења васпитно-образовног рада: 

У току првог и другог полугодишта присуствовали смо веома корисним семинарима 

који су нам омогућили примену наученог ради унапређивања васпитно-образовног 

рада. То се посебно односи на семинар " Мултимедијални садржаји у функцији 

образовања " на коме смо стекли знања веома корисна за примену мултимедијалних 

садржаја у образовању. 

Реализована провера разумевања прочитаног с циљем побољшања успешности 

ученика. У току редовне наставе ученици су подстицани, применом одговарајућих 

задатака, да унапреде способност разумевања прочитаног са циљем успешнијег учења 

и решевања тестова знања. И даље ћемо радити на унапређењу савладавања тих 

наставних садржаја. 

 

11. Учешћа на конкурсима: 

Литерарни конкурс „Буди као Тесла“ у организацији „Дечјег културног центра“. 

Ликовни конкурс „У сусрет Ускрсу“ – Ускршње чаролије. 

Литерарни конкурс у организацији „Пријатеља деце“. 

„Читалачка значка“ у организацији Градске библиотеке. 

 

12.  Часови који су одржали наставници старијих разреда: 

8. септембар 2016. Час у библиотеци поводом „Међународног дана писмености“ 

одржала библиотекарка Слађана Милин (IV1 и  IV2 ); 

29. септембар  2016. Час у библиотеци „Читалачка значка“ - одржала библиотекарка 

Слађана Милин (IV1 и  IV2 ); 

17. новембар 2017. Физичко васпитање „Штафетне и елементарне игре по избору 

ученика“ – Увежбавање, час одржао Дарко Шапић. 

21. новембар 2016. Математика „ Здруживање сабирака“ – Утврђивање, час одржала 

Драгица Ћук (IV2); 

22. новембар 2016. Математика „ Замена места сабирака и здруживање сабирака“ – 

Утврђивање, час одржала Драгица Ћук (IV1) ; 

21. новембар 2016. Природа и друштво „ Подела живих бића“ – Обрада, час одржала 

Љиљана Абусамра (IV2); 

21. новембар 2016. Природа и друштво „Демократски односи у друштву; Ми смо деца 

једног света“ – Обрада, час одржала  Данка Бијић (IV2); 
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22. новембар 2016. Природа и друштво „Демократски односи у друштву;  Ми смо деца 

једног света“ – Обрада, час одржала  Данка Бијић (IV1); 

 

24. април 2017. Природа и друштво „Разноврсност биљака у окружењу“ – 

Систематизација, час одржала Љиљана Абу Самра. 

25. април 2017. Природа и друштво „Држава и владари“ – Обрада, час одржала Илијана 

Опачић. 

27. април 2017. Природа и друштво „Како се живело у држави Немањића“ – 

Обнављање, час одржала Илијана Опачић. 

22. мај 2017. Музичка култура „Композитори и њихова дела“ – Обрада, час одржала 

Тања Полети. 

23. мај 2017. Музичка култура „Композитори и њихова дела“ – Обрада, час одржала 

Тања Полети. 

6. јун 2017. Од играчке до рачунара „Упознавање са предметом ТНО“ реализација 

презентације, час одржала Вида Петровић. 

6. јун 2017. Руке у тесту „Упознавање са предметом ТНО“ реализација презентације, 

час одржала Вида Петровић. 

8. јун 2017. Ликовна култура „Комплементарне боје, школски мурал“, час одржала 

Милица Прелић. 

9. јун 2017. Немачки језик „Упознавање са начином рада на часу Немачког језика“, час 

одржала Весна Барашин. 

12. јун 2017. Физичко васпитање „Елементарне игре“ – Увежбавање, час одржао Дарко 

Шапић. 

 

13. Такмичења 

 

19.1.2017.године је одржано школско такмичење из математике . На такмичењу је 

учествовало: 10 ученика из 4/1, 15 ученика из 4/2.  

На општинско такмичење из математике се пласирало 6 ученика. Такмичење је 

реализовано 25.2.2017. у О.Ш. „Борисав Пекић“.  Освојене награде:  

4/1 – једно прво место и једно друго место 

"Мислиша" одржан 12. марта 2016, пријављен  10 ученик, учествовало  10 ученика.   

Две ученице 4/2  добиле су похвале. 

 

25.3.2017. На окружном такмичењу из математике један ученик добио похвалу. 

На математичком такмичењу „Мислиша“ одржаном 9.3.2017. освојено: 

4/2 – две похвале 

На математичком такмичењу „Кенгур без граница“ одржаном 16.3.2017. 

учествовало 7 ученик.: 

Читалачка значка: 

4/1 – четри награђена ученика 

4/2 - два награђена  ученик 

Такмичења ван школе: 

Ученик 4/1 освојио је неколико награда у шаху у току ове школске године: 

Ликовни конкурс „Ускршње чаролије“ – „У сусрет Ускрсу“ (осликавање дрвених 

јаја). 

4/1 – један ученик освојио друго место и један ученик освојио треће место. 

Литерарни конкурс у организацији „Пријатеља деце“. 

4/1 – један ученик освојио друго место. 

22.4.2017. Такмичење у организацији ЦРВЕНОГ КРСТА, Нови Београд 
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Учествовало четири ученика 4/2 одељења. 

 

 

 

14. Васпитно-дисциплинска мере.  

 

 

Дејан Ковачевић 

Пети разред 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА V. РАЗРЕДА 
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 
1. Број ученика по одељењу на почетку школске године 

 
 
 

м ж укупно м ж укупно

Дарко Шапић 11 17 29 12 17 29

Весна Барашин 11 14 25 15 14 29

укупно 22 31 54 27 31 58

На крајуодељенски старешина

број ученика

На почетку

 
 
 

2. Кретање ученика у току школске године 
 
 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

V1 28 28 28 28 28 28 28 29

V2 25 25 25 25 25 25 28 29

53 53 53 53 53 53 56 58

раз
бројно стање у току школске године

 
 

3. У току школске 2016/2017. год. одржане су четири редовне седнице 
Одељењског већа (детаљни записници са свих седница су евидентирани у 
Дневнику рада 5. раз.) 
 

4. Екскурзија – једнодневни излет 
Дана 12. 05. 2017. године одржана је екскурзија за пете разреде. Посећени су и 
испуњени сви уговорени садржаји: Сремски Карловци – Петроварадин – Фрушкогорси 
манастири (Крушедол и Хопово) – Иришки венац. Излет је протекао без инцидената. 
 

5. Успех и владање на крају школске 2016/2017. год:  
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5 4 3 2 1 укупно 5 4 3 2 1 укупно

V1 15 11 2 1 4,31 29 5,00

V2 17 6 3 2 4,27 25 2 2 4, 72

32 17 5 0 3 4,29 54 2 0 2 0 4, 79

раз
успех ученика владање ученика

 
 
 

6. Број неодржаних часова по оделењима на крају другог полугођа: 

 

 
 

 
 
 

Руководилац одељењског већа петих разреда 
Весна Барашин  

Предмет 5/1 5/2 
Српски језик -2 -2 

Енглески језик -2 -6 
Ликовна култура / / 

Музичка култура -7 -7 
Историја -2 -2 
Географија +3 / 
Математика -1 ?2 
Биологија -7 / 
ТИО -2 -4 
Физика / / 
Физичко васпитање -3 -3 
Верска настава -1 / 
Грађанско васпитање +1 +1 
Италијански језик -2 / 
Изабрани спорт +2 +1 
Немачки језик -1 -2 
Информатика и рачунарство -1 / 
Домаћинство / / 
ЧОС -2 / 
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Шести разред 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА V. РАЗРЕДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 
 

1. Број ученика по одељењу на почетку школске године 
 
 
 

м ж укупно м ж укупно

Јасмина Мићић-Симеоновски 6/1 10 14 24 11 14 25

Александра Стефановић 6/2 10 12 22 10 12 22

укупно 20 26 46 21 26 47

На крајуодељенски старешина

број ученика

На почетку

 
 
 

2. Кретање ученика у току школске године 
 
 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

VI1 24 24 24 24 24 24 24 25

VI2 22 22 22 22 22 22 22 22

46 46 46 46 46 46 46 47

раз
бројно стање у току школске године

 
 

3. У току школске 2016/2017. год. одржане су четири редовне седнице 
Одељењског већа (детаљни записници са свих седница су евидентирани у 

Дневнику рада 6. раз.) 
 

4. Екскурзија – једнодневни излет 
Дана 12. 05. 2017. године одржана је екскурзија за шесте разреде. Посећени су и 

испуњени сви уговорени садржаји: манастир Копорин, манастир Манасија и 
Ресавска пећина. На излет је ишао 41 ученик.  Излет је протекао без инцидената у 

најбољем реду. 
 

5. Успех и владање на крају школске 2016/2017. год: 
 
 

5 4 3 2 1 укупно 5 4 3 2 1 укупно

VI1 12 7 4 2 4,07 21 1 3 4,6

VI2 8 9 5 3,95 21 1 4,95

20 16 9 2 0 4,01 42 2 0 3 0 4, 77

раз
успех ученика владање ученика
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6. Број неодржаних часова по оделењима на крају другог полугођа: 

 

 
 
 

Руководилац одељењског већа петих разреда 
Јасмина Мићић-Симеоновски 

 
 
 
 

Предмет 6/1 6/2 
Српски језик -2 -1 

Енглески језик -3 -1 
Ликовна култура -1 / 
Музичка култура / -2 

Историја -5 -3 
Географија -3 -4 
Математика +1 / 
Биологија -4 -2 

ТИО / +1 
Физика -1 -1 

Физичко васпитање -5 -3 
Верска настава / / 

Грађанско васпитање / -3 
Италијански језик -3 -2 
Изабрани спорт -2 -1 
Немачки језик -2 -2 

Информатика и рачунарство -1 -1 
ЧОС / -1 

        

Седми  разред 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА VII РАЗРЕДА 
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 
1. Број ученика по одељењу на почетку школске године 

 
Одељењски старешина 

Број ученика 

На почетку На крају 

м ж укупно м ж укупно 

Илијана Опачић 7/1 16 8 24 16 8 24 

Имрена Ђорђев 7/2 13 10 23 13 10 23 

Љиљана Милошевић 7/3 10 12 22 9 12 21 

укупно 39 30 69 38 30 68 
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2. Кретање ученика у току школске године 
 

разред Бројно стање у току школске године 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

VII 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

VII 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

VII 3 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

 69 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

 
 

3. У току школске 2016/2017. год. одржане су четири редовне седнице 
Одељењског већа (детаљни записници са свих седница су евидентирани у 
Дневнику рада 7. раз.) 
 

4. Екскурзија – дводневни излет 
Дана 05. и 06. маја 2017. године одржана је екскурзија за седме разреде. 
Посећени су и испуњени сви уговорени садржаји: манастир Жича, Гоч, спомен 
обележје Шумарице, Крушевац и Јагодина. На излет је ишло 60 ученика.  Излет је 
протекао без инцидената у најбољем реду.  
 

5. Успех и владање на крају школске 2016/2017. год:  
 

разред Успех ученика Владање ученика 

5 4 3 2 1 просек 5 4 3 2 1 просек 

VII 1 9 8 6  1 3.99 23 1    4.96 

VII 2 14 5 3  1 4.33 23     5.00 

VII 3 12 5  1 3 4.22 20   1  4.86 

укупно 35 18 9 1 4 4.18 66 1  1  4.91 

 
 
 
 

6. Број неодржаних часова по оделењима на крају другог полугођа: 

 

Предмет 7/1 7/2 7/3 
Српски језик +4 -2 0 

Енглески језик -2 0 -1 
Ликовна култура -1 -1 -1 
Музичка култура 0 -1 0 
Историја -6 -5 -4 
Географија -4 -4 -3 
Математика -1 0 -2 
Биологија -1 -1 -1 
ТИО +2 -2 -6 
Физика +1 -1 +2 
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Руководилац одељењског већа седмих разреда: 

Илијана Опачић 

 
 

 

Физичко васпитање 0 -4 +1 
Верска настава -1 0 -1 
Грађанско васпитање -2 -2 -2 
Италијански језик -2 -3 0 
Изабрани спорт -6 -1 0 
Немачки језик -2 -1 -1 
Информатика и 

рачунарство 

0 -4 0 

ЧОС -3 -5 -1 

                         

                         
 
 
 
 

 

       

        

Осми разред 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА   VIII  РАЗРЕДА 

ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2016/2017 ГОДИНУ 

                           
Број ученика по одељењу на почетку школске године: 

    

                           

 
разред одељенски старешина 

број ученика 
  

 
На почетку На крају 

  

 
м ж укупно м ж укупно 

  

 
VIII 1 Богојевић Мира 12 13 25 12 13 25 

  

 
VIII2 Драгана Николашев 10 10 20 10 10 20 

  

 
VIII3 Љиљана Абу Самра 11 12 23 11 13 24 

  

 
        0     0 

  

 
        0     0 

  

 
  У К У П Н О  33 35 68 33 36 69 

  

                           

                           
Кретање ученика у току школске године: 
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 разред 
бројно стање у току школске године 

   

 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

   

 
VIII 1 25                 25 

   

 
VIII 2 20                 20 

   

 
VIII 3 23     1           24 

   

 
                      

   

 
                      

   

 
УКУПНО 68 0 0 1 0 0 0 0 0 69 

   

 
  

                       

                           

Током школске 2016/2017 год је одржано ____4._____ редовнe седницe Одељенског већа 
(детаљни записници са свих седница су евидентирани у дневницима  8. разреда) 

 

 

 

                           

                           
Успех и владање на крају школске 2016/2017 год: 

   

                           

разред 
успех ученика владање ученика 

 
5 4 3 2 1 укупно 5 4 3 2 1 укупно 

 
VIII 1 13 10 2 0 0 25 25         25 

 
VIII 2 13 6 1 0 0 20 20         20 

 
VIII3 14 6 2 0 0 22 22         22 

 
            0           0 

 
            0           0 

 
УКУПНО 40 22 5 0 0 67 67 0 0 0 0 67 

 
                          

 
1. Учешће у приредбама  :Ученици осмог разреда учествовали су у приредбама за Дан школе 
12.10.2016. године и  СветогСаву  27.01.2017. године  

2. Учешће у другим манифестацијама: Дани науке у школи   и  Фестивал науке на Сајму, Еко квиз -у  
организацији ЈП Градске чистоће  

3. Мере унапређења васпитно-образовнограда :Стручна већа договорила су се о потребним 
мерама  и средствима за унапређење васпитно-образовног рада.  

 4. У другом полугођу реализована је екскурзија ,04., 05. и  06.априла . 2017.на релацији Београд-
Параћин- Кладово - Доњи Милановац- Голубац-Београд.                                                                                                                                                                                                                                                         

                           
Број неодржаних часова по оделењима на крају првог и другог полугођа: 

  

Одељења 
8/1 8/2 8/3 

  
I полуг. крај год. I полуг. крај год. I полуг. крај год. 

  
Енглески   језик +1 -3 +1 -2 +1 -1 

  
Српски    језик --2 --6 -3 -3 -2 -3 

  
Ликовна    култура -2 +1 -2 -2 -1 -2 

  
Музичка  култура -2 0 -3 -1 -2 +1 

  
Историја +2 -3 -2 -1 -1 -4 
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Географија -4 -4 -3 -1 -3 -1 
  

Математика -12 0 -2 -1 -6 -4 
  

Биологија -3 -5 -2 -2 0 -6 
  

Хемија -2 -1 0 0 -3 +2 
  

ТИО --4 -4 0 +2 0 0 
  

Физика -2 --1 -3 -3 +1 -1 
  

Физичко  васпитање +3 -1 +1 -2 0 -2 
  

Верска  настава -1 -2 -1 -1 0 0 
  

Грађанско  васпитање -2 -2 0 0 -1 -1 
  

Руски   језик --4 -5 -1 -1 -4 -5 
  

Изабрани спорт -+1 --2 0 0 -1 -1 
  

Немачки  језик 0 +1 -2 -1 +1 -2 
  

Информатика и 
рачунарство 

+2 -2 0 -4 0 -2 
  

Домаћинство 0 0 -3 -3 -0 -2 
  

ЧОС 2  -2 -1 -1 0 0 
  

                           

                           

                           

              
Руководилац одељенског већа: 

 

              
 

 

               

              
Љиљана Абу Самра 

 

                           

 

4. СТРУЧНА ВЕЋА 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

ШКОЛСКЕ 2016/2017.ГОДИНЕ  

 

Стручно веће разредне наставе  чини 15 учитеља. 

Седнице Стручног већа за разредну наставу: 

ПЛАНИРАНО: 10 

ОДРЖАНО:11 

1.Реализовано је :  

-Приказ књиге ,, Дефицит пажње и хиперактивност деце’’реализовала Милена 

Симишић; 

- Приказ књиге ,, Сарадња просветних радника са родитељима'' реализовала Милина 

Катић; 

 - Приказ књиге ,, Како успешно развијати  IQ детета кроз игру'' реализовала Тања 

Спајић; 

- Приказ књиге ,, Занимљива граматика'' реализовала Едита Фабри Кошутић ; 
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- Предавање за родитеље ,, Стицање радних навика'' реализовало  Разредно веће првог 

разреда (9.11.2016. 1/2, 16.11.2016. 1/1 и 1/3) ; 

-Предавање за родитеље ,, Бројчано оцењивање'' реализовало  Разредно веће другог 

разреда (9.11.2016. 2/2, 24.11.2015. 2/1) ; 

-Предавање за родитеље ,, Мотивација ученика'' реализовало  Разредно веће другог 

разреда (31.1.2017. 2/1 и 2/2); 

-Извештавање о испитивању познавања слова у првом разреду поднеле Милена 

Симишић, Надежда Илић и Љиљана Алимпић; 

- Извештавање о успешности урађених иницијалних, полугодишњих и годишњих 

тестова поднели руководиоци Разредних већа; 

 - Извештавање са семинара  ,, Сингапурска математика – од проблема до решења'' 

поднела Милена Симишић; 

2.Учествовали смо у програмима: Дан школе, Недеља спорта, Дани науке, Дан 

Светог Саве, Смотра стваралаштва, Дан Општине Нови Београд, Онлајн недеља. 

3.Одржане су приредбе и изложбе: 

-Пријем првака у организацију,, Пријатељи деце  ‘’ ( ученици 2.разреда), реализована 

18.10.2016. 

-Дан школе - Ученици од 1.-4. разреда у холу школе поставили су изложбу ученичких 

радова, а у програму су учествовали ученици 2/1, 4/1, 4/2 и једна ученица 3/3. 

-Недеља школског спорта (такмичење у штафетним играма и између две ватре) је 

одржана од 10.10. -20.10.2016.и проглашене победничке екипе. 

-Приредба ,,Декама и бакама у част’’ ( ученици 3.разреда), реализована на крају 

школске године 13.6.2017. у оквиру завршне приредбе. На паноима, у 

учионици,изложени су радови посвећени декама и бакама. 

- Поводом Дана науке одржана је приредба за предшколце  дана 18.11.2016. 

Уприличена је изложба радова на тему ,,Заштита животне средине, рециклажа''и 

реализовано тематско планирање на дату тему. 

- Новогодишња приредба уприличена 29.12.2016. у одељењу 2/2. 

- Одељењска приредба 1/1, 31. јануара 2016. 

