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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД - ОПШТИНА 

БАРАЈЕВО 

ОШ „ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ ” - ВРАНИЋ 

Трг палих бораца 3 

Дел. број:  916-2-19 

Дана:  13.09.2019. 

Тел./факс: 011/8332-022 

Е-пошта:  ospavlepopovic@hotmail.rs 

 

 

        На основу члана 119. став 1 тачка 5)  Закона о основама система и образовања и члана 

44. став 1 тачка 14) Статута школе, Орган управљања Основне школе ,,Павле Поповић“ на 

1.седници, одржаној дана 13.9.2019. године донео је: 

 

 

 

О Д Л У К У  

 
1. Усваја се Годишњи извештај рада школе за школску 2018/2019.годину 

 

 

 

Образложење 

 
         Школски одбор је у писаној форми добио Годишњи извештај рада школе за школску 
2018/2019.  годину.  Годишњи извештај рада школе је представила  Јела Стевановић, 
директор школе. 
         Имајући у виду све изнето Школски одбор је одлучио као у изреци одлуке. 
 
 
 
 
Поука о правном леку: Одлука органа управљања је коначна.  

 
 
 

Председник Школског одбора 
 

--------------------------------------------- 
Тања Веселиновић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД - ОПШТИНА 

БАРАЈЕВО 

ОШ „ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ ” - ВРАНИЋ 

Трг палих бораца 3 

Дел. број:  915-2-19 

Дана:  13.09.2019. 

Тел./факс: 011/8332-022 

Е-пошта:  ospavlepopovic@hotmail.rs 

 

 

        На основу члана 119. став 1 тачка 5)  Закона о основама система и образовања и члана 

44. став 1 тачка 14) Статута школе, Орган управљања Основне школе ,,Павле Поповић“ на 

1.седници, одржаној дана 13.9.2019. године донео је: 

 

 

 

О Д Л У К У  

 
1. Усваја се Годишњи извештај рада директора школе за школску 2018/2019.годину 

 

 

 

Образложење 

 
         Школски одбор је у писаној форми добио Годишњи извештај рада директора  школе 
за школску 2018/2019.  годину.  Годишњи извештај рада директора школе је представила  
Јела Стевановић, директор школе. 
         Имајући у виду све изнето Школски одбор је одлучио као у изреци одлуке. 
 
 
 
 
Поука о правном леку: Одлука органа управљања је коначна.  

 
 
 

Председник Школског одбора 
 

--------------------------------------------- 
Тања Веселиновић 
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I УСЛОВИ РАДА 

 
 

1.1  УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ЈЕ РЕАЛИЗОВАН ПРОГРАМ 

 

Школски простор у матичној школи смештен је у једном функционалном објекту, док су 

кабинети за ликовно васпитање и техничко образовање, као и нова фискултурна сала у 

склопу школског дворишта. Нова фискултурна сала је изграђена 2014.године и опремљена 

претпрошле школске године. 

 

Површина објекта матичне школе износи 1 342 м², а новоизграђене спортске, фискултурне 

сале 1269 м2.  Издвојено одељење у Мељаку заузима простор од 436 м², а у Шиљаковцу 

343 м². Целокупан простор које обухватају све три школске зграде износи 3390 м². Због 

изграђене нове фискултурне сале, школа нема школско двориште које се налазило иза 

школе. У употреби је само део дворишта испред школе. Биће покренута јавна набавка за 

грађевинско уређење дворишта око спортске сале. Завршетак радова се очекује до средине 

августа 2020. године. 

 

Школски простор задовољава само основне потребе: садржи простор за библиотеку, 

адаптирану учионицу за кабинет информатике, две радионице за ТО и адаптиран кабинет 

за ликовну културу. Има библиотеку са делом који је предвиђен за читаоницу. 

 

Од 1.фебруара 2010. године у згради школе у Шиљаковцу ради издвојено одељење Центра 

за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју. Школа сарађује са овим 

одељењем путем различитих заједничких активности (приредбе ...). 

 

Ове школске године је започета рестаурација поткровља на Анексу школе који има, у 

доњем делу, две учионице техничког и кабинет ликовног, као и радионицу.  Планом је 

предвиђено да се следеће године, када све буде опремљено, у том делу отвори продужени 

боравак.  

 

Постављена је нова ограда на делу дворишта које се налази иза школе, у циљу спречавања 

уласка домаћих животиња. Постављене су заштитне, металне мреже на прозорима и 

вратима подручне школе у Мељаку након случаја провале и крађе, што је пријављено СУП 

Барајево.  

 

У подручном одељењу у Шиљаковцу су постављене две нове климе, на иницијативу 

родитеља, а уз помоћ ГО Барајево. Посађена је жива ограда од ловор вишње након што су 

стару ограду уклонили запослени из Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине 

ометене у развоју. 

  Екскурзије и настава у природи су релизоване у организацији туристичке агенције ,,Гранд 

турс’’. 
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Преглед и структура просторија које су се користиле за реализацију програма 

 

Вранић 

 

 

Школске просторије 

 

 

Сви видови рада са ученицима су реализовани у кабинетима и наменским учионицама.  

 

 

Предметна настава се реализовала у следећим просторијама: 

 

 два кабинета за српски језик, 

 два кабинета за страни језик, 

 један кабинет за математику, 

 кабинету за физику и хемију, 

 кабинету за географију, 

 кабинету за биологију, 

 кабинету за информатику, 

 кабинету за ликовну културу, 

 кабинету за музичку културу, 

 два кабинета за основе технике, 

 фискултурној сали и 

 новој учионици за ваннаставне активности у новосаграђеној згради.  

 

 

Мељак 

 

Назив просторије 
Број 

просторија 
Назив просторије 

Број 

просторија 

Учионице  4 Наставна зборница 1 

Помоћна кухиња  1 Котларница 1 

 

 

 

 

 

 

Назив просторије 
Број 

просторија 
Назив просторије 

Број 

просторија 

Учионице  11 Наставна зборница 1 

Библиотека  1 Канцеларија 3 

Кабинет за ТО 2 Архива 1 

Кабинет за ликовно 1 + 1 Склониште 1 

Кабинет за информатику 1 Котларница 1 

Фискултурна сала 1 Кухиња  1+1 

Просторија за пријем родитеља 1 Просторија за помоћно особље 1 
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Шиљаковац 

 

 

 

1.2  КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

 

Преглед класификационе структуре и процента запослености радника школе 

 

У школи ради 60 запослених, од тога је 46 у непосредном контакту са ученицима.  

Просечан радни стаж запослених је 20,57 година.  

 

 

 

Преглед радног искуства радника школе – на дан 31. 8. 2019. године 

 

 0 - 5 6 - 10 11 - 20 21– 30 31 - 35 36 - 40 Укупно 

Директор    1   1 

Педагог   0.50    0.50 

Психолог   1    1 

Библиотекар 0,50     0,50 1 

Секретар    1   1 

Рачуновођа    1   1 

Администрат. радник      1 1 

Предметни наставници 5.60 1 11,98 2,50 1 1,61 23,69 

Наставници раз. наставе 2 1 1 6 5  15 

Назив просторије 
Број просторија 

Назив просторије 
Број 

просторија 

Учионице  2 Наставна зборница 1 

Хол  и трпезарија 1 Котларница 1 

  Кухиња( користи 

Центар за смештај деце 

ометене у развоју) 

1 

Пословни и радни задаци 
Квалификациона структура 

Свега 
НК ПК КВ ССС ВШ ВСС МГ 

Директор      1  1 

Педагог      0.5  0.5 

Психолог      1  1 

Библиотекар      1  1 

Секретар      1  1 

Рачуновођа     1   1 

Административни радник    1    1 

Наставници разредне наставе     5 10  15 

Предметни наставници     4.27  19,42  23,69 

Домар   0.91 1.59    2.50 

Помоћно техничко особље 4  0.79 2.75    7.54 

Свега: 4  1.70 9,61 6 33.92  55.23 
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Домар 0.70   1.21 0.59  2.50 

Помоћно техн. особље  2.75 1 3.79   7.54 

Укупно: 8,80 4,75 15,48 16,50 6,59 3,11 55.23 

 

Просечан радни стаж наставног особља је 20,39 година, а ваннаставног особља је 17,63 

година. Свеукупно просечан радни стаж запослених је 20,57 година. 

 

 

1.3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 
  

Матична школа у Вранићу и два подручна одељења-Мељак и Шиљаковац  раде у 

нетипичној сеоској средини, највећи број родитеља је запослен и пољопривреда 

представља допунску делатност. Школа је са градом повезана Ибарском магистралом и 

сем услужних делатности и трговине, не постоје неки други значајнији привредни објекти. 

У самом селу и околини постоје културно-историјски споменици из времена I и II српског 

устанка. 

 

 

1.4. ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ  

 

Школско двориште је окружено делимично уређеном зеленом површином, која је у 

власништву школе. Наши ученици проводе време у природној и здравој средини, 

окружени зеленилом. Ученици раде и одмарају се у квалитетној и незагађеној средини. 

 

Организоване су акције одржавања, чишћења и уређења дворишта преко читаве године. 

Акције нису усмерене само ка одржавању постојећег фонда зеленила, већ и ка уређењу 

ентеријера и екстеријера школе. 

 

 

 

1.5. СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ   

 

У току школске године уписало се 6 нових ученика. По разредима то изгледа овако: 

 

Први разред 1 ученик Пети разред 1 ученик 

Други разред 1 ученик Шести разред / 

Трећи разред 1 ученик Седми разред / 

Четврти разред / Осми разред 2 ученика 

 

 

У току школске године исписано је 16 ученика и то по разредима изгледа овако: 

 

Први разред 2  ученика Пети разред 6  ученика 

Други разред 2  ученика Шести разред 2  ученика 

Трећи разред 3  ученика Седми разред 1  ученик 

Четврти разред / Осми разред / 
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II   ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

 

 

2.1 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО 

СМЕНАМА 

 

 

Време трајања наставних часова и одмора у току дана се одвијао по следећем распореду: 

 

У ВРАНИЋУ је како и протеклих година настава организована у две смене: прва смена од 

800 и друга смена од 1315. 

 

 

 

Наставни 

час 

Време трајања часова и одмора – пре 

подне 

Време трајања часова и одмора – после 

подне 

млађи разреди 

 (од I – IV) 

старији разреди 

 (од V –VIII) 

млађи разреди 

 (од I – IV) 

старији разреди  

(од V –VIII) 

1 8ºº - 845 8ºº - 845 13¹5- 14oo 13¹5- 14oo 

2 850- 9³5 850- 9³5 14º5- 145º 14º5- 145º 

3 940- 10³5 940- 10³5 15º5-155º 15º5-155º 

4 1040- 11²5 1040- 11²5 1555- 1640 1555- 1640 

5 11³º- 12¹5 11³º- 12¹5 1645- 1730 1650- 1735 

6  12²º - 13º5  1740- 1825 

 

 

 

У МЕЉАКУ  је ове године настава била организована такође у две смене: прва смена од 

800 и друга смена од 1245. 

 

 

Наставни час 

Време трајања часова и одмора 

– пре подне 

Време трајања часова и одмора – 

после подне 

млађи млађи 

1. 8ºº - 845 1245 -1330 

2. 850- 9³5 1335 -1420 

3. 940- 10³5 1435 -1520 

4. 1040- 11²5 1525 -1610 

5. 11³º- 12¹5 1615 -1700 

6. 12²º - 13º5  
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У ШИЉАКОВЦУ је настава била организована само у преподневној смени и почињала је  

у 830 и трајала до 1230. 

 

 

Наставни 

час 

Време трајања часова и одмора – 

пре подне 

1. 830 - 915 

2. 920- 1005 

3. 1020- 1105 

4. 1110- 1145 

5. 115º- 1220 

 

 

 

2.2. КАЛЕНДАР  ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ У ТОКУ ГОДИНЕ 

 
3. 
9. 
20
18. 

Почетак првог 
полугодишта 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=325381294703056&id=100
016935640712 

6. 
9. 
20
18. 

Призив Светог 
Духа 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=326501957924323&id=100
016935640712 

7. 
9. 
20
18. 

Предавање на 
тему 
,,Безбедност у 
саобраћају'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=326859701221882&id=100
016935640712 

13. 
9. 
20
18. 

Пројекат 
,,Мобилни 
едукативни 
полигон за 
децу'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=328981597676359&id=100
016935640712 

18. 
9. 
20
18. 

Полигон 
спретности у 
оквиру 
пројекта 
,,Мини мини'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=330955914145594&id=100
016935640712 

18. 
9. 
20
18. 

Представа 
,,Традицијом 
кроз четири 
годишња 
доба'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=330998004141385&id=100
016935640712 

21. 
9. 
20
18. 

Представа 
,,Време части и 
поноса'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=331975100710342&id=100
016935640712 

21. 
9. 
20
18. 

Учешће на 
Општинском 
такмичењу у 
футсалу 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332029000704952&id=100
016935640712 

23. 
9. 
20
18. 

Семинар 
,,Тематски и 
интердисципл
инарни 
приступ 
планирању 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332679820639870&id=100
016935640712 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=325381294703056&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=325381294703056&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=326501957924323&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=326501957924323&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=326859701221882&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=326859701221882&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=328981597676359&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=328981597676359&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=330955914145594&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=330955914145594&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=330998004141385&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=330998004141385&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=331975100710342&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=331975100710342&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332029000704952&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332029000704952&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332679820639870&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332679820639870&id=100016935640712
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наставе'' 

24. 
9. 
20
18. 

Учешће на 
Градском 
такмичењу у 
стоном тенису 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333090997265419&id=100
016935640712 

25. 
9. 
20
18. 

Семинар 
,,Здрава 
исхрана, 
здраво и јако 
тело'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333339170573935&id=100
016935640712 

25. 
9. 
20
18. 

Поклоничко 
путовање у 
организацији 
архијерејског 
намесништва 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333365853904600&id=100
016935640712 

26. 
9. 
20
18. 

Обележавање 
Европског дана 
страних језика 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333799620527890&id=100
016935640712 

29. 
9. 
20
18. 

Семинар 
,,Програмирањ
е је лако, 
научити га 
може свако'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=334723763768809&id=100
016935640712 

1. 
10. 
20
18. 

Акција 
сређивања 
платоа испред 
Дома културе 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335399420367910&id=100
016935640712 

1. 
10. 
20
18. 

Радионица 
,,Чаролија 
читања'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335405307033988&id=100
016935640712 

2. 
10. 
20
18. 

Маскенбал у 
оквиру ,,Дечје 
недеље'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335764466998072&id=100
016935640712 

4. 
10. 
20
18. 

Посета 
Градимира 
Стојковића https://www.facebook.com/gradimir.stojkovicgrada/posts/2164755017096494  

4. 
10. 
20
18. 

Предавање 
Црвеног крста 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=336504113590774&id=100
016935640712 

5. 
10. 
20
18. 

Трка за 
срећније 
детињство 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=336805003560685&id=100
016935640712 

6. 
10. 
20
18. 

Почетак рада 
пливачке 
секције 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=337149800192872&set=a.126806571
227197&type=3 

7. 
10. 
20
18. 

Семинар 
,,Васпитни 
проблеми 
ученика и како 
их превазићи'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337584603482725&id=100
016935640712 

8. 
10. 
20
18. 

Спортско - 
рекреативни 
дан у 
Пионирском 
граду 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337947886779730&id=100
016935640712 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333090997265419&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333090997265419&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333339170573935&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333339170573935&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333365853904600&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333365853904600&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333799620527890&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333799620527890&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=334723763768809&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=334723763768809&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335399420367910&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335399420367910&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335405307033988&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335405307033988&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335764466998072&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335764466998072&id=100016935640712
https://www.facebook.com/gradimir.stojkovicgrada/posts/2164755017096494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=336504113590774&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=336504113590774&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=336805003560685&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=336805003560685&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=337149800192872&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=337149800192872&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337584603482725&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337584603482725&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337947886779730&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337947886779730&id=100016935640712
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10. 
10. 
20
18. 

Обележавање 
10. октобра 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=338629953378190&id=100
016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARBLkGA1Pvw-ZN0NLR9akKa9aG-hwGf-
GvyZRJQBy4EBz4eKMAU0PVdUqfMweYjAKLbEB79FRZa-ehNU-
oT8jGSIKK7hTHTBJ8EPl4IRdEtmJg5ChebhcGGz45v9UVm_fGwBFoGWH11AE706Ne
2JYAFwPIpKaz4ImsMAZv2Q2amY8xTBSYu97ZTYwy1NPhVubEru2YSGjxG4PuEvMip9
bKiVKyCSb-DUnu5YQSRMSHnUfjAG4MdS-ijmm8573ydaFBfHUYgz8mBemNxz5X-
LCJpciUxatm3Emv0MUyN8fS6V9p4&__tn__=-R 

11. 
10. 
20
18. 

Семинар 
,,Школа у 
борби против 
вршњачког 
насиља'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339041683337017&id=100
016935640712 

12. 
10. 
20
18. 

Представа 
,,Петар Пан'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339336776640841&id=100
016935640712 

16. 
10. 
20
18. 

Школско 
такмичење 
песника 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340732413167944&id=100
016935640712 

19. 
10. 
20
18. 

Презентација о 
безбедности у 
саобраћају 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=341841216390397&id=100
016935640712 

23. 
10. 
20
18. 

Предавање 
поводом Дана 
сећања на 
жртве у 
Другом 
светском рату 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343396266234892&id=100
016935640712 

25. 
10. 
20
18. 

Сађење 
одељењских 
ружа 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344110276163491&id=100
016935640712 

25. 
10. 
20
18. 

Посета Сајму 
књига 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344177409490111&id=100
016935640712 

26. 
10. 
20
18. Недеља спорта 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344579192783266&id=100
016935640712 

31. 
10. 
20
18. 

Учешће на 
Републичком 
такмичењу у 
стоном тенису 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=346396379268214&set=a.190644184
843435&type=3 

31. 
10. 
20
18. 

Учешће на 
Општинском 
такмичењу у 
рукомету 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=346460159261836&id=100
016935640712 

5. 
11. 
20
18. 

Учешће на 
такмичењу 
,,Ђачка 
песничка 
сусретања'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348536825720836&id=100
016935640712 

6. 
11. 
20
18. 

Почетак рада 
Музичке 
школе 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348991302342055&id=100
016935640712&__tn__=-R 

7. Одлазак у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349472588960593&id=100

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=338629953378190&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARBLkGA1Pvw-ZN0NLR9akKa9aG-hwGf-GvyZRJQBy4EBz4eKMAU0PVdUqfMweYjAKLbEB79FRZa-ehNU-oT8jGSIKK7hTHTBJ8EPl4IRdEtmJg5ChebhcGGz45v9UVm_fGwBFoGWH11AE706Ne2JYAFwPIpKaz4ImsMAZv2Q2amY8xTBSYu97ZTYwy1NPhVubEru2YSGjxG4PuEvMip9bKiVKyCSb-DUnu5YQSRMSHnUfjAG4MdS-ijmm8573ydaFBfHUYgz8mBemNxz5X-LCJpciUxatm3Emv0MUyN8fS6V9p4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=338629953378190&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARBLkGA1Pvw-ZN0NLR9akKa9aG-hwGf-GvyZRJQBy4EBz4eKMAU0PVdUqfMweYjAKLbEB79FRZa-ehNU-oT8jGSIKK7hTHTBJ8EPl4IRdEtmJg5ChebhcGGz45v9UVm_fGwBFoGWH11AE706Ne2JYAFwPIpKaz4ImsMAZv2Q2amY8xTBSYu97ZTYwy1NPhVubEru2YSGjxG4PuEvMip9bKiVKyCSb-DUnu5YQSRMSHnUfjAG4MdS-ijmm8573ydaFBfHUYgz8mBemNxz5X-LCJpciUxatm3Emv0MUyN8fS6V9p4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=338629953378190&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARBLkGA1Pvw-ZN0NLR9akKa9aG-hwGf-GvyZRJQBy4EBz4eKMAU0PVdUqfMweYjAKLbEB79FRZa-ehNU-oT8jGSIKK7hTHTBJ8EPl4IRdEtmJg5ChebhcGGz45v9UVm_fGwBFoGWH11AE706Ne2JYAFwPIpKaz4ImsMAZv2Q2amY8xTBSYu97ZTYwy1NPhVubEru2YSGjxG4PuEvMip9bKiVKyCSb-DUnu5YQSRMSHnUfjAG4MdS-ijmm8573ydaFBfHUYgz8mBemNxz5X-LCJpciUxatm3Emv0MUyN8fS6V9p4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=338629953378190&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARBLkGA1Pvw-ZN0NLR9akKa9aG-hwGf-GvyZRJQBy4EBz4eKMAU0PVdUqfMweYjAKLbEB79FRZa-ehNU-oT8jGSIKK7hTHTBJ8EPl4IRdEtmJg5ChebhcGGz45v9UVm_fGwBFoGWH11AE706Ne2JYAFwPIpKaz4ImsMAZv2Q2amY8xTBSYu97ZTYwy1NPhVubEru2YSGjxG4PuEvMip9bKiVKyCSb-DUnu5YQSRMSHnUfjAG4MdS-ijmm8573ydaFBfHUYgz8mBemNxz5X-LCJpciUxatm3Emv0MUyN8fS6V9p4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=338629953378190&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARBLkGA1Pvw-ZN0NLR9akKa9aG-hwGf-GvyZRJQBy4EBz4eKMAU0PVdUqfMweYjAKLbEB79FRZa-ehNU-oT8jGSIKK7hTHTBJ8EPl4IRdEtmJg5ChebhcGGz45v9UVm_fGwBFoGWH11AE706Ne2JYAFwPIpKaz4ImsMAZv2Q2amY8xTBSYu97ZTYwy1NPhVubEru2YSGjxG4PuEvMip9bKiVKyCSb-DUnu5YQSRMSHnUfjAG4MdS-ijmm8573ydaFBfHUYgz8mBemNxz5X-LCJpciUxatm3Emv0MUyN8fS6V9p4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=338629953378190&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARBLkGA1Pvw-ZN0NLR9akKa9aG-hwGf-GvyZRJQBy4EBz4eKMAU0PVdUqfMweYjAKLbEB79FRZa-ehNU-oT8jGSIKK7hTHTBJ8EPl4IRdEtmJg5ChebhcGGz45v9UVm_fGwBFoGWH11AE706Ne2JYAFwPIpKaz4ImsMAZv2Q2amY8xTBSYu97ZTYwy1NPhVubEru2YSGjxG4PuEvMip9bKiVKyCSb-DUnu5YQSRMSHnUfjAG4MdS-ijmm8573ydaFBfHUYgz8mBemNxz5X-LCJpciUxatm3Emv0MUyN8fS6V9p4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=338629953378190&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARBLkGA1Pvw-ZN0NLR9akKa9aG-hwGf-GvyZRJQBy4EBz4eKMAU0PVdUqfMweYjAKLbEB79FRZa-ehNU-oT8jGSIKK7hTHTBJ8EPl4IRdEtmJg5ChebhcGGz45v9UVm_fGwBFoGWH11AE706Ne2JYAFwPIpKaz4ImsMAZv2Q2amY8xTBSYu97ZTYwy1NPhVubEru2YSGjxG4PuEvMip9bKiVKyCSb-DUnu5YQSRMSHnUfjAG4MdS-ijmm8573ydaFBfHUYgz8mBemNxz5X-LCJpciUxatm3Emv0MUyN8fS6V9p4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339041683337017&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339041683337017&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339336776640841&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339336776640841&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340732413167944&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340732413167944&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=341841216390397&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=341841216390397&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343396266234892&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343396266234892&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344110276163491&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344110276163491&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344177409490111&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344177409490111&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344579192783266&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344579192783266&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=346396379268214&set=a.190644184843435&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=346396379268214&set=a.190644184843435&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=346460159261836&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=346460159261836&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348536825720836&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348536825720836&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348991302342055&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348991302342055&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349472588960593&id=100016935640712
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11. 
20
18. 

биоскоп 016935640712 

8. 
11. 
20
18. 

Предавање о 
настави 
енглеског 
језика 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349817472259438&id=100
016935640712 

20. 
11. 
20
18. 

Посета 
министра 
просвете, 
науке и 
технолошког 
развоја 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354932451747940&id=100
016935640712 

23. 
11. 
20
18. 

Пројекат 
,,Бирам 
француски'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=356193131621872&id=100
016935640712 

23. 
11. 
20
18. 

Предавање 
,,Безбедност 
на интернету'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=356209924953526&id=100
016935640712 

27. 
11. 
20
18. 

Донација 
књига 
школској 
библиотеци 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=358118434762675&set=a.126806571
227197&type=3 

27. 
11. 
20
18. 

Предавање о 
заштити од 
деловања 
верских секти 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=358201708087681&id=100
016935640712 

29. 
11. 
20
18. 

Посета 
Фестивалу 
науке 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=358989754675543&set=a.126806571
227197&type=3 

7. 
12. 
20
18. 

Предавање о 
болестима 
зависности 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=362837070957478&id=100
016935640712 

9. 
12. 
20
18. 

Учешће на 
Градском 
такмичењу 
деце песника 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=363835897524262&id=100
016935640712 

11. 
12. 
20
18. 

Обука 
,,Поступање у 
ситуацијама 
насиља у 
школи'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=365124267395425&id=100
016935640712 

12. 
12. 
20
18. 

Презентација 
уџбеника 
,,Вулкан - 
здање'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=365656057342246&id=100
016935640712 

14. 
12. 
20
18. 

Предавање 
ученицима о 
елементарним 
непогодама 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=366595007248351&id=100
016935640712 

25. 
12. 
20
18. 

Посета 
Америчком 
кутку 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371776906730161&id=100
016935640712 

27. 
12. 
20
18. 

Новогодишња 
приредба https://www.facebook.com/aleksandra.jovanic.94/posts/2097509353641183  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349472588960593&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349817472259438&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349817472259438&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354932451747940&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354932451747940&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=356193131621872&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=356193131621872&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=356209924953526&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=356209924953526&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=358118434762675&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=358118434762675&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=358201708087681&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=358201708087681&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=358989754675543&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=358989754675543&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=362837070957478&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=362837070957478&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=363835897524262&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=363835897524262&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=365124267395425&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=365124267395425&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=365656057342246&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=365656057342246&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=366595007248351&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=366595007248351&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371776906730161&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371776906730161&id=100016935640712
https://www.facebook.com/aleksandra.jovanic.94/posts/2097509353641183
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28. 
12. 
20
18. 

Посета 
Пионирском 
граду 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373311563243362&id=100
016935640712 

16. 
1. 
20
19. 

Семинар 
,,Вођење и 
издавање 
јавних исправа 
у основној 
школи'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382320969009088&id=100
016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARB4KulhmPNQwZ2M7lH75uIZqTgNZnpEQ
BNNm4MZHB_yZPfNEJyjUmyYqxmm16Bi53w3jlIXIO9dmbDhlCS-
aXrDZiwn9A6zoOp_B_Hvuce6q42O9ZJVkQg6IIP9sC3bCq1Wt9RYHwQW-
nr2Mz2JlAJ3Xmn1Jkcj2A78iHwp7sxkExgUrUCtb30RApFwV0l8JbwJ9z0smOUu7rEa3i
7URxXLEYzMsv4skimNDPARpYmftmmoJKLITx1b2x6R03UXlQJn96X8H3CxMMuKuvx
xrwect9DjTJs0PTU&__tn__=-R 

16. 
1. 
20
19. 

Учешће на 
Општинском 
такмичењу из 
одбојке 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382342072340311&id=100
016935640712 

18. 
1. 
20
19. 

Почетак 
хуманитарне 
акције 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=383308635576988&id=100
016935640712 

22. 
1. 
20
19. 