-Светосавска приредба је одржана 27.1.2017. (учествовали ученици од првог до 

четвртог разреда). Уприличена  изложба радова у холу школеи у  учионицама. 

- Осмомартовску приредбу реализовали ученици првог и другог разреда целодневне 

наставе дана 8.03.2017.( презентација на сајту школе). 

- Поводом прославе ,,Дан Новог Београда''  11.04.2017. ученици од 1. до 4. 

разредаобележили су фер-плеј дружењем.  

- ,,Светски дан планете Земље'' обележен је изложбом у холу школе(презентација 

постављена на сајту школе). Одељење 2/2 је у боравку  25.4.2017. обележило акцијом 

уређења школског дворишта. 

- Ускршња изложба дечијих радова у холу школе (ученици од 1. до 4.разреда, 

презентације на сајту школе). 

-  Завршне приредбе 4/1,  4/2 (13.6.2017.) 3/1,3/2, 3/3(13.6.2017.) 1/1 (12.6.2017.) 1/2 

(8.6.2017.)1/3 (12.6.2017.). 

4.Сарадња са организацијом ,,Црвени крст.’’ 

8.10.2016. – Трка за срећније детињство- Учествовали ученици од 1.-4. разреда. 

5.12. – 22.12.2016.,, Један пакетић, много љубави'' , у прављењу пакетића, до краја 

децембра 2016. године, учествовали су  сви ученици од 1. до 4. разреда.  

22.04.2017. 4 ученика из  4/2 учествовало је на такмичењу ,,Шта знаш о Црвеном 

крсту.'' 

5.Реализованиугледни часови предметне наставе у 4. разреду:  
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1.29. 9. 2016. Час у библиотеци „Читалачка значка“ - одржала библиотекарка Слађана 
Милин(IV1 иIV2 ); 
2.17. 11. 2016. Физичко васпитање „Штафетне и елементарне игре по избору ученика“ 
– Увежбавање, час одржао Дарко Шапић; 
3. 21. 11. 2016. Математика „ Здруживање сабирака“ – Утврђивање, час одржала 
Драгица Ћук (IV2); 
4. 22. 11. 2016. Математика „ Здруживањесабирака“ –Утврђивање, 
часодржалаДрагицаЋук (IV2); 
5. 21. 11. 2016. Природа и друштво „ Поделаживихбића“ –Обрада, 
часодржалаЉиљанаАбу Самра (IV2); 
6. 21. новембар 2016. Природа и друштво „Демократскиодноси у друштву, 
,,Мисмодецаједногсвета“ – Обрада, часодржалаДанкаБијић (IV2); 
7. 22. новембар 2016. Природа и друштво „Демократскиодноси у друштву;  
Мисмодецаједногсвета“ – Обрада, часодржалаДанкаБијић (IV1); 
8.24. 4.2017. Природа и друштво „Разноврсностбиљака у окружењу“ –Систематизација, 
часодржалаЉиљанаАбуСамра; 
9.25. 4. 2017. Природа и друштво „Држава и владари“ – Обрада, час одржала Илијана 
Опачић,4/2; 
10.27. 4. 2017. Природа и друштво „Какосеживело у државиНемањића“ –Обнављање, 
часодржалаИлијанаОпачић, 4/1; 
11. 22.5.2017. Музичкакултура „Композитори и њиховадела“ –Обрада, 
часодржалаТањаПолети; 
12. 23.5.2017. Музичкакултура „Композитори и њиховадела“ –Обрада, 
часодржалаТањаПолети; 
13.6.6. 2017. Одиграчкедорачунара „Упознавањесапредметом ТНО“ 
реализацијапрезентације, часодржалаВидаПетровић; 
14.15.6.2017. Руке у тесту „Упознавањесапредметом ТНО“ реализацијапрезентације, 
часодржалаВидаПетровић; 
15.8.6. 2017. Ликовнакултура „Комплементарнебоје, школскимурал“, 
часодржалаМилицаПрелић; 
16.9.6. 2017. Немачкијезик „УпознавањесаначиномраданачасуНемачкогјезика“, 
часодржалаВеснаБарашин; 
17.12.6.2017. Физичковаспитање „Елементарнеигре“ –Увежбавање, 
часодржаоДаркоШапић. 
6. Од 15 планираних угледних  часова  и 2 угледне активности реализовано  је 

12угледних часова. Угледне активности предшколске групе су планиране, али ове 

школске 2016/2017. предшколска група није формирана. 

- 29.09. 2016. Српски језик - ,,Именице,'' Милина Кораћ, 3/3; 

- 26.10.2016. Српски језик- ,,Јесења песма,'' Надежда Илић, 1/2; 

- 1.11.2016. Српски језик -  ,,Гласови и писана слова Кк,Жж и Хх,'' Милена Симишић, 

1/1; 

- 4.11.2016. Ликовна култура -  ,, Сунцокрети,'' Зорка Ж.Ћипријановић, 4/2; 

- 25.11.2015. Српски језик - ,,Мачак отишао у хајдуке ,''Миломирка Ђорђић , 3/2; 

- 8.12.2016. Природа и друштво - ,, Растимо здраво,'' Дејан Ковачевић , 4/1; 

- 12.12.2016. Математика - ,,Претходник и следбеник броја,'' Едита Ф. Кошутић, 1/1; 

- 13.12.2016. Природа и друштво - ,,Животне заједнице и станишта,'' Антонела З. 

Манчић, 3/1; 

- 2.3..2017. СОН - ,,Нежива природа,'' Милена Симишић, 1/1; 
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- 21.3.2017. Српски језик – „Славујак,“ Љиљана Алимпић, 1/3; 

- 12.4.2017. Српски језик  - ,,Голуб и пчела,'' Надежда Илић, 1/2; 

- 30.05.2017. Физичко васпитање - ,, Елементарне и штафетне игре,'' Едита Ф. Кошутић, 

1/1; 

7. Учествовали смо  у пројекту ,, Покренимо нашу децу'' Министарства просвете, 

науке и технолошког развојаса Српским савезом професора физичког васпитања 

и спорта и AquaViva, брендом  компаније ”Књаз Милош.'' 

Програм  има за циљ увођење свакодневне 15-о минутне физичке активности за 

ученике од првог до четвртог разреда. 

У овом програму смо учествовали од марта па до половине месеца маја 2017. године. 

8.Реализовано акционо истраживање: 

Рад на побољшању разумевања прочитаног од 1. до 4. разреда – Током оба 

полугодишта ученици од 2.до 4. разреда вежбали су задатке намењене читању с 

разумевањем на часу српског језика и на другим часовима, док су се ученици 1. разреда 

овом раду придружили у 2.полугодишту.Ученици су подстицани, применом 

одговарајућих задатака, да унапреде способност разумевања прочитаног.И даље ћемо 

радити на унапређењу савладавања тих наставних садржаја. 

9. Реализована предавања за ученике:  

- 8.9.2016. ,,Међународни дан писмености ''- библиотекар С. 

Милин,(1/1,1/2,1/3,2/1,2/2,3/1,3/2,3/3,4/1,4/2); 

- 18.11.2016. Тематска недеља поводом Дана науке - Заштита животне средине -              

рециклажа; 

- 24.5.2017. ,,Дрога је нула, живот је један''предавање у сарадњи са Одељењем за 

сузбијање наркоманије МУП-а Београд (4/1,4/2). 

10. Посете ван школе: 

1.  ,,Речна сирена,'' позоришна представа,позориште ,,Пинокио'' 23.9.2016. 

(3/1,3/2,3/3,2/1); 

2. ,, Никола Тесла – чиста енергија,''ДКЦ,учествовање у радионици ,28.9.2016. 

(3/3,3/1,3/2,); 

3. ,,Храбри витез Тренк,'' биоскопска представа, биоскоп ,,Фонтана''4.10.2016. 

(1/1,1/2,1/3,2/1,2/2,2/3,3/1,3/2,4/1,4/2); 

4.  Дом здравља ,,Нови Београд,'' систематски преглед ученика 1.11.2016.3/1,3/2,3/3; 

4.4.2017. преглед ученика 2/2 и 2/1; 7.3.2017. 1/2 и 1/3. 

5. Музеј Вука и Доситеја, 8.11.2016. 3/1,3/2, 3/3; 

6. Београдски сајам, Фестивал науке, 15.12.2016. ( 1/1,1/2,1/3,3/1,3/2,3/3); 

7.„Хауард Ларкрафт и залеђено краљевство“,биоскопска представа, биоскоп 

,,Фонтана''26.12.2016. (1/1, 2/1, 4/1, 4/2); 

,,Спасавање Деда Мраза ,'' биоскопска представа, биоскоп ,,Фонтана''30.12.2016. 

(1/2,1/3.2/2,3/3,3/1,3/2,4/1,4/2); 

 

8. ,,Свети Сава,''позоришна представа,Театар 78, 23.1.2017. ( 1/1,1/2,1/3,3/1,3/2,3/3); 

 

9. ,,Звездарски  витез ,'' позоришна  представа,позориште,,Бошко Буха''22.2.2017. 

(1/1,1/2,1/3,2/1,2/2,3/3,3/1,3/2,4/1,4/2); 

10. ,,Како се каже волим те,''ДКЦ, промоција књиге Слободана 

Станишића,24.2.2017.(3/1,3/2,3/3); 

11. Забавне визуелне песме Душана Поп Ђурђева, сатиричар и писац за младе, 

визуелни истраживач, ДКЦ,4.5.2017. ( 3/1,3/2,3/3). 

11. Реализована рекреативна настава :  
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Од 10.05.2017. до 17.05.2017. (1/1,1/2,1/3,2/1,3/1,3/2,3/3,4/1,4/2), Сокобања, хотел ,, 

Турист.''  Остварене су посете: 

   11. 5. Обилазак излетишта ,,Борићи'',летње позорнице ,,Врело'' и Хајдук Вељкове 

чесме. 

   12. 5. Посетили  смо Хамам и парк ,,Бањица.'' 

   13. 5. Посета и спортске активности око хотела ,,Моравица''. 

   14. 5. Обилазак Видиковца и излетишта ,,Лептерија.'' 

   15. 5. Шетња до планине Девице и врха Поповица. 

12. Реализован је књижевни сусрет песника и ученика:  

- 28.3.2017. у библиотеци школе дружили су се ученици од првог до четвртог разреда са  

писцем  Владаном  Зецом. 

13.Посетили су нас: 

• Посета предшколских установа у оквиру   Дана науке  18. 11. 2016. 

• Позоришнагрупајеизвелаинтерактивнупредставу,, Игра се игра'' 22.5.2017. 

(1/1,1/2,1/3,2/1,2/2,3/1,3/2,3/3); 

• Стоматолог и медицинска сестра из ДЗ,,Нови Београд'' обавиле су 24.3.2017. 

стоматолошки преглед  ученицима 3/1,3/2,3/3,2/1,2/2,  а 2.3.2017. ученицима  

1/1,1/2,1/3 . 

• Педагошку праксу обавиле су 4 студенткиње Педагошког факултете из Београд 

у трајању од 3 недеље. 

14. Реализоване презентације: 

Презентација Кошаркашког  клуба ,,GIRLBASKET'', 21.9. 2016. (3/3,2/2,3/1,3/2,); 

Презентација школе Менталне аритметике ,  22.9.2016.( 3/3,3/2,3/1,2/1,2/2,); 

Презентација Кошаркашког клуба  ,,Балкан '' , 5. - 7.10.2016. 

(3/3,3/2,3/1,2/1,2/2,1/1,1/2,1/3); 

Онлајн недеља, Ученици 4/1 презентовали су физичкеактивности ,,Весела столица.'' 

Отворена врата – презентација наше школе,29.03.2017. 

 

Презентација направљених маски ученика 2/1 и 2/2 12.4.2017. 

Јавно извођење скеча ,,Страшан сан'' извели ученици 2/2 на родитељском састанку 

20.4.2017. 

Снежана Милошевић Јешић, педагог и породични терапеут,  28.4.2017. презентовала 

,,Кратке приче за вежбање читања с разумевањем. '' Даница Бошковић Ђукић и 

Снежана М.Јешић 6.6.2017. одржале су радионицу ,,Жена у породици и њена (не)моћ.''  

Презентација др Филгуда ,, Здрава храна'' 29.5.2017. (1/1,1/2,1/3,2/1,2/2). 

Представљање спортског кампа Грбић Вање, 18.5.2017. 

15.  Реализација годишњих тестова: 

Годишње  тестове за четврти разред  из српског језика, математике , природе и друштва 

оценила је и анализиралапедагогК.А.Деспотовић. 

IV/1 

 

Српски језик Математика ПД 

оцена Оцена Оцена 

3,53 3,23 3,16 

   

IV/2 

Српски језик Математика ПД 
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оцена оцена Оцена 

2,75 2,95 2,50 

 

Трећи разред је радиогодишњу проверу знања из српског језика, математике , природе 

и друштва. Тест из српског језика припремили су и оценили учитељи 3/1,3/2,3/3.  

 

III/1 

 

Српски језик Математика ПД 

оцена Оцена Оцена 

3,77 4,33       4,27 

   

III/2 

 

Српски језик Математика ПД 

оцена Оцена Оцена 

4,16 4,00 4,43 

 

 

III/3 

 

Српски језик Математика ПД 

оцена Оцена Оцена 

3,50 3,52 4,17 

 

 

Други разред је радио годишњу проверу знања из српског језика и математике . 

Тест из српског језика  и математике припремили су  учитељи 2/1, 2/2.  

II/1 

 

Српски језик Математика 

оцена Оцена 

3,75 4,11 

   

II/2 

 

Српски језик Математика 

оцена Оцена 

3,80 3,20 

 

 

Први разред је  извршио годишњу проверу знања из српског језика, математике и СОН. 

Остварени су стандарди из ова три предмета. У другом разреду више  пажње обратити 

на разумевање прочитаног и израду текстуалних задатака.   

 

16.Мере унапређења васпитно-образовног рада 
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На основу провера знања које су вршене током школске године закључено је да треба и 

даље обраћати пажњу  на читање са разумевањем. У наредној школској години сви 

учитељи ће наставити са радом на провери разумевања прочитаног, а све са циљем 

побољшања успешности ученика.   

17. Семинари којима смо присуствовали: 

Љиљана Алимпић 

23-25.9.2016. ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања,'' каталошки број 237 

– 24 сата 

28.11.2016. ,,Интеракцијом ученика и наставника до сложених захтева у математици,'' 

каталошки број 265 -8 сати  

28.1.2017. Зимски сусрети учитеља- дан стручног усавршавања. ,,Сингапурска 

математика-од проблема до решења''- каталошки број 278 – 8 сати 

4. и 5.03.2017. Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави 

и интеграција у образовни систем, каталошки број 297 – 16 сати 

14.15.и16.06.2017.Дежурство на пријемном испиту за упис у први разред средње школе 

у трајању од 3 дана у ОШ,, Младост''  – 6 сати 

Надежда Илић 

23-25.9.2016. ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања,'' каталошки број 237 

– 24 сата 

28.11.2016. ,,Интеракцијом ученика и наставника до сложених захтева у математици,'' 

каталошки број 265 -8 сати  

4. и 5.03.2017. Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави 

и интеграција у образовни систем, каталошки број 297 – 16 сати 

14.и15.06.2017.Дежурство на пријемном испиту за упис у први разред средње школе у 

трајању од 3 дана у ОШ,, Младост''  – 4 сата 

Милена Симишић  

23-25.9.2016. ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања,'' каталошки број 237 

– 24 сата 

28.11.2016. ,,Интеракцијом ученика и наставника до сложених захтева у математици,'' 

каталошки број 265 -8 сати  

10-11.12.2016. ,,Развојни поремећаји деце ранијег школског узраста,''каталошки број 

299 – 16 сата 

28.1.2017. Зимски сусрети учитеља- дан стручног усавршавања. ,,Сингапурска 

математика-од проблема до решења''- каталошки број 278 – 8 сати 

4. и 5.03.2017. Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави 

и интеграција у образовни систем, каталошки број 297 – 16 сати 

18.5.2017. ,, Играње улога у функцији развоја знања и животних вештина 

деце/ученика,''трибина  – 2 сата 

14.15.и16.06.2017. Супервизор на пријемном испиту за упис у први разред средње 

школе у трајању од 3 дана у ОШ,, Франце Прешерн''  – 16 сати 

Едита Фабри 

23-25.9.2016. ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања,'' каталошки број 237 

– 24 сата 

28.1.2017. Зимски сусрети учитеља- дан стручног усавршавања. ,,Паметне фасцикле-

слагалице-да ученик учи, вежба, зна''- каталошки број 425 – 8 сати 

4. и 5.03.2017. Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави 

и интеграција у образовни систем, каталошки број 297 – 16 сати 

25.3.2017. ,,Дани зелене енергије,'' трибина – 2 сата 

14.15.и16.06.2017.Дежурство на пријемном испиту за упис у први разред средње школе 

у трајању од 3 дана у ОШ,, Младост''  – 6 сати 
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Тања Спајић 

23-25.9.2016. ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања,'' каталошки број 237 

– 24 сата 

28.11.2016. ,,Интеракцијом ученика и наставника до сложених захтева у математици,'' 

каталошки број 265 -8 сати  

28.1.2017. Зимски сусрети учитеља- дан стручног усавршавања. ,,Паметне фасцикле-

слагалице-да ученик учи, вежба, зна''- каталошки број 425 – 8 сати 

4. и 5.03.2017. Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави 

и интеграција у образовни систем, каталошки број 297 – 16 сати 

14.15.и16.06.2017.Дежурство на пријемном испиту за упис у први разред средње школе 

у трајању од 3 дана у ОШ,, Кнегиња Милица''  – 6 сати 

Оливера Мозетић 

23-25.9.2016. ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања,'' каталошки број 237 

– 24 сата 

4. и 5.03.2017. Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави 

и интеграција у образовни систем, каталошки број 297 – 16 сати 

14.15.и16.06.2017.Дежурство на пријемном испиту за упис у први разред средње школе 

у трајању од 3 дана у ОШ,, Кнегиња Милица''  – 6 сати 

Весна Драгојловић 

28.1.2017. Зимски сусрети учитеља- дан стручног усавршавања. ,,Паметне фасцикле-

слагалице-да ученик учи, вежба, зна''- каталошки број 425 – 8 сати 

Драгица Јовановић  

28.11.2016. ,,Интеракцијом ученика и наставника до сложених захтева у математици,'' 

каталошки број 265 -8 сати  

4. и 5.03.2017. Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави 

и интеграција у образовни систем, каталошки број 297 – 16 сати 

18.5.2017. ,, Играње улога у функцији развоја знања и животних вештина 

деце/ученика,''трибина  – 2 сата 

 

Милина Катић 

23-25.9.2016. ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања,'' каталошки број 237 

– 24 сата 

28.1.2017. Зимски сусрети учитеља- дан стручног усавршавања. ,,Паметне фасцикле-

слагалице-да ученик учи, вежба, зна''- каталошки број 425 – 8 сати 

4. и 5.03.2017. Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави 

и интеграција у образовни систем, каталошки број 297 – 16 сати 

Антонела Земановић Манчић 

23-25.9.2016. ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања,'' каталошки број 237 

– 24 сата 

28.11.2016. ,,Интеракцијом ученика и наставника до сложених захтева у математици,'' 

каталошки број 265 -8 сати  

28.1.2017. Зимски сусрети учитеља- дан стручног усавршавања. ,,Паметне фасцикле-

слагалице-да ученик учи, вежба, зна''- каталошки број 425 – 8 сати 

4. и 5.03.2017. Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави 

и интеграција у образовни систем, каталошки број 297 – 16 сати 

14.06.2017.Дежурство на пријемном испиту за упис у први разред средње школе у 

трајању од 3 дана у ОШ,, Младост''  – 2 сата 

Миломирка Ђорђић 

23-25.9.2016. ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања,'' каталошки број 237 

– 24 сата 
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28.11.2016. ,,Интеракцијом ученика и наставника до сложених захтева у математици,'' 

каталошки број 265 -8 сати  

28.1.2017. Зимски сусрети учитеља- дан стручног усавршавања. ,,Паметне фасцикле-

слагалице-да ученик учи, вежба, зна''- каталошки број 425 – 8 сати 

4. и 5.03.2017. Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави 

и интеграција у образовни систем, каталошки број 297 – 16 сати 

Милина Кораћ 

23-25.9.2016. ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања,'' каталошки број 237 

– 24 сата 

28.11.2016. ,,Интеракцијом ученика и наставника до сложених захтева у математици,'' 

каталошки број 265 -8 сати  

28.1.2017. Зимски сусрети учитеља- дан стручног усавршавања. ,,Паметне фасцикле-

слагалице-да ученик учи, вежба, зна''- каталошки број 425 – 8 сати 

4. и 5.03.2017. Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави 

и интеграција у образовни систем, каталошки број 297 – 16 сати 

14.15 и 16.06.2017.Дежурство на пријемном испиту за упис у први разред средње школе 

у трајању од 3 дана у ОШ,, 20. октобар ''  – 6 сати 

Дејан Ковачевић 

23-25.9.2016. ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања,'' каталошки број 237 

– 24 сата 

Ненад Поморишац 

4. и 5.03.2017. Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави 

и интеграција у образовни систем, каталошки број 297 – 16 сати 

18. Награђени ученици: 

Ликовни конкурс "Нећу да бригам хоћу да се играм" у организацији Пријатеља деце 

Новог Београда - освојено 1. место, 1/3. 