Презентација 
Војне 
гимназије 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=385236628717522&id=100
016935640712 

27. 
1. 
20
19. 

Прослава 
школске славе 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=387610715146780&id=100
016935640712 

29. 
1. 
20
19. 

Ново издање 
школског 
забавника 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=388401798401005&id=100
016935640712 

31. 
1. 
20
19. 

Предавање 
,,Педагошко 
дело Михајла 
Петровића 
Аласа'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=389475051627013&id=100
016935640712 

4. 
2. 
20
19. 

Семинар 
,,Отворена 
учионица'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391541814753670&id=100
016935640712 

8. 
2. 
20
19. 

Семинар ,,Од 
пројектне 
наставе ка 
ученичком 
предузетништв
у'' https://www.facebook.com/sanela.krstic.1/posts/1999589996825016 

11. 
2. 
20
19. 

Обука учитеља 
за коришћење 
електронског 
дневника 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=394796971094821&set=a.126806571
227197&type=3 

12. 
2. 
20
19. 

Обука 
наставника за 
коришћење 
електронског 
дневника 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=395288294379022&id=100
016935640712 

23. 
2. 
20
19. 

Семинар 
,,Ванучионичке 
активности у 
дигиталном 
окружењу'' 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400643550510163&set=a.126806571
227197&type=3&theater 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373311563243362&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373311563243362&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382320969009088&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARB4KulhmPNQwZ2M7lH75uIZqTgNZnpEQBNNm4MZHB_yZPfNEJyjUmyYqxmm16Bi53w3jlIXIO9dmbDhlCS-aXrDZiwn9A6zoOp_B_Hvuce6q42O9ZJVkQg6IIP9sC3bCq1Wt9RYHwQW-nr2Mz2JlAJ3Xmn1Jkcj2A78iHwp7sxkExgUrUCtb30RApFwV0l8JbwJ9z0smOUu7rEa3i7URxXLEYzMsv4skimNDPARpYmftmmoJKLITx1b2x6R03UXlQJn96X8H3CxMMuKuvxxrwect9DjTJs0PTU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382320969009088&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARB4KulhmPNQwZ2M7lH75uIZqTgNZnpEQBNNm4MZHB_yZPfNEJyjUmyYqxmm16Bi53w3jlIXIO9dmbDhlCS-aXrDZiwn9A6zoOp_B_Hvuce6q42O9ZJVkQg6IIP9sC3bCq1Wt9RYHwQW-nr2Mz2JlAJ3Xmn1Jkcj2A78iHwp7sxkExgUrUCtb30RApFwV0l8JbwJ9z0smOUu7rEa3i7URxXLEYzMsv4skimNDPARpYmftmmoJKLITx1b2x6R03UXlQJn96X8H3CxMMuKuvxxrwect9DjTJs0PTU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382320969009088&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARB4KulhmPNQwZ2M7lH75uIZqTgNZnpEQBNNm4MZHB_yZPfNEJyjUmyYqxmm16Bi53w3jlIXIO9dmbDhlCS-aXrDZiwn9A6zoOp_B_Hvuce6q42O9ZJVkQg6IIP9sC3bCq1Wt9RYHwQW-nr2Mz2JlAJ3Xmn1Jkcj2A78iHwp7sxkExgUrUCtb30RApFwV0l8JbwJ9z0smOUu7rEa3i7URxXLEYzMsv4skimNDPARpYmftmmoJKLITx1b2x6R03UXlQJn96X8H3CxMMuKuvxxrwect9DjTJs0PTU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382320969009088&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARB4KulhmPNQwZ2M7lH75uIZqTgNZnpEQBNNm4MZHB_yZPfNEJyjUmyYqxmm16Bi53w3jlIXIO9dmbDhlCS-aXrDZiwn9A6zoOp_B_Hvuce6q42O9ZJVkQg6IIP9sC3bCq1Wt9RYHwQW-nr2Mz2JlAJ3Xmn1Jkcj2A78iHwp7sxkExgUrUCtb30RApFwV0l8JbwJ9z0smOUu7rEa3i7URxXLEYzMsv4skimNDPARpYmftmmoJKLITx1b2x6R03UXlQJn96X8H3CxMMuKuvxxrwect9DjTJs0PTU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382320969009088&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARB4KulhmPNQwZ2M7lH75uIZqTgNZnpEQBNNm4MZHB_yZPfNEJyjUmyYqxmm16Bi53w3jlIXIO9dmbDhlCS-aXrDZiwn9A6zoOp_B_Hvuce6q42O9ZJVkQg6IIP9sC3bCq1Wt9RYHwQW-nr2Mz2JlAJ3Xmn1Jkcj2A78iHwp7sxkExgUrUCtb30RApFwV0l8JbwJ9z0smOUu7rEa3i7URxXLEYzMsv4skimNDPARpYmftmmoJKLITx1b2x6R03UXlQJn96X8H3CxMMuKuvxxrwect9DjTJs0PTU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382320969009088&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARB4KulhmPNQwZ2M7lH75uIZqTgNZnpEQBNNm4MZHB_yZPfNEJyjUmyYqxmm16Bi53w3jlIXIO9dmbDhlCS-aXrDZiwn9A6zoOp_B_Hvuce6q42O9ZJVkQg6IIP9sC3bCq1Wt9RYHwQW-nr2Mz2JlAJ3Xmn1Jkcj2A78iHwp7sxkExgUrUCtb30RApFwV0l8JbwJ9z0smOUu7rEa3i7URxXLEYzMsv4skimNDPARpYmftmmoJKLITx1b2x6R03UXlQJn96X8H3CxMMuKuvxxrwect9DjTJs0PTU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382320969009088&id=100016935640712&__xts__%5B0%5D=68.ARB4KulhmPNQwZ2M7lH75uIZqTgNZnpEQBNNm4MZHB_yZPfNEJyjUmyYqxmm16Bi53w3jlIXIO9dmbDhlCS-aXrDZiwn9A6zoOp_B_Hvuce6q42O9ZJVkQg6IIP9sC3bCq1Wt9RYHwQW-nr2Mz2JlAJ3Xmn1Jkcj2A78iHwp7sxkExgUrUCtb30RApFwV0l8JbwJ9z0smOUu7rEa3i7URxXLEYzMsv4skimNDPARpYmftmmoJKLITx1b2x6R03UXlQJn96X8H3CxMMuKuvxxrwect9DjTJs0PTU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382342072340311&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382342072340311&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=383308635576988&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=383308635576988&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=385236628717522&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=385236628717522&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=387610715146780&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=387610715146780&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=388401798401005&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=388401798401005&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=389475051627013&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=389475051627013&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391541814753670&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391541814753670&id=100016935640712
https://www.facebook.com/sanela.krstic.1/posts/1999589996825016
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=394796971094821&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=394796971094821&set=a.126806571227197&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=395288294379022&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=395288294379022&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400643550510163&set=a.126806571227197&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400643550510163&set=a.126806571227197&type=3&theater
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25. 
2. 
20
19. 

Почетак другог 
полугодишта 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=401515513756300&set=a.126806571
227197&type=3 

25. 
2. 
20
19. 

Учешће на 
Општинском 
такмичењу из 
физике 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=402636383644213&set=a.126806571
227197&type=3 

27. 
2. 
20
19. 

Школско 
такмичење 
рецитатора 
млађих 
разреда 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402566753651176&id=100
016935640712 

28. 
2. 
20
19. 

Обука ,,Ђаци 
вас моле - 
успорите 
поред школе'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402949416946243&id=100
016935640712 

28. 
2. 
20
19. 

Учешће на 
такмичењу у 
певању 
,,Златна 
сирена'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=403080823599769&id=100
016935640712 

2. 
3. 
20
19. 

Учешће на 
Општинском 
такмичењу из 
математике 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=404178966823288&id=100
016935640712 

3. 
3. 
20
19. 

Учешће на 
Општинском 
такмичењу из 
хемије 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=405308073377044&id=100
016935640712 

9. 
3. 
20
19. 

Учешће на 
Општинском 
такмичењу из 
историје 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=408446216396563&set=a.126806571
227197&type=3 

12. 
3. 
20
19. 

Учешће на 
такмичењу 
,,Hippo 
Language 
Olympiad'' 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=408444226396762&set=a.126810137
893507&type=3 

20. 
3. 
20
19. 

Учешће на 
Општинском 
такмичењу из 
српског језика 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=412047262703125&set=a.126806571
227197&type=3 

21. 
3. 
20
19. 

Радионица 
,,Чаролија 
читања'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=412692882638563&id=100
016935640712 

26. 
3. 
20
19. 

Пројекат 
,,Мини мини'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415142922393559&id=100
016935640712 

27. 
3. 
20
19. 

Учешће на 
Општинском 
такмичењу 
рецитатора 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415534082354443&id=100
016935640712 

28. 
3. 
20
19. 

Приредба 
поводом 
Франкофоније 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417494408825077&id=100
016935640712 

29. 
3. 
20

Полигон 
спретности 2 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417039848870533&id=100
016935640712 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=412692882638563&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=412692882638563&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415142922393559&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415142922393559&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415534082354443&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415534082354443&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417494408825077&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417494408825077&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417039848870533&id=100016935640712
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19. 

1. 
4. 
20
19. Дан школе 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417848008789717&id=100
016935640712 

6.4
.20
19. 

Настава у 
природи на 
Златибору 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=420188165222368&id=100
016935640712 

8. 
4. 
20
19. 

Концерт 
ученика 
Музичке 
школе ,,Марко 
Тајчевић'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=421196255121559&id=100
016935640712 

12. 
4. 
20
19. 

Почетак 
хуманитарне 
акције 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422769424964242&id=100
016935640712 

12. 
4. 
20
19. 

Пробни 
завршни тест - 
математика 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422844314956753&id=100
016935640712 

13. 
4. 
20
19. 

Презентација 
саобраћајно - 
образовног 
софтвера 
,,Обазривко'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423302851577566&id=100
016935640712 

13. 
4. 
20
19. 

Пробни 
завршни тест - 
српски језик и 
комбиновани 
тест 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423310461576805&id=100
016935640712 

13. 
4. 
20
19. 

Посета 
Раковичком 
карневалу 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423483778226140&id=100
016935640712 

16. 
4. 
20
19. 

Мацифестација 
,,Васкршње 
чаролије'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424795761428275&id=100
016935640712 

22. 
4. 
20
19. 

Фестивал 
занимања - 
први дан 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=427882671119584&id=100
016935640712 

23. 
4. 
20
19. 

Фестивал 
занимања - 
други дан 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=428282274412957&id=100
016935640712 

24. 
4. 
20
19. 

Приредба у 
Дому за стара 
лица ,,Ружа 
пријатељства'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=428638724377312&id=100
016935640712 

24. 
4. 
20
19. 

Фестивал 
занимања - 
трећи дан 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=428768271031024&id=100
016935640712 

8. 
5. 
20
19. 

Екскурзија 
ученика осмог 
разреда https://www.facebook.com/100016935640712/videos/435469750360876/  

10. 
5. 
20 РТС крос 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436573010250550&id=100
016935640712 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417848008789717&id=100016935640712
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422844314956753&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422844314956753&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423302851577566&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423302851577566&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423310461576805&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423310461576805&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423483778226140&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423483778226140&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424795761428275&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424795761428275&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=427882671119584&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=427882671119584&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=428282274412957&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=428282274412957&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=428638724377312&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=428638724377312&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=428768271031024&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=428768271031024&id=100016935640712
https://www.facebook.com/100016935640712/videos/435469750360876/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436573010250550&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436573010250550&id=100016935640712
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19. 

11. 
5. 
20
19. 

Екскурзија 
ученика 
млађих 
разреда 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=437012386873279&id=100
016935640712 

13. 
5. 
20
19. 

Екскурзија 
ученика 
старијих 
разреда 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=438328210075030&id=100
016935640712 

16. 
5. 
20
19. 

Међународно 
такмичење 
,,Најлепши 
рукопис 
ћириличног 
писма'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=439548039953047&id=100
016935640712 

16. 
5. 
20
19. 

Градско 
такмичење 
,,Мале 
олимпијске 
игре'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=439801726594345&id=100
016935640712 

21. 
5. 
20
19. 

Приредба у 
просторијама 
Црвеног крста  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=442446082996576&id=100
016935640712 

24. 
5. 
20
19. 

Предавање о 
безбедности у 
саобраћају 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=443914509516400&id=100
016935640712 

24. 
5. 
20
19. 

Такмичење у 
оквиру 
манифестације 
,,Мај - месец 
математике'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=443946789513172&id=100
016935640712 

25. 
5. 
20
19. 

Посета 
Америчком 
кутку https://www.facebook.com/milica.vojvodic.theteacher/posts/3260963900596318  

25. 
5. 
20
19. 

Квиз ,,Пут 
истина и 
живот'' 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=444422456132272&id=100
016935640712 

25. 
5. 
20
19. 

Учешће на 
Републичком 
такмичењу из 
српског језика 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=444626536111864&id=100
016935640712 

28. 
5. 
20
19. 

Екскурзија 
Ученичког 
парламента 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446224095952108&id=100
016935640712 

29. 
5. 
20
19. 

Противпожарн
а евакуациона 
вежба 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446605605913957&id=100
016935640712 

29. 
5. 
20
19. 

Дан изазова 
2019. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446656912575493&id=100
016935640712 

29. 
5. 
20
19. 

Посета Музеју 
афричке 
уметности 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446773419230509&id=100
016935640712 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446656912575493&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446656912575493&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446773419230509&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446773419230509&id=100016935640712
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30. 
5. 
20
19. 

Дан за 
рециклажу 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=447071559200695&id=100
016935640712 

31. 
5. 
20
19. 

Донаторски 
концерт у 
Дому културе 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=447960225778495&id=100
016935640712 

5. 
6. 
20
19. 

Приредба за 
предшколце 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=450593632181821&id=100
016935640712 

7. 
6. 
20
19. 

Спортско - 
рекреативни 
дан у 
Пионирском 
граду 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=451786945395823&id=100
016935640712 

8. 
6. 
20
19. 

Сређивање 
језера у 
Барајеву 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=452498365324681&id=100
016935640712 

12. 
6. 
20
19. 

Посета ученика 
Цркви у 
Вранићу 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454528278455023&set=a.126806571
227197&type=3&theater 

13. 
6. 
20
19. 

Награђивање 
најуспешнијих 
ученика на 
такмичењима 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455310821710102&set=a.190644184
843435&type=3&theater 

15. 
6. 
20
19. 

33. Сабор 
учитеља 
Србије 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=456383954936122&id=100
016935640712&__tn__=-R 

18. 
6 

20
19. 

Српски језик - 
завршни испит 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=457504148157436&id=100
016935640712 

19. 
6. 
20
19. 

Комбиновани 
тест - завршни 
испит 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=458654354709082&id=100
016935640712 

20. 
6. 
20
19. 

Математика - 
завршни испит https://www.facebook.com/100016935640712/videos/459222127985638/  

20. 
6. 
20
19. 

Матурско вече 
ученика осмог 
разреда 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1081691808690365&set=a.39472039
7387513&type=3&theater 

27. 
6. 
20
19. 

Додела 
награда 
ђацима 
генерације у 
Старом двору 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=463764097531441&id=100
016935640712 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=450593632181821&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=450593632181821&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=451786945395823&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=451786945395823&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=452498365324681&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=452498365324681&id=100016935640712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454528278455023&set=a.126806571227197&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454528278455023&set=a.126806571227197&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455310821710102&set=a.190644184843435&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455310821710102&set=a.190644184843435&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=456383954936122&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=456383954936122&id=100016935640712&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=457504148157436&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=457504148157436&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=458654354709082&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=458654354709082&id=100016935640712
https://www.facebook.com/100016935640712/videos/459222127985638/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1081691808690365&set=a.394720397387513&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1081691808690365&set=a.394720397387513&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=463764097531441&id=100016935640712
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=463764097531441&id=100016935640712
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ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 

 

Културна и јавна делатност  школе  2018/19. године 

 

Изложбе 

 
1.Изложба ликовних радова - 29.10.2018.  

 

У оквиру стручног усавршавања наставника ликовне културе реализована је изложба 

ликовних радова ученика 5. и 6. разреда.Заједнички назив 2 поставке био је Ритам у 

композицији. Ученици су примењивали комбиноване цртачке технике у својим радовима. 

Преовладава слободно ритмичко компоновање у целинама ученичких радова.Ученици су 

учествовали у одабиру, жирирању радова 
 

2.Изложба ликовних радова - 30.11.2018. године 

                       У новембру месецу, у оквиру стручног усавршавања наставника , 

реализована је изложба ликовних радова  ученика 7. и 8. ратреда, у циљу презентовања  

креативности ученика..Тематска поставка састојала се из 2 сегмента:  1. Арабеска - 

декоративни облик (7. разред) и 2. Модерни стилски правци  -  апстракција, кубизам, 

импресионизам и фовизам (8. разред).Ученички радови су изложени у холу школе на 

паноима. У жирирању радова учествовали су ученици , на додатној настави. 

 

3.Децембарска изложба  ликовних радова - 27.12.2018. 

У месецу децембру реализована је изложба ликовних радова ученика од 5-8. 

разреда,предвиђена Годишњим планом рада школе.Теме ликовних радова су биле:  

5. разред - Линија , изражајно средство у цртежу, 

6, разред - Инивативне текстуре, 

7. разред - Равнотежа у дизајну и 

8. разред - Грбови и симболи. 

У жирирању радова за изложбу и реализацији поставке учествовали су ученици 8. Разреда, 

у оквиру додатне наставе. Закључак чланова већа је да изложбе ликовних радова 

афирмишу дечије ликовно стваралаштво и значајне су као подстрек у развоју ликовног 

изражавања ученика, као и у развоју личности ученика. 

 

4.Изложба ликовних радова  - 25.02.2019. 

По окончаном реновирању дела школе, од 25. фебруара, настава ликовне културе одвија се 

у ликовном кабинету.Тим поводом је постављена изложба радова ученика од 5-8. 

разреда.Поставка садржи радове настале на часовима ликовне културе и цртања, сликања и 

вајања. Заступљене су разноврсне теме и теххнике.Назив изложбе био је симболичан Прва 

ирложба у ликовном кабинету -2019. 

 

5.Изложба ликовних радова  - 28.03.2019. 

У месецу мрту, 28.03.2019.године, постављене су 2 изложбе ликовних радова ученика 5. 

разреда под називом „Облици“. Изложени су најуспешнији радови ученика сва три 

одељења ( теме: Пећински цртеж, Археплошко налазиште Винча као инспирација за 

ликовно стваралаштво и Облици у природи - кањон Антилопе).Радови су остварени 

комбимованим техникама. Поствљена је и 1. Самостална изложба ученика Ненада 

Радовића из 5/2 одељења који се истиче изузетним талентом.Ужирирању радова 

учествовали су ученици 5/2 одељења.  
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6.Изложба ликовних радова  -22.04. 2019.                                                                                                                                   

У ликовном кабинету  и холу школе постављена је изложба радова ученика 8. разреда, на 

тему „Сфера и светлост“.Трдимензионални радови комбинованом техником постављени су 

у учионици, а пано са фотографијама најинспиративнијих  радова у холу. 

7.-Изложба ликовних радова - 20.05.2019. 

20.05.2019. године постављене  су две изложбе најуспешнијих ликовних радова ученика 7. 

и 8. разреда, у холу школе и ликовном кабинету.Теме и технике по разредима биле су: 

7.разред - Хармонија у ентеријеру, комбинована техника  и 8.разред - Сфера и светлост - 

фотографије скулптура насталих комбинованим техникама и рециклажом. Изложбе су 

организоване у оквиру стручног усавршавања наставника, у циљу промоције стваралаштва 

ученика наше школе. 8.Изложба ликовних радова - 7.06.2019. 

У ликовном кабинету постављена је завршна, Јунска ижзложба ликовних радова ученика 

од 5- 7. разреда, предвиђена Годишњим планом рада.Поставка је садржала радове 

остварене на часовима ликовне културе као и на часовима цртања, сликања и вајања, са 

темама: 5.разред- Орнаментални облици, 6. разред- Импресионистичка слика и 7. разред-

Хармонија у молском кључу.На ликовним остварењима ученика заступљене су разноврске 

цртачке и сликарске технике као и обиље креативних идеја преточених у  оригиналне 

композиције радова. Изложба је презентација ликовног стваралаштва ученика 

 

Приредбе и концерт 

 
1,Поводом обележавања дана Светог Саве, у нашој школи је одржана приредба.У органи- 

зацији приредбе учествовали су чланови нашег већа, наставник музичке културе Илија 

Спасојевић и  наставница ликовне културе Тања Веселиновић, у сарадњи са наставницама 

српског језика Марином Биорац и Јеленом Игњатовић. Илија Спасојевић је реализовао 

тонску режију, музички део програма а наставница Тања Веселинивић је  релизовала 

сценографију са групом ученика  из 3 целине ( средњевековни  замак, планету са 

средњовековном картом  Србије и јесење дрво са голубицом), као и неопходне костиме. 

Наставници су  свој допринос дали и  у драматизацији представе, у чему се посебно 

истакао талентом наставник Илија Спасојевић. 

2.-Дан школе                                                                                                                                 

Поводом обележавања Дана школе, у Дому културе у Вранићу је 1.04.2019. године 

одржана приредба. У организацији приредбе учествовали су чланови нашег већа, 

наставник музичке културе Илија Спасојевић и  наставница ликовне културе Тања 

Веселиновић, у сарадњи са наставницама српског језика Марином Биорац и Јеленом 

Игњатовић. Илија Спасојевић је реализовао тонску режију, припремио музички део 

програма а наставница Тања Веселинивић је, са групом ученика,  релизовала сценографију  

(Пролећни предео и елементе ентеријера за драмски део приредбе). 

Ученици који иду на драмску и рецитаторску секцију су, заједно са наставницама које воде 

поменуте секције, припремили пригодан програм посвећен лику и делу Светог Саве и 

одржали приредбу 27.1.2019.године 

Дана 28.3. у Спомен дому  је одржана приредба поводом Дана франкофоније. 

Поводом Дана школе (1.4.2019) припремљен је пригодан програм у чијој су организацији 

учествовале наставнице српског и страних  језика, наставница ликовне културе Тања 

Веселиновић и наставник музичке културе Илија Спасојевић. У програму је учествовало 

Стручно веће природних наука и школски бенд. 

3.Донаторски концерт 
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Дана 31.05.2019. године, у Дому културе у Вранићу, одржан је донаторсли концерт у 

организацији и реализацији директора школе Јеле Стевановић и наставника Бориса Бубала,  

Илије Спасојевића, Душана Биочанина, Ање Пешић, и других који су својим радом 

допринели реализацији.  Сврха концерта је прикупљање средстава за набавку разгласног 

система и музичких инструмената. Концерт је одржан  у временском интервалу од 18.оо-

20.оо часова.Учешће на концерту су узели ученици наше школе са фолклорном тачком, 

акустични оркестар „Академија звука“ и школски бенд који је пратио ученике, вокалне 

солисте.  

 

Посете музејима/ сарадња са институцијама/ сарадња са невладиним 

организацијама 

 
1. Посета Сајму књига   

Ученици школе су посетили Сајам књига са наставницима српског језика и понели лепе 

утиске о актуелним дешавањима у свету књижевности. 

Дана 25. 10. 2018. године 60 ученика наше школе посетило је Сајам књига, у пратњи 

наставница Јелене Игњатовић, Марине Бијорац, Милице Војводић и психолога Драгане 

Николић. Ученици су имали прилику да се упознају са најновијом литературом за децу и 

младе и поразговарају са омиљеним писцима. За школску библиотеку набављен је значајан 

број књига. 

 
2. Посета  12. Међународном  фестивалу науке   

Ученици су 29.11.2018. године посетили 12. Међународни фестивал науке који се под 

слоганом „Земља будућности“  одржао на београдском Сајму  од 29.11-2.12.2018. године. 

У оквиру посете ученци су одгледали и занимљиву представу под називом „Фасцинантна 

физика у твојој кући“ у извођењу  Фасцинантни физички театар  UDiF  из Чешке. 

Остварени су разноврсни циљеви: образовни, функционалини, васпитни  ( повезивање 

теорије и праксе, применљивост знања у тумачењу појава и процеса који се изучавају у 

оквиру  школског плана и програма, развијање критичког односа према научним 

открићима и истраживањима, развијање поступности, стрпљивости и упорности у 

истраживачком раду) 

Реализатори:  Јелена Јовановић,  наставник хемије, Равијојла Шарчевић,  наставник 

географије и Јелена Видић, наставник физике и хемије. 

 

3. Посета америчком кутку  
Oве годинео посетили смо  Амерички кутак 24.05.2019. Посети је присуствовало 20 

ученика 7. разреда. Знање енглеског показали смо  на часу конверзације који је 

приређен у Кутку за наше ученике. Играли су и друштвене игре, разгледали књиге, 

часописе и стрипове, упознали се са могућностима које Кутак нуди. Неки ученици 

ће наставити да посећују Кутак - изнајмљују књиге, а сваког петка у 18 часова се у 

Кутку одржава час конверзације за тинејџере коме ученици планирају да 

присуствују у будућности. 

 
4. Посета Музеју афричке уметности                                

 Дана 29.05.2019. реализована је посета Музеју афричке уметности у Београду, у оквиру 

које је група ученика  7. разреда (15) учествовала  на такмичењу под називом „Импресије о 

Африци“.Ученици су имали прилику да виде две изложбе:1.Сталну поставку артефаката и 

дела традиционалне уметности западне Африке и  2.изложбу савремених фотографија - 

Тренуци савременог живота у источној Африци, као и да чују приче кустоса Марије 
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Милош о поставкама, веровањима, и обичајима различитих народа афричког континента.У 

такмичарском делу (ликовној радионици), ученици су цртали одабране мотиве (предмете и 

дела) и оживљавали ликовним средствима приче и митове које су на њих оставиле утиске. 

 

 

 Реализација  противпожарне  евакуационе  вежбе   29.маја ( среда)  у 8:15 у 

матичној школи ОШ,,Павле Поповић“ У Вранићу 

 

 

Основна премиса ове вежбе коју је иницирала ГО Барајево и ватрогасна јединица Барајево 

је била стављање свих актера ( ученици, запослени, друштвена заједница) у 

импровизовану, контролисану ситуацију која за главни циљ има да се у случају евентуалне 

несреће сачувају људски животи у приоритету ( са што мањим нивоом панике),  као и 

секундарно- материјалних  добара.                    

Након изведене евакуације сви учесници су приступили анализи догађаја, свако са свог 

аспекта- а опет сви у симбиози и општи закључак је да је вежба била изузетно успешна.  

Ученици и запослени су се евакуисали у року од 2 минуте и 32 секунде од момента давања 

узбуне на безбедно, зборно место. У тренутку оглашавања узбуне у школи је било 

присутно 263 ученика старијих разреда, 15 наставника, 4 помоћна радника и 4 члана 

Управе школе, укупно 286 лица.  

Евакуацији ученика и запослених у симулираним условима пожара  су присуствовали 

представници ГО Барајево који су и суиницијатори дешавања, противпожарна јединица 

Барајево,  ПС Барајево и Црвени крст Барајева. 

Захваљујемo се начелнику Жељку Ђукановићу  на  подршци у превенцији понашања у 

критичним ситуацијама, као и на професионалном односу и деловању који су показали 

припадници ПС Барајево !  