9 ученика  2/1 су учествовали на ,,Фестивалу кратких драмских форми'' у 

организацији ,,Пријатељи деце Нови Београд,'' драмском представом ,,Свети Сава и 

пустињак'' и заузели друго место на општини. 

Ликовни конкурс „Ускршње чаролије“ – „У сусрет Ускрсу“ (осликавање дрвених јаја). 
4/1 – један ученик освојио друго место и један ученик освојио треће место. 
Литерарни конкурс у организацији „Пријатеља деце“. 
4/1 – један ученик освојио друго место. 
На општинском такмичењу из математике се пласирало 11 ученика.Такмичење је 

реализовано 25.2.2017. у О.Ш. „Борисав Пекић“.  Освојене награде: 

III/1 – једно 2. место 

III/2 -  једно 2. место, два 3. места 

IV/1– једно прво место и једно друго место 
25.3.2017. На окружном такмичењу из математике један ученик IV/1добио је похвалу. 
На математичком такмичењу „Мислиша“ одржаном 9.3.2017. освојено: 

III/2 – jедно 3. место, једна похвала 

III/3 – jедна похвала 

IV/2– две похвале 

На математичком такмичењу „Кенгур без граница“ одржаном 16.3.2017. освојено: 

III/1 – jeдна похвала 

III/2 – четири похвале 

II/2– jeдна похвала 

I/2– jeдна похвала 

I/3– две похвале 

Читалачка значка: 
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III/1 -један награђен ученик 

III/2- један награђен ученик 

III/3- три награђена ученика 

IV/1- четири награђена ученика 

IV/2- два награђена ученика 

 

 

                                        Руководилац Стручног већа млађих разреда 

                                                                                 Милина Кораћ 

 

 

Стручно веће српског језика 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ  ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ (2016/2017 ГОД.)  

 

Рад стручног већа одвијао се кроз следеће активности: 

Веће наставника српског  језика  састајало се према Програму рада за школску 

2016/2017. Састанци су одржани у септембру, октобру ,новембру, децембру,јануару, 

фебруару , марту, априлу , мају и јуну (укупно 10). На састанцима Стручног већа  

говорило се о усаглашавању  критеријума бодовања за оцењивање контролних вежби, 

писмених задатака и диктата, као и о допунском и додатном раду са ученицима, о 

такмичењима  и о припремама за пријемни испит ученика осмог разреда . Договарали 

смо се о додатном усавршавању наставника. Одржани су планирани угледни часови. 

Одржано је школско, општинско и  градско такмичење из области српски језик 

(граматика). Опширније о овоме је наведено у записнику састанака стручног већа 

страних језика.  

РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА: 

Јасмина Мићић 

,,Горски вијенац,, Петар Петровић Његош (8/3),3.11.2016. 

Имрена Ђорђев  

,,Мост на Жепи,, Иво Андрић (8/1),23.1.2017. 

Јелена Пауновић 

Падежи (5/1),19.12.2016. 

 

ПОСЕТЕ ВАН ШКОЛЕ: 

Дана 25.05.2017 са почетком у 10 сати одржано је едукативно предавање о безбедности 

коришћења интернета за ученике шестог и  седмог разреда. Предавање је одржано у 

Дому омладине.Ученике су водиле разредне старешине Јасмина Мићић и Имрена 

Ђорђев. 

 

ТАКМИЧЕЊА: 

Школско такмичење из српског језика одржано је 17. фебруара 2017. 

године.Општинско такмичење одржано је 18. марта 2017. године у Основној школи 

,,Радоје Домановић,,.Ученици су постигли следеће резултате:  

- Ива Марковић 7/2, друго место на Општинском такмичењу ( граматика ) 

 

,,Књижевна олимпијада’’ одржана је у нашој школи 3. марта 2017. године. 

Петра Радосављевић,ученица 7/1 одељења освојила је 3. место на овом такмичењу. 
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Додатна и допунска настава редовно су одржаване по плану и програму  и све је 

забележено у дневнику. 

Резултати за такмичење из Читалачке значке су следећи: 

-Уна Јуришић 5/2 

-Ива Марковић 7/2 и 

-Лана Кашић 8/1 

На Општинском такмичењу литерарних радова , које је одржано  у Основној школи 

,,Радоје Домановић’’,ученица Сташа Рогановић освојила је 2. место. 

Завршни испит за ученике 8. разреда одржан је ове године 14. јуна.Анализа 

постигнутих резултата извршена је и  послата ПП служби. 

Семинари: 1. ,,Примена метода и техника мапа учења,брзог читања,памћења у настави 

и интеграција у образовни систем’’ (5.3.2017.) Семинару присуствовали сви наставници 

српског језика. 

 
 

Стручно веће страних језика 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ 
Рад стручног већа одвијао се кроз следеће активности: 

Веће наставника страних језика састајало се према програму рада за школску 

2016/2017. Одржано је укупно седам састанака ( у септембру, октобру, новембру, 

децембру, јануару,марту и јуну ).  

На састанцима је било говора о текућим проблемима у настави страних језика са 

посебним акцентом на мотивацији ученика – како је побољшати. Закључак је да су 

ученици много заинтересовани за тематске презентације – градови Велике Британије, 

Француске, Италије, фудбалски клубови и познати музичари.  

Критеријум бодовања за оцењивање је усаглашен. Било је речи о допунском и 

додатном раду са ученицима, о такмичењима за ученике осмог разреда, додатном 

усавршавању наставника. Одржани су планирани угледни часови; школско, општинско, 

градско и републичко такмичење. Опширније о овоме је наведено у записнику 

састанака стручног већа страних језика. 

СЕМИНАРИ 

Душића Цветковић ( француски и италијански језик ) 

1. Мултимедијални садржаји у функцији образовања ( 23.9-25.9.2016 ) 

2. Примена метода и техника мапа учења ( 4.3 – 5.3.2017 ) 

3. Мотивација – могућа мисија ( 10.12.2016 ) 

Љиљана Милошевић ( енглески језик ) 

1. Мултимедијални садржаји у функцији образовања ( 23.9 – 25.9.2016 ) 

2. Примена метода и техника мапа учења ( 4.3. – 5.3.2017 ) 

Драгана Николашев ( енглески језик ) 

1. Мултимедијални садржаји у функцији образовања ( 23.9 – 25.9.2016 ) 

Љиљана Вјештица ( руски и енглески језик ) 

1. Примена метода и техника мапа учења ( 4.3. – 5.3.2017 ) 

 



 
 

72 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА У НИЖИМ РАЗРЕДИМА 

У одељењу 4-1 одржани су часови у циљу промоције француског и италијанског језика 

– Душица Цветковић и немачког језика – Весна Барашанин. 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Душица Цветковић 

1. Le professioni i personaggi famosi, децембар 2016 ( 7-2, 7-3 ) 

2. Il Palio di Siena, мај 2017 ( 7-2, 7-3 ) 

Љиљана Милошевић 

1. London, новембар 2016 ( 7-2 ) 

2. Conditional clauses, март 2017 ( 7-1 ) 

Драгана Николашев 

1. Dreams and superstition, октобар 2016 ( 8-1, 8-2, 8-3 ) 

2. Our world in danger, март 2017 ( 6-1 ) 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- Историја 

- Географија 

- Музичка култура 

- Српски  

ТАКМИЧЕЊА 

Ученици осмих разреда постигли су следеће резултате: 

- Теодора Милојевић, друго место на градском ( Енглески језик ) 

- Јанко Кнежевић, треће место на градском ( Енглески језик ) 

- Наташа Милановић, треће место на градском ( Енглески језик ) 

 

Руководилац: Љиљана Милошевић 

Стручно веће математике 

Веће се редовно састаје, сваког месеца , а по потреби и чешће. У септембру месецу је 

извршена подела одељења на наставнике. Изабрани су уџбеници и испланирана 

допунска и додатна настава.  Радило се на имплементацији образовних 

стандарда.Подела одељења на наставнике је ове школске године добро урађена па смо 

успешно организаовали допунску и додатну наставу.  

 

Остварили смо добру сарадњу са Активом математике Новог Београда и редовно 

присуствујемо састанцима. 

 

У току септембра су у свим одељењима одржани иницијални тестови – видети 

извештај. 

У току новембра су у свим одељењима одржани тестови провере остварености 

стандарда – видети извештај. 

Такоће, у новембру смо учествовали на Данима науке –израда паноа 

У јануару месецу је одржано школско такмичење из математике. 
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Учествовали на општинском такмичењу, градском и такмичењу „Мислиша“. 

 

Угледни часови су одржани у складу са планом. Наставне јединице су одабране из 

скупа планираних. 

Реализовани су следећи угледни часови: 

Похађани су следећи семинари и остали облици стручног усавршавања. 

 

 

Припремна настава се одвија у складу са планом. Часови припремне наставе су 

увршћени у редован распоред у сва три одељења осмог разреда и одржавају се редовно 

сваке недеље. 

15.04.2017. је одржан пробни пријемни испит – извештај је у свесци актива. 

Биљана Чегар је одржала 30 часова припремне наставе у осмом разреду у току школске 

године, а након завршетка наставе још 6 часова. 

Сарадња са Стручним већем за разредну наставу је континуирана а у договору са 

Одељењским већем IV разреда направљен је план одржавања угледних часова. 

Реализација часова у нижим разредима је у складу са планом. 

Реализација часова редовне наставе у свим разредима је у оквиру планираног. 

 

Број неодржаних часова по одељењима: 

V1  -  +1 

V2  -  -1 

VI1  -  0 

VI2  -  +1 

VI3  -  +1 

VII1 -  -1 

VII2 -  -1 

VII3 -  -1 

VIII1 -  -2  

VIII2 -  -2 

VIII3 -  0 

 

Допунска и додатна настава редовно су се одржавале у току целе школске године.  

У петом разреду је одржано 36 часова допунске наставе. 

У шестом разреду је одржано 30 часова допунске наставе.  

 

У седмим разредима је одржано 36 часова допунске наставе и 37 часова додатне наставе.  

У осмом разреду је одржано 30 часова допунске наставе и 17 часова додатне наставе. 

Драгица Ћук је имала прегледа и учешћа на такмичењима. 
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Број планираних седница 8 

Број одржаних седница 13 

 

    Руководилац већа Биљана Чегар 

Стручно веће природних наука 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И 
НАПРЕДОВАЊУ 

ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА , ШКОЛСКЕ 2016/17.год 
 

 

1.Чланови-Веће Природних наука састоји се од пет чланова: 
 

Физика и хемија        Александра Стефановић 
Хемија Мира Богојевић 

Биологија  Љиљана АбуСамра 
ТИО Видосава Петровић 

ТИО Драгољуб Цветковић 
 

 
2. Седнице-У првом полугодишту су одржане четири седнице на 

којима су постигнути сви договори о раду већа природних наука у 
школи.  

 
3. Закључци-На седницама је закључено да треба написати  

требовања за текућу школску годину: 

 - наставни материјали, литература, семинари и остали трошкови 
који су ушли у финансијски план школе. 

Донели смо мере за унапређење васпитно-образовно рада за ову 
школску годину. 

 
4. Мере за унапређење васпитно – образовног рада које 

смо донели  су: 
- изабрани семинари које треба похађати; 

- остварити корелацију са другим предметима; 
- осавременити наставу коришћењем ИКТ; 

- држати угледне и огледне часове у вишим и нижим разредима; 
- припремити и одржати Дане науке у циљу промоције науке ; 

 
5. Припремна настава-треба да се одржи из биологије, хемије 

и физике. 

Из физике је одржано 40 часова-Александра Стефановић, 
Љиљана АбуСамра –биологија-22часа, Мира Богојевић-хемија-22 

часа,  
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5. Стручно усавршавање у оквиру већа 

 
стручно усавршавање у установи 

 

Назив стручног 

усавршавања 

Ниво 

( стручни 

актив, веће 

идр.) 

Време 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало ) 

Б
о

д
о

в
и

 

Документ  

у установи који 

доказује 

реализацију 

Француски институт 
Наставничко 

веће 
26.09.2016 Стручна посета 4 Записник већа 

Дан школе 
Наставничко 

веће 
12.10.2016 координација 8 Записник већа 

Менторски рад –

М.Петровић 

Наставничко 

веће 
15.11.2016 координација 4 Записник већа 

Дани науке -рециклажа 
Веће природнх 

наука 

18.11.2016

. 
ауторство 10 Записник већа 

Прослава славе- Светог 

Саве 

Наставничко 

веће 
27.01.2017 присуство 1 

Записник 

Наст.већа 

Општинско такмичење ДПТКС 11.03.2017 организација 8 Записник већа 

Угледни час- Увод у 

предмет ТИО  -  41 

Веће нижих 

разреда 
05.06.2017 ауторство 8 Дневник 41 

Угледни час- Увод у 

предмет ТИО  -  42 

Веће нижих 

разреда 
07.06.2017 ауторство 8 Дневник 42 

Дежурство за полагање 

српског језика 

Наставничко 

веће 
14.06.2017 дежурство 4 

Решење 

директора 

Дежурство за полагање 

математике 

Наставничко 

веће 
15.06.2017 дежурство 4 

Решење 

директора 

Дежурство за полагање 

комбинованог теста 

Наставничко 

веће 
16.06.2017 дежурство 4 

Решење 

директора 

   УКУПНО 63  
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стручно усавршавање  ван установе 

 

 

 

Назив стручног усавршавања 

 

Време 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало 

 

Документ који 

доказује 

реализацију 

Мултимедија у настави Семинар 237 
(23,24,25).09.

2016. 
присуство 24 Сертификат 

Мапе ума и брзо читање Семинар Април 2017 
присуство 16 

Мапе ума и брзо 

читање 

      

   УКУПНО 40  

    

 

Видосава Петровић, наставник ТИО 
 

 

стручно усавршавање у установи 

Назив стручног 

усавршавања 

Ниво 
( стручни 

актив, веће 

идр.) 

Време 

Начин 
учествовања 

(присуство, излагање, 
ауторство, координисање, 

вођење, остало ) Б
о

д
о
в
и

 

Документ у 
установи који 

доказује 
реализацију 

Дан школе Наставничко 

веће 

12.10.2016 координациј

а 

8 Записник већа 

Дани науке -

рециклажа 

Веће 

природних 

наука 

18.11.2016. ауторство 10 Записник већа 

Прослава славе- 

Светог Саве 

Наставничко 

веће 

27.01.2017 присуство 1 Записник 

Наст.већа 
Дежурство за 
полагање српског 
језика 

Наставничко 

веће 
14.06.2017 дежурство 4 Решење 

директора 

Дежурство за 

полагање 

математике 

Наставничко 

веће 
15.06.2017 дежурство 4 Решење 

директора 

Дежурство за 
полагање 
комбинованог теста 

Наставничко 

веће 
16.06.2017 дежурство 4 Решење 

директора 

Општинско 

такмичење 

Актив хемичара 
Србије 

26.02.2017 дежурство 4 потврда 

Градско такмичење Актив хемичара 

Србије 
01.04.2017 дежурство 4 Потврда 

 

   укупно 39  
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стручно усавршавање  ван установе 

 

Назив стручног усавршавања 

 

Време 

Начин 

учествовања 
(присуство, излагање, 

ауторство, координисање, 
вођење, остало 

 
Документ 

који доказује 
реализацију 

Стари занати и материјали путем 

етнологије и хемије 
19.03.2017 присуство 16 сертификат 

 

Мира Богојевић, наставник хемије 
 
 

стручно усавршавање у установи 

Назив стручног 

усавршавања 

Ниво 
( стручни 

актив, веће 

идр.) 

Време 

Начин 

учествовања 
(присуство, излагање, 

ауторство, координисање, 
вођење, остало ) Б

о
д

о
в
и

 Документ у 
установи 

који 
доказује 

реализацију 

Дан школе Наставничк

о веће 

12.10.2016. координациј

а 

8 Записник 

већа 

Дани науке -рециклажа Веће 

природних 

наука 

18.11.2016. ауторство 10 Записник 

већа 

Прослава славе- Светог 

Саве 

Наставничк

о веће 

27.01.2017. присуство 1 Записник 

Наст.већа 

Општинско такмичење ДПТКС 11.03.2017 организација 8 Записник 

већа 

Градско такмичење ДПТКС 22.04.2017 организација 8 Записник 

већа 

Шта знаш о саобраћају ДПТКС 20.04.2017 организација 8 Записник 

већа 

      

   укупно 43  

 

 

стручно усавршавање  ван установе 

 

Назив стручног 

усавршавања 

 

Време 
Начин 

учествовања 
(присуство, излагање, ауторство, 
координисање, вођење, остало 

 
Документ 

који доказује 
реализацију 

Мултимедија у настави 
Семинар 

237 

(23,24,25).09.201

6. 
присуство 24 

Мапе ума и брзо читање Семинар Април 2017. присуство 16 

     

   укупно 40 

 
Драгољуб Цветковић- наставник ТИО 
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стручно усавршавање у установи 

Назив стручног 

усавршавања 

Ниво 
( стручни 

актив, веће 

идр.) 

Време 

Начин 
учествовања 

(присуство, излагање, 
ауторство, координисање, 

вођење, остало ) 

Бодови 

Документ у 
установи који 

доказује 
реализацију 

Дан школе Наставничко 

веће 

12.10.2016

. 

координација 8 Записник 

већа 

Дани науке -

рециклажа 

Веће 

природних 

наука 

18.11.2016. ауторство 10 Записник 

већа 

Прослава славе- 

Светог Саве 

Наставничко 

веће 

27.01.2017

. 

присуство 1 Записник 

Наст.већа 

Општинско 

такмичење физика 

ДФС 19.02.2017 организација 8 Записник 

већа 
Градско такмичење 

физика 

ДФС 11.03.2017 организација 4 Записник 

већа 
Републичко 

такмичење физика 

ДФС 9.04.2017 организација 8 Записник 

већа 
Општинско 

такмичење хемија 

ДХС 26.02.2017 организација 8 Записник 

већа 
   укупно 47  

 

 

стручно усавршавање  ван установе 

 

Назив стручног усавршавања 

 

Време 

Начин 
учествовања 

(присуство, излагање, 
ауторство, координисање, 

вођење, остало 

 
Документ 

који доказује 
реализацију 

Мултимедија у настави 
Семинар 

237 

(23,24,25).09.

2016. 
24 сертификат 

     

  укупно 24  

 

Александра Стефановић- наставник физике и хемије 
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стручно усавршавање у установи 
 

Назив стручног 
усавршавања 

Ниво 
( стручни 

актив, веће 

идр.) 

Време 

Начин 
учествовања 

(присуство, излагање, 
ауторство, координисање, 

вођење, остало ) 

Бодови 

Документ у 
установи који 

доказује 
реализацију 

Француски институт Наставничк

о веће 

26.09.2016. Стручна 

посета 

4 Записник 

већа 

Дан школе Наставничк

о веће 

12.10.2016. присуство 1 Записник 

већа 

Дани науке -рециклажа Веће 

природних 

наука 

18.11.2016. ауторство 10 Записник 

већа 

Општинско такмичење СБД 5.март 2017 организација 8 Записник 

већа 

Градско такмичење СБД 02 Април 

2017. 

организација 8 Записник 

већа 

републичко такмичење СБД 28 Мај  

2017. 

присуство 4 Потврда  

Прослава славе- Светог 

Саве 

Наставничк

о веће 

27.01.2017. присуство 1 Записник 

Наст.већа 

Угледни час- 

Разноврсност живог 

света у окружењу  -  41 

Веће нижих 

разреда 

24.04.2017 ауторство 8 Дневник 41 

Угледни час- 

Разноврсност живог 

света у окружењу - 42 

Веће нижих 

разреда 

25.05.2017 ауторство 8 Дневник 42 

Дежурство за полагање 
комбинованог теста 

Наставничк

о веће 
16 и 

19.06.2017 

дежурство 8 Решење 

директора 

Еко квиз такмичење Градска 

чистоћа 

Новембар 
Децембар  

2017  

организација 10 потврда 

   укупно 70  

 

 

стручно усавршавање  ван установе 

 

Назив стручног усавршавања 

 

Време 

Начин 
учествовања 

(присуство, излагање, 
ауторство, координисање, 

вођење, остало 

 
Документ 

који доказује 
реализацију 

Мултимедија у настави 
Семинар 

237 

(23,24,25).09

.2016. 
24 сертификат 

Мапе ума и брзо читање Семинар Април 2017. 16 сертификат 

Представљање новог плана и 

порограма  од 5 до 8 разреда 
предаванје 28 мај 2 потврда 

  укупно 42  

 

Љиљана АбуСамра - наставник биологије 
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7.Реализација часова у нижим разредима 
 
  

Видосава Петровић наставник ТИО   

Саобраћај и увод у предмет ТИО - 41 05.06.2017. 

Саобраћај и увод у предмет ТИО - 42 07.06.2017. 

Љиљана АбуСамра наставник биологије 

Угледни час- Разноврсност живог света у 

окружењу   

24.4.2017 

Угледни час- Разноврсност живог света у 

окружењу   

25.4.2017 

 

 
 

8.Оствареност планираних пројеката 
 

 Пројекат -Дани науке - Очување животне средине одржан 
18.11.2017. 

У реализацији пројекта учествовали сви чланови овог већа. 

Стручно веће друштвених наука 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И 

НАПРЕДОВАЊУ 
ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА , ШКОЛСКЕ 2016/17.год 

 
 

1.Чланови -Веће  Друштвених  наука састоји се од два члана: 
 

Историја Илијана Опачић 
Географија Данка Бијић 

 
 

 
 

2. Седнице-У току године је одржано шест седница на којима су 
постигнути сви договори о раду већа друштвених наука у школи.  

 

3. Закључци-На седницама је закључено да треба написати  
требовања за текућу школску годину: 

 - наставни материјали, литература, семинари и остали трошкови 
који су ушли у финансијски план школе. 

Донели смо мере за унапређење васпитно-образовно рада за ову 
школску годину. 
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4. Мере за унапређење васпитно – образовног рада које 
смо донели  су: 

- изабрани семинари које треба похађати; 
- остварити корелацију са другим предметима; 

- осавременити наставу коришћењем ИКТ; 
- држати угледне и огледне часове у вишим и нижим разредима; 

 

5.Стручно усавршавање у оквиру већа 

 

стручно усавршавање у установи 
 

Назив стручног 

усавршавања 

Ниво 
( стручни 

актив, веће 

идр.) 

Време 

Начин 
учествовања 

(присуство, излагање, 

ауторство, координисање, 
вођење, остало ) Б

о
д

о
в
и

 

Документ  

у установи који 
доказује 

реализацију 

Дан школе 
Наставничко 

веће 
12.10.2016 координација 10 

Записник 

већа 

Дани науке -

рециклажа 

Веће 

друштвених 
наука 

18.11.2016. присуство 1 
Записник 

већа 

Прослава славе- 

Светог Саве 

Наставничко 

веће 
27.01.2017 присуство 1 

Записник 

Наст.већа 

Општинско такмичење ДИС 03.03.2017 организација 8 
Записник 

већа 

Градско такмичење ДИС 22.04.2017 организација 8 
Записник 

већа 

Угледни час-Како се 

живело у доба 

Немањића  -  41 

Веће нижих 

разреда 
27.04.2017 ауторство 8 Дневник 41 

Угледни час-Како се 

живело у доба 

Немањића  -   42 

Веће нижих 

разреда 
25.04.2017 ауторство 8 Дневник 42 

Дежурство за полагање  
пробног теста српског 
језика 

Наставничко 

веће 
08.04.2017 дежурство 2 

Решење 

директора 

   УКУПНО 46  

 

стручно усавршавање  ван установе 

 

Назив стручног усавршавања 

 

Време 

Начин 

учествовања 
(присуство, излагање, 

ауторство, координисање, 
вођење, остало Б

о
д

о
в
и
 

Документ 

који доказује 
реализацију 

Мултимедија у настави Семинар 237 
(23,24,25).0

9.2016. 
присуство 24 Сертификат 
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стручно усавршавање  ван установе 

 

Назив стручног усавршавања 

 

Време 

Начин 
учествовања 

(присуство, излагање, 
ауторство, координисање, 

вођење, остало Б
о

д
о

в
и
 

Документ 

који доказује 
реализацију 

Историјски извори у 

уџбеницима 
Семинар Јануар  2017 присуство 8 Сертификат  

   УКУПНО 32  

 

Илијана Опачић - наставник историје 
 
 

 

стручно усавршавање у установи 

Назив стручног 
усавршавања 

Ниво 
( стручни 

актив, веће 

идр.) 

Време 

Начин 
учествовања 

(присуство, излагање, 
ауторство, координисање, 

вођење, остало ) 

Бодови 

Документ у 
установи који 

доказује 
реализацију 

Дан школе 
Наставничко 

веће 
12.10.2016. присуство 1 

Записник 

већа 

Дани науке -

рециклажа 

Веће 
друштвених 

наука 

18.11.2016. присуство 1 
Записник 

већа 

Прослава славе- 

Светог Саве 

Наставничко 

веће 
27.01.2017. присуство 1 

Записник 

Наст.већа 

Општинско такмичење ДГС Март 2017 организација 8 
Записник 

већа 

Градско такмичење ДГС Април 2017 организација 8 
Записник 

већа 
Дежурство за полагање  
пробног теста српског 
језика 

Наставничко 

веће 
08.04.2017 дежурство 2 

Решење 

директора 

Прегледач 

комбинованог теста 

Наставничко 

веће 
17.06.2017 организација 8 

Решење 

директора 

Угледни час-

Демократски односи у 

друштву  -   41 

Веће нижих 

разреда 
22.11.2017 ауторство 8 Дневник 41 

Угледни час-

Демократски односи у 

друштву  -   42 

Веће нижих 

разреда 
21.11.2017 ауторство 8 Дневник 42 

   укупно 45  

 

 



 
 

83 

 

стручно усавршавање  ван установе 

 

Назив стручног усавршавања 

 

Време 

Начин 
учествовања 

(присуство, излагање, 
ауторство, координисање, 

вођење, остало 

 

Документ 

који доказује 
реализацију 

Мултимедија у настави 
Семинар 

237 

(23,24,25).0

9.2016. 
присуство 24 

   укупно 24 

  
Потпис запосленог                                 

Данка Бијић 

 

 

Данка Бијић - наставник географије 
 

 

 
6. Оствареност планираних пројеката 

 
Монографија школе – Илијана Опачић 

Стручно веће уметности 

1. Остваренепосетеваншколе: ученици 5-2 суприсуствовалиу октобру 

2016. концертурускогомладинскогхора у Дечијемкултурномцентру 

2. Огледничасови: 24. маја одржани огледни часови музичке културе у 4-1 

и 4-2, као и часови ликовне културе; (часумузичкекултуре у 5-2, 

16.12.2016. присуствовалапедагогшколеКатицаАћимовДеспотовић, а 

часу ликовне културе на почетку 1. полугодишта) 

3. Предавањакојимасуученициприсуствовали у оквирушколе: 

4. Учешће у приредбама: приредбеповодомпријемапрвака, Данашколе и 

Школскеславе 

5. Учешће у другимманифестацијама:Ревијастваралаштва у Савацентру, 

12.10.2016.; Израдановогодишњеекојелке и екоукрасазахолшколе, као и 

новогодишњејелкекојајепоклоњенашколизадецусапосебнимпотребама; 

Осликавањекабинеталиковнекултуре; Свечана додела диплома 

организације „Пријатељи деце“ у Свечаној сали општине Нови Београд 

6. Провераоствареностипостандардима: 

7. Семинари: Мултимедијалнисадржаји у функцијиобразовања, 23.-

25.2016. (ТањаПолети) 
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8. Мереунапређењаваспитно-образовнограда: Стручновећеседоговорило о 

потребниммерамазаунапређењеваспитно-образовнограда (детаљније у 

записницимаСтручногвећа) 

9. Учешћанаконкурсима: 

МУЗИЧКА КУЛТУРА: Општинскотакмичење ДЕМУС/солопевачи и 

маливокалнисаставиодржаноје у јануару 2017. Учествовалесу 2 ученице 

и освојиле: 

2.место – КатаринаБорош, 8-3 у жанрустароградскапесма 

2. место – НиколинаСолдо, 8-2 у жанрународнапесма - страна 

        ЛИКОВНА КУЛТУРА:  

        2. место – АнђелаМлађеновић 8-1, наградскомликовномконкурсу 

“Фасадамогграда“ 

         На општинском такмичењу ликовних секција учествовало је 5 

ученика: Јаков Плазинић 6-1, Ања Бањанац 7-1, Анђела Васић 7-2, Елена 

Шимичић 8-1 и Емилија Сандић 8-3. Награде су освојили: 

         2. место – Јаков Плазинић 

         2. место – Елена Шимичић 

         На општинском такмичењу Мали Пјер награде су освојили: 

       1. место – Јаков Плазинић 6-1 

         2. место – Анђела Васић 7-2 
 

Стручно веће физичког и здравственог васпитања и изабраног 
спорта 

Чланови већа:  1. Дарко Шапић 

  2. Јевтић Горан 

  3. Петровић Јована 

Планирано је шест седница  већа (по 3 у сваком полугодишту) 

 

I седница стручног већа физичког васпитања  одржана 05. 09. 2016. 

Дневни ред:     текућа питања везана за почетак школске године  

  Планиранње угледних часова у првом полугодишту 

 

II седница стручног већа физичког васпитања  одржана27. 10 . 2016. 

Дневни ред: Обележавање дана школе 

Недеља школског спорта одржана од 10.-15.10. 2016. 

Сви ученици узели учешће кроз одељенска такмичења. Ишли смо на број а 

не на квалитет такмичења. 

 

III седница стручног већа за област физичког васпитања  

 одржана 20. 12. 2016. 

Присутни чланови: Дарко Шапић и Горан Јевтић 
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29. 11. 2016. Одржан је час за лиценцу код  наставника Горана Јевтића. 

Присутни директор школе, педагог, члан стручног већа Петровић Јована и 

ментор Дарко Шапић. 

 

Час физичког васпитања одржан у нижим разредима (IV 1 , IV2) КОД 

УЧИТЕЉА Дејана Ковачевића и Зоре Жугић (17. 11. 2016.) 

Девојчице шестих разреда  победнице општинског такмичења у одбојци. 

Извештај писан на некој следећој седници. 

 

IV седница стручног већа  одржана 23. 12. 2016. 

за област физичког и здравственог васпитања  

 

Присутни чланови: Дарко Шапић и Горан Јевтић 

Дневни ред:     Планирање угледних часова за друго полугодиште 

                            Осврт на прославу школске славе  

 

V седница стручног већа  одржана 24. 05. 2017. 

за област физичког и здравственог васпитања  

 

Присутни чланови: Дарко Шапић и Горан Јевтић 

Извештај о школским такмичењима 

Фудбал: мушка екипа VI разред – треће место 

   мушка екипа VIII разред – треће место 

Учесници VI разред: 

Жарковић Лав 

Николић Немања 

Вукашиновић Милош 

Пантелић Алекса 

Ристић Филип 

Мишљеновић Василије 

Микић Алекса 

Учесници VIII разреда 

Борковић Никола 

Петровић Стефан 

Станојевић Милан 

Мићовић Урош 

Јанићијевић Ђорђе 

Новаковић Филип 

Руљић Јован 

Атлетика: општина апр. 2017. 

Девојчице VI разред: 

Стојановић Софија – 100м I место 

Врета Теодора – 300м  I место 
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Хорват Марија – 600м 

Јевтовић Марија – скок удаљ 

Сташа Дангубић – скок увис 

Тепавац Исидора – кугла I место 

Ђурић Атина – 4×100 м I место 

Гоцић Андреа – 4×100 м I место 

Врета Теодора – 4×100 м I место 

Стојановић Софија - 4×100 м I место 

Екипно I место 

 

 

 

Дечаци VI разред 

Ристић Филип – 100 м 

Мишљеновић Василије – 300 м 

Николић Немања – 600 м 

Пантелић Алекса – скок удаљ 

Плазинић Јаков – кугла  

Фенрих Далибор - скок увис  

Екипно II место 

Девојчице VIII разред: 

Врета Катарина – 100 м 

Крстић Миња – 300 м 

Солдо Николина – 600 м 

Јовковић Анастасија – скок удаљ 

Манојловић Магдалена – скок увис 

Млађеновић Анђела – кугла 

Врета, Крстић 

Јовковић, Милојевић - 4×100 м I место 

Екипно I место 

Дечаци VIII разред: 

Пивић Лука – 100м  

Новаковић Филип – 300 м 

Петровић Стефан – 800 м 

Николић Алекса – скок удаљ 

Секулић Алекса – скок увис 

Марић Павле – кугла 

Стојановић Милан, Новаковић, Секулић и Пивић- 4×100 м 

Екипно I место 
 

 

Град атлетика: 

Девојчице VIII разред: Екипно I место 
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Дечаци VIII разред: Екипно III место 

 

 

Међуокружно – Сремска Митровица, мај 2017. 

Девојчице VIII разред: Екипно II место 

 

VI седница стручног већа за област физичког и здравственог васпитања, одржана 

20. 06. 2017. 

Дневни ред:     Планирање радног времена наставника 

  Подела часова 

  Предлог набавке учила и реквизита 

  Огледни часови 

 

За школску 2017/2018 – следећа подела часова: 

1. Дарко Шапић – 20 часова –  100% 

2. Горан Јевтић – 5 часова –  25% 

3. Јована Петровић – 2 часа –  10% 

Укупно: 135% 

 

Одржан час у нижим разредима (IV1 и IV2) – 20. 06. 2017. 

Код учитеља:  Ненад Поморишац ;  Дејан Ковачевић 

Спортиста генерације: Врета Катарина 

 

Наставник Дарко Шапић је у мају месецу присуствовао семинару „Примена ИОП-а у 

настави физичког васпитања“ 

 

 

1. САВЕТ РОДИТЕЉА 

Током школске 2016/2017. године  је одржано 5 седница Савета родитеља  

Одзив родитеља је био на завидном нивоу. 

14. 09. 2016. Седница Савета родитеља 

 Присутно  18 од укупно 20 родитеља. 

Дневни ред: 

1. Конституисање Савета родитеља и избор председника и  заменика 

2. Усвајање програма рада Савета родитеља за шк. 2016/2017. год. 

3. Разматрање Годишњег плана рада школе 2016/2017. год. и Извештаја о раду школе за 

школску 2015/2016.год. 

4. Извештај о успеху ученика и владању на крају 2015/2016. године 

5. Извештај о извршеним припремама за почетак школске 2016/2017. године 

6. Ангажовање чувара      

7. Разматрање предлога и давање сагласности за извођење наставе у природи, излета и 

екскурзија 

8. Акције Савета родитеља на уређењу школе  

9. Осигурање ученика-избор осигуравајуће куће 

10. Разно 

 

Закључци: 
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1.Чланови Савета родитеља су једногласно, јавним гласањем,  за председника Савета 

родитеља изабрали Владимира Танчић, а  за помоћника Сандру Недић. 

 

2.Усвојен је програм рада Савета родитеља за школску 2016/2017. Годину. 

 

3. Родитељи су упознати са Годишњим планом школе и Извештајем о раду  школе за 

2015/2016. године. 

 

4. Педагог школе је упознала Савет родитеља са успехом и владањем ученака на крају 

школске године 2015/2016. Директорка је обавестила Савет родитеља  да су ученици 

постигли боље резултате на завршном испиту и да смо се попели за пет места у односу 

на прошлу годину,  да се повећао број ученика на такмичењима и да  смо имали 

ученике на градским и републичким такмичењима. 

 

5. Директорка је поднела извештај о припремама за почетак школске 2016/2017. године. 

 

6. Одлука Савета родитеља је да и ове школске године ангажује  Мићу Дерету за чувара 

у школи. Цена чувара за прво полугодиште  је 700 динара. Ако родитељи имају више 

деце у школи, пун износ плаћа само најстарије дете. 

   

7. Родитељи су упознати са дестинацијам за екскурзије и  извођење наставе у природ. 

 Дестинације су : I- IV- Сокобања, V разред-Бранковина (1 дан), VI разред- Ресавска 

пећина  (1 дан), VII разред- Мокра гора, Златибор (2 дана), VIII разред  - Лепенски Вир, 

Кладово ( 3 дана). Родитељи су сагласни са извођењем наставе у природи, излетима и 

екскурзијама.   

 

8. Родитељи желе да учествују у уређењу школе и похвлили су све што је урађено у 

протекле две године. 