 

 

  Реализација  обуке уз едукацију и презентацију  безбедног понашања на воденим 

површинама ( барајевско језеро ,,Дубоки поток“, Милосава Ивковића 26) 

 

 

Сведоци смо немилих дешавања са трагичним исходима боравка деце/ученика на 
воденим површинама ( реке, језера, мора...) и осећамо одговорност и потребу да 
подузмемо неке кораке у циљу едукације заштите живота деце уколико се нађу у таквим 
околностима када треба да сачувају свој живот или помогну у спашавању других око себе.  
Наша школа је  8.јуна 2019.године у периоду од 10:00 до 12:00 организовала еколошко 
уређење барајевског језера ,,Дубоки поток“ и на тај  начин смо развијали  ученичке 
компетенције- одговоран однос према околини, сарадњу, комуникацију. Након тога смо 
били почаствовани са активним учешћем у стручној едукацији безбедног боравка на 
воденим површинама, посебно сада пред почетак наступајуће сезоне отварања 
купалишта. 
Са нама су били  и представници ГО Барајево, као и екипа Дома здравља Барајево, 
Црвеног крста Барајево, Полицијска станица Барајево и С.Р.К. ,,Српска Жандармерија“.  
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АНАЛИЗА ПРЕДАВАЊА СТРУЧЊАКА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ УСТАНОВА КОЈИ СУ 

ПОСЕТИЛИ НАШУ ШКОЛУ 

 

 

 

У току школске 2018/19. године нашу школу је посетио већи број стручњака из различитих 

области у циљу упознавања ученика и запослених са темама битним за васпитно-

образовни процес. Након реализације три предавања спроведена је анонимна анкета. 

Анкета је спроведена и међу ученицима и међу наставницима/запосленима који су 

присуствовали предавањима. Анкета је спроведена у циљу добијања целовитије повратне 

информације о значају теме предавања за ученике/запослене, квалитету начина 

презентовања и самих предавача. Резултати анкете биће употребљени приликом 

планирања организације наредних предавања и презентација у школи. 

 

Анализом су обухваћена следећа предавања: 

 

 

Назив предавања/датум: Реализатори предавања: 

,,Превенција употребе дрога''  

 4. 12. 2018. године 

 

 

др Гордана Митић (Дом здравља Барајево) 

циљна група: ученици 7. разреда 

 

7/2 (25 ученика) и 7/3 (23 ученика),  

7/1 није присуствовало предавању 

укупно 48 ученика 

 

 Резултати анкете: 

  

Одговори ученика: 

  

 Просечна закључна оцена предавања у оба одељења 

износи 3,85, док је 36% ученика  предавање оценило 

оценом 1 одн. 2, 

 Занимљивост теме је процењена на петостепеној 

скали добром оценом, тачије са 3,14 

 Важност предавања је оцењена такође добром 

оценом, са 2,73 

 Јасноћа и разумљивост информација је добила 

одличну оцену, тачније 4,50 

 62,5% ученика је научило нешто ново на предавању, 

а 37,5% каже да није чуло ништа ново 

 Оно што се ученицима највише допало на 

предавању су: 

 

 информације о дејству дрога као и о последицама до 

којих употреба дрога доводи, 

 информације о начинима и местима где могу доћи у 

контакт са дрогом 
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 начинима како да одбију дрогу 

 слике наркомана, одн. како могу препознати неког 

ко узима дрогу... 

 

 Оно што се ученицима најмање допало је: 

 

 начин излагања, 

 презентација 

 називи дрога, 

 слике наркомана ... 

 

 Занимљиво је да су слике наркомана оставиле 

недвосмислено најјачи утисак на знатан број 

ученика. 9 ученика је навело слике наркомана као 

нешто што им се допало одн. било им  је значајно на 

предавању, а 10 ученика да им се нису допале.  

 

 

Одговори наставника: 

 

 Закључна оцена предавања коју су дали наставници 

износи 1,5 

 Занимљивост теме за ученике је оцењена добром 

оценом, тачније са 3 

 Важност теме са оценом 5 

 Корисност предавања за ученике је добила оцену 1,5  

 Јасноћа и разумљивост предавања је оцењена исто 

довољном оценом, или са 2 

 Предавање није укључивало интеракцију, одн. 

учешће ученика (оцена интеракције  износи 1) 

 Наставници нису навели ништа што им се посебно 

допало, а оно што им се није допало је начин 

излагања, однос према слушаоцима, као и сам 

изглед презентације 

 

 

Ако упоредимо одговоре ученика и наставника можемо 

приметити следеће: 

 

 Процене истих ставки предавања се јако разликују. 

 Највеће неслагање  је и у процени јасноће, одн. 

разумљивости предавања. Ученици далеко већом 

оценом процењују ову ставку од наставника ( 

разлика је 2,5) 

 Затим, просечне закључне оцене се јако разликују. 

Одн. ученици су предавање оценили далеко већом 

оценом неко наставници (2,35) 

 Наставници такође важност теме процењују далеко 

у већој мери него ученици (2,27) 
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 Највеће и једино слагање је у процени 

занимљивости теме за ученике (ова ставка је 

оцењена оценом 3,14 одн. 3) 

 

,,Болести зависности'' 

7. 12. 2018. године 

Удружење пензионисаних полицајаца 

циљна група: ученици 8. разреда 

 

тачније 8/1 – 19 ученка, 8/2 – 15 ученика, 8/3 – 15 ученика 

укупно 49 ученика 

 

 Резултати анкете: 

  

Одговори ученика: 

  

 Просечна закључна оцена предавања у оба одељења 

износи 4,51 (ниједан ученик није предавање оценио 

оценом 2 и 1), 

 Занимљивост теме је процењена на петостепеној 

скали врлодобром оценом, тачије са 4,27 

 Важност предавања је оцењена одличном оценом, са 

4,86 

 Јасноћа и разумљивост информација је добила 

такође одличну оцену, тачније 4,65 

 98% ученика је научило нешто ново на предавању, а 

само 2% каже да није чуло ништа ново 

 Оно што се ученицима највише допало на 

предавању су: 

 

 дејства одн. штетност различитих врста дрога, 

 начин предавања (добра образлагања и 

потпуни,информатини одговори) 

 примери из свакодневног живота 

 

 Оно што се ученицима најмање допало је: 

 

 видео (снимак хероинског зависника како узима 

дрогу) – 3 ученика су навела како им се поменути 

снимак допао, док је већина ученика, њих 13 навело 

да им се није допало 

 

Одговори наставника: 

 

 Закључна оцена предавања коју су дали наставници 

износи 5 

 Занимљивост теме за ученике је оцењена добром 

оценом, тачније са 5 

 Важност теме са оценом 5 

 Корисност предавања за ученике је добила оцену 5 

 Јасноћа и разумљивост предавања је оцењена такође 
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одличном оценом 5 

 Предавање је укључивало интеракцију, одн. учешће 

ученика (оцена интеракције  износи 4) 

 Наставници су навели у позитивном светлу течну, 

живу комуникацију предавача са ученицима, њихов 

начин излагања, однос према теми, емпатију, као и 

употребу видео снимака, док се једина замерка 

односила на дужину предавања (могло је да траје 

дуже) 

 

 

Ако упоредимо одговоре ученика и наставника можемо 

приметити следеће: 

 

 Процене ученика и наствника по ставкама су 

уједначене.  

 Наставници дају веће оцене по свим ставкама, али 

разлике нису велике. 

 Највеће неслагање  је и у процени замиљивости теме 

за ученике. Наставници процењују тему 

занимљивијом него што то чине ученици (разлика је 

0,73)  

 Важност предавања је такође оцењена већом оценом 

код наставника ( разлика је 0.35) 

 Просечне закључне оцене су одличне, с тим да 

наставници дају већу оцену за 0,49. 

 Разлика је у процени одн. доживају видео снимака 

који су коришћени на предавању. Наставници их 

помињују у позитивном контексту, док већина 

ученика наводи да им се они нису свидели (мислећи 

пре свега на снимак хероинског зависника). 

 

,,Болести зависности'' 

20.5.2019.године 

др Гордана Баровић (Дом здравља Барајево) 

циљна група: запослени у школи 

 

анкетирано је укупно 16 запослених (наставника и 

стручних сарадника) 

 

 Резултати анкете: 

  

Одговори наставника и стручних сарадника: 

 

 Занимљивост теме запослени су оценили оценом 

3,94 

 важност теме је процењена оценом 4, 38 

 корисност предавања за даљи рад је процењена 

оценом 3,50 

 начин предавања предавача оцењен је оценом 3,31 

 процена активног учешћа учесника је 2,43 
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 коначна оцена предавања је 2, 75 

 

Позитивно је оцењена искреност и отвореност предавача, 

позив на заједничку акцију школе и дома здравља. 

Запослени су приметили да је предавању недостајало 

активно учешће учесника, адекватна и информативна 

презентација, као и дуже и систематичније излагање. 

 

 

 
 

 

2.3.  ЕКСКУРЗИЈЕ,  НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЗИМОВАЊЕ  УЧЕНИКА ОД  I - VIII 

РАЗРЕДА 

 

На основу Годишњег плана  рада школе за школску 2018/2019. годину, поглавље 2. 

Организација образовно – васпитног рада у школи, одељак план и програм излета и 

екскурзија у школској 2018/2019. години  Савет родитеља и управа школе су организовали 

извођење екскурзија за ученике од првог до осмог разреда. 

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Једнодневне екскурзије су организоване за ученике од првог до седмог разреда, док је за 

осми разред организована дводневна екскурзија. 

 

ПРВИ РАЗРЕД  

 

Релација:Вранић-Музеј ваздухопловства Сурчин-Музеј хлеба Пећинци-Вранић 

 

Музеј ваздухопловства је један од водећих музеја овог типа,основан 1957.године.Од 

1989.године смештен је у модерној згради на београдском аеродрому,а2013.године Влада 

Србије је зграду прогласила спомеником културе.У музеју се налази најрепрезентативнија 

колекција домаћег и страног цивилног и војног ваздухопловства и представљајузначајан 

извор за свеобухватно сагледавање развоја авијације на нашим просторима од 1911.године 

до данас.У збиркама музеја је преко 200 летелица(50 у згради и десетак на платоу око 

зграде).У музеју се налазе и реплике ,авиони властитог развоја(први домаћи авион са 

млазним мотором),велики број авиона из Другог светског рата...У музеју је доступан и 

велики број докумената и текстова о ваздухопловнимјединицама и установама.Деца су 

била одушевљена и радознало су слушала прдавање и гледала експонате. 

Српски музеј хлеба Јеремија настао је као резултатсакупљачко-истраживачког рада 

сликара Јеремије,који се тематиком обредног хлеба бави више деценија.Музеј је почео са 

радом 1995. И бави се делатношћу сакупљања,заштите,чувања и презентацијепредмета 

који су се некада користили у Србији у процесу производње хлеба.Поставкаа показује пут 

зрна пшеницеод земље преко хлеба до неба(циклуси Јеремијиних слика).Првацима је било 

посебно интересантно јер су могли да виде како се од зрна пшенице добија брашно;наиме 

овај процес се у музеју демонстрира.У оквиру музејског комплекса налази се фуруна за 

печење хлеба,црква посвечена српској слави и сувенирница. 

Специјални резерват природе Засавица је последње одредиште наше екскурзије,где смо 

провели и највише времена.Стављен је под заштиту државе 1997.године као природно 
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добро прве категорије од изузетног значаја.Засавица је станиште више стотина 

птица,животиња и риба.Од 2004.године овде обитавају породице даброва,који су 

уништени пре око стотинак година у целој држави.Ученици су се возили бродићем,сушали 

кратку причу о заштићеним врстама ...а онда су имали слободно време које су провели у 

игри и обиласку животиња које е слободно шетају резерватом. 

Екскузија је почела пoласком из Вранића у 8 часова,а завршила се у 18.30 часова .Током 

пута није било никаквих проблема ,све је протекло у најбољем реду.Водич је био са нама 

током свих посета и активности и помагао нам да се сви планирани циљеви остваре. 

 

 

Кроз набројене садржаје остварени су следећи васпитни, образовни и функционални 

задаци: 

 

 социјализација ученика, понашање ученика у групи и јавном превозу, упознавање и 

развијање љубави према завичају; 

 упознавање ученика са националном историјом, географијом Србије, народном 

традицијом и културом; 

 развијање способности уочавања и доживљавања естетских вредности природних и 

антропогених објеката; 

 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 

 упознавање људи који су карактеристични за поједине крајеве. 

 

Планирани циљ екскурзије је у потпуности реализован јер су ученици савладали и 

усвојили део наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и 

друштвеној средини, упознали културно наслеђе, боравили у природи што доприноси 

рекреативно здравственом опоравку ученика. Задовољни смо организацијом екскурзије од 

стране агенције Гранд турист. Посебно би похвалили возача који је својом сигурном и 

безбедном вожњом допринео  да су деца без икакве нелагоде путовала.  

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

Релација: Вранић – Ваљево – Манастир Лелић – Бранковина – Манастир Каона – Вранић 

 

Садржаји програма:  

 

 уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских 

облика Србије 

 упознавање са прошлошћу, културном и духовном баштином завичаја и отаџбине 

 

Задаци екскурзије: 

 

 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама 

 проучавање објеката и феномена у природи 
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 развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из 

различитих извора 

 подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање 

 

Реализација: 

 

Из Вранића смо кренули у 8:00, као што је и предвиђено, свратили у Мељак по ученике II3 

и упутили се ка Ваљеву. У Ваљеву смо обишли Народни музеј, Муселимов конак, прошли 

кроз улицу Тешњар. После обиласка ових знаменитости отишли смо до манастира Лелић, а 

онда смо обишли у Бранковину. Након обиласка цркве, гробног места Десанке 

Максимовић и старе школе, ученици су имали време за игру и одмор, до 14:30. Кренули 

смо потом до манастира Каоне, где монаси нису били присутни, па смо сами обилазили 

комплекс. Садржаји, циљеви и задаци су реализовани. 

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  

 

Релација: Вранић- Крагујевац- Топола- Орашац- пећина Рисовача- Аранђеловац- Вранић 

 

 Ученици трећег разреда основне школе „Павле Поповић“ кренули су на 

једнодневну екскурзију 11. маја 2019. године у 8 часова, аутобусом одговарајуће класе и 

капацитета. Групу ученика чинила су деца одељења III1 и III2 матичне школе у Вранићу, 

као и деца одељења III3 и III4 подручне школе у Мељаку. Иако је пријављено 49 ученика, 

на пут је кренуло њих 47, у пратњи наставника разредне наставе Драгане Гогић, Бојане 

Ивковић, Драгане Драче и Сузане Јевтић, али и родитеља Марије Станић. 

На предлог прошлогодишњег стручног вође пута, а у договору са стручним 

водичем, измењена је релација екскурзије, те се група најпре упутила ка Крагујевцу, а 

потом ка Тополи, Орашцу, пећини Рисовачи и Аранђеловцу. Разлог томе је релација са 

многобројним одредиштима, од којих су нека условљена радним временом, те потреба да 

се свако од њих обиђе у предвиђеном временском периоду. 

У Крагујевцу је група најпре посетила музеј „21. октобар“, где су ученици имали 

прилику да се упознају са догађајем везаним за Други светски рат, симболиком самог 

музеја и уметничком интерпретацијом једног злочина против човечности. Иако је 

предвиђен обилазак спомен-парка „Шумарице“, стручни водич закључио је да не бисмо 

имали времена и за то одредиште, те су ученици остали ускраћени за такво искуство. 

Потом смо се упутили ка Тополи. Тамо су ученици упознати са значајним 

личностима наше прошлости и њиховим значајем за наш народ. Посетили смо Карађорђев 

конак, али и кућу краља Петра I и његов маузолеј на Опленцу. 
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Орашац је био наредно одредиште. Обиласком комплекса Марићевића јаруга 

настављена је прича о Карађорђу, а ученици су имали прилике да посете место где је 

подигнут Први српски устанак. 

Пећина Рисовача била је сама по себи атракција ученицима. Претходна одредишта 

нудила су историјске информације, док је пећина нудила оне географске. Ученици су 

имали прилику да се упознају са специфичностима пећине, али и да чују причу о њеном 

откривању и значају за сазнавање информација о далекој прошлости. 

Аранђеловац је био последње одредиште. У парку Буковичке бање ученици су 

имали прилике да се одморе и играју, али и да пробају изворску воду. Одатле се група 

упутила назад у Мељак, где смо стигли у 19:15, а потом у Вранић, у 19:30 часова, како је и 

предвиђено. 

За време пута, ученици су добијали разноврсне информације о крајолику и 

знаменитостима везаним за места кроз која смо пролазили, од стране стручног водича. 

Сарадња са возачем и стручним водичем била је на високом нивоу. 

Чињеница да су садржаји одржане екскурзије примеренији ученицима четвртог, а 

не трећег разреда, те да су ученици први пут упознати не само са догађајима већ и 

личностима које су обележиле нашу историју, даје нам за право да предложимо измену 

релације једнодневне екскурзије предвиђене за реализацију са ученицима трећег разреда. 

Такође, број одредишта које је требало посетити, као и радно време одређених одредишта 

које је диктирало кретање групе, разлог су због ког би било пожељно елиминисати неко од 

одредишта, зарад квалитетнијег обиласка истих. 

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

Реализација: ВРАНИЋ-ТЕКЕРИШ-ТРОНОША-ТРШИЋ 

 

 

ОШ ,,Павле Поповић“у сарадњи са Туристичком агенцијом“ Гранд тоурс“из Новог Сада 

спровела је једнодневни излет дана: 11.05.2019.  

 

 Аутобус је задовољавао све стандарде потребне ученицима да би се излет обавио безбедно 

и удобно. После прегледа аутобуса од стране полицијске управе Барајево, уз љубазност 

возача и водича пута из Вранића кренули смо у 8.00. У Мељаку су нас сачекала весела и 

насмејана лица наших другара одељења 4/3 и учитељица Јадранка Мацура. Кренули ка 

западном делу Србије Мачванском округу. Путовање ка Текеришу протекло је у најбољем 

реду. Текериш се налази на југозападним падинама планине Цер. Обилазак културних 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 32 www.ospavlepopovic@edu.rs 

знаменитости –споменик погинулим војнициа у Церској битци и музеја, где су се највеће 

битке водиле на простору овог села између 15. и 16. августа 1941. од тада је остала изрека 

„Дођи Швабо да видиш што је српски Текериш“. У току десетодневне битке српски 

губитци су износили 3000 мртвих и 15000 рањених, Аустроугарски губитци су били много 

већи. Српска победа над моћнијим непријатељем означила је прву победу у Првом 

светском рату. Пред улазак у Музеј  постављене су бисте војвода Радомира Путника, 

Степе Степановића, Живојина Мишића, Петра Бојовића, Петра првог Карађорђевића и 

краља Александра првог Карађорђевића. Као и спомен чесма од камена са клупама и место 

са спомен плочом где је пресађана бресква која је никла из грла погинулог ратника названа 

„Војникова Шантелија“. Након дивно испричане приче кустоса музеја коју су наши 

ученици пажљиво слушали. У 11.00 кренули смо ка манастиру Троноша и посети 

манастирском комплексу. Манастир Троноша припада Епархији шабачкој Српске 

православне цркве. Налази се у селу Коренита. Манастирска црква посвећена Ваведењу 

Пресвете Богородице. Задужбина краља Драгутина. На путу до манастира налази се капела 

Светог Пантелејмона са чесмом  девет Југовића. Посетили смо манастир као и Музеј раног 

Вуковог школовања,његову собу за учење која је сачувана у веродостојном издању. 

Саслушали водича о обичају изливања и печења „Ратарских свећа“ у време Васкршњих 

обичаја. Тешке 50 кг и високе 1,5 м. 

 

У 13:00 возећи се кроз прелепу природу стигли смо у родно место Вука Стефановића 

Караџића. Тршић налази се 9 км југоисточно од Лознице. Поред Вукове спомен куће са 

окућницом као централног места етнографски спомен парк садржи већи број грађевиа 

народног неимарства карактеристичан за живот људи тог времена. У долини реке 

Жеравице уз прелепу природу постављени су вајати, качаре, воденице поточаре као и 

објекти намењени посетиоцима ресторани у етно стилу и продавнице сувенира. Кустос 

Музеја ја детаљно и веома инспиративно испричала ученицима живот Вука у том селу 

његово детињство и даље школовање. Ученици су били у  прилици и да виде сачувану 

кућу са свим предметима које је користио Вук.Уписали су и своје утиске у књизи. 

Слободно време до 17:00 искористили смо за прелепо међусобно дружење на дивној 

ливадици, обилазак прелепих пропланака дивне природе, као и посети продавница 

сувенира. Сви задовољни пуни утисака и остварених свих постављених циљева уз веома 

пажљиву вожњу возача и у пратњи водича кренули пут Вранића. Допутовали у 20 часова.  

НАПОМЕНА:Уместо ученице Петровић Мање 4/3,на екскурзију је пошла ученица 

Михајловић Лана 4/3 уз сагласност родитеља. 

У повратку из Тршића око 16:35,родитељи ученика Миловановић Петра 4/3 су га преузели 

из приватних разлога.О томе постоји уредна документација (писмена молба родитеља и 

одобрење директорке) 

 

ПЕТИ РАЗРЕД  

 

Релација: Вранић- Сремски Карловци- Стражилово- манастир Хопово- манастир 

Крушедол- Петроварадин- Вранић 

 

Укупно је било 64 ученика, од којих:  

5-1 24 ученика,  

5-2 23 ученика,  

5-3 17 ученика 

 

Кренули смо организовано из Вранића у 8 часова, аутобусом Туристичке агенције, коју је 

ангажовала школа. Прва дестинација су нам били Сремски Карловци, где смо посетили 
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Карловачку гимназију и где смо имали предавање од стране ученика о историјату и 

битним детаљима везаним за ту установу. Затим је по плану била посета Стражилову, али 

смо због временских прилика маршуту преусмерили и отишли у посету Природњачком 

музеју у Новом Саду. По завршетку те посете били смо на тврђави Петроварадин, где смо 

имали кратко предавње од стране туристичког водича. Након тога, слободно време смо 

провели у обиласку центра града, где смо се освежили и одморили. Након тога је дошла 

посета два манастира, који су нам били на путу према Београду (Ново Хопово и 

Крушедол). 

Због лоших временских прилика, који су нас пратиле читавим путем, екскурзију смо 

реализовали за нешто краће време до предвиђеног, па смо у Вранић стигли око 19 часова. 

Остварени су планирани васпитно-образовни задаци. 

Задовољни смо целокупном организацијом Туристичке агенције, а свих 64 ученика је било 

дисциплиновано, проблема није било. 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

 

Релација: Вранић – Манастир Манасија – Ресавска пећина – Манастир Раваница – 

Свилајнац – Вранић. 

 

Екскурзија је реализована 11. 05. 2019.године. 

Са жељом да скратимо време у вожњи, прво смо посетили оба манастира, пећину и на 

крају, по плану Природњачки центар у Свилајнцу. 

Сарадња са водичем и возачем аутобуса је била одлична. 

 

Извршена сатница: 

 

 

08.00-10.50 150км путовање до манастира Раваница, уз паузе по потреби ученика. 

10.50-11.40  обилазак Раванице. 

11.40-12.40 20км вожња до манастира Манасија. 

12.40-13.30  обилазак Манасије. 

13.30-14.30 25км вожња до Ресавске пећине. 

14.30-15.10  боравак у Ресавској пећини и њеној лепо уређеној околини. 

15.10-16.15 65км једночасовна вожња аутопутем до Свилајнца. 

Око 16.30  долазак у Природњачки центар Србије у Свилајнцу. 

16.30-18.10  обилазак Природњачког центра уз међусобно дружење ученика. 

18.10-19.45 130км путовање за Вранић уз паузе по потреби ученика. 
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Манастир Раваница - Манастир Манасија – Ресавска пећина  – Природњачки центар 

Свилајнац. 

 

Манастир Манасија или Ресава је један од најзначајнијих споменика српске средњовековне 

културе и најзначајнија грађевина која припада такозваној „Моравској школи“. Налази се 

на територији Поморавског округа, на око 30 километара од ауто-пута Београд-Ниш, близу 

Деспотовца. Манастир Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића (1389–1427) са 

почетка 15. века. Манастирски комплекс представља непокретно културно добро као 

споменик културе од изузетног значаја. 

 

Ресавска пећина је званично отворена за посетиоце 22. априла 1972. године. Представља 

једну од најстарије испитаних пећина, стара је око 80 милиона година, док најстарији 

накит има 45 милиона година. Дужина пећине је 4.500 метара, од чега је истражено до 

2.850 метара, а део за туристички обилазак је дуг око 800 метара. Температура је 

константна и износи 7 °C, док влажност ваздуха варира од 80-100%. Због богатства и 

разнобојности накита Ресавску пећину зову још и „Ресавска лепотица“. Накит се појављује 

у три боје, а то су црвена, жута и бела. Најдоминантнијиа је црвена боја која потиче од 

оксида гвожђа, бела потиче од кристалног калцијума, а жута од примеса глине. 

 

Манастир Раваница је манастир у Србији и налази се у подножју Кучајских планина, поред 

села Сење код Ћуприје. Раваница је задужбина кнеза Лазара, који је погинуо у бици на 

Косову на Видовдан, 28. јуна 1389. Црква је посвећена Вазнесењу Господњем и ограђена је 

чврстим одбрамбеним зидом са седам кула. Раваница је саграђена између 1375. и 1377. 

године, а фреске су осликане неколико година пред Косовску битку. У манастиру се чувају 

и мошти кнеза Лазара. 

 

Природњачки ценар Србије Свилајнац отворен је свечано 2015. године. Налази се на 6 км 

од аутопута Е 75. Поставке у објекту су приредили стручњаци са београдског Рударско-

геолошког факултета, Филозофског факултета и из Природњачког музеја у Београду. У 

објекту се налази укупно осам тематских изложби: 

 

 Геолошки времеплов – Настанак планете Земље и њен развој кроз епохе све до  

постанка човека, 

 Свет диносауруса – реплике скелети диносауруса у централном делу зграде, 

 Свет минерала и стена – поставка минерала и стена из целог света,  

 Биодиверзитет Србије – богатство флоре и фауне наше земље, 

 Поставка – Палентологија –поставка која показује како изгледа рад археолога и 

палентолога на терену, 

 Небеско камење – изложба о метеоритим,. 

 Сведоци Леденог доба – изложба о мегафауни, попут мамута, која је живела на 

просторима данашње Србије до пре 10 000 година, 

 Биоархеологија Ђердапа – поставка о раној неолитској култури из Лепенског Вира 

на Ђердапу. 

 

На отвореном простору уз музеј налази се и Диносвил, уређени парк са репликама у 

природној величини 20 динисаура из периода мезозоика, као и модел вулкана висок десет 

метара. 
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Обилазак Манасије, Раванице, Ресавске пећине и Природњачког центра Србије у 

Свилајнцу је испунио више образовно-педагошких циљева везаних за градиво из неколико 

предмета попут географије, историје и биологије, али и српског језика и књижевности, 

ликовне културе и верске наставе. 

 

Обилазак Манасије и Раванице се одлично уклапа у шесту наставну тему из историје у 

шестом разреду која управо крајем другог полугодишта обрађује османско освајање 

српских земаља крајем 14. и у првој половини 15. века. Обилазак ових манастира увек даје 

добру подлогу и допуну наставним јединицама о Моравској Србији и Српској 

деспотовини. Пошто ученици у петом разреду уче физичку географију, обилазак Ресавске 

пећине и Природњачког центра је допринео активацији њихових већ стечених знања и 

продубљивање њихових интересовања за природне науке. Природњачки центар са својим 

збиркама о фосилима, као и флори и фауни Србије, допуњује одређене наставне теме из 

биологије које се раде у петом и шестом разреду. Такође, ученицима су из плана и 

програма историје за пети разред познати појмови везани за праисторију које би изложба о 

Лепенском Виру, леденом добу и еволуцији човека могла да освежи. Треба напоменути да 

је Природњачки центар у Свилајнцу отворен 2015. тако да су актуелне поставке веома 

савремено конципиране, са доста различитих садржаја које би требали да буду 

интересантни ученицима шестог разреда. 

 

Излет је реализован у потпуности коректно, али сматрамо да би деци требало омогућити 

више времена за игру и дружење ван аутобуса. Превише времена је проведено у путу. 

Предлог за дужу паузу, која би деци управо омогућила више заједничког времена у игри са 

лоптом, на клацкалицама и љуљашкама је простор испред Ресавске пећине. 

 

Реализатори екскурзије су туристичка агенција ''Гранд тоурс'' д.о.о из Новог Сада и                          

одељењске старешине : Јелена Видић, Илија Спасојевић и Ведрана Стојановић.  

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Релација: Вранић - Лепенски Вир - Голибачка тврђава - Виминацијум - Смедеревска 

тврђава – Вранић 

 

Лепенски Вир је једно од највећих и најзначајнијих мезолитских и неолитских 

археолошких налазишта. Смештено је на десној обали Дунава у Ђердапској клисури, 

у Србији, у централном делу Балканског полуострва. Овај локалитет, који је име добио 

по дунавском виру, био је седиште једне од најважнијих и најсложенијих 

култура праисторије. Између 1965. и 1970. откривено је рибарско ловачко насеље са 

зачецима култивације и доместификације. Током ископавања откривено је седам 

сукцесивних насеља и 136 објеката (како стамбених, тако и сакралних) изграђених у раном 

мезолиту, у периоду од око 9500. до 7200. године пре наше ере (Прото Лепенски вир 1 и 2), 

а затим у раном и средњем неолиту, од око 6250. до 5500. године пре наше ере (Лепенски 

Вир I-III).  

Голубачка тврђава се налази на десној обали Дунава, на самом улазу у Ђердапску 

клисуру. Девет масивних кула висине до 25 метара међусобно су повезане бедемом и 

распоређене тако да бране град како са копна тако и са воде.Ни данас се не зна колико је 

тачно стара тврђава и ко је почео да је зида. Поуздано се једино може рећи да су прво 

утврђење у Голупцу крај Дунава изградили Римљани, у I веку нове ере. У тврђави је 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1965
https://sr.wikipedia.org/wiki/1970
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боравио римски цар Диоклецијан око 299. године нове ере, град су касније уништили 

Хуни, да би га Јустинијан поново обновио. Голубачки град је пао у турске руке, а око њега 

су се дуго спорили и ратовали Угари у Турци. Голубац је ослобођен 1867. године, међу 

последњим градовима у Србији.  

Виминацијум је археолошко налазиште у близини Старог Костолца, 12 km од  

Пожаревца. Римски војни логор и град настао је у I и трајао до почетка VII века. Био је 

један од најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни град римске 

провинције Горње Мезије, која је обухватала највећи део Србије, северну Македонију и 

део северозападне Бугарске. 

Смедеревска тврђава је тврђава у Смедереву коју је на ушћу реке Језаве у Дунав у другој 

четвртини XV века (од 1428. године) подигао деспот Србије Ђурађ Бранковић(1427—

1456), по њој назван Смедеревац. Тврђава је по свом типу класична водена (опкољена је 

Дунавом и Језавом. Према својој површини  представља једну од највећих тврђава у 

Европи и највећу тог типа. Има основу разнокраког троугла (550m x 502m x 400m) у чијем 

је северном темену је смештен мањи разнокраки троугао  који формира тзв. Мали град, 

док остатак утврђења чини тзв. Велики град. Снага смедеревских бедема показала се 

приликом османлијских опсада:1439,1453,1456. године да би их Османлије коначно 

освојиле предајом града без борбе 1459. године, што је представљало и формални крај 

деспотовине Србије. 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД   

 

Дана 13.5.2019. године реализован је једнодневни излет ученика седмог разреда. 

Организатор екскурзије била је туристичка агенција „ Гранд турс“ д.о.о. из Новог Сада. 

Реализатори екскурзије биле су одељењске старешине: Момчило Вулевић (73) - вођа 

пута,Тања Веселиновић (71) и Јасмина Тешић (72). Укупно 75 ученика, сва три одељења 

било је на излету. Предвиђена релација остварена је у складу са планом,у следећеим 

временским интервалима:             - преглед исправности аутобуса од стране полиције  7.15 

– 7.30,                                       - полазак из Вранића у 7.40,                                                                                                               

- путовање до Лепенског Вира до 11.00 часова,                                                                                  

- посета Музеју Лепенски Вир (11.00 - 12.20),                                                                                         

- путовање до Голубачке тврђаве ( 12. 20 - 13.00),                                                                               

- панорамско разгледање Голубачке тврђаве  са фотографисањем (13.00-13.15),                              

-путовање до Виминацијума (13.15-14.30),  посета Виминацијуму  (14.30-16.15),                                                                                                                                                                             

-путовање до Смедеревске тврђаве (16.15-17.10),                                                                                              

- посета Смедеревској тврђави (17.10-18.20) и                                                                      - - --

- повратак у Вранић у 19.30. 

Све планиране дестинације су посећене према плану, осим Голубачке тврђаве, која је 

затворена за посете понедељком. Панорамски је разгледана и фотографисана (групне и 

појединачне фотографије ученика ) испред самог улаза.                                                                                                                                                         

Реализацијом ове екскурзије остварени су следећи васпитно-образовни циљеви:                                                                                                                                                     

-ученици су упознати са културно-историјским значајем  мезолитског и неолитског 

археолошког налазишта  Лепенски Вир, Голубачке тврђаве, археолошког налазишта 

Виминацијум са остацима римског града и војног логора  и Смедеревске тврђаве деспота 

Ђурађа Бранковића. Остварена је корелација са садржајима предмета историја, техничко и 

информатичко образовање, ликовна култура и географија) и социјализација ученика кроз 

дружење ученика унутар одељења и међуодељењска дружења и фотографисање  ( групне 

форографије).Реализација излета је протекла без проблема и у позитивном расположењу 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%9B%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1428
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%92_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1439
https://sr.wikipedia.org/wiki/1453
https://sr.wikipedia.org/wiki/1456
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1459
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
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ученика и одељењских старешина.Ученици су се као и увек понашали  примерно.Вођа 

пута и одељењске старешине су испуниле своје планиране задатке.Услуге агенције су 

коректне (аутобус, вожња и презентације садржаја туристичког водича).  

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

 

Релација: Вранић- Овчар Бања манастир Благовештење- Стопића пећина- Сирогојно- 

Увац- Златар- манастир Милешева- Златибор Дино парк- Перућац- рекаВрело- Вранић 

 

 Дводневна ескурзија ученика  осмих разреда је изведена од 8. и  9.маја 2019.године. 

Манастир Благовештење се налази под Кабларом узводно уз Мораву, с леве стране реке, 

изнад саме хидроцентрале Овчар Бања. У саставу је Епархије жичке и убраја се 

у споменике културе од великог значаја. Црква има основу у облику крста са апсидом на 

истоку. На западу уз њу је у новије време прислоњен један трем с дрвеним стубовима. 

Кубе носе луци подухваћени пандантифима. Свод је обличаст. Осмострани тамбур кубета 

израђен је од тесане сиге.Манастир је посвећен Благовестима.Натпис изнад улазних врата 

на западном зиду цркве, у трему, каже да је храм подигнут 1062. године. 

Стопића пећина је речна пећина, јер кроз њу протиче Трнавски поток. Пећина има 

импресивни улазни отвор 35 метара широк и 18 метара висок. Стопића пећина је, без свог 

најмлађег система, дугачка 1.691,5 метара, површине је око 7.911,5 m² и има запремину од 

преко 120.000 m³. Улаз у пећину се налази на 711,18 метара надморске висине. 

Пећину чини пет целина: Светла дворана, Тамна дворана, Велика сала са кадама, Канал са 

кадама и Речни канал. Иако није нарочито богата пећинским украсима има веома 

занимљиве бигрене каде, које се својом величином и дубином (неке и до седам метара) 

издвајају од других у Србији. 

Етно село Сирогојно је музеј на отвореном у којем се приказује архитектура, унутрашње 

уређење зграда, начин привређивања и организација породичног живота људи брдско - 

планинских предела динарске регије.Простире се на површини од 5 хектара и има око 50 

објеката који су дислоцирани и пренети из околних златиборских села. Изабране грађевине 

представљају богатсво архитектуре и развој културе становања златиборског краја, а 

уједно показују друштвене и привредне односе на селу. Знање и вештина са којом је 

обрађено дрво, достигли су висок степен, што ова здања сврстава у ред значајних 

градитељских остварења.Динарска брвнара је у основи правоугаона и поставља се на 

темељ од камена. Зидна платна чине брвна, тесане греде положене водоравно једна преко 

друге. На угловима је карактеристична веза у крст - ћерт. Кров је на четири воде, стрм и 

висок, покривен, сламом, даском - шиндром или каменом. На странама крова су отвори 

баџе, кроз које излази дим из куће. На средини крова је карактеристичан димњак - капић, 

купастог облика са изрезбареним вретеном на врху. На кући се праве двоја врата, 

постављена једна наспрам других.Сталну музејску поставку чине две златиборске 

окућнице, са стамбеним и привредним зградама какве су у другој половини 19. и почетком 

20. века имале задружне сеоске породице. Привредни део чине објекти за чување и 

прераду воћа и зграде за стоку, док чобански стан представља засебну целину. 

Специјални резерват природе "Увац" је природно добро од изузетног значаја, тј. 

природно добро I категорије. Налази се у југозападној Србији у оквиру Старовлашко – 

рашке висије. Окружен је планинама Златар, Муртеница, Чемерница, Јавор и Јадовник и 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
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захвата површину од 7543 хектара. Око 2/3 резервата се налази на територији општине 

Нова Варош, док се 1/3 налази на територији општине Сјеница. Минимална надморска 

висина резервата је 760 м, а максимална 1322 м.Централну морфолошку целину резервата 

представља кањонска долина реке Увац са долинама њених притока. Воде реке Увац, 

дубоко су усекле своје корито у кречњачке стене и формирале сужене клисурасто – 

кањонске долине са високим, стрмим кречњачким литицама. Просечна дубина долина је 

између 200 и 300 м, а максимална до 350 м.Специјални резерват природе "Увац" издваја 

присуство око 130 врста птица. У најзначајније спада белоглави суп (Gyps fulvus) – једна 

од две преостале врсте лешинара које се данас гнезде на подручју Србије.Белоглави суп је 

врста орла лешинара, импозантне величине, распона крила и до 3 метра што га чини 

моћним летачем чији лет су истраживали и научници - аеронаутичари и примењивали при 

конструкцији летелица. Његова улога у ланцу исхране у екосистему је јединствена и 

незаменљива - искључива храна су му угинуле животиње, чиме спречава ширење зараза и 

на тај начин чини ''природну рециклажу''.Ова ретка врста након Другог светског рата је 

била пред изумирањем. Захваљујући ентузијазму локалног становништва и орнитолога 

Биолошког института из Београда и проглашењем Специјалног резервата природе 

"Клисура реке Увац", 1971. год. од стране ресорних министарстава, белоглави супови су 

сачувани од потпуног изумирања. Ипак, 1990. године на територији Увачких језера 

преживело је само 10-ак јединки белоглавог супа. 1994. године организовано је 

хранилиште Манастирина, на које се износе тела угинулих животиња која су искључива 

храна ове врсте. Доследним спровођењем програма исхране (годишње се у "ресторан 

белоглавих супова у природи" изнесе око 250 тона хране и кланичног отпада) и пре свега 

залагањем чувара заштићеног подручја запослених у Резерват Увац д.о.о. из Нове Вароши 

(привредно друштво које се стара о СРП ''Увац'') бројност белоглавих супова се до данас 

повећала на око 110 гнездећих парова (у кањону Увца и кањону реке Милешевке), односно 

450-500 јединки. Тако је колонија ове јединствене врсте птица постала највећа на Балкану 

и једна од највећих у Европи. 

Златар(Голо брдо 1.627 m) налази се између река Лима, Увца, Милешевке и Бистрице. 

Златар припада Динарским планинама, које се настављају до мора. Златар са умереном 

климом, на споју медитеранске и планинске климе.Планина Златар је богата шумом и 

пашњацима. Доста развијен је и туризам. На Златару се налазе хотел „Панорама“налази се 

на једном од боровитих пропланака Златара надомак Нове Вароши, на надморској висини 

од 1230м и изграђен је у специфичном стилу.  

Манастир Милешева је српски средњовековни манастир. Налази се на шестом километру 

од Пријепоља на реци Милешевци. Рашки по стилу, подигао га је краљ Стефан 

Владислав (1234—1243) у првој половини XIII века као своју задужбину, а у њој је и сам 

сахрањен. У припрати, коју је краљ Владислав доградио 1235. године, положио 

је мошти свог стрица Светог Саве. Њих су Турци 1594. године приликом освајања пренели 

на Врачар (Београд) и спалили, у покушају да сломе српски дух. Манастир је настао у 

време Латинског царства, када и настаје такозвани „пластични стил“ који се одликује 

монументалношћу, избегава декоративност и нагиње формама класичне антике. У 

манастирској цркви је 1377. године за краља Србљем и приморјем крунисан Твртко I 

Котроманић. Стефан Вукчић Косача се у њој 1446. године прогласио „херцегом од Светог 

Саве“, по чему је Херцеговина добила име. Овде је у 16. веку била Милешевска 

штампарија. Након дугог времена током којег је био у рушевинама, манастир је 1868. 

године обновљен.  

http://www.uvac.org.rs/beloglavi-sup
http://www.uvac.org.rs/beloglavi-sup
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/1235
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/1594
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/1377
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE_I_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE_I_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1446
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Дино парк на Златибору садржи 24 реплике диносауруса из ере „Мезозоика“. Поред 

изгледа, величине и карактерињстика диносауруса, може се видети и како је изгледао 

живот у доба „Триаса“, „Јуре“ и „Креде“ и како су ове интригантне животиње нестрале са 

планете. 

Перућац, акумулационо језеро у дужини од 52 km протеже се до Вишеграда. Река Дрина је 

преграђена бетонском браном високом 90,5 метара и дугачком 460 метара, која 

формира вештачко језеро Перућац. Уз брану се налази машинска зграда са 4 агрегата.  

Река Врело се налази на десној обали Дрине, у насељу Перућац, 13 km узводно од Бајине 

Баште и припада Националном парку Тара. Важи за једну од најкраћих река у Европи. 

Ток реке је дугачак онолико колико година има дана (тачно 365 м), па се због дужине свога 

тока зове и река Година. 

Укупан број ученика који је био на екскурзији је 51 од тога 81 (16), 82 (16), 83 (19), план 

екскурзије се одвијао по програму путовања и вратили смо се у Вранић у 2100h  09.05.2019. 

године. 

Извођачи екскурзије GRAND TOURS d.o.o. Нови Сад, одељењске старешине : Урош 

Миливојевић, Равијојла Шарчевић и Боривоје Танасковић , као и директор школе. 

 

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

Ученици 1/2 одељења су били на Златибору у  периоду од 30.3.2019. до 6.4.2019.године у 

дечијем одмаралишту ,,Голија“, на рекреативној настави.На пут је кренуло 17 ученика и 

учитељица одељења Слађана Дамевић. 

Из Вранића, испред матичне школе, био је скуп,а кренуло се на пут у 9 часова.Путовање је 

било пријатно , опуштено,са редовним паузама .Путовали смо са ученицима и колегама из 

Земуна. 

У ДО ,,Голија“ ,стигли смо око 13 часова.Собе су биле спремне и комфорне.Смештени смо 

у реновирани део одмаралишта, на првом спрату.Све је било ново, чисто,удобно...собе су 

двокреветне,трокреветне и четворокреветне, свака са пространим купатилом.Свакодневно 

се водило рачуна о температури просторија и ако је било потребе, укључивало се грејање. 

Кухиња је била прилагођена тако да се оброци и ужина могу сервирати тако да сваки 

ученик пријатно ужива у доброј храни.Храна је била разноврсна и укусно,увек свежа и 

топла.Особље хотела је веома љубазно,професионално и преусретљиво. 

Свакодневно су планиране активности које су рекреатори предлагали учитељима и које су 

се изводиле по одређеној сатници.Сарадња је била одлична,а рекреатори увек рсположени 

за договор. 

Посетили смо:Дино парк,Метеоролошку станицу,споменик на Шуматном брду ,где су 

ученици ,,осетили ружу ветрова“ и упознали рељеф краја.Посетили смо и старинску кућу 

коју је  подигао сликар Милић од Мачве.Свакодневно су биле организоване шетње у 

преподневним часовима,а у поподневним разне игре и такмичења на теренима испред 

одмаралишта.Увече су ученици уживали у дискотеци .Свако вече било је другачије од 

предходног:маскенбал,модна ревија,певање,глума, ,,шиз фриз“... 

Током боравка, два пута смо ишли на базен .Одлазак на купање је био посебан доживљај. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%9B%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Циљеви задаци рекреативне наставе су у потпуности реализовани. 

Ученици су били задовољни,активни,дружељубиви ..Сви су одлично поднели одвајање од 

породице. 

У оквиру одмаралишта био је дежурни лекар(24 сата), који нам није био потребан јер су 

сви били здрави. 

Повратак за Вранић текао је по плану. Кренули смо после ручка, правили редовне паузе и 

стигли смо око 17.30 часова.Сви родитељи су сачекали децу у договорено време. 

Вратили смо се пуни прелепих утисака и са заједничком идејом и жељом да и следеће 

школске године поново уживамо у неком одмаралишту. 

 

 

Верска настава- поклоничко путовање 

 
 Српско Православно намесништво Бељаничко организовало је 26.септембра 

2018.године бесплатан  једнодневни излет за ученике петих разреда четири основне школе 

и то из: Барајева, Вранића, Дражевца и Степојевца. 

 Прво место које су обишли био је храм посвећен Васкрсењу Христовом у Убу, 

Ваљевска епархија. 

 Након Уба упутили су се у српски манастир Каона, Шабачка епархија, у којем 

најстарији храм датира из 11. века. Испред манастира игуман је деци изнео битне 

историјске факте о манастиру и легенду о настанку истог.  

 После манастира Каоне отишли су у манстир Лелић, Ваљевска епархија. Такође, 

сабрат манастира је изнео ђацима историју манастира и живот Светог Владике Николаја 

Велимировића. Деца су посетила и музеј који се налази у порти манастира.  

 Четврто место које су посетили на свој путешествију је манастир Јовање где су 

уредно дочекани и где им је изложена историја овог манстира. 

 После манастира Јовања деца су посетила и саборни храм у Ваљеву који је посвећен 

Васкрсењу Христовом као и у Убу. У храму их је дочекао епископ Ваљевски господин 

Милутин, који је призвао Божији благослов на децу и захвалио се на посети.  

 На пут су ишли вероучитељи из наведене четири школе и свештеници Српског 

Православног намесништва Бељаничког и директор  ОШ „Павле Поповић“ из Вранића, 

Јела Стевановић. 
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III    ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 
 

Годишњи планови рада за редовну наставу рађени су на нивоу разреда, а годишњи 

планови и програми осталих облика васпитно-образовног рада (допунска настава, секције, 

ученичке организације) рађени су индивидуално, то јест сваки наставник за онај облик 

рада за који је задужен у оквиру 40–часовне радне недеље. 

 

Месечни планови рада за редовну наставу и све остале облике образовно-васпитног рада 

рађени су појединачно (сваки наставник и стручни сарадник за себе). 

 

Евиденција годишњих планова наставника и увид у програмске садржаје рада, као и 

анализа садржаја, урађени су у току септембра.  

 

Циљ анализе је био: 

 

 Примена и поштовање Правилника о наставном плану и програму основног  

 образовања и васпитања са свим изменама и допунама,  

 поклапање садржаја  годишњег и месечних планова, 

 пропорционална расподела обраде и осталих врста часова, 

 планирање контролних, писмених вежби и писмених задатака, 

 врсте уџбеника и приручника које користе ученици, 

 врсте приручника и стручне литературе коју користе наставници, 

 расподела броја часова датих за допунску, додатну наставу у оквиру 

задужења 40-точасовне радне недеље. 

 

Евиденција месечних планова рада наставника пратила се сваког месеца. Евиденцију је 

пратио педагог школе. 

 

Реализација наставних планова и програма праћена је месечно, квартално и полугодишње, 

кроз Стручна већа и Одељенска већа. 

 

 

3.1  АНАЛИЗА ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

 

 

Педагошко – инструктивни рад за школску 2018/19. годину, су обављали : 

директор, психолог и педагог школе. Ове школске године посећено је укупно 50 часова 

наставе (нису урачунати посећени часови педагога на замени од почетка септембра до 9. 

децембра, 2018. године).  Од тога 39 часова редовног педагошко-инструктивног рада, 2 

угледна часa и 2 огледна, планиранирана у оквиру Стручног већа разредне наставе, 4 

угледна и 3 огледна часа планиранирана у оквиру Стручних већа из области предмета, као 

и један час по позиву наставника. Један од три огледна часа више одговара типу 

интердсициплинарног часа. 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 42 www.ospavlepopovic@edu.rs 

Три Стручна већа, од постојећих шест, реализовало је планиране огледне часове 

(Стручно веће језика, разредне наставе и биологије/хемије).  Стручна већа вештина и Веће 

физика/математика/техника/информатика нису реализовали ниједан огледни час. Четири 

Стручна већа од постојећих шест, реализовала су угледне часове (Стручно веће разредне 

наставе, вештина, биологија/хемија и физика/математика/техника/информатика). Стручно 

веће историја/географија није реализовало ниједан углени, односно огледни час.  Било би 

добро да се у оквиру Стручних већа која нису организовала огледне/угледне часове, 

размотре разлози због којих исти нису одржа 

Приликом посете часовима и праћењу остварености стандарда у оквиру области 

квалитета Настава и учење, посебна пажња је поклоњена следећим показатељима: 2.1.1. 

Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења (76%), 2.1.2. Ученик разуме објашњења 

упутства и кључне појмове (72%), 2.5.1. Наставник и ученици се међусобно уважавају 

(72%), 2.3.1. Активности ученика показују да су разумели предмет учења на часу (67%), 

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим (67%). Након одржаног часа, 

кроз индивидуалне разговоре са наставницима детаљно су анализирани часови и 

оствареност стандарда. Такође, дате су и препоруке за унапређивање образовно-васпитног 

рада.  

У оквиру посете огледним часовима забележено је да: 

 сви наставници користе разноврсне поступке за мотивисање ученика, 

 већина наставника (3 од 4 наставника или  75%) задовољава индикаторе у 

оквиру стандарда 2.1 (наставник ефикасно управља процесом учења на 

часу), 

 стандарди 2.3 ( ученици стичу знања на часу) и 2.5 (сваки ученик има 

прилику да буде успешан) су делимично заступљени, док  

 ниједан од поменута четири наставника нема заступљен стандард 2.4 

(поступци вредновања у функцији даљег учења). 

 

У оквиру посете угледним часовим забележено је да: 

 стандард који је у највећој мери заступљен је стандард 2.1 (наставник 

ефикасно управља процесом учења на часу), 

 сви  наставници на угледним часовима подстичу међусобно уважавање и на 

конструктивни начин подстичу одражавање дисциплине у складу са 

договореним правилима, као и посвећује време и пажњу сваком ученику у 

складу са његовим образовним и васпитним потребама, 

 неодовољно је заступљен стандард 2.4 (поступци вредновања у функцији 

даљег учења), индикатор 2.4.4 (ученик поставља себи циљеве у учењу) није 

уопште заступљен. 

 

Овде можемо приметити да не постоји значајна разлика у заступљености стандарда 

имајући у виду врсту посећеног часа (редовна посета, огледни и угледни часови).  

Такође, анализирали смо и заступљеност следећа три показатеља која су у најмањој 

мери заступљена у раду наставника: наставник учи ученике да процењују свој напредак 

(самовредновање), - на три часа од свих посећених,  наставник учи ученике да планирају, 

реализују и вреднују пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника (на три часа), 

наставник даје ученику могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 43 www.ospavlepopovic@edu.rs 

или материјала (на четири часа). Препорука је да у даљем планирању и реализацији 

наставе посебну пажњу треба посветити овим сегментима наставе и учења. 

Било је часова који су задовољили све стандарде, међутим, узимајући у обзир 

присутност интердисциплинарности, корелације на различитим нивоима, иновативност и 

креативност, издвојиле бисмо и похвалиле следеће часове : 

 Редовна посета – Свет око нас ,,Учим да се сналазим'' – реализатор 

наставник разредне наставе, Слађана Дамевић (1/2). 

 Редовна посета – Математика  „Рачунске приче“ – реализатор наставник 

разредне наставе, Драгана Гогић (3/1) . 

 Редовна посета – Математика ,,Површина коцке и квадра – вежбање'' – 

реализатор часа наставник разредне наставе, Марина Јевтић (4/1). 

 Угледни час – Физичко васпитање,,Полигон спретности и окретност'' - 

реализатор часа наставник физичког васпитања Јасмина Тешић (8/2) 

 Редовнa посета – Српски језик ,,Књижевно-теоријски појмов'' - реализатор 

часа наставник српског језика,  Јелена Игњатовић (7/3). 

 

Посебно бисмо издвојили часове на којима је била заступљена већина индикатора у 

оквиру стандарда 2.4. (Поступци вредновања у функцији даљег учења), ако имамо у виду 

да је овај стандард најслабије заступљен код нас: 

 

 Редовна посета – Ликовна култура ,,Чаробни глобус'' - реализатор часа 

наставник разредне наставе Бојана Ивковић (3/2)  - 4 од 5 индикатора 

 Час за лиценцу – Народна традиција ,,Сајџија'' - реализатор часа наставник 

разредне наставе Бојана Ивковић (3/2) – 3 од 5 индикатора 

 Угледни час – Техника и технологија ,,Означавање мера на техничком 

цртежу – котирање'' - реализатор часа наставник технике и технологије, 

Момчило Вулевић (5/1) – 3 од 5 индикатора 

 Редовна посета – Физичко и здравствено васпитање ,,Вежбе на тлу-свећа-

мост, колут напред из чучња'' - реализатор часа наставник физичког Борис 

Бубало (5/2) – 3 од 5 индикатора 
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IV  УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 
 

4.1. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
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469 170 77 141 106 12 465 6 4 / / / 10 / 

 

 

На крају школске 2018/19. године 98% ученика је завршило разред са позитивним успехом. 