 

9. Директорка је упознала Савет родитеља о понудама за осигурање ученика. Приспеле 

су четири понуде. Родитељи су гласали и изабрали осигуравајућу кућу„Дунав“.За је 

гласало  17 родитеља, а  1 родитељ је био  против. 

10. Председник Савете родитеља је обавестио чланове Савета родитеља да је 

иницијатива за Ђачки динар потекла од Школског одбора. Ђачки динара је на 

добровољној бази и није обавезан. Родитељи су јавним гласањем једногласно  

изгласали да се настави са прикупљањем ђачког динара. 

Директорка је обавестила родитеље да деца не носе у школу скупоцене мобилне   

телефоне, да се родитељи не шетају по школи за време наставе, осим родитеља првка 

који доносе књиге понедељком.  

За увођење електронских дневника родитељи ће бити обавештени накнадно. 

 

07. 12. 2016. Седница Савета родитеља 

 Присутно 16 од укупно 20 родитеља. 

Дневни ред: 

1. Пословник о раду Савета родитеља 

2. Анализа успеха и владње на тромесечју 

3. Професионална орјентација 

4. Извештај о самовредновању. 

5. Разно 
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Закључци: 

1. Након дискусије о предложеном пословнику, на који родитељи нису имали 

примедбе, усвојен је Пословник о раду Савета родитеља.  

 

2. Педагог школе је упознала чланове СР са успехом и владањем ученика на крају 

првог тромесечја.Вођена је дискусија о успеху, констатовано да код ученика 

више  треба подстицати рад код куће из предмета који захтевају континуирано 

вежбање. 

 

3. Педагог школе је упознала родитеље са планом Професионалне орјентације и  

упутила родитеље где могу да воде децу на тестирање, јер школа нема 

психолога. Такође их је  упознала  са сајтовима где могу да се информишу и 

најавила презентације средњих  школа које ће бити одржане у нашој школи. 

 

4. Извештај о самовредновању представила је Оливера Мозетић, руководилац 

Тима за самовредновање. По овој тачки није вођена дискусија.  

 

5. Директорка школе упознала Савет родитеља са Записником редовног 

просветног надзора, као и са Записником редовног комуналног надзора. Потом 

је родитељима представила извештај о свом раду као и са анексом  ГП. 

 

Вођена је дискусија на тему употреба и злоупотреба мобилних телефона у току 

наставе. Родитељи су се сложили да се у складу са Кућним редом школе и 

Правилником о понашању забрани употреба мобилних телефона на часу као и 

приступу друштвеним мрежа у време боравка у школи 

 

На основу понуда које су приспеле за фотографисање ученика на основу 

најповољније понуде изабрана је „Фото Тренд“. 

 

Директорка је упознала савет родитеља о ЈН које је спроведена за извођење 

наставе у природи и екскурзије. 

 

Један родитељ је уложио примедбу на квалитет  и укус хране и  питао да ли 

може да се врати претходни добављач. Директорка је објаснила да према Закону 

о ЈН критеријум за доделу уговора има најповољнија понуђена цена, а да 

саашњи добављач „МOVIE KITCHEN“ испуњава све услове. 

 

27. 02. 2017. Седница Савета родитеља 

Присутно 12 родитеља од укупно 20. 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха ученика на полугодишту: 

2. Полугодишњи извештај о раду школе   

3.  Полугодишњи извештај о раду директора 

4. Намена Ђачког динара  

5. Клуб родитеља 

6. Професионална орјентација 

7. Разно. 

Закључци: 
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1. Педагог школе је прочитала успех и владање ученика на крају 

полугодишта.Вођена је дискусија о неоправданим изостанцима, констатовано је 

да неоправдане изостанке имају недолазећи ученици. 

 

2. Директорка је поднела полугодишњи  извештај о раду школе  и  упознала  

родитеље шта је све урађено у првом полугодишту 

 

3. Директорка школе је представила извештај о свом раду и упознала савет 

родитеља шта је све урадила  у првом полугпдишту. 

 

4. Директорка је обавестила родитеље да је сакупљено 50 хиљада од Ђачког динара. 

Вођена је дискусија о томе за шта ће новац бити уложен и  дат је предлог да  се 

дворишна врата замене алуминијумским. Једногласно усвојен предлог. 

5.  Клуб родитеља- представници локалних клубова  родитеља и наставници из 11 

градова покренули су иницијативу за формирање Националних асоцијација 

родитеља и наставника Србије. Намера иницијативе је да да иницијатива подржи 

заједнички рад родитеља и наставника у школи. 

 

6. Ради бољег усмервања ученика за будуће занимање, предложено је родитељима 

да неко од њих представи своје занимање деци или предложи некога.  

 

7. Директорка је обавестила родитеље да је смањена злоупотре телефона у школи. 

 

 Завршни испит за ученике осмог разреда наше школе биће одржан 14. 15. и 16.  

јуна 2017. године. Родитељима је предочено да могу бити посматрачи на 

завршном испиту. Родитељи су једногласно донели одлуку  да  неће 

присуствовати завршном испиту. 

 

Договорено је да родитељи не улазе у школу за време наставе, да не посећују 

наствнике, да не воде децу до учионице (изузетак су деца која имаји неки 

проблем).  

 

29. 03. 2017. Седница Савета родитеља за представнике VIII разреда 

 

Присутна сва три члана и председник СР 

 

Дневни ред: 

 

1. Матура 

2. Завршни испит 

3. Разно 

Закључци: 

1. Директорка школе је родитељима објаснила да ће се „мала матура“ обележити у 

школском дворишту, свечаним и симболичним изласком из зграде у присуству 

ученика осталих разреда и химну школе коју ће отпевати школски хор.  Након 

тога, уз прикладну музику, организоваће се мала забава. 

2. Директорка је обавестила родитеље о зајеничком родитељском где су конкретни 

кораци при упису. Такође је рекла да ће све потешкоће моћи да прате на сајту 

школе и огласној табли. 
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3. Под разно није било дискусије 

Родитељи осмог разреда су обавестили да ће се родитељи сами организовати за 

прославу матурске вечери, јер школа нема адекватан простор. 

 

27. 04. 2017. Седница Савета родитеља 

Присутно 11 родитеља од укупно 20. 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и владање на тромесечју 

2. Анализа резултата пробног завршног испита 

3. Извештај о реализованој екскурзији осмог разреда 

4. Известај о самовредновању 

5. Разно 

Закључци: 

1. Педагог школе је прочитала и презентовала успех и владање ученика на 

тромесечју. 

 

2. Савету родитеља су присуствовале наставни математике- Драгиц Ћук и  Биљана 

Чегар,наставница физике- Александра Стефановић и наставница историје 

Илијана Опачић. Наставници више наставе су поднеле извештај СР о раду и 

резултатима рада са пробног завршног испита осмог разреда. Вођена је 

дискусија и констатовано  је да ученици не уче редовно, не долазе на часове 

припремне наставе и не желе да се такмиче. Договорено је да чланови СР на 

родитељском састанку апелују  на родитеље да посвете више пажње деци,  да 

причају са децом да подстичу децу да уче , како би постигли бољи успех и 

уписали се у жељену шклоу. 

 

3. Директорка школе је поднела извештај СР о реализованој  екскурзији осмог 

разреда и истакла да је екскурзија прошла у савршеном реду. Такође је 

похвалила све ученике осмог разреда за њихово понашање  и пренела поруке 

возача, представника агенције и директора који су изјавили да нису имали тако 

добру децу на екскурзији. 

Директорка је предложиола СР да екскурзија убудуће од V-VII   разреда буде  

један дан , а за VIII разред два дана, једно ноћење, због материјалне ситуације и 

трошкова које ученици осмог разреда имају на крају школске године . 

 Јавним гласањем сви присутни родитељи су гласали за овај предлог 

 

4. Директорка школе  је поднела Извештај  о самовредновањи на тему „Подршка 

ученицима“.  По овој тачки није вођена дискусија. 

 

5.  Директорка је обавестила родитеље да ће ученици  у 2017/2018. радити по 

„Клетовим“ уџбеницима. Књиге се неће куповати преко школе већ родитељи 

купују сами. На сајту и вратима школе биће истакнут списак уџбеника за сваки 

разред. 

 

Директорка је предложила родитељима да ученици  имају могућност да на крају 

године продају или замене књиге  са својим  другарима из школе. 

Једногласно усвојен предлог. 
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Директорка је обавестила родитеље да треће дете у породици има право на 

бесплатне уџбенике. 

Детаљни записници са свих седница су евидентирани у  записнику са седница  Савета 

родитеља (свеска). 

 

                                                                         Секретар Савета родитеља 

                                                                                    Миломирка Ђорђић 

 

2. ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА 

 Послови педагога школе обухватају следеће садржаје: 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

4. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

5. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

8. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ  

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМА ЗА РАД 

 

Посао педагога обухвата рад и активности у вези са наведеним областима. Оне су 

међусобно повезане током практичног рада. 

Према расподели обавеза током школске 2016/2017.године које су обухваћене у 

Годишњем плану рада школе педагог је учествовао у раду:  

1. Педагошког колегијума,  

2. Тима за развој школског програма (координатор),  

3. Тима за заштиту од насиља,  

4. Тима за инклузивно образовање,  

5. Тима за професионалну оријентацију и реализацију завршног испита ученика VIII 

разреда   

    (координатор),  

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

У току школске 2016/2017. године педагог је обављао следеће активности: 

- Учествовање у изради појединих делова Годишњег програма рада школе;  

- Учешће у изради планова и програма рада стручних органа школе; 

-  Израда годишњег и месечних планова рада педагога; 

- Евиденција о изради оперативних планова рада наставника; 

-  Учешће у припремању и извођењу наставних часова и припреми кандидата за 

полагање испита за лиценцу (редован члан Школске комисије); 

- Учешће у изради распореда слободних активности, распореда писмених провера 

знања и контролних вежби и распореда пријема родитеља; 

- У сарадњи са директором, на почетку и током школске године распоређивање 

новодошлих ученика; 

- Учеђће у планирању и реализацији свечаног пријема првака и пријема деца из ПУ на 

манифестацију „Дани науке“; 
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-  Учешће у осмишљавању и остваривању школе као пријатног амбијента (панои) за 

ученике, наставнике и родитеље; 

-  Педагог, као стални члан Школског тима за инклузивно образовање учествовао је у 

свим фазама рада, тј. израда акционог плана (за полагање завршног испита), успешна је 

била и сарадња са Специјалном школом „Нови Београд; 

- Припрема и спровођење Анкете о избору изборних предмета од 2. до 8. разреда за 

наредну школску годину. 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- Пружање помоћи наставницима у дидактичко-методичком конципирању наставе;  

- Посета часовима разредне и предметне наставе, присуство на угледним часовима и 

часовима кандидата за полагање испита за  лиценцу (30 часова); 

- Разговор са наставницима након посете часу, анализа и предлог за побољшање рада 

јер се обиласком часова остварује увид у коришћење наставних средстава; 

 

-  Систематско праћење и анализирање наставног процеса, као и рада и развоја ученика 

(праћење успеха, изостанака и владања ученика; провера усвојености технике читања 

са разумевањем, 

итд.); 

- Анализа успеха, изостанака и дисциплине ученика на класификационим периодима 

(прво тромесечје, прво полугодиште, друго тромесечје, друго полугодиште и крај 

године); 

- Праћење успеха ученика на званичним такмичењима, пробном и завршном испиту 

(координатор Тима за реализацију пробног и завршног испита). 

3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

-  Израда полугодишњих тестова из српског и математике од првог до четвртог разреда 

и годишњег теста за 4. разред из математике, српског и природе и друштва и анализа 

добијених резултата – постигнућа ученика и повратна информација за наставнике;  

- Указивање на неопходност веће заступљености активне наставе,  индивидуализоване 

и диференциране 

наставе; 

-  Анализирање посећених часова редовне наставе и других облика образовно-

васпитног рада; 

-  Утврђивање узрока проблема који се јављају у васпитно-образовном раду; 

- Осмишљавање рада са ученицима који имају потешкоћа у васпитно-образовном раду; 

-  Пружање помоћи наставницима-приправницима у процесу увођења у посао; 

-  Упознавање учитеља првог разреда са предзнањем и осталим релевантним 

карактеристикама будућих првака – израда педагошког досијеа о будућим првацима на 

основу тестовских провера способности и знања при упису у школу; 

- Стручни рад и подршка новозапосленим младим колегама и колегама кандидатима за 

полагање стручног испита за лиценцу наставника; 

4. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

-  Утврђивање зрелости деце за редовни полазак у школу; 

-  Формирање одељења првог разреда;  

-  Израда досијеа ученика 1. разреда на основу њиховог постигнућа на тесту ТИП-1;  

-  Распоређивање нових ученика у разреде и одељења; 
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-  Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању;  

-  Индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблема у учењу и понашању; 

-  Праћење и проучавање интересовања и постигнућа ученика и сагледавање њихове 

усклађености са професионалним жељама и опредељењима.Упознавање ученика са 

врстама средњих школа, подручјима рада, појединим занимањима, начином полагања 

завршног испита и календаром уписа у средње школе. 

- Израда Водича за осмаке и Критеријуме за упис у средњу школу (налази се на сајту 

школе). 

5. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

- Упознавање родитеља са ученичким обавезама и правима и неопходношћу њиховог 

поштовања; 

- Учешће на састанцима Савета родитеља; 

- И током ове школске године обављен је велики број индивидуалних разговора са 

родитељима у циљу пружања подршке и помоћи породицама, родитељима и ученицима 

у детектовању, анализи и решавању тешкоћа и проблема различитог спектра; 

- Упознавање родитеља ученика осмог разреда са Календаром уписа у средње школе и 

критеријумима за упис. 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ 

- Учешће у решавању различитих приговора и жалби родитеља, приликом вођења 

дисциплинског поступка; 

- Учешће у организацији и спровођењу манифестација у школи; 

- Учешће у изради извештаја о раду школе; 

 

- Учешће у формирању одељења 1.  и 5. разреда, као и расподеле нових ученика; 

- Учешће у припреми извештаја, саопштења и обавештења за чланове Наставничког и 

Одељенских већа. 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

- Планирање и реализација рада стручних органа и тимова, решавање актуелних 

образовних-васпитних  проблема кроз рад стручних органа, унапређивање рада 

стручних органа школе, извештаји о резултатима обављених анализа, прегледа, 

испитивања и предлагање одговарајућих мера; 

(у следећим стручним органима: 

1. Педагошки колегијум 

2. Стручни актив за развој школског програма (координатор) 

3. Тим за заштиту ученика од насиља – стални члан тима  

4. Тим за инклузивно образовање - стални члан тима 

5. Тим за професионалну оријентацију и завршни испит – координатор тима  

6. Наставничко веће – члан већа 

8.  САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ  

-  Сарaдња са Центром за социјални рад; 

-  Менторски рад са студентима Филозофског и Учитељског факултета; 
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-  Сарадња са Домом здравља Нови Београд; 

-  Сарадња са Полицијском станицом Нови Београд; 

-  Сарадња са Општином Нови Београд и Интерресорном комисијом, 

-  Сарадња са ПУ „11. април“; 

-  Сарадња са Специјалном школом „Нови Београд“. 

-  Сарадња са Школском управом Београд . 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМА ЗА РАД 

-  Перманентно је вођена документација о раду која обухвата планове рада (годишњи-

глобални и месечни-оперативни), дневник рада, досијеа о раду са ученицима који 

захтевају посебан рад, документација о извршеним тестирањима, извештајима, итд.; 

-  Учествовање у унапређивању школске доклументације, посебно оне која се односи на 

планирање и праћење реализације програма рада школе; 

 - Вођење евиденције и документације о сарадњи са ученицима, наставницима и 

родитељима; 

-  Планирање и припремање анализа, приказа, саопштења, итд. 

-  Припремање материјала за поједина истраживања и израду инструмената; 

-  Планирање и реализација посета часовима; 

-  Редовно ажурирање спискова ученика од 1 до 8.разреда у свим неопходним 

документима у којима се прати њихов рад и напредовање, учествовање у школском 

животу, као и израда остале потребне педагошке документације; евидентирање ученика 

који су дошли и који су отишли из наше школе; 

распоређивање новопридошлих ученика у одељења (на почетку школске године и 

током школске године). 

 

 Катица Аћимов-Деспотовић           

3. ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 

У школској 2016/2017. години за школску библиотеку набављено је 70 књига: од тога 

купљено  je 60 и 10 књига је добијено поклоном издавача и наших ученика тако да 

укупан књижни фонд износи 13116 књиге. 

Број некњижне грађе је, остао исти, 1358 

Укупан фонд је  14474 

У мају месецу школска библиотека је набавила 20 књига за Вукове награде, награде за 

ученика генерације, ученике одељења и  спортисту генерације  

На дневном нивоу посета библиотеци је била 30 ученика 

Бибилотеку су посећивали сви ученици школе, а упис првака, у школску бибклотеку, је 

обављен у септембру 2016. године. 

У октобру 2016. су ученици другог разреда има по један час у бибилиотеци у оквиру 

којег су упознати са задацима и садржајем читалачке значке. 

Трећи разред је имао по час у матру 2017. године. Тема је била „Коришћење 

енциколпеције“. 

Остварена је пуна сарадња са матичном библиотеком ,,Вук Караџић” на Новом 

Београду и Градском општином Нови Београд у реализацији такмичења: ,,Читалачка 

значка”, које је одржано  априла 2017. године. Ове школске године 48 ученика се 
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такмичило за читалачку значку   од II до VII разреда, а 12 најбољих награђено је 

књигама које су уручене ученицима на свечаној додели у Општини Нови Београд. 

Ове школске године библиотекар није похађао семинара, јер их није ни било у 

организацији. Библиотекар је од ове школске године са 50% радног времена, тако да је 

то утицало на посећеност библиотеке. 

4.  

Библиотекар школске библиотеке: 

          Слађана Милин 

 

 

5. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ И ЗАВРШНИ ИСПИТ 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ И ЗАВРШНИ 

ИСПИТ 

 

Програм професионалне оријентације ученика реализовао се кроз програме одељенских 

старешина, предметних наставника, учитеља, стручног сарадника. Од првог до осмог 

разреда ученици кроз наставу и ваннаставне активности стичу низ информација о 

разним занимањима. 

Педагог је у октобру урадила анкету о професионалним интересовањима ученика. Из 

анкете сазнејемо да је већина ученика заинтересована за гимназије, а већина ученици 

који желе да упишу стручне школе још увек се нису одлучили за конкретну школу. За 

ученике je  припремљена презентација о процедури завршног испита, условима уписа и 

календару уписних активности и Упознајмо средње школе, a  за родитеље је 

организован заједнички састанак где су и они упознати са свим активностима у вези 

завршног испита.  

У холу школе истакнут је календар уписних активности, упутство за родитеље и 

ученике о процедури полагања завршног испита и презентација а на сајту школе се 

налази Водич за осмаке и Критеријуми за упис у средње школе. 

Педагог је вршила саветодаван рад са ученицима осмог разреда, упућујући их на опис и 

карактеристике постојећих образовних профила и усмеравајући их да на реалан начин 

сагледају сопствене жеље и способности.  
 

Пробни завршни и завршни испит 
 

7. априла 66 ученика је полагало пробни завршни испит из српског језика и 

комбиновани тест, а 8. априла 2017. године 67  ученика је радило пробни завршни 

испит из математике. 