У преосталих 2% ученика спадају ученици са недовољним оценама, и то 6 ученика са 

једном недовољном оценом, а 4 ученика са две недовољне оцене. Ове године није 

забележен ниједан ученик  са недовољним оценама у млађим разредима. 
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4.2. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПО РАЗРЕДИМА 

 

 

 

 

 

 

У млађим разредима сви  ученици су завршили разред са позитивним успехом. Може се 

приметити да у другом разреду, имајући у виду укупан број ученика другог разреда, има 

мање одличних него у четвртом, што донекле представља одступање у односу на 

уобичајену тенденцију да је највећи број одличних код млађих ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Позитиван успех 

 

 

Недовољне оцене 

 

о
д

ељ
ењ

е 

 

 

 

одељењски  

старешина 

у
к
у

п
н

о
 

у
ч
еи

н
к
а 

о
д

л
и

ч
н

и
х

 

5
.0

0
 

о
д

л
и

ч
н

и
х
 

в
р

л
о

д
б

о
р

и
х
 

д
о

б
р

и
х
 

д
о

в
о

љ
н

и
х
 

н
ед

о
в
о

љ
н

и
х
 

са
 1

 

н
ед

о
в
о

љ
н

о
м

 

са
 2

 

н
ед

в
о

љ
н

е 

са
 3

 и
 в

и
ш

е 

н
ед

о
в
о

љ
н

и
х

 

н
ео

ц
ењ

ен
и

х
 

2/1 Љ.Каличанин 21 6 12 7 2 / / / / / / 

2/2 Д. Маринковић 19 3 9 8 2 / / / / / / 

2/3 И.Стефановић 24 6 10 8 6 / / / / / / 

2/4 М. Митић 6 3 3 2 1 / / / / / / 

Т  70 18 34 25 11 / / / / / / 

3/1 Д.Гогић 18 5 8 5 2 3 / / / / / 

3/2 Б. Ивковић 15 7 11 3 1 / / / / / / 

3/3 С.Јевтић 15 4 6 5 3 1 / / / / / 

3/4 Д.Драча 14 3 7 5 2 / / / / / / 

3/5 Г.Ђокановић 3 2 3 / / / / / / / / 

Т  65 21 35 18 8 4 / / / / / 

4/1 М.Јанковић 18 7 13 5 / / / / / / / 

4/2 Р.Ђорић 17 5 10 4 3 / / / / / / 

4/3 Ј.Мацура 24 8 12 8 4 / / / / / / 

4/4 М.Митић 7 3 5 1 1 / / / / / / 

Т  66 23 40 18 8 / / / / / / 
II-

IV 
 

131 62 109 61 27 4 / / / / / 
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Старији разреди: 

 

 

 

У старијим разредима, 96% ученика је завршило разред са позитивним успехом, док 4% 

одн. 10 ученика завршило је са недовољним успехом. Од тих 10 ученика који су били 

упућени на поправни испит у августу, 6 ученика је имало једну недовољну, а 4 ученика две 

недовољне оцене. Сви ученици су положили поправни испит (9 ученика је положило са 

довољним успехом, одн. оценом 2, а један ученик са добрим успехом, одн.оценом 3). 
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5/1 Б.Бубало 24 1 7 5 8 4 / / / / / 

5/2 М.Војводић 24 1 4 7 11 2 / / / / / 

5/3 Г.Вељовић 22 1 6 5 9 2 / / / / / 

Т  70 3 17 17 28 8 / / / / / 

6/1 Ј.Видић 20 2 6 6 8 / / / / / / 

6/2 И.Спасојевић 20 1 7 6 7 / / / / / / 

6/3 В.Стојановић 22 1 4 7 8 3 / / / / / 

Т  62 4 17 19 23 3 / / / / / 

7/1 Т.Веселиновић 28 1 3 13 12 / / / / / / 

7/2 Ј. Тешић 25 1 6 7 9 3 / / / / / 

7/3 М. Вулевић 26 2 5 12 8 1 / / / / / 

Т  79 4 14 32 29 4 / / / / / 

8/1 У.Миливојевић 19 / 3 8 7 1 / / / / / 

8/2 Р.Шарчевић 19 3 5 5 9 / / / / / / 

8/3 Б.Танасковић 19 1 6 4 9 / / / / / / 

Т  57 4 14 17 25 1 / / / / / 
V-VIII  268 15 62 85 105 16 / / / / / 
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4.3.  УСПЕХ ОДЕЉЕЊА И РАЗРЕДА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 

 

 
 

Млађи разреди 

 

 

Старији разреди 

о
д

ељ
ењ

е 

одељенски старешина 
просек 

одељења 

о
д

ељ
ењ

е 

одељенски старешина 
просек 

одељења 

2/1 Љ.Каличанин 4,51 5/1 Б.Бубало 3,63 
2/2 Д. Маринковић 4,37 5/2 М.Војводић 3,54 
2/3 И.Стефановић 4,16 5/3 Г.Вељовић 3,68 
2/4 М. Митић 4,36 T  3.62 

   6/1 Ј.Видић 3,80 

Т  4,35 6/2 И.Спасојевић 4,00 

3/1 Д.Гогић 3,78 6/3 В.Стојановић 3,55 

3/2 Б. Ивковић 4,65 T  3.78 

3/3 С.Јевтић 4,21 7/1 Т.Веселиновић 3,77 

3/4 Д.Драча 4,35 7/2 Ј. Тешић 3,64 

3/5 Г. Ђокановић 4,95 7/3 М. Вулевић 3,83 

Т  4,39    

4/1 М.Јанковић 4,69 T  3.75 

4/2 Р.Ђорић 4,34 8/1 У.Миливојевић 3,68 

4/3 Ј.Мацура 4,22 8/2 Р.Шарчевић 3,77 

4/4 М.Митић 4,36 8/3 Б.Танасковић 3,78 

Т  4,40 T  3.74 

II - IV  4,38 V-VIII  3.72 

   II-VIII  4.05 

 

 

 

Ранг листа одељења са најбољим успехом – млађи разреди 

 

 
Ранг    Разред и одељење  Средња оцена 

1. 4/1 4,69 
2. 3/2 4,65 

3. 2/1 4,51 

4. 2/2 4,37 

5. 3/4 4,35 

 
* Нису рачуната одељења из подручног одељења у Шиљаковцу. 
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Ранг листа одељења са најбољим успехом – старији разреди 

 

 
Ранг    Разред и одељење  Средња оцена 

1. 6/2 4.00 

2. 7/3 4.83 

3. 6/1 3.80 

4. 8/3 3.78 

5. 8/2 3.77 

  

Ако упоредимо постигнућа одељења у млађим разредима можемо приметити да постоји 

уједначеност између различитих разреда, али да у оквиру сваког разреда постоји по једно 

одељење које у већој мери одступа од осталих. Поменута одступања се у највећој мери 

могу објаснити специфичностима самих одељења (нпр. одељење 2/3 у Мељаку које није 

уједначавано већ обухвата сву децу те генерације у Мељаку као и одељење 3/1, у Вранићу 

где се налазе три ученика који прате наставу уз мере индивидуализације и један ученик по 

ИОП-у 1. 
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4.4   УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

ОБАВЕЗНА  НАСТАВА (од другог до четвртог разреда) 

 

 

 

 

 

 

 

Одличан успех је забележен из следећих предмета (осим изборних предмета који не улазе 

у просек оцена): Физичко васпитање, Ликовна култура и Музичка култура. Врлодобар 

успех је постигнут из предмета Српски језик, Енглески језик, Свет око нас, Природа и 

друштво и Математика.  

 

Ако се упореде резулати са претходним годинама може се приметити да се наставља 

тенденција бољег успеха у оквиру предмета који припадају вештинама, у односу на остале 

предмете, што је и очекивано. Једини просек који се знатно разликује у односу на прошлу 

годину је из предмета Свет око нас (прошле године је износио 4,30 а ове 3,87 при чему је 

забележен пад од 0,43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

II полугодиште 

школске  2017/2018. 

године 

II полугодиште 

школске  2018/2019. 

године 

Српски језик 3.98 3,97 

Енглески језик 4.19 4,25 

Ликовна култура 4.80 4,76 

Музичка култура 4.65 4,54 

Свет око нас 4.30 3,87 

Природа и друштво 4.05 4,29 

Математика 3.80 3,79 

Физичко васпитање 4.90 4,93 

УКУПНО 4.33 4,30 

Народна традиција 4.70 4,68 

УКУПНО 4.52 4,49 
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ОБАВЕЗНА  НАСТАВА (од петог до осмог разреда) 

 

 

 

 

Код већине предмета просечне оцене по предметима су уједначене, одн. постоје мања 

одступања. Већа одступања су примећена код следећих предмета: енглески језик, 

географија и математика. Тачније, просечне оцене ученика из ових предмета су знатније 

ниже него протекле школске године. Није забележен ниједан случај веће просечне оцене у 

односу на школску 2017/18. годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

II полугодиште 

шк. 2017/2018. 

год. 

II полугодиште 

шк. 2018/2019. 

год. 

Српски језик 3.20 2.97 

Енглески језик 3.67 3.06 

Ликовна култура 4.53 4.27 

Музичка култура 3.86 3.56 

Историја 3.57 3.11 

Географија 3.36 2.81 

Физика 2.57 2.33 

Математика 3.18 2.77 

Биологија 3.34 2.93 

Хемија 2.80 2.44 

Техника и технологија (5. и 6. разред) 3.40 3.21 

Техничко и информатичко образовање (7,8.раз) 3.27 3.15 

Информатика и рачунарство (5. и 6. разред) 3.30 3.52 

Физичко васпитање 4.82 4.53 

Француски језик 3.43 3.02 

Руски језик 3.53 3.18 

Изaбрани спорт 4.94 4.70 

Владање 4.82 4.86 

УКУПНО (без изборних предмета) 3.64  3.35 
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4.5.   БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА  ПО ПРЕДМЕТИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

 

Предмет I полугодиште II полугодиште Крај школске 

године 

Српски језик 11 / / 

Енглески језик 1 / / 

Ликовна култура / / / 

Музичка култура 1 / / 

Свет око нас  / / 

Природа и друштво  / / 

Историја / / / 

Географија 7 1 / 

Физика 13 2 / 

Математика 31 9 / 

Биологија 4 1 / 

Хемија 11 / / 

Техника и технологија / / / 
Техничко и  инф.образовање / / / 

Информ. и рачунарство / / / 

Физичко васпитање / / / 

Француски језик 3 / / 

Руски језик / 1 / 

Укупно 82 14 0 
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4.6. ВЛАДАЊЕ  И ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ II 

ПОЛУГОДИШТА 

 

 

 

 

 

4.7  РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Резултати републичког такмичења ( Тршић) : 

 

 Давид Михаиловић  7/3 – учешће 

 Милица Радосављевић 7/1- учешће 

 

Резултати градског такмичења: 

 

 Милица Радосављевић  7/1 – 2. место 

 Милица Поповић  7/1 – 3. место 

 Давид Михаиловић  7/3 – 3.место 

 Сергеј Џогаз  7/3 3. место 

 Александра Стојановић  6/3 - учешће 

 Маја Здравковић  6/3 - учешће 

 

Владање/разред 

 

I II III IV I-IV V VI VII VIII V-VIII I-VIII 

Примерно 62 70 62 66 260 64 59 75 47 245 505 

Врло добро / / 2 / 2 3 2 1 8 14 16 

Добро / / / / / 3 / 2 1 6 6 

Задовољавајуће / / 1 / 1 / 1 1 1 3 4 

Незадовољавајуће / / / / / / / / / / / 

Васпитно-

дисциплинске мере 
           

опомена 1 / 6 / 1 12 6 5 7 30 31 

укор одељењског 

старешине 
/ 1 6 1 8 7 / 2 8 17 25 

укор одељењског 

већа 
/ / / / / 4 / 3 1 8 8 

укор директора / / / / / / / / 1 1 1 

укор наставничког 

већа 
/ / / / / / / / / / / 
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 Теодора Драшковић  7/2 – учешће 

 Сара Јелић  7/2 – учешће 

 Исидора Весић  7/2 – учешће 

 Ленка Биочанин 5/3 - учешће  

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Александра Стојановић  6/3 – 1. место 

 Маја Здравковић  6/3 – 2. место 

 Теодора Драшковић  7/2 – 3. место 

 Сара Јелић 7/2 – 3. место 

 Исидора Весић  7/2 – 3. место 

 Ленка Биочанин 5/3 – 3. место 

 Лука Томашевић 5/1 – учешће 

 Тамара Илић 5/1 – учешће 

 Андреа Обрадовић 6/3 – учешће 

 Анђела Јоксић 6/1 – учешће 

 Петра Радусиновић 7/2 – учешће 

 Анђела Петровић 8/1 - учешће 

 

Резултати општинског такмичења РЕЦИТАТОРА: 

 

 Исидора Весић 7/2 – 1. место и пласман на Градско такмичење 

 Сара Поповић 5/2 – 3.место 

 Ана Поповић 5/2 – 3. место 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

Резултати општинског такмичења из енглеског језика : 

 

 Ена Зоговић 8/2 – 2. место 

 Анђела Лазаревић 8/1 – 3. место 

 

Резултати општинског такмичења из француског језика: 

 

 Михајло Вељовић 8/2 – 4. место 

 

 

 

На општинском такмичењу из руског језика је учествовала: 

 

 Јована Лазаревић 8/1  

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Резултати градског такмичења: 

 

 Давид Михаиловић 7/3 – учешће 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 54 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Давид Михаиловић 7/3 – 1. место и пласман на градско такмичење 

 Алекса Васић 3/2 - 1. место 

 Анита Танасијевић 6/3 – 2. место 

 Милица Поповић 7/1 – 2. место 

 Анђела Петровић 8/1 – 2. место 

 Сара Поповић 5/2  - 3.место 

 Павле Видановић 7/3 – 3. место 

 Уна Глишић 3 4 –5. место 

 Петар Видановић 5/2 – 12 .место 

 Стефан Протић 3/4 – учешће  

 Јован Поповић 3/1 - учешће 

 Угљеша Броћиловић 3/2 - учешће 

 Хелена Кошанин 3/1 - учешће 

 Јован Лечић 3/2 - учешће 

 Маша Поповић 3/2 - учешће 

 Емилија Добрић 3/3 – учешће 

 Ангелина Вучићевић 3/3 – учешће 

 Матеја Јанузовић 4/4 – учешће 

 Огњен Тешовић  4/4 – учешће 

 Филип Маринковић 4/4 – учешће 

 Луција Митровић 4/2 – учешће 

 Огњен Трифуновић 4/3 – учешће 

 Катарина Илић 4/2 – учешће 

 Рајна Јевтић 4/2 – учешће 

 Кристина Грбић 4/1 – учешће 

 Ленка Биочанин 5/3 – учешће 

 Ненад Радовић 5/2 – учешће 

 Предраг Станковић 5/1 – учешће 

 Лука Томашевић 5/1 – учешће 

 Огњен Радусиновић 5/2 – учешће 

 Радован Вељовић 6/1 – учешће 

 Сергеј Џогаз 7/3 – учешће 

 Димитрије Димић 7/3 – учешће 

 Сара Јелић 7/2 – учешће 

 Петра Радусиновић 7/2 – учешће 

 Теодора Драшковић 7/2 – учешће 

 Лазар Поповић 8/1 – учешће 

 

 

 Математичко такмичење „Мислиша“ : 

 

 Давид Михаиловић 7/3 - похвала 
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ФИЗИКА 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Сергеј Џогаз 7/3 -1. место 

 Давид Михаиловић 7/3 –2. место 

 Димтрије Димић 7/3 – 3. место 

 

ХЕМИЈА 

 

Резултати градског такмичења : 

 

 Милица Радосављевић 7/1  – 3. место 

 Петра Радусиновић 7/2 – 3. место 

 Теодора Драшковић 7/2 – учешће 

 Теодора Драговић 7/2 - учешће 

 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Теодора Драшковић 7/2 – 2. место 

 Милица Радосављевић 7/1 -учешће 

 Теодора Драговић 7/2 – 2. место 

 Сара Јелић 7/2 - учешће  

 Бојана Ђурђевић 7/1 – учешће 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Резултати градског такмичења: 

 

 Давид Михаиловић 7/3 – учешће 

 Сара Јелић 7/2 – учешће 

 Лазар Поповић 8/1 – учешће 

 

 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Сара Јелић 7/2 – директан пласман на градско такмичење 

 Давид Михаиловић  7/3– 2. место и пласман на градско такмичење 

 Исидора Весић 7/2 – 6. место 

 Лазар Поповић 8/1 – 3.место 

 Сергеј Џогаз 7/3 – 5. место 

 Стефан Пантић 8/3 – 5.место 

 Анђела Лазаревић 8/1 – 6. место 
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ИСТОРИЈА 

 

Резултати градског такмичења : 

 Павле Видановић 7/3 - учешће  

 Лазар Поповић 8/1 - учешће 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Сергеј Џогаз 7/3  - учешће 

 Давид Михаиловић 7/3  - учешће 

 Лазар Поповић 8/1 – 2. место и пласман на градско такмичење 

 Павле Видановић 7/3 – 3. место и пласман на градско такмичење 

 

 

ГЕОГРАФИЈА  

 

Резултати градског такмичења. 

 

 Павле Видановић 7/3 – 3. место  

 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Павле Видановић 7/3 – 2. место и пласман на градско такмичење 

 Сергеј Џогаз 7/3– 3. место 

 Давид Михаиловић 7/3 – 3. место 

 Анђела Лазаревић 8/1 -5. место 

 Ненад Петровић 8/1 – 7.место 

 Марко Балабан 8/3 – 10.место 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Резултати градског такмичења : 

 

 Петар Видановић  5/1 – учешће 

 Димитрије Поповић 5/2 – учешће 

 Сара Поповић 5/2 – учешће 

 Јован Поповић 7/1 – учешће 

 Ненад Радовић 5/2 – учешће 

 Стеван Мацура 6/1 – учешће 

 Милан Мацура 6/1 – учешће 

 

 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Ненад Радовић 5/2 – 1.место 

 Петар Видановић  5/1 – 1. место 

 Димитрије Поповић 5/2 – 2. место 
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 Сара Поповић 5/2 – 2. место 

 Јован Поповић 7/1 – 2.место 

 Барбара Петровић 7/1 – 3.место 

 Лука Стоиљковић 5/2 – учешће 

 Стеван Мацура 6/1 – учешће 

 Милан Мацура 6/1 – учешће 

 Тијана Јевтић 6/3 – учешће 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Фудбал: 

 

На градско такмичење су се пласирале четири екипе старијих разреда: 

 

 девојчице 7. и 8. разреда и  

 дечаци 7. и  8. разреда 

 

 

Одбојка:  

 

Градско такмичење: 

 

 девојчице 7. и 8. разреда  - учешће на градском такмичењу 

 

Општинско такмичење: 

 девојчице 5. и 6. разреда - учешће на општинском такмичењу 

 дечаци 5. и 6. разреда - учешће на општинском такмичењу 

 

 

 

Рукомет: 

 

На градском такмичењу у рукомету наша школа је учествовала са четири екипе: 

 

 дечаци  7. и 8. разреда, 

 дечаци 5. и 6. разреда, 

 девојчице 7. и 8. разреда и  

 девојчице 5. и 6. разреда 

 

Пливање: 

 

На градском такмичењу из пливања су се такмичили: 

 

 

 Страхиња Радовановић 3-2 

 Иван Балабан 4-2 

 Милан Пантић 4-1  

 Огњен Бабић 5-2 

 Димитрије Поповић 5-2  
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 Елена Јаковљевић 6-1 

 Давид Михаиловић7-3 

 Лазар Поповић 7-3 

 Стефан Пантић 8-3  

 Лазар Илић 8-3  

 Марко Балабан 8-3 

 

Стони тенис  

 

Резултати републичког такмичења: 

 

 

 Душица Тодоровић 8/3  (екипно такмичење – 4. место) 

 Андреа Јеремић 5/3  (екипно такмичење – 4. место) 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Резултати општинског такмичења „Мала сирена“: 

 

 Милица Поповић 7/1 – 3. место 

 Лазар Поповић 8/1  - учешће 

 Теодора Драшковић 7/2 – учешће 

 Сара Поповић 5/2 – учешће 

 Петра Радусиновић 7/2 - учешће 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Резултати градског такмичења: 

 

 Никола Станковић 8/3 – 3. место 

 Давид Михаиловић 6/3 – учешће 

 Милица Радосављевић 6/1 - учешће 

 Исидора Весић 6/2 - учешће 

 Сара Јелић 6/2 - учешће 

 Теодора Драшковић 6/2 - учешће 

 Петра Радусиновић 6/2 – учешће 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Исидора Весић 6/2 – 2. место 

 Давид Михаиловић 6/3 – 2. место 

 Милица Радосављевић 6/1 – 2. место 

 Сара Јелић 6/2 – 3. место 

 Теодора Драшковић 6/2 – 3. место 

 Петра Радусиновић 6/2 – 3. место 
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Резултати општинског такмичења РЕЦИТАТОРА: 

 

 Сара Јелић 4/1 – 1. место у категорији млађих и пласман на градско такмичење 

 Сергеј Петровић 8/3 – 1. место у категорији старијих и пласман на градско 

такмичење 

 Јован Поповић 2/1 – 3. место  

 Луција Митровић 3/2 – 3. место 

 Ања Радовановић 1/3 – учешће 

 Урош Гаврић 1/3 – учешће 

 Маша Тајхтеровић 2/3 – учешће 

 Анастасија Андрејевић 3/3 – учешће 

 Теодора Илић 4/2 - учешће 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

На оптшинском такмичењу из енглеског језика су учестовавли: 

 

 Михаило Косановић 8/2 

 Јована Јоксић 8/3 

 

На општинском такмичењу из руског језика је учествовали: 

 

 Александар Југовић 8/1, 

 Никола Остојић 8/1 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Резултати градског такмичења: 

 

 Давид Михаиловић 6/3 – 3. место 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Давид Михаиловић 6/3 – пласман на градско такмичење 

 Матеја Јанузовић 3/4 - 3. место 

 Наталија Јовић 4/3 – учешће 

 Радован Вељовић 5/1 - учешће 

 Андрија Вукмировић 5/2 - учешће 

 Огњен Пунош 5/2 – учешће  

 Александра Стојановић 5/3 - учешће 

 Анита Танасијевић 5/3 - учешће 

 Павле Видановић 6/3 - учешће 

 Милица Поповић 6/1 - учешће 

 Милица Радосављевић 6/1 - учешће 

 Сергеј Џогаз 6/3 – учешће 

 Сара Јелић 6/2 - учешће 

 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 60 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 

ФИЗИКА 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Петра Радусиновић 6/2 - учешће 

 Сергеј Џогаз 6/3 - учешће 

 Давид Михаиловић 6/3 -учешће 

 Павле Видановић 6/3 -учешће 

 Стефан Пантић 7/3 - учешће 

 Михајло Вељовић 7/2 - учешће 

 Никола Станковић 8/3 - учешће 

 Никола Остојић 8/1 - учешће 

 

 

ХЕМИЈА 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Александар Југовић 8/1 – 1. место и пласман на градско такмичење 

 Никола Станковић 8/3 – 1. место 

 Лазар Поповић 4/1 – 1. место 

 Анђела Марковић 8/3 – 3. место 

 Анђела Лазаревић 7/1 – 3. место 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Александра Стојановић 5/3 – 1. место и пласман на градско такмичење 

 Давид Михаиловић 6/2 – 2. место и пласман на градско такмичење 

 Петра Радусиновић 6/2 – 2. место 

 Сара Јелић 6/2 – 3. место 

 Сергеј Џогаз 6/3 – 3. место 

 Анђела Лазаревић 7/1 – 3. место 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Лука Јордановић 5/2 - учешће  

 Лазар Јеремић 5/2 - учешће 

 Сергеј Џогаз 6/3  – 3. место и пласман на градско такмичење 

 Давид Михаиловић 6/3  - учешће 

 Лазар Поповић 7/1 – 3. место и пласман на градско такмичење 

 Никола Остојић 8/1 – 3. место и пласман на градско такмичење 

 Срђан Маринковић 8/3 - учешће  
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ГЕОГРАФИЈА  

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Александар Југовић 8/1 – 2. место и пласман на градско такмичење 

 Никола Остојић 8/1 – 3. место 

 Ања Јелић 8/2 – 4. место 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Резултати општинског такмичења: 

 

 Стеван Мацура 5/1 - пласман на градско такмичење 

 Давид Михаиловић 6/3 - пласман на градско такмичење 

 Александар Радека 6/1 - пласман на градско такмичење 

 

Резултати општинског такмичења ,,Шта знаш о саобраћају'': 

 

 Урош Лазаревић 5/2 – пласман на градско такмичење 

 Ања Грубовић 5/2 – пласман на градско такмичење 

 Страхиња Марковић 6/3 – пласман на градско такмичење 

 Огњен Бабић 5/2 - учешће 

 Милица Поповић 6/1 - учешће 

 Велимир Радуловић 7/2 - учешће 

 Стефан Пантић 7/3 - учешће 

 Анђела Лазаревић 7/1 - учешће 

 Ања Јелић 8/2 – учешће 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Футсал: 

 

На градско такмичење су се пласирале четири екипе старијих разреда: 

 

 девојчице 5. и 6. разреда, 

 дечаци 5. и 6. разреда, 

 девојчице 7. и 8. разреда и  

 дечаци 7. и  8. разреда 

 

Одбојка:  

 

На градском такмичењу у одбојци наша школа је учествовала са четири екипе: 

 девојчице 5. и 6. разреда, 

 дечаци 5. и 6. разреда, 

 девојчице 7. и 8. разреда и  

 дечаци 7. и  8. разреда 

 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 62 www.ospavlepopovic@edu.rs 

Рукомет: 

 

На градском такмичењу у рукомету наша школа је учествовала са четири екипе: 

 

 девојчице 5. и 6. разреда, 

 дечаци 5. и 6. разреда, 

 девојчице 7. и 8. разреда и  

 дечаци 7. и 8. разреда 

 

Кошарка: 

 

На градском такмичењу у рукомету наша школа је учествовала са две екипе: 

 

 девојчице 5. и 6. разреда, 

 девојчице 7. и 8. разреда  

 

Пливање: 

 

На првенству града у пливању учествовали су следећи ученици: 

 

Техника краул 

 

 Милан Пантић 3-1  

 Димитрије Поповић 4-2  

 Стефан Пантић 7-3  

 Лазар Илић 7-3  

 Марко Балабан 7-3 

 Јована Јоксић 8-3   

 

Техника прсно пливање 

 

 Андрија Вукмировић 5-2  

 Огњен Бабић 5-2 

 Давид Михаиловић 6-2 

 Михајло Вукмировић 7-1  

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 Тамара Илић 8-3 – 2. место на градском такмичењу ,,Мале сирене'' (кат.забавна 

песма свих епоха) 
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4.8  ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

 

 

У току школске 2018/2019. године, на нивоу целе школе, има укупно 16 631 изостанка, од 

тог броја је 16 060 оправданих и 571 неоправданих изостанака. Укупан број изостанака у 

старијим разредима је 10 986, а у млађим 5 645. Број оправданих изостанака у старијим 

разредима износи 10 425, а у млађим 5 635. Број неоправданих изостанака у старијим 

разредима износи 561, а у млађим 10. 

  

Одељења са најмањим бројем оправданих изостанака (без подручног одељења у 

Шиљаковцу) од I до IV разреда: 

 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 3/2 300 

2. 2/2 331 

3. 3/3 335 

 

Одељења са најмањим бројем оправданих изостанака (од V – VIII) 

 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 5/2 514 

2. 5/3 и 8/3 557 

3. 8/2 580 

 

Одељења са најмањим бројем неоправданих изостанака (од V – VIII) 

 

 
Ранг Разред, одељење Бр. изостанака 

1. 8/3 0 

2. 7/3 2 

3. 6/2 6 
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V ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 
 

5.1  ИЗВЕШТАЈИ РАДА СЕКЦИЈА 

 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Водитељ секције: Марина Бијорац 

 

Наставница  Марина Бијорац водила је драмску секцију у школској 2018/2019. години. У 

раду драмске секције учествовали су ученици старијих разреда. Рад секције представљен је 

на приредбама поводом Дана Светог Саве и Дана школе. У овој школској години одржани 

су сви планирани часови. Ученици су се на часовима  упознали са различитим књижевним 

делима, развијали таленат за глуму, анализирали ликове, бирали драмске комаде које ћемо 

обрадити и представити, као и ликове које ће ученици тумачити. На приредби поводом 

Дана Светог Саве чланови драмске секције извели су драмски текст „Свети Сава и 

голубица“, а приредба је одржана у школској библиотеци. На приредби поводом Дана 

школе ученици су извели одломак из драмског текста „Госпођа министарка“, а приредба је 

одржана у Дому културе.  На другој поменутој приредби ученици су се представили и 

извођењем скеча „Црни Груја“ у чијем су осмишљавању и прилагођавању показали 

изузетну креативност. Помоћ у осмишљавању и припремању представа пружила је и 

наставница Јелена Игњатовић, наставница Тања Веселиновић осмислила је сценогафију са 

ученицима који похађају додатну наставу, а наставник Илија Спасојевић осмислио је 

музички програм који је пратио изведбу поменутих драмских текстова.  