Сви ученици су пробни испит полагали у фискултурној сали. 

Просечан број бодова по одељењима:  
 

Разред СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

VIII/1 11,81 9,04 10,50 

VIII/2 13,37 10,25 12,32 

VIII/3 11,78 10,87 12,02 
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Завршни испит су полагали сви ученици. 69 ученика је полагало испит у фискултурној 

сали.  

Тест из српског језика су полагали 14.06., из математике 15.06., а комбиновани тест 

16.06.2017. 

Просечан  број бодова из српског језика  је 7,38 и налазимо се на четрнаестом месту у 

општини. Из математике је 6,55  и налазимо се на тринаестом месту у општини. На 

комбинованом тесту просечан број бодова је 5,98 и налазимо се на шеснаестом  месту у 

општини.  

Укупно просечан број бодова је 19,99 и налазимо се на петнаестом месту у општини.  

 Просечан број бодова који ученици носе из основне школе (успех 6., 7. и 8. разред) је 

62,04 и налазимо се на седмом месту у општини. 

Ако се упореди успех и резултати на завршном испиту видимо да су ученици показали 

мање постигнуће на завршном испиту у односу на закључене оцене. 

Одељењске старешине су након полагања завршног испита имале обавезу да 

преузимају листе жеља ученика за упис у средње школе. Три ученика је накнадно 

попуњавало листе жеља за други уписни круг.  

Просечан број бодова по одељењима 

Разред 
СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
МАТЕМАТИКА 

КОМБИНОВАНИ 

ТЕСТ 
УКУПНО 

VIII/1 14,18 11,80 11,32 12,43 

VIII/2 15,95 13,47 12,42 13,95 

VIII/3 14,81 14,19 12,23 13,74 

Просечан број бодова по предметима последње три године 

  

Школска 

 2014/15. година 

 

Школска 

 2015/16. година 

 

Школска 

 2016/17. година 

Број ученика 70 75 69 

Српски језик 6,85 7,38 7,46 

Математика 6,13 5,60 6,55 

Комбиновани 6,27 7,69 5,98 

К. Аћимов-Деспотовић, 

координатор      

  

6. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

-ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

 

За друго полугодиште планирана је кључна област  Подршка ученицима. 

 

Друга кључна област коју смо вредновали је Подршка ученицима. 
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Реализација је почела почетком фебруара 2017. године, а завршена почетком марта 

2017. године. 

Подручја вредновања у оквиру изабране кључне области су: 

1. Брига о ученицима 

2. Подршка учењу 

3. Лични и социјални развој 

4. Професионална оријентација 

 

Као инструмент приликом вредновања користили смо чек листе из приручника које су 

попуњавали ученици, родитељи и наставници предметне и разредне наставе. Од 180 

подељених упитника  враћено, попуњено и обрађено је 131.Вредновањем бриге о 

ученицима путем упитника за наставнике, средња оцена за важно од другог до осмог 

разреда је 3.91 а за присутно 3,52. 

Брига о ученицима – упитник за родитеље показује да је средња оцена за важно као 

подршка ученицима  3,72, а за присутно 3.39, док је код ученика средња оцена за 

важно 3.68, а за присутно 3.32. 

Средња оцена за важно код подршке учењу – упитник за ученике је 3,61, а за 

присутно 3,05.  

 Лични и социјални развој (упитник за ученике)- срења оцена за важно је 3.56, а за 

присутно 3, 00, док је код наставника средња оцена за важно 3.86, а за присутно 3.70. 

Професионална оријентација (упитник за ученике) – средња оцена за важно је 3.41, а 

за присутно 3,02.,а код родитеља за важно као подршка ученицима средња оцена је  

3.61, а за присутно 3,1. 

Средња оцена кључне области Подршка ученицима за важно је 3.67 , а за присутно 

3.27. На нивоу школе средња оцена кључне области Подршка ученицима је 3.47 што 

одговара нивоу остварености ( ниво 2). 

 

Брига о ученицима 

Школа има Правилник о безбедности ученика, у коме постоје јасне процедуре за 

заштиту ученика, са чијим су садржајем упознати сви актери (наставници, ученици, 

родитељи...). Задужења, обавезе и одговорности свих актера Правилником су јасно и 

прецизно дефинисани. Сви актери савесно и одговорно испуњавају задужења и обавезе 

које произилазе из Правилника. Примену Правилника анализирају директор, педагог, 

одељенска већа, као и наставничко веће. Школа благовремено и адекватно реагује на 

утврђене пропусте. Ученици се у школи осећају безбедно. Одељенске старешине и 

стручни сарадници проводе довољно времена у разговорима са ученицима и 

родитељима, о томе воде евиденцију поштујући њихову приватност. Ради 

промовисања здравствене заштите и здравог начина живота школа има сарадњу са 

здравственом службом (посете здравствених радника, едукација наставног особља и 

ученика, редовно организовање систематских прегледа ученика...). 

Школа пружа помоћ ученицима са посебним потребама. Видљиво је уважавање и 

брига о свим ученицима.  

 

Подршка учењу  

 Стручна служба пружа подршку ученицима по потреби ( увођење у технике учења, 

помоћ у превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, организована помоћ бољих 

ученика слабијима, упућивање у начин процене сопственог напредовања...) 

Постигнућа и успех ученика се прате (наставници разредне наставе, предметни 

наставници, педагог) и на основу тога се утврђују посебне потребе сваког ученика. 

Планирају се и припремају посебне активности да би се ученицима који заостају у раду 
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помогло у савладавању тешкоћа у наставном процесу, а ученицима који брже 

напредују омогућило даље напредовање и учешће у истраживачким активностима и 

другим пројектима. Овакво напредовање и успех ученика се похваљује, а изузетна 

постигнућа се промовишу. 

 

Лични и социјални развој 

Школа води рачуна о личном и социјалном развоју ученика. У школи се негује и 

подстиче позитивна социјална клима: толеранција, узајамно уважавање, поштовање, 

подршка, сарадња, комуникацијске вештине, брига о другима...Код ученика се развија 

поверење у сопствено знање и способности, самопоуздање, одговорност за сопствене 

поступке, слобода мишљења и изражавања, критичко мишљење и сараднички односи. 

Предлози и сугестије се разматрају и уважавају. Школа подстиче и подржава 

иницијативе и активности ученика као што су: културне, забавне и спортске 

активности, разни облици дружења, манифестације, посете разним установама... 

Школа  похваљује позитивне поступке и успех ученика. 

 

Професионална оријентација 

 У школи се негује и подстиче демократски дух и ученици су укључени у процес 

доношења одлука преко представника у својим организацијама (нпр. Ученичи 

парламент и сл.).  

Школа има програм професионалне оријентације који се реализујае кроз различите 

облике образовно-васпитног рада. Носиоци активности програма професионалне 

оријентације пружају континуирану помоћ ученицима при сaмопроцењивању  

сопствених способности и интересовања. Води се рачуна о потребама свих ученика и у 

школи се организују различите акције у функцији унапређивања професионалне 

оријентације: дани „отворених врата“ у образовним установама, информативни 

састанци и посете, сусрети с представницима из разних области занатства и 

индустрије, стицање непосредног искуства у раду у одређеним областима итд. 

 Ученицима су доступне јасне, прецизне, релевантне и актуелне информације о 

могућностима наставка школовања и запошљавања преко презентација, плаката, 

књига, брошура, разних програма и понуда средњих, виших и високих школа и других 

стручних информација у штампаном или електронском облику. Остварује се сарадња 

са родитељима ради индивидуалног саветовања о професионалној оријентацији деце.  

 

 

Руководилац тима: 

Оливера Мозетић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2016-2017. ГОДИНИ 

 

 

Годишњи план рада Стручногтима за инклузивно образовање је саставни део 

Годишњег плана рада школе. 

      Посебна пажња је указана на предвиђену јединствену методологију за 

индивидуализовани начин рада и израду ИОП-а, индивидуалног програма. 

       Процене и запажања свих укључених раѕредних старешина и наставника указују да 

деца којима је потребна подршка у учењу постоје скоро у свим одељењима. Најчешћи 
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разлози су смањене интелектуалне способности деце , успорени развојни статус, 

дисграфија, дислексија, проблеми здравствене природе, као и недостатак радних 

навика. За свуову децу у сарадњи са родитељима и школом, проналазе се квалитети 

који их афирмишу и јачају самопоуздање и појам о себи и тако обезбеђују јачање 

потенцијала за напредовање образовног статуса. 

     Опсервација и праћење постигнућа деце код које су установљене тешкоће у учењу 

настављена је у току целе школске 2016/2017. Године, од 1.-8. разреда. 

      Тим је одржао 4 састанка и сложио се у предлогу да је неопходно прилагодити 

наставне садржаје интелектуалним капацитетима ученика као и  да је у оцењивању свих 

наставних предмета потребно применити поступке индивидуализације. 

Сви стручни органи школе суинформисани о току реализације активности Стручног 

тима за ИО. 

                                                                    Милена Симишић 

                                                               Руководилац тима 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

         У току школске године 2016/2017. Стручни актив за развој Школског програма је 

учествовао у изради глобалних и оперативних планова.  

         У сарадњи са Стручним тимом за инклузију разматрао је потребу да израдом ИОП 

– а. На основу процене стања коју је урадио Стручни тим за инклузију, чланови 

Стручног актива за развој Школског програма су закључили да нема потребе за 

израдом  Индивидуалног образовног плана.  

          План и програм је у току школске године реализован (евиденција у Дневницима 

рада).  

          Реализација и примена образовних стандарда је праћена на нивоу Стручних већа. 

          Реализоване су полугодишње тестовске ппровере од првог до четвртог разреда из 

српског језика и математике (тестове саставио педагог), годишња провера у четвртом 

разреду из српског, математике и природе и друштва (тестови Завода) и пробни 

Завршни испит.  

         Праћен је рад у целодневној настави и продуженом боравку. У продуженом 

боравку ученици су организовано проводили време у школи након редовне наставе, а 

кроз разне активности су се остваривали основни циљеви и задаци: израда домаћих 

задатака, провера усвојености наставних садржаја, подстицање ученика на 

стваралаштво, осмишљавање слободног времена, итд. 

         Анкетирани су ученици за изборне предмете.  

         Наставници су упознати са Правилником о измени Правилника о наставном плану 

за други циллус основног образовања и васпитања и сачињен Анекс Школског 

програма.  

                                                                                

                                                                                               К. Аћимов-Деспотовић,      

 

1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Стручни актив   је  на основу  Акционог плана који  је приказан  на  Наставничком 

већу 15. 9. 2013.г  одредио  општи  циљ . специфичне циљеве и на основу њих и 

одговарајуће задатке.  
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OПШТИ  ЦИЉ:   УНАПРЕДИТИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ  РАД У ШКОЛИ 

I СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: УНАПРЕДИТИ И ОСАВРЕМЕНИТИ  

ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ НАСТАВЕ  

II СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: УНАПРЕДИТИ  И ОСАВРЕМЕНИТИ  

НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

• Ови циљеви су  у потпуности остварени на основу  остварености    припрема  

за час и  извештаја   стручних  актива о додатној ,допунској и припремна 

настава и др облика  образовно- васпитног рада (хор, културно-уметничка, 

спортско-рекреативна хуманитарне и др. активности).  

• Просветна  инспекција је посетила нашу школу (фебруар 2014г) и том 

приликом  је  оценила и похвалила  рад наше школе  што је потврдило  

оствареност овог циља. 

 

 

III СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: ПОБОЉШАТИ  КОМУНИКАЦИЈУ  И 

САРАДЊУ  НАСТАВНИКА   

IV Овај  циљ је  за сада остварен  

V СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: ПОВЕЋАТИ КОРЕЛАЦИЈУ  У 

ПРОЦЕСУ НАСТАВЕ 

•  наставници виших разреда су  имали угледне  часове у  свим  4.разредима.  

 

 

VI СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ:    ИНТЕНЗИВИРАТИ  ПОДСТИЦАЊЕ УЧЕНИКА У 

РАЗВИЈАЊУ  КРИТИЧНОГ МИШЉЕЊА , КРЕАТИВНОСТИ И 

САМОСТАЛНОСТИ 

• Овај циљ  је оствариван интензивно  на свим часовима  а посебно на 

угледним  часовима и додатној настави. и слободним активностима, посети   

музејима, позоришту итд.  

• На ово циљу  треба и  даље  радити 

ководилац: Ивана Стјепановћ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 
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Разред  
Број 

ученика 

Број ученика са позитивним успехом 
Завршило 

разред 

    Неоцењени 
- разредни 

испит 

Средња 
оцена 

одличан 
вр. 

добар добар довољан     

II 50 

35 13 2   50       

4.63 70,00 26,00 4,00   100,00       

III 56 

42 12 2   56       

4,66 75,00 21,43 3,57   100,00       

IV 40 

34 5 1   40       

4,74 85,00 12,50 2,50   100,00       

V 58 

32 17 9   58       

4,29 55,17 29,31 15,52   100,00       

VI 47 

20 16 9 2 47       

4.01 42,55 34,04 19,15 4,26 100,00       

VII 68 

35 19 13 1 68       

4.18 51,47 27,94 19,12 1,47 100,00       

VIII 69 

42 19 8   69       

4.31 60.9 27.5 11.6   100       

укупно 
II - VIII 388 

240 101 44 3 388       

4.4 61,85 26,03 11,34 0,77 100,00       

 

Дисциплинска мера       свега 
укор одељ. стареш.   8 

укор одељ. већа       9 

укор директора         

укор наст. већа         

укупно       17 

 

Разред савладали нису у потпуности 

I 56 4 

 

Разред 
Владање 

Разред О Н СВЕГА 
5 4 3 2 1 

I 60     I 1288   1288 

II 50         II 4352   4352 

III 56         III 2703   2703 

IV 40         IV 2305   2305 

V 52 6       V 5477 179 5656 

VI 42 2   3   VI 5067 606 5673 

VII 66 1   1   VII 6503 720 7223 

VIII 68   1     VIII 6670 203 6873 
укупно 

I - VII 366 9   4   укупно 34365 1708 36073 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОЈ РЕКРЕАТИВНОЈ НАСТАВИ ОД 1. ДО 4.  

РАЗРЕДА 

 

   

Ученици од 1. до 4.  разреда су боравили у хотелу "Турист" у Сокобањи у 

периоду од 10. маја до 17. маја 2017. године у организацији агенције "Вања 

Травел". Цена аранжмана је била 19344,40  динара. 

1. разред 

I1  -  18 ученика, учитељица Едита Фабри Кошутић 

I2  -  10 ученика , учитељица Надежда Илић 

I3 -  18 ученика, учитељица Љиљана Алимпић             

       46 ученика 

2. разред 

II1  - 19 ученика, учитељица Оливера Мозетић      

3. разред        

III1  - 11 ученика , учитељица Антонела Земановић Манчић 

III2 - 15 ученика, учитељица Миломирка Ђорђић 

III3  - 15 ученика, учитељица Милина Кораћ  

         41 ученик 

4. Разред 

IV1  - 15 ученика , учитељ Дејан Ковачевић 

IV2 - 16 ученика, учитељ Ненад Поморишац (у пратњи учитељица у 

пензији Зорка Жугић Ћипријановић, сама платила услуге) 

31 ученик 

Укупно 137 ученика. 

 Сокобања је градско насеље и бања удаљена од Београда 235 км. 

Налази се на 400 m надморске висине. Кроз Сокобању протиче река 

Сокобањска Моравица. Налази се између планина Ртња (на 

северу) и Озрена (на југу). За Сокобању су везани и Лептерија, излетиште 

које се налази уз Сокобањску Моравицу и познати средњовековни град -

 Соко Град .То је и ваздушна бања јер у близини нема ни једног загађивача 

ваздуха.  

 Пут је протекао без икаквих проблема. При одласку и повратку смо 

ишли аутобусима превозника "Барбадос" (два спратна аутобуса) ауто-

путем до Алексинца, а затим до Сокобање поред предивног Бованског 

језера. Путовање је трајало четири и по сата са успутном получасовном 

паузом. Аранжман смо започели раном вечером.  

Ђаци 1/1 и 1/2 су били  смештени на првом нивоу објекта; 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/M
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D0%B0%D1%9A
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B8)
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 1/3, 2/1 и 3/1 на другом нивоу објекта; 

 3/2, 3/3, 4/1 и 4/2 на трећем и четвртом нивоу.  

 Собе су биле трокреветне, четворокреветне и шестокреветне. Свака 

соба је имала своје купатило и тв. 

 Имали смо два рекреатора и докторку, који су све време били са 

нама. 

 Хигијена објекта, храна, љубазност запослених на завидном нивоу. 

Изузетна сарадња са свим запосленима од рецепционера до кувара. 

 Хотел нема своје терене за спортске активности, налази се у 

пешачкој зони Сокобање, а у близини Градског парка и Хамама. Спортске 

активности су се одвијале на теренима хотела "Моравица", излетишту 

"Борићи" и оближњем Градском парку. 

 У објекту се налази трпезарија у којој су се одигравале и вечерње 

активности.  

 Боравак у хотелу је био према плану, са свакодневним шетњама по 

предивној природи, поподневним  и вечерњим активностима у 

организацији рекреатора: спортски турнири, најоригиналнија фризура, 

најбоља маска,“Ја имам таленат“, "Игре без граница", "Музички тобоган". 

 

Активности 

10. маја - путовање, смештај, шетња Градским  парком, увече дискотека . 

11. мај - терени и паркић поред хотела "Моравица" (спортске активности), 

поподневна шетња до излетишта "Борићи" - спортске игре, издржај у 

згибу. На путу до излетишта видели летњу позорницу "Врело" (која се 

реновира) и  Хајдук Вељкову чесму. Увече "Ја имам таленат". 

12. мај  - шетња - парк "Бањица" , Хамам, спортске активности. 

Увече "Луде фризуре". 

13. мај - шетња - парк "Бањица", послеподневне спортске активности - 

"Моравица" (турнир у фудбалу и слободна игра у парку). Увече "Игре без 

граница". 

14. мај - шетња до излетишта "Лептерија" и повретак другим путем поред 

Видиковца. Рођенданско славље за ученике  којима је за време рекреативне 

дан рођења. Сви ученици учествовали и послужени рођенданским тортама, 

пригодан рођендански програм. Послеподневна шетња Градским парком. 

Увече маскенбал. 

15.мај - шетња и спортске активности - "Моравица". Послеподневна шетња 

и спортске активности:  први и други разред излетиште "Борићи", а трећи и 

четврти врх Поповица 443 м надморске висине. 

Увече "Музички тобоган". 
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16. мај - филм "Штумпфови" и "Пингвини са Мадагаскара". Паковање и 

шетња парком. 

Увече додела диплома и "свадба". 

 

Напомена 

 11. маја увече, око 23.30, ученик 3/3 Огњен Станојевић је напустио хотел у 

пратњи родитеља због повишене температуре (38.2). 

15. маја, после доручка, ученица 1/3 Нина Мaринковић је у пратњи мајке 

напустила хотел због тортиколиса (нагнутост врата).  

У току ноћи,15. на 16. мај,  двадесетак ђака и неколико учитеља је имало 

стомачне проблеме. Сви су били покривени терапијом (пробиотик). До 

јутра, 16. маја, све се смирило. Ујутро је дошла санитарна инспекторка. 

Анализе су утврдиле да је санитарни налаз уредан. 

17. маја је ученик 3/2  Јован Манчић задржан на болничком лечењу у 

пратњи мајке учитељице 3/1 Антонеле Земановић Манчић. Њих двоје су 

остали у болници у Сокобањи и нису се вратили са групом. 

Све наведене је прегледала докторка која је била са групом у хотелу . 

Нина Маринковић је била и на прегледу у Хитној помоћи где су је 

прегледала два лекара и утврдила да је потребно мировање. 

Јован Манчић је био у Хитној помоћи где је примио одговарајућу терапију, 

али је касније било потребно и болничко лечење. 

Учитељице и учитељи 

I1   Едита Фабри Кошутић              

I2   Надежда Илић 

I3  Љиљана Алимпић 

II1  Оливера Мозетић      

III1  Антонела Земановић Манчић 

III2  Миломирка Ђорђић 

III3  Милина Кораћ  

IV1  Дејан Ковачевић 

IV2  Ненад Поморишац             

 

Извештај саставила учитељица Љиљана Алимпић (вођа пута) 
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ЕКСКУРЗИЈЕ 

V разред – једнодневна 

• Екскурзија V разреда – једнодневна, је успешно реализована на релацији: Београд – 

Сремски Карловци- Петроварадин-Иришки венац – Београд. 

VI разред – једнодневна 

Екскурзија VI разреда – једнодневна, је успешно реализована на релацији: Београд – 

Велика Плана (Копорин) –Манасија-Ресавска Пећина – Београд. 

VII разред –  

• Дводневна успешно реализована на реалцији : Београд – Крагујевац-Краљево-

Врњачка бања-Гоч (ноћење)- Манастир Љубостиња- Крушевац (Лазарица)-

Јагодина- Београд. 

VIII разред –  

• Тродневна успешно реализована на реалцији : Београд-Раваница-Параћин-

Гамзиградска бања-Неготин-Кладово-Ђердап-Лепенски вир-  Београд. 

Ексурзије су реализоване по плану и програму и испуњени су сви садржаји. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
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2. ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА 

 

 

У току 2016/2017. год. Тим је одржао 9 састанака. Сукоби и размирице међу ученицима 

су успешно решавани захваљујући доброј сарадњи Тима са директорком школе, ПП 

службом, разредним старешинама и родитељима. 

Детаљан извештај са састанака се налази у записнику Тима ЗЗЗ. 

 

. 

Координатор: Ивана Стјепановић 

 

 

3. ШКОЛСКИ ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

 

Одржано је 4 састанака. 

Осмишљен је план активности. Рађено је по плану. Родитељи су упознати са узрасним 

карактеристикама ученика. Обављене су индивидуалне и групне консултације 

родитеља и одељенског старешине са педагогом и психологом школе. Размењиване су 

информације о здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика, резултатима 

учења и понашања ученика као и ваннаставним активностима. Родитељи су узели 

учешћа у раду тимова за Самовредновање и вредновање рада школе, Школски развојни 

план, као и у раду Савету родитеља и Школском одбору. Урађена је анкета којом је 

стечен бољи увид у ставове родитеља о међусобној сарадњи као и безбедности у 

школи.  

Сви подаци су забележени у свесци Тима за сарадњу са породицом. 

 

4. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИОВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Од  планираних активности  у 2016/2017 г. тим је успео да реализује следеће 

активности: 

1. „Мој део дворишта“  Ученици   виших разреда су  по потребио чистили 

двориште  од папира и осталог отпада.  

2. Градско зеленило је на крају године покосило траву око  школе. 

 

3. Обележени су главни  еколошки датуми  паноима у ходнику  школе радом 

ученика виших разреда ( дан планете Земље ,итд....) 

 

 Председник  тима  

          Љиљана  Абу Самра 
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5. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ  

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ТОКОМ 

2016/2017 ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 

 

Чланови УП су изабрани на часовима одељенског старешине. Изабрани су редом 

следећи ученици: 

 

VII 1 Дуња Зрнић    VIII 1 Лана Кашић  

 Петра Радосављевић           Филип Новаковић   

   

VII 2 Анђела Васић    VIII 2 Катарина Врета 

              Тара Влајић           Вељко Кукрић     

VII 3 Дуња Савић    VIII 3 Тина Ракић 

 Анђела Тадић            Теодора Милојевић  

 

Током ове школске године одржано је 9 састанка. 

Редом:  

I састанак: 15.9.2016.Током првог састанка УП бирали смо председника, заменика и 

записничара УП. Изабрали смо за Председника: Лану Кашић 

Заменика: Анђелу Васић 

Записничара: Дуњу Савић 

Током овог састанка смо размишљали у ком правцу ће тећи наше акције. Сложили смо 

се да будемо корисни и школи и окружењу. 

II састанак: 27. 10.2016.Током другог састанка смо се договарали да направимо 2 еко 

јелке. Јелке су направљене од старих кутија од јаја. На часовима ликовне културе и 

током часова домаћинства кутије су  офарбали ученици. Кутије су скупљали сви 

ученици наше школе. Могли би да кажемо да је овај пројекат обухватио целу школу и 

све запослене у њој. 

III састанак: 28.11.2016.  Током овог састанка смо је почела реализација прављења еко 

јелке. Једна јелка иде у школу “Нови Београд“, за децу са посебним потребама, док ће 

друга јелка бити у холу наше школе. Наставница Милица Прелић су укључила у ову 

акцију. Била је од велике помоћи, захваљујемо се много! 

IV састанак: 25.12. 2016.Овај састанак је био изузетно успешан и имамо врло лепе 

успомене на њега. Однели смо јелку у школу “Нови Београд“, где смо се дружили са 

децом. Задовољство је било обострано. У наредних неколико дана смо поставили и 

јелку у холу наше школе. 

V састанак: 13.1.2017. Током овог састанка смо расправљали о предлогу да се уведу 

школске униформе у школу. У начелу смо заинтересовани, ако су униформе примерене 

нашем укусу и кућном буџету. 

VI састанак:17.2.2017. Овај састанак је протекао у договору око промоције наше школе.  

VII састанак:15.3.2017. Овај  састанак је прошао радно. Делили смо летке у окружењу 

наше школе, лепили плакате на значајне установе у окружењу. Подухват је био 
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успешан, а одзив на састанак и дружење у нашој школи масован. Дан отворених врата и 

представљања будућим првацима је био 29. марта 2017. 

Такође смо се договарали о прослави Дана девојчица.  

VIII састанак: 28.4.2017. Током априла смо размишљали о побољшању оцена, а осмаци 

о пријемном. Сви смо се сложили да је сад време у ком морамо дати свој максимум. 

Тај дан је Дан девојчица. Договорили смо одлазак у Afrodite Mode Colection током 

следећег састанка. 

IX састанак: 5.5.2017. смо посетили Afrodite Mode Colection. Девојчице седмог и осмог 

разреда, укупно 15 њих са наставницом Александром смо се дружили са члановима 

Управног одбора и запосленима у Afrodite Mode Colection. Током посете смо се 

упознали са начином рада и пословања ове фирме, као и са корацима у изради одеће. 

 

Извештај саставила Александра Стефановић, задужена током 2016/2017 за Ученички 

парламент. 

7. ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ 

ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ 

Школска година: 2016/17 

Наставници који реализују активности у оквиру организације „Пријатељи деце“ су:  

1. Тања Спајић – координатор 

2. Антонела Земановић Манчић 

3. Весна Барашанин  

4. Дејан Ковачевић 

5. Милица Тошић 

6. Милина Катић 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

АВГУСТ  

1. Припреме за почетак школске године:  

- унапређивање програма непосредног рада;  

- обезбеђивања услова за рад;  

- избор и припрема сарадника и програмирање рада за школску 2016/17. годину.  

2. Програмирање рада за школску 2016/17. годину.  

 

СЕПТЕМБАР  

-15.9.2016. – Одржан састанак тима поводом усвајања Годишњег плана рада и 

поделе задужења за нову школску годину.  

-Направњен је договор за „Дечју недељу 2016“. 
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-Припреме за обележавање дечје недеље. Дечија недеља биће организована 

различитим активностима у оквиру школе. 

-Договарање око пријема првака у организацију „ Пријатељи деце“. 

-Направљен је договор за Дан школе.  

 

ОКТОБАР 

-Детаљан договор око „Дечје недеље“ и Дана школе ( подела задужења). 

-Припрема ликовних радова за ликовни конкурс „Нећу да бригам, хоћу да се 

играм“. 

-Ликовни конкурс „Нећу да бригам, хоћу да се играм“( на конкурсу су 

учествовали ученици од I до IV разреда ).  

- „Дечја недеља 2016“ ( од 3. до 9.10.2016. ). 

12.10.2016. – „21. Ревија стваралаштва деце и младих Београда“, у „Сава“ 

Центру. 

- Ликовни радови ученика били су изложени у фоајеу, а ученица М.П. I3, 

освојила је 1.место. 

 

НАГРАДЕ 

-1. место за најбољи ликовни рад – ученица М. П.  ( I3). 

 

Напомена 

Ове године садашњи ученици наше школа нису учествовала на великој и малој 

сцени у Сава центру, јер смо 12.10.2016. обележавали и славили 60 година постојања и 

рада школе. 

12.октобра на Ревији стваралаштва у Сава центру нашу школу представљале су 

две бивше ученице, победнице на градском такмичењу ДЕМУС – вокални ансамбли. 

1. К . Х . ( 83 ) 

2. С. В. ( 82 ) 

 

-18.10.2016. Пријем првака у Дечји савез 

Ученици другог разреда наше школе припремили су припредбу поводом пријема 

првака у организацију „Пријатељи деце“. Ученици су рецитовали дечје песме 
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показујући знања стечена у раду са учитељицама. Ученицима првог разреда подељене 

су дипломе и беџеви. 

 

-Припрема радова за литерарни и ликовни конкурс „У част Драгану Лукићу-

Лукићев лист“. 

 

ДЕЦЕМБАР  

6.12.2016. – одржан је састанак тима 

-Новогодишња изложба и прослава ученика наше школе.  

-Организацијске припреме за прославу Св.Саве. 

-Читалачка значка 

 

Договор око Новогодишње изложбе и декорације хола школе. На састанку је 

договорено на који начин ће бити организована приредба за прославу Светог Саве. У 

приредби ће учествовати ученици нижих и виших разреда. Ученици се током целе 

школске године пријављују за Читалачку значку. 

У првомполугодишту: 

Ученици нижих разреда: 

- 3. Разред – 10 ученика 

- 4. Разред – 10 ученика 

Ученици виших разреда: 

- 5. Разред – 5 ученика 

- 6. Разред – 3 ученика 

 

ЈАНУАР 

31.1.2017. – одржан је састанак тима 

-Прослава Св. Саве 

-Постављена изложба у холу школе 

-Приредба за децу са Института за мајку и дете. 

 

27.1.2017. год. – одржана је приредба поводом прославе Светог Саве. Пригодним 

програмом ученици нижих и виших разреда увеличали су заједничку прославу. 

Приредбу су припремали учитељи и наставници са својим ученицима. 
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Задужени учитељи: Милена Симишић, Едита Фабри, Оливера Мозетић, Милина 

Катић, Милојка Тадић, Миломирка Ђорђић, Милина Кораћ, Антонела Земановић 

Манчић, Зорка Жугић Ћипријановић и Дејан Ковачевић. 

Задужени наставници: Јасмина Мићић и Тања Полети. 

Ликовни радови ученика  ( Живот и дело Светог Саве ) били су изложени у холу 

школе и у учионицама. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО У ЈАНУАРУ ( 24.1.2017.год. ) 

 

„ ЗЛАТНА СИРЕНА „ / ДЕМУС – соло певачи ( групе певача, мали 

инструментални састави, оркестри, хорови ). 

Ученици су са својом наставницом музичке културе ( Тања Полети ) 

учествовали на такмичењу и освојили награде. 

 

 ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ 

1. Н. С. 82 – 2. Место на општинском такмичењу; 

2. К. Б. 83 – 2. Место на општинском такмичењу. 

 

Напомена 

За јануар месец била је планирана приредба за децу са Института за мајку и дете, 

али иста није реализована, јер су забрањене посете због епидемије грипа. 

 

ФЕБРУАР 

Школска такмичења  

1.“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ – ДЕМУС“( најраспеваније одељење )  

2.“ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ“  

3. “ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ /такмичење школских драмских 

секција  

 

ОПШТИСКА ТАКМИЧЕЊА:  

1.“ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“ / рецитатори  
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МАРТ 

 

Школска такмичења: 

 

- „ ПТИЦЕ “ – ликовни и литерарни конкурс; 

- „ МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ – ликовни и литерарни конкурс; 

- „ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ “; 

- ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА; 

- ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНИХ СЕКЦИЈА. 

 

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА 

- „ ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ – ДЕМУС “; 

- „ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ /такмичење / драмских секција – 

општинско такмичење. 

 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

- „ ЗЛАТНА СИРЕНА “ / ДЕМУС 

 

ДЕЧЈА КАРИКАТУРА „ МАЛИ ПЈЕР “  - 20. март 

На општинском такмичењу ликовних секција учествовало је пет ученика: 

- Е. Ш. 81; 

- Ј. П. 61; 

- А. В. 72; 

- С. Е. 83; 

- А. Б. 71; 

Награде су освојили: 

- Е. Ш. 81 – 2. место на општинском такмичењу ликовних секција; 

- Ј. П. 61 – 3. место на општинском такмичењу ликовних секција. 

ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ 

1. МЕСТО, Ј. П. 61; 

2. МЕСТО, А. В. 72. 

Ј. П. 61, учествовао је на изложби „ Мали Пјер “ која је организована у установи 

„ Шумице “. 
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АПРИЛ:  

 

1. Такмичење/Смотра рецитатора „ Песниче народа мог“; 

2. Градско такмичење рецитатора ученикика основних школа ( одржано 23.априла 

2017. године у УСТАНОВИ ВОЖДОВАЧКИ ЦЕНТАР „ ШУМИЦЕ “; 

3. „ Ускршње ликовне чаролије “ / општинско такмичење, ликовни конкурс 

осликавања јаја и израда цртежа; 

4. „ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ“ / такмичење школских 

драмских група; 

5. „МАЛА СИРЕНА“ / такмичење соло певача 

 

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА 

 

1.„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ /такмичење / драмских секција – 

општинско такмичење. 

ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ 

2. МЕСТО: - ОШ „ НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ “, Група:„Млади Надежданци“. 

„Свети Сава и пустињак“,народна прича, Обрада текста: Јасмина Мићић Симеоновски 

– проф. српског језика, Милина Катић – проф. разр. наставе, Оливера Мозетић – проф. 

разр. Наставе. 

Редитељ: Јасмина Мићић Симеоновски – проф. српског језика, Милина Катић – проф. 

разр. Наставе, Оливера Мозетић – проф. разр. наставе. 

Литерарни конкурс ( награде ): 

- 4/1 – један ученик освојио друго место и један ученик освојио треће место; 

- 4/1 – један ученик освојио друго место; 

- М. М. 4/1, (2. место); 

- В. Н. 4/1, (3. место). 

Литерарни конкурс ( награде ): 

- А. М. 4/1, 2. (место). 
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МАЈ 

 

1. Општинско такмичење литерарних секција; 

2. Општинско такмичење ликовних секција: 

3. Општинско такмичење – ликовни и литерарни конкурс „ Птице “ 

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА  

1. “ПОЗОРИШТЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ такмичење драмских секција 

2. Градско такмичење соло певача 

 

ЈУН 

Обележавање Светског дана заштите животне средине ( 05.06.2017. год. ), 

Земунски кеј. 

 

ЈУЛИ/АВГУСТ  

 

-Анализа остварених програма и активности у текућој школској години – израда 

информација и извештаја и Програма рада за наредну школску годину.  

-Програм активности са децом и младима током лета: Креативне дечје 

радионице „ НАЈРАСПУСТ – ЛЕТО 2017 “  

-Укључивање у програме других општинских, градске и републичке 

организације „Пријатељи деце“ и осталих организација и удружења цивилног друштва.  

 

ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ: 

- М.П. ( I3 ) – 1. место за најбољи ликовни рад/ „Нећу  да бригам хоћу да се 

играм“; 

- Н.С.( 82  ) – 2. место на општинском такмичењу / ЗЛАТНА СИРЕНА; 

- К.Б. ( 83  ) – 2. место на општинском такмичењу / ЗЛАТНА СИРЕНА; 

- Е.Ш.( 81 ) – 2. место на општинском такмичењу ликовних секција / МАЛИ ПЈЕР; 

- Ј.П.( 61 ) – 3. место на општинском такмичењу ликовних секција /  МАЛИ ПЈЕР; 

- Ј.П.( 61 ) – 1. место на градском такмичењу; 

- А.В.( 72 ) – 2.место на градском такмичењу; 
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- Група:„Млади Надежданци“ – 2.место на школском такмичељу / „Свети Сава и 

пустињак“,народна прича; 

 

 

- М.М.( 41 ) – 2. место / ликовни конкурс; 

- В.Н.( 41 ) – 3. место / ликовни конкурс; 

- А.М.( 41 ) – 2. место / литерарни конкурс. 

 

ПОХВАЛЕ ЗА УЧИТЕЉЕ И НАСТАВНИКЕ: 

 

- Милина Катић – проф. разр. наставе, 

- Љиљана Алимпић – проф. разр. наставе, 

- Дејан Ковачевић – проф. разр. наставе 

- Оливера Мозетић – проф. разр. наставе, 

- Јасмина Мићић Симеоновски – проф. српског језика, 

- Милица Прелић – проф. ликовне културе; 

- Тања Полети – проф.музичке култура. 

 

Координатор  

Тања Спајић 

8. МЛАДИ ГОРАНИ 

Покрет горана је сачинњен од  представника ученика  виших  и нижих разреда : 

 

Планирани број часова: 36 

Одржано је 36 часова. 

 

Присуствовало је 20 ученика  од 5 до 8 разреда.  

 

Планиране активности:   

 

На основу заједничких идеја и планова   обављене су следеће акције :    

1. Сакупљање новца за зелени динар и купљена  је земља за цвеће , цвеће и саксије. 

2. Неговано је цвеће континуирано целе године. 

3. У кабинету биологије   целе године ученици  виших разреда су  бринули о мини 

зооврту и куповали храну  и подлогу(сено, пиљевину)  за  кавезе и акваријуме. 

4. Обележен је  Дан планете земље( 22.април) украшавањем школе паноима., 
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Такмичење  ученика  нижих разреда из прве помоћи  није одржано јер су деца тада била 

на рекреативној настави! 

 

Планирани садржаји су реализовани у потпуности. 

 

 

Носиоци активности :  

Љиљана   Абу Самра 

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

У току 2016/2017. године ученици наше школе су били активни у раду Црвеног 

крста.  

 

По плану Општинске организације ЦРВЕНОГ КРСТА, који је усвојен на 

седници Наставничког већа наше школе, реализовано је следеће: 

 

У оквиру акције "Трка за срећније детињство" прикупљен је новац и предат 

благајни Црвеног крста.  Циљ организовања Трке је прикупљање  средстава за 

реализацију програма намењених деци, посебно деци  са посебним потребама, деци из 

социјално угрожених породица, деци без родитељскг старања, деци која су болесна или 

се налазе у социјално здравственим  установама, као и за рад ЦРВЕНОГ КРСТА. Други 

циљ организовања Трке је и рад на ширењу идеје и подмлађивање организације у циљу 

повећања броја младих волонтера у организацији Црвеног крста.  