 

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

Водитељ секције: Боривоје Танасковић 

У току школске 2018/19 Еколошка секција извела је јесењу и пролећну акцију сакупљања 

секундарних сировина: старог папира, пластичних чепова и електронског одпада. У току 

октобра посећен је на Београдском Сајму међународни сајам заштите животне средине и 

природних ресурса ЕцоФаир. 

У холу школе контејнери за папир,пластику,метал се користе али би требало још више 

радити на томе да ученици селектују отпад да секундарне сировине не бацају у канте за 

комунални отпад.. Управа школе је набавила саднице украсног дрвећа и цвећа чиме је 

оплеменила наше двориште и радни простор тако да се ученици и запослени веома 

пријатно осећају. У току јесени свако одељење је добило своју садницу јесење руже која је 

посађена и означена за свако одељење. 

У току пролећа вршени су радови на оплемењавању школског простора, школског 

дворишта, стаза,фонтане,као и нега цвећа и дрвећа. 
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СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Водитељи секција: Борис Бубало и Јасмина Тешић 

 

 

Одбојкашка секција 

Ове школске године сам реализовала укупно 20 часова одбојкашке секције, од планираних 

18 часова. За ученике петог и шестог разреда, одржано је 8 часова секције, све у првом 

полугодишту. За ученике седмог и осмог разреда, одржано је 12 часова секције. У оба 

полугодишта по 6 часова. На часовима је било присутно око 50 ученика. Часови секције су 

били прилагођени календару такмичења. 

Фудбалска секција 

Фудбалска секција је такође реализована са 20 часова. Сви часови су реализовани у првом 

полугодишту, јер су били усклађени са календаром такмичења. Умлађим разредима (петом 

и шестом) одржано је 9 часова, а у старијим (седмом и осмом) 11 часова. На часовима 

секције је било присутно око 45 ученика. Секција је дала делимичне резултате. Две екипе 

старијих разреда(дечаци и девојчице) су се пласирале на градско такмичење. 

Јасмина Тешић 

 

 

СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

водитељ секције: Милица Војводић 

 

Ове године секцију је похађао највећи број ученика откада наставница предаје у овој 

школи. 

На овим часовима ученици су усвојили многе додатне садржаје из енглеског језика – 

богатили вокабулар, вежбали конверзацију. Велики број ученика са секцију присуствовао 

је такмичењу Hippo Language Olympiad 2019. 

Ученици су се такође упознали са корисним сајтовима за учење или усавршавање 

енглеског. 

Учествовали су у изради паноа поводом обележавања Дана европских језика. 

Учествовали су и на приредби поводом дана школе са дечијом рецитацијом. 

Ученица Теодора Драговић (7-2) је приредила текст на енглеском о историји овог језика за 

школски часопис. 

Велики број деце са секције присуствовао је часу конверзације на енглеском језику и 

упознавању са Америчким кутком 

Током посете Сајму књига одређени број ученика ишао је са мном до штанда са књигама 

на енглеском језику – коментарисали смо – размењивали искуства. 
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НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

водитељ секције: Милица Војводић 

На почетку школске године обављен је састанак са ученицима радим да учествују у 

објављивању школског часописа. 

Ученици су на састанку упознати са различитим стиловима информативног и других 

облика информисања и са основним правилима дигиталне писмености. 

Ове године је изашао један, 6. Број Школског забавника. 

Овај број је био посвећен историји као теми и школском предмету. Текстове су приредили 

и написали ученици старијих разреда, а млађи разреди су поделили своје песме које су 

освојиле награде на такмичењима. 

Часопис је објављен на сајту школе, а могао се добити и папирни примерак. 

 

 

ВЕСЕЛА РАДИОНИЦА 

водитељ секције: Равијојла Шарчевић 

 

 

 Секција Весела радионица наставља рад у истом термину (понедељак  када су 

старији у поподневној смени од 11 45-1300, а број ученика  се стално увећава. 

 Због већег интересовања млађи ученици раде са учитељицом Соњом Стошић сваког 

понедељка у исто време , а по потреби и осталим данима после наставе. 

 Прва радионица у другом полугодишту одржана је 26. 02 2018.год .када смо  се 

договорили да припремимо  ускршњу продајну изложбу, шта треба направити и 

који материјал набавити. 

 На тој радионици смо наставили израду украса накита и употребних предмета. 

Обавестили смо ученике да могу да позову и своје  родитеље да се  укључе у рад , 

да покажу своју креативност, да пошаљу материјал за рад ако нису у могућности 

другачије да учествују. Закључили смо да су ученици заинтересовани за 

декупаж,израду  украса,израду магнета и њихово украшавање ,прављење јастучића 

и њихово пуњење... 

 Друга радионица је одржана 12.03.2018.год када смо распоредили ученике према 

њиховим интересовањима   у групе које су радиле на  украшавању магнета који су 

били раније припремљени ,израда декупажа – украшавање стаклених флаша и 

тегли,сецкање сунђера за јастучиће и пуњење јастучића, израда украса од сатенских 

трака, израда корпица за јаје од пластичних чаша ... 

 Трећа радионица је одржана 26.03 2018. год када смо  правили ускршње украсе ,а  

радионицу је одржала наставница Симонида Ђорђевић као гостујући наставник . 

Ученици су радили корпице за јаја од картона и носиљке за јаја са шаблоном коке 

,ускршњег зеку као  држач салвета. Материјал је унапред припремљен, а ученици су 

били заинтересовани за ову тему. Друга група ученика је украшавала магнете и 

завршава ла започете радове у учионици за ликовно са наставницом Тањом 
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Веселиновић. Трећа група ученика је са учитељицом Соњом украшавала стаклене 

тегле и флаше. На овој радионици смо се договорили о термину продајне изложбе  

30.03.2018. године, и направили распоред –задужења за ученике. 

 Продајна изложба је одржана 30.03.2018. године у холу школе, а трајала је од 9:00 

до 17:00. 

 Поставку изложбе је урадила учитељица Соња Стошић са групом ученика млађих 

разреда . 

 Изложба је била солидно посећена,  а осим предмета који су прављени на часовима 

радионице ,било је радова које су направили ученици као практични рад из неког 

предмета (билогије, техничког, ликовног...). Реализацији продајне изложбе су 

помогли и остали радици школе – домари, теткиц, наставници какао радом тако 

својим мишљењем, предлозима... 

 Средства која су на овај начин набављена усмеравају се на  рад радионице у 

наредној години.Овим радом оствсрен је план радионица за друго полугодиште 

(три радионице по два часа).  

 На позив Центра за културу Барајево наша секција је учествовала и на 

манифестацији Изађи ми на теглу која се одвијала на платоу иза ГО Барајево на Дан 

општине, 28.08.2018.године са веома запаженом и посећеном изложбом наших 

радова. 

 Секција је реализована са успехом у току ове године због великог интересовања 

ученика, добре сарадње наставника и директорке око реализације и набавке 

материјала, сарадње са родитељима, укључивања осталих наставника. 

 Наставници који су учествовали у раду радионице су: Соња Стошић, Равијојла 

Шарчевић, Добринка  Маринковић, Јела Стевановић, Симонида Ђорђевић, Тања 

Веселиновић 

 

 

 

 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

водитељ секције: Момчило Вулевић 

 

У оквиру рада саобраћајне секције обухваћене су наставне целине: Саобраћај (уређаји и 

опрема возила у саобраћају, општа правила саобраћаја, посебна правила саобраћаја, 

саобраћајни знакови, практичне вежбе на полигону,семафори и остали светлосни знакови, 

саобраћајни полицајац, ситуације-пешак и бициклиста у саобраћају, припрема за 

такмичење, сумирање резултата такмичења)  

Руководилац: професор ТиО Момчило Вулевић  

 Број чланова: 33 

Кроз 36 часова релизовани су циљеви и задаци: 

 - Ученици на секцији су добили информације о функционисању друмског, железничког, 

водног и ваздушног саобраћајног система, о врстама саобраћајних објеката. 
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 - Ученици су упознали сва правила у друмском саобраћају, стекли већу самоувереност као 

учесници у саобраћају. Веома је битно да науче и да знају применити, односно 

придржавати се саобраћајних прописа и правила.  

- За сваког учесника у саобраћају од елементарне је важности познавање саобраћајних 

знакова. Ученици су научили поделу саобраћајних знакова  и добили информације о 

примени истих. Ова област је већ обухваћена планом и програмом за пети и шести разред 

па су ученици допунили своје знање и стекли већу самоувереност.  

- Упознати су ученици са врстама семафора, њиховом наменом. Поред семафора, 

приказани су и остали светлосни знаци у саобраћају. 

 - Објашњени су покрети и знаци саобраћајног полицајца. Веома је важно да ученик научи 

знакове полицајца и да зна како треба поступити у одређеним ситуацијама.  

- Обрада конкретних ситуација у саобраћају. На овим часовима секције ученици су добили 

информације како да поступе у одређеним ситуацијама у саобраћају.  

РЕАЛИЗОВАНО: Годишњи план рада секције је у потпуности реализован. Чланови 

секције учествовали су на општинском такмичењу:  ,,Шта знаш о саобраћају” одржаног  

07.4.2019. год. у ОШ „Кнез Сима Марковић“  у Барајеву . Пласман за градско такмичење у 

Београду остварили су: 

Пети разред дечаци: 

1. Петар Видановић……. 5-1 – прво место    ( пласман на градско такмичење ) 

2. Димитрије Поповић.. 5-2 – друго место   ( пласман на градско такмичење ) 

Пети разред девојчице: 

1. Сара Поповић…………..5-2 -друго место( пласман на градско такмичење ) 

Седми разред дечаци: 

1. Јован Поповић………….7-1 – друго место  ( пласман на градско такмичење ) 

Седми разред девојчице: 

1. Барбара  Петровић…….7-1 – треће место (није се пласирала  на градско такмичење) 

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА: 

- Саобраћајну секцију унапредити радом у кабинету информатике  користећи 

мултимедијалну наставу и специјализоване програме намењене ученицима за савладавање 

и реализовање знања из саобраћаја.  

 

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 

Водитељ: Нада Кршанин 
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 Библиотечка секција је радила у саставу од дванаест чланова, један час недељно, а 

по потреби и више. Ове године је највише посветила пажње сређивању књишког 

фонда. Књишки фонд библиотеке је  више од 7.000 књига. 

 Ове године смо успели да извршимо класфикацију по предметима, енциклопедије, 

уџбенике по разредима, књижевност на домаћу и страну, а домаћу књижевност на 

родове и врсте. Обележавање полица и уређење простора. 

 Поједини ученици су научили да упишу своје другаре , други да заведу нове књиге 

и обележе је да би могла бити позајмљена за читање, неки воле да илуструју 

прочитана дела, свако је нашао себе у нечему. Радили су пано посвећен Светом 

Сави  и пано за правилно писање речце не уз глаголе . 

 Неки од њих су први пут посетили Сајам књига  и били презадовољни, свако од 

њих је купио неку књигу за препоруку другима. 

 

 

 

ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Водитељ: Јелена Игњатовић 

 

Школске 2018/19. године литерарно-рецитаторску секцију водила је наставница Јелена 

Игњатовић. Секција није имала стални састав, већ су ученици од 5. до 8. разреда 

повремено узимали учешће у њеном раду, у зависности од својих интересовања, афинитета 

и прилика. Секција је одржала 36 часова на којима је: 

-развијана и усавршавана способност ученика за правилан, чист и јасан изговор гласова 

-богаћен речник, усавршаван говорно-језички развој 

-вршено оспособљавање ученика да изражајно казују поетске текстове,  

-развијана  љубав, блискост и осећајност према лепоти поетских текстова,   

-афирмисано рецитовање међу ученицима 

-усавршаван и развијан креативни таленат  

-развијана култура писменог изражавања, сликовитост и јасност, маштовитост                -

развијани  етички и морални принципи, као и способност логичког закључивања и 

слободног изражавања мисли и идеја. 

Чланови секције учествовали су: 

- на општинском и градском такмичењу младих песника  

- на  школском, општинском и градском такмичењу рецитатора 

- у припремању програма за прославу Дана Светог Саве 

- у припремању приредбе поводом Дана школе 

- у изради „Школског забавника“ 

- литерарном конкурсу КЦ Футог „Љубав (ни)је само реч“ 

- пројекту Градске библиотеке „Читам, па шта“ 

-у посети Сајму књига и разговору са омиљеним писцима 

 

 

КАЛИГРАФСКА СЕКЦИЈА 

Водитељи: Тања Веселиновић и Николај Вуковић 

 

За  школску 2018/19. годину планирана  је  реализација  16 часова.Одржано је 8 часова у 

другом полугодишту..Препреке за реализаццију већег броја часова били су немогућност 
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коришћења ликовног кабинета у 1. полугодишту, због грађевинских радова, као и додатни 

часови надокнаде због каснијег почетка 2 полугодишта. Заинтересованих ученика за рад у 

оквиру калиграфске радионице  било је 12, али је само 6 је било у могућности да похађа 

часове у понуђеним терминима због преклапања распореда наставних и ванаставних 

активности. Часове су похађали ученици 7-3 одељења (3), 1 ученица из 6-2 

одељења,ученици 5-2 одељења (2) и 1 ученикца из 8-3 одељења. 

Радионице, са заинтересованим ученицима од 5-8. разреда,а у оквиру стручног 

усавршавања наставника, реализовала је  наставница Ликовне културе Тања Веселиновић, 

Сарадњи са  наставницом Надом Кршанин, није била остварива због немогућности 

наставнице да присуствује часовима због преклапања часова редовне наставе и секције 

Реализвани су следећи часови (од 18.03.-27.05):  

1.час - Историја писма - писма књиге и писма писара књиге, 

2. час - Историја писма - писма књиге и писма писара књиге, 

3. час - Калиграфија - од вештине до уметности, 

4. час- Калиграфија - од вештине до уметности 

5. час- Калиграфска правила и прибор, 

6. час - Школски краснопис - од потеза до слова 

7. час - Школски краснопис - од потеза до слова и 

8. час - Калиграфски рад 

                                                                      ,                                                                       

    Похађајући часове ове радионице ученици су проширили своја знања о настанку и 

развоју писма кроз историју, развијали вештину лепог писања и открили начине примене 

ове вештине и уметности у свакодневном животу. За међународни „Конкурс за избор 

најлепшег рукописа ћириличног писма“ ( организатор Српско просвјетно и културно 

друштво“ Просвијета“- Дервента), талентовани ученици  (6), остварили су калиграфске 

радове, у складу са пропозицијама: исписивање текста о Ускрсу ћириличним писмом. Три 

ученика су добила захвалнице за учешће, допринос и поштовање манифестације, од стране 

стручног жирија, али не и награђени. То су: 1. Лука Јаковљевић 7-3, 1. Давид Михаиловић 

7-3 и 3.Тања Шкркић 6-2 одељење. 
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5.2 ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

5.2.1 ЦРВЕНИ КРСТ  

 

Почетком септембра 2018.године у Првим разредима ош спроведена је акција „Безбедност 

деце у саобраћају“. Одржано је предавање о правилном понашању у саобраћају, деци је 

подељен распоред часова Црвеног крста, бојице и бомбоне. Започели смо са припремама 

за следећу акцију Трка „За срећније детињство“ 

У Дечијој недељи у склопу школског кроса одржали смо Трку „За срећније детињство“ на 

фудбалском терену у Вранићу, продато је 319 стартна броја. Током октобра месеца, у 

млађим разредима, одржано је предавање на тему „Борба против трговине људима“. Деци 

су подељене бојанке и флајери на тему Борба против трговине људима. 

Основна Обука из пружања прве помоћи реализована је у седмим разредима у ОШ „ Павле 

Поповић“ Вранић. 

Предавања на тему Здравих стилова живота спровођена су у другом разреду .Обрађена је 

теме о здравој исхрани,и здрављу и хигијени уста и зуба „Леп осмех,здрави зуби“. 

Почетком фебруара месеца започет је ликовно – литерални конкурс на тему „Крв живот 

значи“. 

Учествовали су ученици од 1. До 8. разреда. 

Од марта су започеле припреме за за квиз „Шта знаш о Црвеном крсту“ ипред ОШ „ Павле 

Поповић“ Вранић учешће је узело 20 ученика четвртих разреда (4 екипе)припреме су 

трајале до почетка маја када је одржано и такмичење. На школском делу такмичења 

учествовало је четири екипе од којих се једна пласирала у следећи круг, општинско такмич 

Одржано је предавање Црвеног крста –“Čuvaj se be careful ! “ 

Организовано је летовање у одмаралишту Црвеног крста у Митровом пољу где су упућене 

две ученице 4/3 разреда, Тамара Ђокић и Елена Илић. Боравак је планиран за август месец. 

 

 

5.2.2  УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

 

Чланови Ученичког парламента у школској 2018/19. години су били:  

 

 Милица Поповић, 7/1  

 Радоје Недић, 7/1 

 Теодора Драговић 7/2  
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 Петар Станојчић, 7/2  

 Павле Видановић, 7/3  

 Димитрије Димић, 7/3  

 Анђела Петровић, 8/1  

 Лазар Поповић, 8/1 

 Тијана Луковић 8/2   

 Александра Вученовић 8/2  

 Душица Тодоровић 8/3  

 Теодора Алексић 8/3  

 
 

 

За председника је изабрана Tијана Луковић, 8/2, за заменика одн. потпредседника Лазар 

Поповић 8/1, док је записничар Парламента била Теодора Драговић, 7/2 као и представник 

у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе. Представници Ученичког парламента 

у Школском одбору за ову школску годину су били Милица Поповић 7/1 и Радоје 

Недић7/1, члан Стручног актива за развојно планирање ове године је била Анђела 

Петровић 8/1, а представник Парламента у Вршњачком тиму ,,Чувари мира'' Тијана 

Луковић 8/2. 

 

Ученички парламент је у току протекле школске године организовао и реализовао следеће 

активности: 

 

 Конституисање Ученичког парламента за школску 2018/19. годину. 

 Одржано је седам састанака Парламента у току школске године. 

 Састанцима је присуствовао и пружао подршку психолог школе. 

 Састављање Годишњег плана рада Ученичког парламента за школску 2018/19. 

годину. 

 Састављање Годишњег извештаја рада Ученичког парламента за школску 

2018/19.годину. 

 Разматрање актуелних питања током школске године (у вези наставе и 

ваннаставних активности у школи). 

 Организација спортског такмичења за ученике школе (одбојка, кошарка и фудбал). 

Прикупљање новчаних средстава за уређење школе. 

 Организација акције  ,,Најтолерантнији наставник'' . Чланови Парламента  

анкетирали су  свако одељење од петог до осмог разреда.  

 

Добијени су следећи резултати: 

 

У првој категорији су наставници који предају свим одељењима од 5. до 8. разреда 

(укупно у 12 одељења): 

 

1. Тања Веселиновић 10/12 

2. Урош Миливојевић 8/12 

3. Илија Спасојевић 6/12 

4.  

У другој категорији су наставници који предају мањем броју одељења, али су 

добили значајан број гласова у тим одељењима, одн. више од половине: 
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1. Марија Станковић 5/6 

2. Марина Бијорац 3/4 

3. Александар Давидовић 3/5 

 

Након обраде резултата, направљен је пано са именима наставника који су добили 

највећи број гласова, одн. најтолерантнијих наставника. 

 

 Анализирање успеха и дисциплине ученика на крају класификационих периода у 

току школске године. 

 Давање мишљења о пројекту ,,Једносменски рад у школи'' и активностима које је 

наша школе понудила у свом плану за наредну школску годину. 

 Давање предлога за организацију Фестивала занимања. 

 Учешће у организацији журки за млађе и старије ученике у холу школе (давање 

предлога, пружање техничке помоћи у реализацији журки). 

 Украшавање новогодишње јелке и ходника школе. 

 28.05.2019. године чланови Ученичког парламента су били на излету у организацији 

Центра за културу Барајеву, у пратњи наставнице разредне наставе Сузане Јевтић и 

психолога школе Драгане Николић. Ученици су обишли манастире Фенек и 

Крушедол, Стражилово и Сремске Карловце. Излет је био организован и за 

Парламент ОШ ,,Кнез Сима Марковић''. 

 

 

 

 

 

 

VI   ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 
 

6. 1.  ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА  

 
У току марта месеца обављено је редовно анкетирање ученика осмог разреда о њиховим 

професионалним интересовањима. Анкетирано је укупно 53 ученика, одн. 93% од укупног 

броја осмака у генерацији (57). 

 

32% ученика (прошле године 27%) је у току анкетирања изјавило да је донело одлуку коју 

школу ће уписати, одн. који образовни профил; 51% има неколико потенцијалних избора о 

којима још увек размишља, 4 % каже да још нема конкретан избор школе или образовног 

профила, а 13% није дало одговор. Ситуација је врло слична прошлој години. Треба 

напоменути да у оквиру ових 51% који се двоуме, највећи број је оних који наводе две 

школе/образовна профила за које имају дилему, што опет у великој мери говори о томе да 
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су избор сузили и да ће га дефинитивно донети тек након полагања завршног испита, када 

буду видели са колико бодова располажу.  

 

 

Као најомиљенији предмет ове године осмаци су издвојили следеће: 

 

1. Физичко 35 (66%) 

2. Математика 21 (40%) 

3. Ликовно 20 (38%) 

4. Биологија 13 (25%) 

5. Српски језик и Географија 11 (21%) 

 

 

Прошле године одабир је био нешто другачији:   

 

1. Историја 33 (54%) 

2. Физичко 22 ( 36%) 

3. Енглески језик, Биологија и Математика 21 (34%) 

4. Српски језик 20 (33%) 

5. Географија 16 (26%) 

 

 

Прво што се примећује да нема Историје међу првих пет омиљених предмета (више година 

уназад је била међу првих пет, док је прошле године заузела чак прво место). Ликовно је 

опет у првих пет, ове године на трећем месту. Физичко, Биологија, Математика и Српски 

језик и даље су у најужем избору. 

 

 

Професионалне области у оквиру којих ученици бирају занимања која су им посебно 

интересантна су: 

 

1. Техничко- занатски рад (електротехничке школе, електротехничар рачунара, 

програмер, аутомеханичар, аутоелектричар ...) - 13 

2. Дизајн (web-design, дизајнер текстила, дизајнер одеће ...) - 11 

3. Хуманистичко- здравствени рад (медицински техничари, васпитачи, лекари 

различитих специјалности, зубари ...) и Саобраћај (возачи, пилоти ...) – 9 

 

Прошле године резулати су били мало другачији: 

 

1. Хуманистичко- здравствени рад (медицински техничар, физиотерапеут, фармацеут, 

психолог …)  - 26 

2. Електротехника (програмер, електротехничар рачунара, техничар информационих 

технологија, администратор рачунарских мрежа ...) - 17 

 

Можемо приметити да су ове године ученици мање фокусирани на одређене 

професионалне области, већ своје интересовање усмеравају на већи број различитих 

области (мањи број ученика бира неку одређену област, него прошле године – прошле 

године чак 26 ученика бира једну област као омиљену, а ове године само 13 или 50% 

мање). Област која такође спада у омиљенија занимања је област Безбедности (полиција, 

војска, рад у обезбеђењу, ватрогасци...). 
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Исте области су остале у првом избору (Техника и Хуманистичко-здравствени рад), с тим 

да се област Дизајна ове године попела чак на друго место интересовања. 

 

Појединачно,  занимања која се издвајају као позитивни избори, ове године су: 

 

1. Професионални спортиста - 9 

2. Полицајац - 8 

3. Аутомеханичар – 7 

 

Најинтересантније запажање је да се занимање Аутомеханичар појавило међу прва три 

пожељна занимања после јако дуго времена. Прошлих година се ово занимање 

појављивало само на листи неомиљених занимања. Занимање Полицајац се већ 

традиционално појављује међу омиљенијим занимањима, док се професионални спортиста 

такође спорадично појављује.  

 

Међу мање омиљеним занимањима, ове године ученици наводе: 

 

1. Трговац – 8 

2. Медицински радник (лекар) - 7 

3. Фризер и наставник - 6 

 

Појединачно, најмање привлачна занимања прошле године су била: 

 

1. Трговац - 19 (као и претпрошле године) 

2. Фризер - 16 

3. Наставник 12  

 

У оквиру професионалне оријентације реализовано је тестирање ученика тестом 

професионалних интересовања и обављени су разговори са ученицима који су изразили 

интересовање и жељу да добију додатне информације и савете у вези одабира одговарајуће 

средње школе.  

 

 У сваком одељењу осмог разреда одржане су по две радионице са темом 

професионалне оријентације. Извођачи радионица су били наставница географије, 

педагог и психолог у сарадњи са одељенским старешинама осмог разреда. 

 

 Формиран је Вршњачки тим за професионалну оријентацију који је помагао Тиму 

за професионалну оријентацију у организацији Фестивала занимања. 

 

 Ученици осмог разреда и њихови родитељи су континуирано били обавештавани о 

свим битним питањима и темама везаним за упис у средњу школу, нове образовне 

профиле и процедуре полагања завршног испита и одабира жељене школе. 

 

 Школу су посетили представници следећих средњих школа који су презентовали 

своје школе и нове образовне профиле: 

 Средња школа, Барајево 

 Војна гимназија 

 Грађевинска школа Београд 
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 Медицинска школа  

 

 У школи је организован Фестивал занимања, 22, 23. и 24. априла 2018. године 

намењен ученицима осмог разреда. Ове године ова врста професионалног 

информисања организована је у току једног школског часа, три радна дана за све 

ученике осмог разреда. На сваком часу, своја занимања, одн. школу/факултет, 

представила су по три госта. Укупно ученицима се представило девет гостију 

који су представили своје занимање, одн. факултет који студирају. Ове године, 

сви наши гости су били бивши ученици наше школе.  

 

 Након Фестивала занимања, ученици су радили анкету у којој су проценили 

избор гостију, начин професионалног информисања и целокупан Фестивал 

занимања. Ученици су Фестивал занимања оценили коначном оценом 4.14 

(детаљнија анализа је дата у извештају Тима за ПО). 

 

 Одржан је и општи родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда, 13. 

маја 2019. године у циљу упознавања родитеља са процедурама полагања 

завшрног испита и уписа у средњу школу. 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ И РЕЗУЛТАТИ УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

 

 

У школској 2018/19. години завршни испит је полагало 57 ученика. Два ученика  су 

полагала у засебној просторији, један са посебно припремљеним тестовима који је 

подразумевао измењен садржај (ИОП-2) и ученик са истим тестом као и за остале ученике, 

такође у посебној просторији ( ИОП-1). Једна ученица је радила тест који је исти као и код 

осталих, али са фонтом 24 и у просторији са осталим ученицима (фискултурна сала). 

Анализа остварених резултата са завршног испита  показује да су постигнућа ученика у 

различитим одељењима на завршном тесту са мањим одступањима  и уједначена, у 

зависности од врсте теста. 

 

 

 

Графикон 1. Просечна оцена по тесту приказана на нивоу одељења 

 

 

8-1 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

(10.84) 

 

МАТЕМАТИКА 

(8.71) 

 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

(8.81) 

 

8-2 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 
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(10.34)  (9.31) (9.02) 

 

8-3 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

(10.65) 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

(9.39) 

 

КОМБИНОВАНИ 

ТЕСТ 

(8.47) 

 

 

 

 

Анализа просечних  резултата на сваком од тестова, показује да су постигнућа ученика 

слична и на нивоу појединачних тестова за српски  језик, док за математику и 

комбиновани тест, има мањих одступања (Графикон 3).   

Ученици одељења 8/1 су најбоље урадили тест из српског језика, , док су ученици одељења 

8/2 урадили боље комбиновани тест, а ученици 8/3 тест из математике. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

Од укупног броја ученика, 1 ученик није распоређен у првом кругу уписа у средње 

школе, али због здравствених проблема и врсте посла којим може да се бави, Републичка 

здрваствена комисија ће пронаћи школу која ће највише одговарати овом ученику.  

 

Од укупног броја ученика, 15 ученика је уписало средњу школу коју су прву навели 

у листи жеља, 12 ученика је уписало средњу школу која им је била друга по реду на листи 

жеља, 5 ученика је трећу и 7 ученика четврту. Три ученика су уписала  средњу школу која 

им је била 9., два ученика 7. са листе жеља, а по један ученик 5., 6., 8., 10., 12., 13., и 15. 

школу на листи жеља. Један ученик се уписао преко Школске уписне комисије (ИОП-2) у 

Средњу школу у Брајеву. Једна ученица је уписала Медицинску школу – смер 

физиотерапеутски техничар за ученике оштећеног вида. Два ученика су уписала приватне 

школе.  

 

Табела  1. Врста школе коју су ученици уписали по одељењима 

 

СРЕДЊА ШКОЛА 8/1 8/2 8/3 УКУПНО  

ГИМНАЗИЈА 2 3 1 6 

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 1   1 

ЕЛЕКТОТЕХНИЧКА ШКОЛА 1 2 2 5 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА   1 1 

 ГРАФИЧКА ШКОЛА 1 1 1 3 

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА 2  4 6 

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА 

ШКОЛА 

1   1 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА   1 1 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

           Машин бравар 

1. ТШ  ГСП (машински техничар моторних 

возила) 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ 

(електортехничар телекомуникација) 

 

Монтер телекомуникационих мрежа 

 

Машински техничар за компјутерско 

конструисање 

 

Техничар ПТТ саобраћаја 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

3. ТШ – ЗМАЈ(техничар заштите од 

пожара)  

 1 

 

 1 

4. ДРВО АРТ (техничар за пејзажну 

архитектуру) 

 1  1 

 

5. САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА (техничар 

друмског саобраћаја) 

   

1 

 

1 

6. ГРАЂЕВИНСКО ТЕХНИЧКА   4 4 

7. ПОЛИТЕХНИКА (техничар за роботику)   1 1 

 

8. ТЕХНОАРТ (техничар за компјутерско 

управљање 

  

1 

  

1 

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО 

1. ФРИЗЕР 

 

1 

  

 

 

1 

2. АУТОМЕХАНИЧАР 1 1  1 

3. ТРГОВАЦ  1 1 2 

4. КОМЕРЦИЈАЛИСТА 

 

1  1 

 

2 

 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА  1   1 

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ 

(мушки и женски физер) 

 

2 

   

2 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ 

УЧЕНИКА ПКБ 

1   1 

 

 

Школе који је уписало највећи број ученика јесу техничке школе које својим образовним 

профилима поквирају различите области (17) , електотехничке школе (5), грађевинска и 

гимназије (по 6). 

 

Ове године само је један ученик уписао  Медицинску школу, док Економску школу није 

уписао ниједан ученик. Прошле године, из генерације, уписаних у ове школу, било је по 6. 

 

 

 

Ђак генерације школске 2018/19.године Михајло Вељовић 8/2, је са 94,03 поена уписао 

Гимназију «Патријар Павле» , смер –Ученици са посебним способностима за рачунарство 

и информатику. 

 

 

 

 

 

6.2 ПРОГРАМ ,,ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ '' 
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Програм ''Основи безбедности деце'' је пројекат настао у сарадњи Министарства 

унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На основу 

потписаног Протокола о сарадњи између два Министарства, програм ''Основи безбедности 

деце'' је реализован у нашој школи током 2018/2019. године. 

 

У четвртом и  шестом разреду, у периоду од септембра до априла, полицијски службеници 

су одржали осам предавања. У првом разреду је одржано три предавања јер су ове школске 

године у Програм ,,Основи безбедности деце“ укључени и најмлађи.Предавања су 

реализована једном месечно на часовима одељењског старешине. 

 

Теме предавања су биле следеће:  

 

 Заштита од пожара,  

 Безбедност деце у саобраћају, 

 Основи безбедности деце,  

 Насиље као негативна друштвена појава,  

 Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа,  

 Превенција и заштита деце од трговине људима, Превенција и заштита деце од 

злоупотребе опојних дрога и алкохола и 

 Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода. 

 

Ученици су пажљиво пратили предавања и активно учествовали  у разговору  о датој теми. 

 

 

 

6.3. ПРОГРАМ ,,ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ'' 

 

Ученици млађих разреда наше школе свакодневно у својим редовним активностима имају 

уврштене 15-тне вежбице по паноима који се налазе у свакој учионици Весела столица, а у 

међувремену су осмислили и сопствене игрице које имају за циљ промену активности кроз 

физичку рекреацију. 

 

 

 

6.4  ПРОЈЕКАТ ,,МИНИ-МИНИ'' 

 

 

МИНИ-МИНИ СПОРТ је пројекат Спортског савеза Београда замишљен као увод и 

припрема за школска спротска такмичења, један од најмасовнијих пројеката које подржава 

Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину. 

 

МИНИ МИНИ СПОРТ подстиче системско вежбање, ствара навике за учешће у спорту и 

што је најважније деци, без обзира на реалне физичке способности и стварну спортску 

обдареност пружа могућност да своје потребе у области спорта квалитетно задовољавају.  

Програм је намењен ученицима млађим ученицима имајући у виду чињеницу да су период 

поласка у школу, почетка школовања и социјализација веома важни као предуслов 

правилног психофизичког развоја деце. Такође, изражена је потреба за повећањем физичке 
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активности у циљу превенције постуралних поремећаја и хипокинезије код деце млађег 

школског узраста. Поред спортске, рекреативне и едукативне димензије, овај пројекат има 

изразиту социјалну компоненту а деца кроз дружење најлакше усвајају знања и нове 

навике.  

 

На позив Асоцијације за развој школског спорта  да се и ове школске године прикључимо 

учешћу у пројекту ,,Мини-Мини“ међу 30 школа у Београду,  ученици и учитељи наше 

школе су се радо одазвали. Активисти Асоцијације за развој школског спорта су у два 

наврата 18.септембра 2018.године и 26.03.2019.године  посетили нашу школу и у спортској 

сали са свим ученицима првог и другог разреда разреда су извели пролазак кроз полигон 

који су они поставили. Након тога су били награђени слатким производима Соко Штарка, 

а заједничке фотографије су изашле у Спортском журналу, на изузетно задовољство и 

понос родитеља, као и видео материјал на РТС 2.  

 

 

 

 

VII  СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

 
 

7. 1. СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 

 

7.1.1 СТРУЧНА ВЕЋА 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ( ЈЕЗИЦИ) 

 

 

Стручно веће за српски језик је у току првог полугодишта одржало састанке који су 

предвиђени Школским планом и програмом. Усвојен је план рада Већа, одржано и 

анализирано иницијално тестирање, испланиран распоред писмених и контролних задатака 

у првом полугодишту и утврђен распоред држања угедних и огледних часова. Утврђено је 

да се допунска и додатна настава редовно одржавају. За ученике са недовољном оценом из 

српског језика на крају првог тромесечја предузете су одређене мере у циљу постизања 

бољих резултата. Чланови Већа су поделили задужења по секцијама. У настави се користе 

савремена наставна средства. У октобру су ученици посетили Сајам књига, а на 

манифестацији „Ђачки песнички сусрети“ одржаној у новембру ученица Тања Шкркић 

(VI2) освојила је прво место у општини и пласман за градско такмичење, а Радован 

Вељовић (VI1) освојио је треће место на општинском такмичењу. На градском такмичењу 

које је одржано 9.децембра Тања Шкркић показала је завидан резулатат освојивши прво 

место и повељу „Васка Јукић Марјановић“ као најуспешнији учесник такмичења. Ученици 

који иду на драмску и рецитаторску секцију су, заједно са наставницама које воде 

поменуте секције, припремили пригодан програм посвећен лику и делу Светог Саве и 

одржали приредбу 27.1.2019.године. Чланови Већа присуствовали су различитим 

семинарима у циљу стручног усавршавања, закључно са Зимским републичким семинаром 
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одржаном 1-3.2.2019.године. На основу предлога мера за унапређење рада школе Стручно 

веће за српски језик и Стручно веће страних језика од 15.1.2019. године су удружени у 

јединствено Стручно веће језика. 

Стручно веће језика одржало је све планиране састанке у другом полугодишту. Заједно са 

директорком школе, по препоруци инспекцијског надзора, урађен је план унапређења рада 

Стручног већа језика. У јануару и фебруару одржана су школска и општинска такмичења 

из српског и страних језика. Ученици су показали завидне резултате на градским 

такмичењима. Два ученика, Милица Радосављевић и Давид Михаиловић, пласирали су се 

на Републичко такмичење из српског језика. Ученици су учествовали и на градском 

такмичењу рецитатора. Дана 28.3. у Спомен дому  је одржана приредба поводом Дана 

франкофоније, а  Међународно такмичење у знању француског језика поводом Дана 

франкофоније одржано је 6. и 7.4. на коме су три наше ученице показале висок ниво знања 

и на усменом и на писменом делу такмичења. Дана 2.3. одржано је такмичење Hippo 

language competition на коме је ученик Александар Радека прошао у полуфинале. Поводом 

Дана школе (1.4 )  припремљен је пригодан програм у чијој су организацији учествовале 

наставнице српског и страних  језика, као и ученици старијих разреда и неколико ученика 

млађих разреда. Стручно веће је извршило одабир уџбеника за 5. и 6. разред и доставило 

образложења за исти. Наставнице језика су присуствовале семинарима које су планирале и 

свако појединачно води евиденцију о оствареним бодовима како ван установе тако и у 

оквиру ње.У суботу, 13.04, ученици су полагали пробни завршни испит из српског језика 

који су три одељења осмог разреда урадила са прилично уједначеним резултатима.  

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ/ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО) 

 

 

Чланови Стручног већа: 

1. Сандра Шљивовац – наставник математике и информатике (руководилац); 

2. Александар Давидовић – наставник математике и информатике; 

3. Марија Станковић – наставник математике и информатике; 

4. Момчило Вулевић – наставник ТИО / Техика и технологије 

5. Боривоје Танасковић – наставник ТИО / Техника и технологије; 

6. Рада Јоксимовић - наставник ТИО / Техника и технологије; 

7. Биљана Вучковић - наставник ТИО / Техника и технологије; 

8. Јелена Видић – наставник физике 

У септембру: 

 Усвојен програм рада Стручног већа 

 Усвојен годишњи план и програм за математику, физику и ТИО 

 Предметни наставници су сачинили спискове потребних наставних средстава и 

доставили их управи школе. 

 Потврђена је подела одељења из јуна (физика, ТИО) . Математика: Александар 

Давидивић (5_1/2/3; 7_1/3); Сандра Шљивовац (6_1/2/3; 7_2) и Марија Станковић 

(8_1/2/3). Информатика и рачунарство: Сандра Шљивовац (7_1/2/3), Марија 

Станковић(6. и 8.разред), Момчило Вулевић (5.разред). 
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 Констатовано је да се врши усклађивање критеријума оцењивања из предмета који су у 

корелацији. 

 Констатовано је да је иницијално тестирање урађено из свих области овог актива.  

 

У октобру: 

 Разговарало се о томе како да ученици лакше прихвате новодобијене предмете. 

 Одређени су критеријуми по којима ће ученици бити позивани на допунску и додатну 

наставу. У договору са педагошко-психолошком службом одређени су ученици за ИОП 

наставу. 

 У ваннаставне активности се укључује саобраћајна и грађевинска секција. 

 

У новембру: 

 Анализирана је реализација садржаја програма, успех и постигнућа ученика из 

предмета који су у саставу овог актива у протеклом периоду. Установљено је да 

ученици који, у редовној настави, теже савладавају делове прописаног програма, не 

долазе на допунску наставу.  

 Констатовано је да се наставна средства користе и да треба набавити нова наставна 

средства чијим би коришћењем били постигнути бољи резултати. 

 

У децембру: 

 Редовна, додатна и допунска настава одржана је према плану и распореду часова. 

 Наставници овог актива су се стручно усавршавали путем семинара. 

 Боривоје Танасковић је одржао угледни час у одељењу 5_1 дана 05.12.2018. године на 

тему Врсте линија. Часу су присуствовали Момчило Вулевић, Драгана Николић и 

Симка Вукићевић. 

 Момчило Вулевић је одржао угледни час 5.12.2018. године у одељењу 5_1, тема: 

Означавање мера на техничком цртежу – Котирање. Часу су присуствовали Боривоје 

Танасковић, Драгана Николић и Симка Вукићевић. 

У јануару и фебруару: 

 Анализирани су резултати ученика на крају 1.полугодишта и констатовано је да треба 

појачати сарадњу са родитељима, наставити са радом на допунским часовима, како би 

ученици попунили празнине које се јављају на редовној настави и онемогућавају 

ученику даље напредовање. 

 Констатовано је да су планирани садржаји и фонд часова остварени. 

 Допунска и додатна настава су реализоване и дају одређене резултате. 

 Ученици ће се кроз додатну наставу припремати за такмичења. 

 Школско такмичење из физике ће реализовати наставник физике. 

 

У марту: 

 Школска такмичења су одржана према распореду који је одредило Министарство 

просвете.  

 Кроз додатну наставу припремали смо ученике који су се пласирали на општинска 

такмичења. 

 02.03.2019. одржано општинско такмичење из математике. 

 

У априлу: 
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 Разматран је успех ученика на крају трећег класификационог периода и уочен је 

смањен број недовољних оцена и бољи резултат појединих ученика у односу на крај 

првог полугодишта.  

 Констатовано је да су планирани садржаји и фонд часова остварени. 

 Резултати на општинским такмичењима: 

„Шта знаш о саобраћају“ –  

5.разред: 

1. Петар Видановић 5-1, (прво место – пласман на градско) 

2. Димитрије Поповић 5_2, (друго место – пласман на градско) 

3. Сара Поповић 5_2(прво место – пласман на градско) 

           7. разред: 

1. Јован Поповић 7_1 (друго место – пласман на градско) 

2. Барбара Петровић 7_1(треће место) 

Математика : 

 Сара Поповић 5_2 (треће место) 

 Анита Танасијевић 6_3(друго место) 

 Давид Михаиловић 7_3(прво место) 

 Милица Поповић 7_1 (друго место) 

 Павле Видановић 7_3 (треће место) 

 Анђела Петровић 8_1 (друго место) 

На градско такмичење пласирао се Давид Михаиловић. 

Физика : 

 Давид Михаиловић (7_3) 

 Сергеј Џогаз (7_3) 

 Димитрије Димић(7_3) 

Није остварен пласман на градско такмичење. 

 Наставници су се усавршавали по утврђеном плану. 

 

У мају: 

 Ученици су постигли одређене резултате у ваннаставним активностима, а посебно у 

секцијама везаним за ТИО 

 Наставници физике и ТИО сматрају да су уџбеници добри и у даљем раду одлучили су 

се за исте издавачке куће. Наставници математике су одлучили да промене уџбенике, 

тако да ће у даљем раду користити наставни материјал издавачке куће „Клетт“. 

Уџбеник/збирка усклађени су са Планом и програмом наставе и са циљевима и 

задацима предмета.  

 

У јуну: 

 Анализиран је извештај руководиоца Стручног већа и констатовано је да он обухвата 

целокупан рад у току претходне школске године. 

 Подела одељења за наредну школску годину 

 

Математика: Александар Давидовић – 6_1/2/3; 8_1/3; 

  Сандра Шљивовац – 7_1/2/3; 8_2; 
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  Марија Станковић – 5_1/2/3 

Физика:  Јелена Видић – 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 

 

Информатика и рачунарство: 

  Сандра Шљивовац – 8. разред 

  Момчило Вулевић – 5.разред 

  Марија Станковић – 6. и 7. разред 

 

ТИО: Момчило Вулевић – 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 7-1, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 

 Боривоје Танасковић – 5-1, 5-1, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 

 Рада Јоксимовић – 6-3, 7-2 

 

За руководиоца Стручног већа за наредну школску годину изабрана је Марија 

Станковић. 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА) 

 

 

У току школске 2018/2019. године стручно веће историја –географија је  реализовало 

следеће : 

 

Стручно веће историја-географија се током првог полугодишта ове школске године 

састајало по плану једном месечно с тим да се консултације између чланова стручног већа 

врше практично свакодневно. 

Иницијално тестирање ученика од петог до осмог разреда одржано је током септембра 

2018. године. Једини изузетак је направљен у случају иницијалног тестирања из историје у 

одељењу V-1 које је, због низа објективних околности, спроведено у уторак 2. октобра 

2018. године. Резултати иницијалног тестирања пружају неколико занимљивих 

опсервација. Најбољи просек и у шестом и у седмом постигли су ученици VI-1, односно 

одељења VII-2. Резултати иницијалног тестирања из географије су у случају свих дванаест 

одељења доста бољи него резултати из историје. Да би резултати били што објективнији 

добро би било да се, попут неких других предмета, иницијално тестирање организује 

истовремено у сва три одељења истог разреда. Тако би биле отклоњене извесне недоумице 

по питању стварног новоа знања појединих ученика и одељења. 

ИОП – Наставу по ИОП-у из историје и географије похађа укупно седморо ученика. 

Стручно веће је, као и претходних година, усагласило списак ученика у овој категорији. 
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Ове године су придодата три ученика петог разреда по препоруци ПП службе и једна 

ученица шестог разреда чији смо рад и прошле године пратили. 

Огледни час – Огледни час је ове године уместо у октобру био одржан нешто раније 27. 

септембра 2018. услед иницијативе педагога Симке Вуковић. Педагог је учествовао у 

припреми часа у складу са договором пошто су јој одређени резултати часа били потребни 

у изради мастер рада. Час под називом „Шта је историја“ био је одржан у одељењу у V–2 у 

присуству директорке школе Јеле Стевановић, члана стручног већа Равијојле Шарчевић и 

колегинице Јелене Игњатовић, професора српског језика и књижевбности. 

Стручно усавршавање – Током првог полугодишта и зимског распуста обоје наставника 

су редовно присуствовали семинарима и обуци организованој у школи. О томе смо 

поднели подробне извештаје о стручном усавршавању.  

Допунска и додатна настава – Допунска настава се одвијала према плану. Додатна 

настава ће бити интензивирана на почетку другог полугодишта с обзиром да у марту следе 

општинска такмичења која ће ове године бити организована у барајевској школи „Кнез 

Сима Марковић“. 

Анализа оцењивања у првом полугодишу – Редовна анализа оцењивања ученика биће 

извршена током марта. У оквиру анализе биће размотрена и примена нових препорука о 

оцењивању о којима је било речи на наставничком већу. 

 

Стручно веће историја-географија се током другог полугодишта ове школске 

године састајало по плану једном месечно с тим да се консултације између чланова 

стручног већа врше практично свакодневно. 

ТАКМИЧЕЊА – За припрему школског такмичења ове године имали смо једну недељу 

мање пошто је одлуком надлежних зимски распуст био продужен за недељу дана (18–24. 

фебруар 2019. године).  

а) Школско такмичење из географије било је организовано 28. фебруара. На општинско 

такмичење, одржано 10. марта у барајевској ОШ „Кнез Сима Марковић“, се пласирало 

укупно шест ученика, три седмака (П. Видановић, Д. Михаиловић и С. Џогаз) и троје 

осмака (М. Балабан, А. Лазаревић и Н. Петровић). На градско такмичење се пласирао П. 

Видановић, ученик VII3. На градском такмичењу одржаном у школи „Бора Станковић“ 

на Бањици 14.априла 2019. године ученик је освојио 3. место. Нажалост, према 

пропозицијама, пласман на 3. место не води на следећи степен такмичења. 
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б) Школско такмичење из историје одржано је 1. марта 2019. године.  На општинско 

такмичење пласирала су се четворо ученика седмог разреда (П. Видановић, Т. Драговић, Д. 

Михаиловић и С. Џогаз) и ученик осмог разреда Л. Поповић. Оштинско такмичење 

одржано је у Барајеву 9. марта 2019. године. На њему је П. Видановић освојио 3. место, а 

ученик Л. Поповић 2. место у конкуренцији ученика осмог разреда. На градском 

такмичењу, одржаном у ОШ „Милена Павловић Барили“ у Вишњичкој бањи 7. априла 

2019, ученици нису остварили запаженије резултате. 

ПРОБА ЗАВРШНОГ ИСПИТА – Проба мале матуре била је обављена током 12. и 13. 

априла 2019. године. Основна припрема била је спроведена током часова основне наставе. 

Анализа резултата пробног комбинованог завршног испита послата је управи школе 30. 

априла 2019. године. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – Током првог полугодишта и зимског распуста обоје 

наставника су редовно присуствовали семинарима и обуци организованој у школи. О томе 

смо поднели подробне извештаје о стручном усавршавању.  

АНАЛИЗА ОЦЕЊИВАЊА – Редовна анализа оцењивања ученика извршена је 28. 

фебруара по окончању првог полугодишта, а затим и 28. августа на самом крају школске 

године 2018/19. године. Упоредне табеле налазе се у свесци нашег стручног већа. 

ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА – У току 2018/19. школске године план и програм 

су остварени уз минимална одступања. 

ИОП – Општи утисак је да су ученици који су наставу похађали по ИОП-у избегавали 

допунску наставу док су на часовима редовне наставе обављали све задатке према 

зацртаним корацима. 

ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА VI РАЗРЕД 2019/20. ГОДИНУ – Стручно веће историја-

географија састало се 30. маја 2019. године поводом избора уџбеника за шести разред у 

складу са Каталогом уџбеника за други и шести разред основног образовања и 

васпитања које је надлежно министарство објавило на свом сајту у понедељак 27. маја.  

 За школску 2019/20120. годину изабран је уџбеник Географија за шести 

разред основне школе издавачке куће Нови Логос. Аутори уџбеника су Снежана 

Вујадиновић, Рајко Голић и Дејан Шабић. Министарство просвете је одобрило овај 

уџбеник решењем 650-02-00116/2019-07 од 9.5.2019.  

 Што се историје тиче, за школску 2019/20120. годину изабран је уџбеник 

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне 
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школе. Аутори уџбеника су Урош Миливојевић, Весна Лучић и др Борис Стојковски (бр. и 

датум решења Министарства: 650-02-00068/2019-07 од 21.5.2019). 

 Извештај о избору уџбеника уз образложење је послато управи школе 31. 

маја 2019. године. 

 Уџбеници за V разред, изабрани пре годину дана, остају и даље што је 

потврђено на ванредном стручном већу одржаном 11. марта 2019. године, а о чему је 

управа школе обавештена путем извештаја у мејлу 15. марта. 

 

 Избор уџбеника за VII и VIII разред остаје као и до сада за школску 2019/20. 

годину. 

 

Извештај стручног већа вештина - музичка култура, ликовна             

 култура и физичко и здравсвено васпитање   

    за школску 2018/19 годину 

 
- Чланови Стручног већа су анализирали и усвојили план и програм рада већа као и 

програм Рда за поједине предмете. 

- Предметни наставници су евидентирали ученике за рад у секцијама: кошаркашка, 

фудбакска, рукометна,  одбојкашка, калиграфска секција и хор ученика. 

- Планирано је коришћење постојећих наставних средстава, уз набавку нових. 

 

- Унашој школи, у првом полугодишту  одржана су следећа такмичења: фуцал(јесен), 

гимнастика. 

-  Ове школске године,ученици петог и шестог разреда, имали су један час  обавезних 

физичких активности у редовном распореду. Пола часова обавезних физичких активности 

jе реалзовано као двочас, једном месечно (дуплипретчаси ли седми и осми час).   

- Иницијална тесзирања ученика од 5-8- разреда реализована су у септембру.    

-У месецу септембру реализовано је иницијално тестирање ученика од 5- 8. Разреда из 

предмета: Ликовна култура, Музичка култура и Физичко и здравствено васпитање ( Физи- 

чко васпитање). 

 -На почетку школске године, у другој недељи месеца септембра (од 10 -14.09.2018.)  

обављено је редовно иницијално тестирање ученика, из предмета Ликовна култура.  

Резултати су показатељ за даљи рад наставника  

 

 Спортска такмичења и 4. Недеља школског спорта 

1. Стони тенис 

Школско такмичење је одржано 12.9.2018. године.  Градско такмичење јео држано 

24.9.2018. – појединачно и 25.9. 2018. – екипно. Нашу школу су представљале Душица 

Тодоровић 8/3 и Андреа Јеремић 5/3. У појединачној конкуренцији, Душица је заузела 

3.место. У екипном такмичењу, наша школа језаузела друго место. 

Републичко такмичење – екипно, одржаноје 31.10.2018.године. На такмичењу је било 25 

школа. Душица и Андреа су оствариле изузетан успех и нашој школи обезбедиле  4.место. 

2. Футсал 
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Унутар одељенска такмичења суодржана у периодуод 10.9 до 13.9.2018.године. 

Међуодељенскатакмичењасуодржана 14.9.и 19.9.2018. године.  

Општинско такмичење је одржано 17.9.2018.године, за ученике и ученице седмог и осмог 

разреда. Обе екипе су победиле  и пласирале се на градско такмичење  21.9.2018.године. 

Обе екипе су изгубиле. 

На градском такмичењу су учествовале 2 екипе без успеха . 

3. Пливање 

Градско такмичење у пливањујеодржано 30.10.2018.године.  Најбољи резултат је остварио 

Страхиња Радовановић, ученик трећег разреда, заузевши четврто место, у дисциплини - 

делфин. 

4.Рукомет 

Унутар одељенска такмичењасуодржана у периодуод 8.10.до 12.10.2018. године. 

Међуодељенскатакмичењасуодржана 15.10.и 17. 10.2018. године. 

Општинско такмичење је одржано 31.10.2018.године. Ученици наше школе су били бољи 

од вршњака из Барајева у свим категоријама. Све екипе су се пласирале на градско 

такмичење. 

Недеља спорта 

На иницијативу Ученичкогпарламента, а у оквируНедеље спорта, одржана су 

међуодељенска такмичења у кошарци – 22.10.2018. године, у одбојци – 24.10.2018. године 

и у малом фудбалу  -26.10.2018. године. Трка за срећније детињство 

И ове школске године, ученици старијих разреда наше школе супоказали хуманост, 

узевшиучешће у акцији Црвеног крста ''Трка за срећније детињство''.Више од педесет 

ученика се одазвало овој акцији и узело учешће у штафетним тркама 12.10.2018.године. 

                                                                    

6. Ликовна култура - Изложба ликовних радова - 29.10.2018.                                                   

У оквиру стручног усавршавања наставника ликовне културе реализована је изложба 

ликовних радова ученика 5. и 6. разреда. 

Семинар „ Тематски и интердисциплинарни приступ у планирању наставе одржан је 22. И 

23.09.2018. Чланови нашег Стручног већа похађали су програм обуке стручног 

усавршавања.  

 

Н о в е м б а р 

- Предметни наставници су износили анализе успеха ученика од 5-8. rазреда, а затим су 

кроз дискусију дошли до заједничких закључака. 

Разред Музичка култура Ликовна култура Физичко васпитање 

5.         3,45           4,30           4,80 

6.         3,45           4,40           4,67 

7.         3,07           4,35           4,66 

8.         3,50           4,32           4,53 

 

Ниво  постигнућа на тромесечју, је очекиван из свих предмета.Статистика показује да су 

ученици највише заинтересовани уа Физичко васпитање, затим за Ликовну  и Музичку 

културу. 