 

 

Све разредне старешине су до почетка новембра предале новац на име 

чланарине Црвеног крста.  

 

Акција "Један пакетић много љубави" је успешно реализована у децембру и тим 

поводом су прикупљене слане грицкалице и слаткиши за децу без родитеља, 

хендикепирану и болесну децу. 

 

Школском организацијом Црвеног крста у школској 2016/2017. години 

руководила је   

 

Љиљана Абусамра, професор биологије. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
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Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника се одвијало кроз 
различите облике рада и различите стручне органе. 

Један од облика стручног усавршавања су предавања и дискусије на стручним 
већима   и Наставничком већу (Основе софтвера и хардвера, Стандарди квалитета 
рада установа и Спољашње вредновање).  

Угледна предавања одржало је 11 наставника разредне наставе. 7 наставника 
предметне наставе одржало је часове упознавања ученика са предметним  
наставницима који ће им предавати у петом разреду.  

17 наставника предметне наставе одржало је 64  угледнa часа – Стручно веће 
за српски језик 6, Стручно веће за стране језике 14, Стручно веће математике 9, 
Стручно веће природних наука 13, Стручно веће друштвених наука 7, Стручно 
веће физичког и здравственог васпитања 4 и Стручно веће уметности 11.  
 

ед.бр. 

Име и презиме 
наставника 

 / васпитача /  
стручног 

сарадника / 
секретара / 

рачунополагач
а /директора 

Назив стручног 
усавршавања 

Датум 
одржавања 

К
а

т
.б

р
. 

Б
р

. с
а

т
и

  
(с

е
м

и
н

а
р

и
) 

Б
р

. б
о

д
о

в
а

 (
т

р
и

б
и

н
е

) 

1 
Љиљана 
Алимпић 

Мултимедијални 
садржаји у фукцији 
образовања 

23-
25.9.2016. 237 24   

    

Интеракцијом ученика 
и наставника до 
сложених захтева у 
математици 

28. 11. 
2016. 

265 8   

    
Сингапурска 
математика-од 
проблема до решења 28. 1. 2017.  278 8   

    

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

4-5.3.2017. 

297 16   

2 
Надежда 
Илић 

Мултимедијални 
садржаји у фукцији 
образовања 

23-
25.9.2016. 237 24   

    

Интеракцијом ученика 
и наставника до 
сложених захтева у 
математици 

28. 11. 
2016. 

265 8   

    
"Покренимо нашу децу" 
- пројекат МПНТР и Аква 
виве 

18.2.2017.   8   

    

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

4-5.3.2017. 

297 16   
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ед.бр. 

Име и презиме 
наставника 

 / васпитача /  
стручног 

сарадника / 
секретара / 

рачунополагач
а /директора 

Назив стручног 
усавршавања 

Датум 
одржавања 

К
а

т
.б

р
. 

Б
р

. с
а

т
и

  
(с

е
м

и
н

а
р

и
) 

Б
р

. б
о

д
о

в
а

 (
т

р
и

б
и

н
е

) 

3 
Милена 
Симишић 

Мултимедијални 
садржаји у фукцији 
образовања 

23-
25.9.2016. 237 24   

    

Интеракцијом ученика 
и наставника до 
сложених захтева у 
математици 

28. 11. 
2016. 

265 8   

    
Развојни поремећаји 
деце ранијег школског 
узраста 

10 -11.12. 
2016. 

299 16   

  

  „Актуелности у 

основном образовању и 

васпитању“ - 

саветовање 

18. 1. 2017.     3 

    
Сингапурска 
математика-од 
проблема до решења 28. 1. 2017.  278 8   

    

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

4-5.3.2017. 

297 16 1 

    

Играње улога у 
функцији развоја знања 
и животних вештина 
деце/ ученика 

18.5.2017. 

    2 

4 
Едита Фабри 
Кошутић 

Мултимедијални 
садржаји у фукцији 
образовања 

23-
25.9.2016. 237 24   

    
Паметне фасцикле-
слагалице -  да ученик 
учи, вежба, зна 28. 1. 2017.  425 8   

    

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

4-5.3.2017. 

297 16   
    Дани зелене енергије 25.3.2017.     2 

    
Анализа примене 
уџбеника у настави 

28.01.2017. 
    3 

5 Тања Спајић 
Мултимедијални 
садржаји у фукцији 
образовања 

23-
25.9.2016. 237 24   
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ед.бр. 

Име и презиме 
наставника 

 / васпитача /  
стручног 

сарадника / 
секретара / 

рачунополагач
а /директора 

Назив стручног 
усавршавања 

Датум 
одржавања 

К
а

т
.б

р
. 

Б
р

. с
а

т
и

  
(с

е
м

и
н

а
р

и
) 

Б
р

. б
о

д
о

в
а

 (
т

р
и

б
и

н
е

) 

    

Интеракцијом ученика 
и наставника до 
сложених захтева у 
математици 

28. 11. 
2016. 

265 8   

    
Паметне фасцикле-
слагалице -  да ученик 
учи, вежба, зна 28. 1. 2017.  425 8   

    

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

4-5.3.2017. 

297 16   

6 
Весна 
Драгојловић 

Паметне фасцикле-
слагалице -  да ученик 
учи, вежба, зна 28. 1. 2017.  425 8   

7 
Оливера 
Мозетић 

Мултимедијални 
садржаји у фукцији 
образовања 

23-
25.9.2016. 237 24   

    

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

4-5.3.2017. 

297 16   

8 
Миломирка 
Тадић 

Није похађала семинаре.   
      

9 
Драгица 
Јовановић 

Интеракцијом ученика 
и наставника до 
сложених захтева у 
математици 

28. 11. 
2016. 

265 8   

    

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

4-5.3.2017. 

297 16   

    

Играње улога у 
функцији развоја знања 
и животних вештина 
деце/ ученика 

18.5.2017. 

    2 

10 Милина 
Катић 

Мултимедијални 
садржаји у фукцији 
образовања 

23-
25.9.2016. 237 24   

  
  

Паметне фасцикле-
слагалице -  да ученик 
учи, вежба, зна 28. 1. 2017.  425 8   



 
 

132 

 

ед.бр. 

Име и презиме 
наставника 

 / васпитача /  
стручног 

сарадника / 
секретара / 

рачунополагач
а /директора 

Назив стручног 
усавршавања 

Датум 
одржавања 

К
а

т
.б

р
. 

Б
р

. с
а

т
и

  
(с

е
м

и
н

а
р

и
) 

Б
р

. б
о

д
о

в
а

 (
т

р
и

б
и

н
е

) 

  

  

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

4-5.3.2017. 

297 16   

11 
Антонела 
Земановић 
Манчић 

Мултимедијални 
садржаји у фукцији 
образовања 

23-
25.9.2016. 237 24   

    

Интеракцијом ученика 
и наставника до 
сложених захтева у 
математици 

28. 11. 
2016. 

265 8   

  
  

Паметне фасцикле-
слагалице -  да ученик 
учи, вежба, зна 28. 1. 2017.  425 8   

    

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

4-5.3.2017. 

297 16   

12 
Миломирка 
Ђорђић 

Мултимедијални 
садржаји у фукцији 
образовања 

23-
25.9.2016. 237 24   

  

  

Интеракцијом ученика 
и наставника до 
сложених захтева у 
математици 

28. 11. 
2016. 

265 8   

    
Паметне фасцикле-
слагалице -  да ученик 
учи, вежба, зна 28. 1. 2017.  425 8   

    

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

4-5.3.2017. 

297 16   

13 
Милина 
Кораћ 

Мултимедијални 
садржаји у фукцији 
образовања 

23-
25.9.2016. 237 24   

  

  

Интеракцијом ученика 
и наставника до 
сложених захтева у 
математици 

28. 11. 
2016. 

265 8   

    
Паметне фасцикле-
слагалице -  да ученик 
учи, вежба, зна 28. 1. 2017.  425 8   
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ед.бр. 

Име и презиме 
наставника 

 / васпитача /  
стручног 

сарадника / 
секретара / 

рачунополагач
а /директора 

Назив стручног 
усавршавања 

Датум 
одржавања 

К
а

т
.б

р
. 

Б
р

. с
а

т
и

  
(с

е
м

и
н

а
р

и
) 

Б
р

. б
о

д
о

в
а

 (
т

р
и

б
и

н
е

) 

    

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

4-5.3.2017. 

297 16   

14 Дејан 
Ковачевић 

Мултимедијални 
садржаји у фукцији 
образовања 

23-
25.9.2016. 237 24   

15 
Ненад 
Поморишац 

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

4-5.3.2017. 

297 16   

16 

Драгица Ћук 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

  
  

419. математичка 
трибина 

01.11.2016. 6087/0
3 

  

2 

  
  

418. математичка 
трибина 04.10.2016. ###   2 

  
  

Ванредна математичка 
трибина 17.01.2017. 

### 
  2 

  
  

423. математичка 
трибина 07.03.2017. 

### 
  2 

  
  

420. математичка 
трибина 06.12.2016. ###   2 

  
  

425. математичка 
трибина 09.05.2017. ###   2 

17 

Данка Бијић 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

18 Драгољуб 
Цветковић 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

  

  

Примена 
информатичких 
технологија у настави 
ТИО 

21.-
22.01.2017. 

01-
29/17 16   

  

  

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 
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ед.бр. 

Име и презиме 
наставника 

 / васпитача /  
стручног 

сарадника / 
секретара / 

рачунополагач
а /директора 

Назив стручног 
усавршавања 

Датум 
одржавања 

К
а

т
.б

р
. 

Б
р

. с
а

т
и

  
(с

е
м

и
н

а
р

и
) 
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р
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о

д
о

в
а

 (
т

р
и

б
и

н
е

) 

19 Видосава 
Петровић 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

  

  

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 

  

20 

Тања Полети 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

21 Љиљана 
Милошевић 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

  

  

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 

  

22 Љиљана Абу 
Самра 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

  

  

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 

  

23 Имрена 
Ђорђев 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

  

  

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 

  

24 
Биљана Чегар 

417. математичка 
трибина 

06.09.2016. 
###   2 

  
  

418. математичка 
трибина 04.10.2016. ###   2 

  
  

419. математичка 
трибина 

01.11.2016. 6087/0
3 

  

2 

  
  

420. математичка 
трибина 06.12.2016. ###   2 
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ед.бр. 

Име и презиме 
наставника 

 / васпитача /  
стручног 

сарадника / 
секретара / 

рачунополагач
а /директора 

Назив стручног 
усавршавања 

Датум 
одржавања 

К
а

т
.б

р
. 

Б
р

. с
а

т
и

  
(с

е
м

и
н

а
р

и
) 

Б
р

. б
о

д
о

в
а

 (
т

р
и

б
и

н
е

) 

  
  

Ванредна 
"Архимедесова 
математичка трибина 17.01.2017. 

6107-
17   2 

  
  

423. математичка 
трибина 07.03.2017. 

### 
  2 

25 Драгана 
Николашев 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

26 Александра 
Стефановић 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

27 Душица 
Цветковић 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

  
  

Мотивација - могућа 
мисија! (2) 

10.12.2016. 
735 

8 
  

  

  

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 

  

28 Александра 
Топаловић 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

  

  

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 

  

29 Јелена 
Пауновић 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

  

  

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 

  

30 Илијана 
Опачић 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

23.О9.-
25.09.2016. 2309/0

16-26 

24 

  

31 Милица 
Тошић 

Државни семинар 
Друштва математичара 
Србије 

11-
12.02.2017. 297-

2017 16   
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ед.бр. 

Име и презиме 
наставника 

 / васпитача /  
стручног 

сарадника / 
секретара / 

рачунополагач
а /директора 

Назив стручног 
усавршавања 

Датум 
одржавања 

К
а

т
.б

р
. 

Б
р

. с
а

т
и

  
(с

е
м

и
н

а
р

и
) 

Б
р

. б
о

д
о

в
а

 (
т

р
и

б
и

н
е
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32 
Стјепановић 
Ивана 

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 

  

33 Аћимов-
Деспотовић 
Катица 

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 

  

34 
Вјештица 
Љиљана 

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 

  

35 
Милић 
Слађана 

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 

  

36 

Мићић 
Симеоновски 
Јасмина 

Примена метода и 
техника мапа учења, 
брзог читања, памћења 
у настави и интеграција 
у образовни систем 

04-
05.03.2017- 

570-
186-
2016 

16 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
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Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу Програма сарадње са 

локалном самоуправом,који чини део школског програма. Школа прати и укључује се у 

дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним 

представницима планира садржај и начин сарадње,нарочито о питањима од којих 

зависи развитак школе. 

 Школа сарађује са Домом здравља,предшколским установама, Црвеним крстом, 

Центром за социјални рад, МУП-ом који се налазе на територији општине Нови 

Београд.Такође сарађује и са Учитељским и Дефектолошким факултетом,Институтом 

за педагошка истраживања,Регионалним центром за таленте,као и Заводом за 

унапређење образовања и васпитања и з Заводом за вредновање квалитета образовања и 

васпитања. 

 У првом тромесечју,у септембру, остварена је сарадња са Домом здравља Нови 

Београд.Систематски прегледи ученика обављени су у Дому здравља,а стоматолошки 

прегледи у школи.  

 У октобру школа је учествовала на 19.Ревији стваралаштва деце и младих 

Београда.У ревији су учествовали чланови тима наше школе.На сајту школе налазе се 

слике са ове манифестације и изложбе. 

 У новембру наша школа узела је учешће у општинском такмичењу под називом "У 

част Дргану Лукићу-Лукићев лист".Такмичење је одржано у сали градске општине 

Нови Београд.Ђаци наше школе остварили су запажене резултате из литерарног и 

ликовног стваралаштва. 

 У току првог полугодишта Тим за сарадњу са локалном самоуправом одржао је 

четири састанка.На састанцима је анализиран рад тима и остварених активности. 

 У другом полугодишту тим наставља са својим акивностима које су предвиђене 

планом сарадње са локалном самоуправом. Te активности су: “Дани науке“, сарадња са 

Црвеним крстом, договор око организације „Пролећни вашар“ , затим сарадња са МУП-

ом.  

 Поводом манифестације „Дани науке“ уручене су позивнице предшколским 

установама како би будући прваци могли да се упознају са једном од најзначајнијих 

манифестација наше школе. „Дани науке“ одржани су у просторијама наше школе.  

Учествовали су ученици старијих и млађих разреда. Деца предшколских установа 

посетила су нашу школу. 

У оквиру сарадње са Црвеним крстом реализоване су радионице на часовима 

одељенске заједнице код учитељице Милине Кораћ. Обрађиване су следеће теме: 

Културни идентитет, наркоманија, толеранција, ненасиљна комуникација, дечја права,  

Сарадња са МУП-ом остварена је у мају месецу када је одржано предавање на тему 

„Наркоманија и превенција од наркоманије“. Предавању су присуствовали ученици 

старијих разреда, као и ученици 4. разреда.  

 Све паниране активности остварене су током године.  

 

Координатор тима 

Ђорђев Имрена 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
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ПРОМОЦИЈА РАДА ШКОЛЕ – МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 2016/2017. 

Ученици, родитељи, наставници, директорка школевеома квалитетнопромовишу 

резултате рада школе. Промоцију резултата рада школе реализовали смо путем медија 

у општини и шире. Директорка,чланови колектива и ученици били су често гости на 

локалним телевизијама. О успесима школе и њених ученика било је прилога у 

информативним програмима „Студио Б“ и „Пинк 2“. 

Објављени прилози о прослави 60 година постанка школе су на најбољи начин 

промовисали рад школе. Све активности ученика, наставника и Свечана приредба 

посвећена обележавању 60 година објављене су на сајту школе, ученичком гласнику и 

ученичком сајту: 

www.osnovnaskola.rs; 

www.skolskisajt.in.rs;  

www.osnadezdapetrovic.wordpress.com. 

Свакодневно су ажуриране битне информације о раду школе и презентоване јавности 

путем сајта www.osnovnaskola.rs.  

Тромесечно, на сајту школе, представљан је рад у продуженом боравку првог и другог 

разреда. Праћени су сви успеси, представљања школе у локалној заједнице и шире. 

Уведен је електронски дневник и електронски портфолио за одељење IV/1. Замишљен 

је као пилот пројекат који ће показати све предносзи, али и недостатке које је потребно 

кориговати. Пројекат је реализован на сајту: www.skolskisajt.in.rs и 

www.dejanoviskolarci.wordpress.com. Родитељи су могли редовно да прате успех деце, 

али и напредовање, освојене награде и понашање. 

Постављена је платформа са појединачним блоговима за учитеље будућих првака. 

Родитељи будућих првака могли су да се упознају са наставним радом у следећој 

школскојгодини, да упознају оригиналне методе у обради слова. Поносни смо на 

чињеницу да ће сви учитељи првог разреда на исти начин обрађивати и 

презентовати наставне садржаје. Све активности, електронски дневник, 

електронски портфолио пратиће се преко заједничког и појединачних 

блогова/сајтова: 

www.skolarciblog.wordpress.com,  

www.dragiciniskolarci.wordpress.com,  

www.milininiskolarci.wordpress.com,  

www.dejanoviskolarci.wordpress.com.  

На крају школске године биће урађен Летопис школе и Извештај о раду школе (два 

документа која су доступна наставницима, али и широј јавности). 

Директорка школе је учествовао на скуповима и састанцима на којима је тема била 

будућност школства у Србији и на којима је она активно учествовала. 

Поред свега реченог, сматрамо да школу афирмишемо свакодневним преданим радом 

свих запослених. Посебно смо поносни на наше ученике који, својим присуством на 

такмичењима у Општни и Граду, достојно афирмишу школу. 
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Праћење реализације Плана рада Школе је вршено путем: 

• самоевиденције и подношења извештаја; 

• самовредновања рада Школе;  

• утврђивања резултата у оквиру разредних већа, стручних већа, уметничких 

организација, одељенских заједница ученика, одељенских савета родитеља, Савета 

родитеља Школе, Наставничког већа Школе и Школског одбора;  

• увида у педагошку документацију од стране одељенских старешина, стручних 

сарадника и директора Школе;  

• испитивања, анкетирања, контролних задатака, итд.;  

• органзовања смотри, изложби, такмичења, сусрета, итд.  
 

Праћење доприноси формирању радне и стваралачке атмосфере и сарадничних односа 

пуних међусобног поверења.  

На основу наведеног, а у циљу потпунијег и садржајнијег праћења реализације 

задатака, утврђено је следеће:  

• наставници су израдили школске програме и оперативне планове рада и припреме 

за непосредан рад са ученицима;  

• контролу извршавања програмских задатака вршио је сваки радник појединачно (о 

чему је водио уредну документацију – евиденцију);  

• за вођење педагошке документације одговорни су: одељенске старешине, 

руоводиоци разредних већа, руководиоци стручних већа, стручни сарадници, 

директор и сви наставници који имају неко од задужења Наставничког већа;  

• Наставничко веће је одредило инструменте за праћење васпитно-образовног рада, 

остваривање планираних задатака у оквиру непосредног рада, ДКР и свих других 

видова васпитно – образовног  рада.  

 

 

 

Београд                                                                                                     Директор 

12.09.2017.                                                           

                                                                                               ___________________________ 

Ивана Стјепановић 

 