 

-У оквиру Наставничког већа, поводом 1. Тромесечја, одржано је предавање под називом 

„English is fun“, у облику презентације.Предавач , наставница  Енглеског језика ,Милица 

Војводић,представила је занимљиве активности за учење енглеског  језика. 

 Изложба ликових радова - 30.11.2018. године 
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У новембру месецу, у оквиру стручног усавршавања наставника , реализована је изложба 

ликовних радова  ученика 7. и 8. ратреда, у циљу презентовања  креативности ученика.. 

Д е ц е м б а р 
-РЕВИЗИЈА ПЛАНА РАДА ВЕЋА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 

 

Прве три темебиче разматране у месецујануару у складу са календаром васпитно- 

образовног плана рада за школску 2018/19. годину. Ревизијом се исправља грешка у 

планирању рада нашег стручног већа. 

 

-Угледни час Физичке културе је одложен за месец јануар.Час је припрамљен али није био 

остварено присуство колега часу, из оправданих разлога. 

 

Децембарска изложба  ликовних радова 27.122018. 

У месецу децембру реализована је изложба ликовних радова ученика од 5-8. 

разреда,предвиђена годишњим планом рада школе. 

 

 Поводом обележавања дана Светог Саве, у нашој школи је одржана приредба.У 

органи-зацији приредбе учествовали су чланови нашег већа, наставник музичке културе 

Илија Спасојевић и  наставница ликовне културе Тања Веселиновић, у сарадњи са 

наставницама српског језика Марином Биорац и Јеленом Игњатовић. Илија Спасојевић је 

реализовао тонску режију, музички део програма и драматизацију представе а наставница 

Тања Веселинивић је релизовала сценографију са групом ученика  из 3 целине; 

средњевековни  замак, планету са средњовековном картом  Србије и јесење дрво са 

голубицом, као и неопходне костиме. Наставници су свој допринос дали и  у 

драматизацији представе, у чему се посебно истакао талентом наставник Илија. 

Наставници су овим активностима остварили по 10 бодова у оквиру стручног усавршавања 

у установи, што је еквивалент броју часова залагања и рада. 

 Музичка култура ( наставник Илија Спасојевић) 
Сагледавање прати успех ученика из предмета, од 5-8. разреда.Оцењивање прати 

индивидуални развој ученика ( области - певање,свирање, играње, познавање музичких 

дела , познавање и примена основне музичке писмености) и  рад  ученика и залагање на 

часовима.Оцењени су у складу са исоходима и стандардима постигнућа, формативном и 

сумативном методом. Констатује се благи напредак и мотивацуја ученика у петим,  

шестим и седмим резредима док у осмим разредима се се издваја одељење 8-1 које по 

успеху благо стагнира. Одељење 8-2 има константан ниво постигнућљ а одељење 8-3 се 

благо истиче по постигнућима у односу на прва два.Преглед просечних оцена на 

тромесечју /%/ и на 1. полугодишту: 

5.разред  5/1  - /3,60/-3,63   5/2 - /3,50/-3,33   5/3 - /3,27/-3,32, на нивоу разреда /3,45/-3,43 

6. разред 6/1 - /3,25/-3.18      6/2 - /3,70/-3,75   6/3 - /3,50/-3,72, на нивоу разреда /3,48/-3,55 

7.разред 7/1 - /2,92/-3,04 7/2 -  /3,12/-3,12  7//3 - /3,19/-3,27, на нивоу разреда /3,07/-3,13 

8.разред  8/1 -/3,74/-3,42  8/2 - /3,10/-3,10   8/3 - /3,63/-3,74, на нивоу разреда /3,50/-3,42 

 На основу статистичких података  ученици постижу очекиван ниво постигнућа. 

 

Ликовна култура - наставник Тања Веселиновић 

Преглед просечних оцена на полугодишту у поређењу са тромесечјем (%) као и области 

оцењивања: 

5.разред  5/1  - (4,30)-4,63   5/2 -(4 ,50)-4,54   5/3 - (4,02)-4,64, на нивоу разреда (4,30) -4,60  

из  области Линија, и Ритам 

6. разред 6/1 - (4,50)-4,55  6/2 - (4,37)- 4,55  6/3 - (4,40)-4,41,  на нивоу разреда (4,40) - 4,50 

из области  Слободно ритмичко изражавање, Визуелно споразумевање и Текстура 
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7.разред 7/1 - (4,04)-4,68   7/2 - (4,44)-4,44     7//3 -(4,57)-4,50 , на нивоу разреда(4,35) -4,54 

из области Арабеска, Пропорције и Кокпозиција и простор. 

8.разред  8/1 - (3,80)-4,37   8/2 - (4,74)-4,37   8/3 -  (4,42)-4,37, на нивоу разреда (4,37) - 4,37 

из области Слобоно компоновање, Визуелна метафорика и Контраст, јединство и 

доминанта. 

 

 

 

На основу поређења просечних вредности,  види се благи пораст, напредак у раду 

ученикаи. Благи пад , мање залагање постоји код ученика 8-2 и потребно је одељењу више 

подстрека у раду. 

Ученици су оцењени за практичне ликовне радове из обрађених области, усмено одговаре 

и писане описе својих радова као за домаче задатке и однос према раду.Оцене обухватају 

примену елемената, принципа компоновања, садржаје (теме и мотиве) и примену ликовних 

медија, материјала и техника.Посебни разговори су који су обављени са ученицима код 

којих је примећен пад интересовања за предмет на тромесечју, и нижа постигнућа у односу 

на могућности, мотивисали су ученике у поправљању оцена. 

Цртање, сликање и вајање- 7. и 8. разред  - наставник Тања Веселиновић 

Просечне оцене на тромесечју еквивалентне су оценама на 1. полугодишту. Ученици су 

оцењивани из пректични радови, описа композиција радова, примене ликовних техника и 

односа према раду. Преглед просечних оцена на полугодишту по одељењима и разредима 

је следећи:                  

7.разред:   7/1 - 5,00   7/2 - 4,80    7//3 - 4,67, на нивоу разреда 4,82, из области  Цртање и 

сликање и 

8.разред:   8/1 - 4,67  8/2 - 4,85    8/3 -4,83 , на нивоу разреда  4,78, из области Слобоно 

компоновање, Визуелна метафорика и Контраст, јединство и доминанта. 

Ученици су на часовима изборне наставе показали изузетну  креативност и залагање што 

потврђују и просечне оцене. 

 

 

 Физичко васпитање/Физичко и здравствено васпитање  и Изборни спорт                       

( наставница  Јасмина Тешић) 

Сагледавање успеха на полугодишту 

шести разред – 4.70 (4.65,4.80,4.64) 

седми разред – 4.72 (4.68,4.76,4.73) 

Код ученика шесто гразреда у првом полугодишту јео урађено и оцењено следеће: 

Aтлетика (нискистарт и штафетнотрчање), гимнастика(партер), кошарка, полигон. 

Ученици су изузетно добро савладали ове наставне јединице, што показује и просечна 

оцена 4.70, на нивоу целог шестог разреда. Посебно се истиче 6/2, које је остварило 

најбоље резултате (4,80). Након анализе је утврђено да је просечна оцена на полугодишту 

скоро потпуно иста као на тромесечју (4,76 – 4,70). 

Код ученика седмог разреда  у првом полугодишту је обрађено и оцењено следеће: 

Aтлетика (нискистарт, трчањенакраткимстазама и штафетнотрчање), гимнастика(партер), 

одбојка, полигон. Ученици су доста добро савладалио венаставне јединице. Просечна 

оцена на нивоу разреда је 4.72 и када се упореди са оценом на тромесечју примећује се 

значајни напредак (4,57 – 4,72). Одељење 7/1 је значајно побољшало своје резултате (4,33 – 

4,68). 

шестиразред – 4.75(4.65,5.00,4.59) 

седмиразред – 4.89(4.86,4.96,4.85) 



  
ОШ ,,Павле Поповић'' 91 www.ospavlepopovic@edu.rs 

Након анализе овог сегмента оцењивања, утврђено је да је просечна оцена, на нивоу целог 

шестог разреда идентична (4,75 – 4,75). Међутим, уочене су промене у 6/1(4,9 – 4,65), где 

је три ученика направило већи број минуса за опрему (АнђелаИлић, АндреаЈелић и 

МихајлоЛацмановић) и у 6/2(4,85 – 5,00), где су се сви ученици потрудили и остварили 

максималне резултате. Уодељењу 6/3, ученица МилицаЈаковљевић је и даље 

незаинтересована за рад на часу и редовно доношење опреме. 

У седмом разреду је присутно значајно побољшање односа према часу и нанивоу просека 

целог разреда (4,74 – 4,89) и појединачно по одељењима. Ученицикојису у првом 

тромесечју правили више минуса за опрему( Катарина, Зорица, Илија), редовније раде 

физичко и више се труде на часовима. 

Изабрани спорт 

7/1 – Стони тенис (5,00) -  У првом полугодишту, ученици су се упознали са правилимао 

вог спорта, научили су да сервирају, да ударају лоптицу форхендом и да суде. Сви ученици 

су основну технику савладали веома добро.Оцењена су правила, игра (сервис  и одбијање 

лоптице) и суђење (препознавање грешке и бројање поена). 

7/2 и 7/3 – Кошарка (4.79,4.81) - У првом полугодишту, ученици су се упознали са 

правилима овогспорта, поновили основну технику научену у шестом разреду, применили 

технику  игре на један и на два коша. Ученици су заинтересовани  и веома активни на часу. 

Оцењена су правила и шут на кош (техника и прецизност). 

8/2 (4,78) 

У првом полугодишту је оцењено следеће: Атлетика (нискистарт,трчање на кратким 

стазама и штафетно трчање), гимнастика (партер), спортска игра по избору и полигон, као 

и Активност на часу  и редовност ношења опреме. 

Физичко васпитање/Физичко и здравствано васпитање и Изборни спорт                       ( 

Борис Бубало) 

Преглед просечних оцена на полугодишту, из предмета,  у поређењу са тромесечјем (%), 

по одељењима и разредима: 

5.разред  5/1 -(4,72)-4,75   5/2 -(4 ,83)-4,71   5/3 - (4,68)-4,82, на нивоу разреда (4,74)-4,76 

8.разред  8/1 - (4,45)-4,58     8/3 -  (4,72)-4,42 за 2 одељења на нивоу разреда (4,59) - 4,50 

Изборни спорт - 1. полигодиште: 

8.разред  8/1 - 4,84     8/2 - 4,95     8/3 - 4,84 

У петом разреду оцењено је следеће: атлетика,  гимнастика (партр), рукомет (правила и 

основна техника) и полигон спретности.Уочава се мали пад просека у 5/2 одељењу због 

гимнастике и полигона, који су нови изазови  а на које су ученици позитивно реаговали. 

У осмом разреду ученици су оцењивани из елемената гимнастике и полигина спретности, 

где се такође пимећује благи пад просека у 8/3 одељењу, што захтева мало више мотиви- 

сања ученика 

Ученици петих и осмих разреда су актини на часовима, и однос према раду на часовима је 

веома коректан.Ученик, Иван алексић, из 8-1 одељења  и даље има проблем са радом на 

часовима.У решавање проблема су укључени разредни старешина, ППслужба и директор 

школе. 

У оквиру изборног спорта - рукомета, у 8-1 и 8-2, ученици су оцењени из елемената: скок 

шут, контра напад и игра у одбрани (зона 5:1) које су успешно савладали..У 8-2 бадминтон 

је нови спорти ученици су веома заинтересовани што показује и просечна оцена.Оцењно је 

познавање  правила и основи технике.  

4. Наставници су доследни у индивидуалном приступу у раду са ученицима, као и у 

формативном оцењивау у слкаду са исходима и стандардима постигнућа 

ученика.Закључак дискусије је да је и даље потребно радити на мотивацији ученика новим 

методама у настави као и залагати се за набавку наставних срадстава неопходних за 

подизање квалитета наставе и рада са ученицима. 
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5.Анализирани су детаљни извештаји, у електронској форми,  наставника већа о стручном  

усавршавању,  као и број часова.бодова. 

Стручно усавршавање - 

1. полугодиште, 2018/19. 

у установи- 

бр. бодова 
ванустанове 

бр. бодова 

 Илија Спасојевић 29 24 

Тања Веселиновић 26 24 

Јасмина Тешић 105 16 

Борис Бубало 86 16 

Истичу се  залагањем да припреме ученике за такмичења и и успесима  наших ученика на 

спортским такмичењима Јасмина Тешић и Борис Бубало.  
 

6.Угледни час Физичког васпитања - 17.01.2019. 

Одељење 8/2 

Наставна јединица: Полигон спретности и окретности – увежбавање 

Наставник: ЈасминаТешић 

На часу су били: Весна (педагог), Драгана (психолог), ЈеленаЈовановић и ИлијаСпасојевић. 

Ученици су били подељени у мешовите парове.Час је организован у виду такмичења, где 

су се ученици трудили да постигну што бољи резултат.Сви присутни на часу су се 

сложили да је час успешно реализован. Јасно је истакнут циљ часа, ученици су ангажовани 

током целог часа, показују да умеју да примене научено, мотивисани су, присутно је 

међусобно уважавање, најуспешнији ученици су усмено похваљени.Замерка на овом часу 

је непостојање формативног оцењивања,  конкретно – ученици који су усмено похваљени 

су требали да добију оцену или плус у педагошкој свесци.То је била смерница за 

унапређење рада наставника. 

 Наставник: Јасмина Тешић 

7.Под разно: 

Наставници су на анализирали предлог новог педагошког листа, за педагошку свеску 

наставника, који је предложен од стране Стручног већа предмета математика и физика. 

Предлог не садржи све потребне елементе који се оцењују у оквиру предмета обухваћеним 

нашим већем. По узору на њега, али са адекватним елементима оцењивања и праћења 

ученика наставници ће креирати педагошке листове за ученике.Број информација о 

елементима праћења рада и постигнућа ученика ће бити усклађен са бројем часова, 

недељно, по предметима. 

 

 

 Јануар  

Поводом обележавања дана Светог Саве, у нашој школи је одржана приредба.У 

органи-зацији приредбе учествовали су чланови нашег већа, наставник музичке културе 

Илија Спасојевић и  наставница ликовне културе Тања Веселиновић, у сарадњи са 

наставницама српског језика Марином Биорац и Јеленом Игњатовић. Илија Спасојевић је 

реализовао тонску режију, музички део програма а наставница Тања Веселинивић је 

релизовала сценографију са групом ученика  из 3 целине ( средњевековни  замак, планету 

са средњовековном картом  Србије и јесење дрво са голубицом), као и неопходне 

костиме.Наставници су  свој допринос дали и  у драматизацији представе, у чему се 

посебно истакао талентом наставник Илија.Наставници су овим активностима остварили 

по 10 бодова у оквиру стручног усавршавања у установи, што је еквивалент броју часова 

залагања и рада. 

 На састанку су разматрани успех ученика по предметима нашег већа. 
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Музичка култура ( наставник Илија Спасојевић) Сагледавање прати успех ученика из 

предмета, од 5-8. разреда.Оцењивање прати индивидуални развој ученика на ( области - 

певање,свирање, играње, познавање музичких дела , познав ање и примена основне 

музичке писмености) и  рад  ученика и залагање на часовима.Оцењени су у складу са 

исоходима и стандардима постигнућа, формативном и сумативном методом. Констатује се 

благи напредак и мотивацуја ученика у петим,  шестим и седмим резредима док у осмим 

разредима се се издваја одељење 8-1 које по успеху благо стагнира. Одељење 8-2 има 

константан ниво постигнућа  одељење 8-3 се благо истиче по постигнућима у односу на 

прва два.Преглед просечних оцена на тромесечју /%/ и на 1. полугодишту: 

5.разред  5/1  - /3,60/-3,63   5/2 - /3,50/-3,33   5/3 - /3,27/-3,32, на нивоу разреда /3,45/-3,43 

6. разред 6/1 - /3,25/-3.18      6/2 - /3,70/-3,75   6/3 - /3,50/-3,72, на нивоу разреда /3,48/-3,55 

7.разред 7/1 - /2,92/-3,04 7/2 -  /3,12/-3,12  7//3 - /3,19/-3,27, на нивоу разреда /3,07/-3,13 

8.разред  8/1 -/3,74/-3,42  8/2 - /3,10/-3,10   8/3 - /3,63/-3,74, на нивоу разреда /3,50/-3,42 

 На основу статистичких података  ученици постижу очекиван ниво постигнућа. 

Ликовна култура - наставник Тања Веселиновић 

Преглед просечних оцена на полугодишту у поређењу са тромесечјем (%) као и области 

оцењивања: 

5.разред  5/1  - (4,30)-4,63   5/2 -(4 ,50)-4,54   5/3 - (4,02)-4,64, на нивоу разреда (4,30) -4,60  

из  области Линија, и Ритам 

6. разред 6/1 - (4,50)-4,55  6/2 - (4,37)- 4,55  6/3 - (4,40)-4,41,  на нивоу разреда (4,40) - 

4,50изобласти  Слободно ритмичко изражавање, Визуелно споразумевање и Текстура 

7.разред 7/1 - (4,04)-4,68   7/2 - (4,44)-4,44     7//3 -(4,57)-4,50 , на нивоу разреда(4,35) -4,54 

из области Арабеска, Пропорције и Кокпозиција и простор. 

8.разред  8/1 - (3,80)-4,37   8/2 - (4,74)-4,37   8/3 -  (4,42)-4,37, на нивоу разреда (4,37) - 4,37 

из области Слобоно компоновање, Визуелна метафорика и Контраст, јединство и 

доминанта. 

На основу поређења просечних вредности,  види се благи пораст, напредак у раду 

ученикаи. Благи пад , мање залагање постоји код ученика 8-2 и потребно је одељењу више 

подстрека у раду. 

Ученици су оцењeни за практичне ликовне радове из обрађених области, усмено одговаре 

и писане описе својих радова као за домаће задатке и однос према раду.Оцене обухватају 

примену елемената, принципа компоновања, садржаје (теме и мотиве) и примену ликовних 

медија, материјала и техника.Посебни разговори су који су обављени са ученицима код 

којих је примећен пад интересовања за предмет на тромесечју, и нижа постигнућа у односу 

на могућности, мотивисали су ученике у поправљању оцена. 

Цртање, сликање и вајање- 7. и 8. разред- наставник Тања Веселиновић 

Просечне оцене на тромесечју еквивалентне су оценама на 1. полугодишту.Ученици су 

оцењивани из пректични радови, описа композиција радова, примене ликовних техника и 

односа према раду.Преглед просечних оцена на полугодишту по одељењима и разредима 

је следећи: 

7.разред:7/1 - 5,00   7/2 - 4,80    7//3 - 4,67, на нивоу разреда 4,82,из области  Цртање и 

сликање и 

8.разред:   8/1 - 4,67  8/2 - 4,85    8/3 -4,83 , на нивоу разреда  4,78, из области Слобоно 

компоновање, Визуелна метафорика и Контраст, јединство и доминанта. 

Ученици су на часовима изборне наставе показали изузетну  креативност и залагање што 

потврђују и просечне оцене. 

Физичко васпитање/Физичко и здравствано васпитање  и Изборни спорт                       

( наставница  Јасмина Тешић) 

Сагледавањеуспеханаполугодишту 

шестиразред – 4.70 (4.65,4.80,4.64) 
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седмиразред – 4.72 (4.68,4.76,4.73) 

Код ученика шестог разреда у првом полугодишту је обрађено и оцењено следеће: 

Aтлетика (нискистарт и штафетнотрчање), гимнастика(партер), кошарка, полигон. 

Ученици су изузетно добро савладали ове наставне јединице, што показује и просечна 

оцена 4.70, на нивоу целог шестог разреда.Посебно се истиче  6/2, које је остварило 

најбоље резултате(4,80). Након анализе је утврђено да је просечна оцена на полугодишту 

скоро потпуно иста као на тромесечју(4,76 – 4,70). 

Код ученика седмог разреда  у првом полугодишту  је обрађено и оцењено следеће: 

Aтлетика (ниски старт, трчање на кратким стазама и штафетно трчање), 

гимнастика(партер), одбојка, полигон. Ученици су  добро савладали ове наставне 

јединице.Просечна оцена на нивоу разреда је 4.72 и када се упореди са оценом на 

тромесечју примећује се значајни напредак (4,57 – 4,72). Одељење 7/1 је значајно 

побољшало своје резултате (4,33 – 4,68). 

Активност на часу и редовно ношење опреме: 

Шести разред – 4.75(4.65,5.00,4.59) 

Седми разред – 4.89(4.86,4.96,4.85) 

Након анализе овог сегмента оцењивања, утврђено је да је просечна оцена, на нивоу целог 

шестог разреда идентична(4,75 – 4,75). Међутим, уочене су промене у 6/1(4,9 – 4,65), гдеје 

три ученика направило већи број минуса за опрему(АнђелаИлић, АндреаЈелић и 

МихајлоЛацмановић) и у 6/2(4,85 – 5,00), где су се сви ученици потрудили и остварили 

максималн ерезултате. Уодељењу 6/3, ученица Милица Јаковљевић је и даље 

незаинтересована за рад на часу и редовно доношење опреме. 

У седмом разреду је присутно значајно побољшање односа према часу и на нивоу просека 

целог разреда (4,74 – 4,89) и појединачно по одељењима. Ученици који  су у првом 

тромесечју правили више минуса за опрему(Катарина, Зорица, Илија), редовније раде 

физичко и више се труде на часовима. 

Изабрани спорт 

7/1 – Стони тенис (5,00) -  У првом полугодишту, ученици су се упознали са правилима 

овог спорта, научили су да сервирају, да ударају лоптицу форхендом и да суде. Сви 

ученици су основну  технику савладали веома добро.Оцењена су правила, игра(сервис  и 

одбијање лоптице) и суђење(препознавање грешке и бројање поена). 

7/2 и 7/3 – Кошарка(4.79,4.81) - У првом полугодишту, ученици су се упознали са 

правилима овог спорта, поновили основну технику научену у шестом разреду,применили 

технику у игри на један и на два коша. Ученици су заинтересовани  и веома активни на 

часу. Оцењена су правила и шут на кош(техника и прецизност). 

8/2 (4,78) 

У првом полугодишту је оцењено следеће: Атлетика(ниски старт,трчање на кратким 

стазама и штафетно трчање), гимнастика(партер), спортска игра по избору и полигон, као 

и Активност на часу  и редовност ношења опреме. 

Физичко васпитање/Физичко и здравствено васпитање и Изборни спорт                       ( 

Борис Бубало) 

Преглед просечних оцена на полугодишту, из предмета,  у поређењу са тромесечјем (%), 

по одељењима и разредима: 

5.разред  5/1 -(4,72)- 4,75   5/2 -(4 ,83)-4,71   5/3 - (4,68)-4,82, на нивоу разреда (4,74)- 4,76 

8.разред  8/1 - (4,45)-4,58     8/3 -  (4,72)-4,42 за 2 одељења на нивоу разреда (4,59) - 4,50 

Изборни спорт - 1. полигодиште: 

8.разред  8/1 - 4,84     8/2 - 4,95     8/3 - 4,84 

У петом разреду оцењено је следеће: атлетика,  гимнастика (партр), рукомет (правила и 

основна техника) и полигон спретности.Уочава се мали пад просека у 5/2 одељењу због 

гимнастике и полигона, који су нови изазови  а на које су ученици позитивно реаговали. 
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У осмом разреду ученици су оцењивани из елемената гимнастике и полигина спретности, 

где се такође пимећује благи пад просека у 8/3 одељењу, што захтева мало више мотиви- 

сања ученика 

Ученици петих и осмих разреда су актини на часовима, и однос према раду на часовима је 

веома коректан.Ученик, Иван алексић, из 8-1 одељења  и даље има проблем са радом на 

часовима.У решавање проблема су укључени разредни старешина, ППслужба и директор 

школе. 

У оквиру изборног спорта - рукомета, у 8-1 и 8-2, ученици су оцењени из елемената: скок 

шут, контра напад и игра у одбрани (зона 5:1) које су успешно савладали..У 8-2 бадминтон 

је нови спорти ученици су веома заинтересовани што показује и просечна оцена.Оцењно је 

познавање  правила и основи технике.  

4. Наставници су доследни у индивидуалном приступу у раду са ученицима, као и у 

формативном оцењивау у слкаду са исходима и стандардима постигнућа 

ученика.Закључак дискусије је да је и даље потребно радити на мотивацији ученика новим 

методама у настави као и залагати се за набавку наставних срадстава неопходних за 

подизање квалитета наставе и рада са ученицима. 

5.Анализирани су детаљни извештаји, у електронској форми,  наставника већа о стручном  

усавршавању,  као и број часова.бодова. 

Стручно усавршавање - 

1. полугодиште, 2018/19. 

у установи- 

бр. бодова 
ванустанове 

бр. бодова 

 Илија Спасојевић  29      24 

Тања Веселиновић      26      24 

Јасмина Тешић     105 16 

Борис Бубало      86      16 

Истичу се  залагањем да припреме ученике за такмичења и и успесима  наших ученика на 

спортским такмичењима Јаснина Тешић и Борис Бубало.  
 

Одржан је огледни час Физичког васпитања - 17.01.2019. Одељење 8/2Наставнајединица: 

Полигонспретности и окретности – увежбавање Наставник: ЈасминаТешић                         

На часу су били: Весна (педагог), Драгана (психолог),ЈеленаЈовановић и ИлијаСпасојевић. 

Ученицисубилиподељени у мешовитепарове.Часјеорганизован у видутакмичења, 

гдесусеученицитрудилидапостигнуштобољирезултат.Свиприсутниначасусусесложилидаје

часуспешнореализован.Јаснојеистакнутциљчаса, ученицисуангажованитокомцелогчаса, 

показујудаумејудапримененаучено, мотивисанису, присутнојемеђусобноуважавање, 

најуспешнијиученицисуусменопохваљени.Замерканаовомчасујенепостојањеформативного

цењивања, конкретно – ученицикојисуусменопохваљенисутребалидадобијуоценуилиплус 

у педагошкојсвесци.Тојебиласмерницазаунапређењераданаставника. 

 Наставник: Јасмина Тешић 

Наставници су на анализирали предлог новог педагошког листа, за педагошку свеску 

наставника, који је предложен од стране Стручног већа предмета математика и физика. 

Предлог не садржи све потребне елементе који се оцењују у оквиру предмета обухваћеним 

нашим већем. По узору на њега, али са адекватним елементима оцењивања и праћења 

ученика наставници ће креирати педагошке листове за ученике.Број информација о 

елементима праћења рада и постигнућа ученика ће бити усклађен са бројем часова, 

недељно, по предметима. 

Фебруар 
Ради унапређења компетенција, у погледу  оцењивања, наставници су на Наставничком 

већу(26.02.),  присуствовали предавању о принципима, основама оцењивања (исходи/ 

образовни стандарди и нивои постигнућа), о врстама, кључним функцијама, као  и 
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начинима и поступцима оцењивања. Предавање је конципирано у облику презентације а 

акценат је био на формативном оцењивању.Аутор презентације „ Формативнно 

оцењивање“ је  педагог школе, Весна Рудић.Наставници нашег Стручног већа су 

анализирали врсте,начине и поступке реализације оцењивања на часовима, у складу са 

природом предмета, у циљу унапређења наставе и учења. 

Присуством на предавању наставници (Илија Спасојевић, Јасмина Тешић и Тања 

Веселиновић) су остварили по 2 бода у оквру стручног усавршавања и установи. 

 
   По окончаном реновирању дела школе, од 25. фебруара, настава ликовне културе одвија 

се у ликовном кабинету.Тим поводом је постављена изложба радова ученика од 5-8. 

разреда.Поставка садржи радове настале на часовима ликовне културе и цртања, сликања и 

вајања. Заступљене су разноврсне теме и теххнике.Назив изложбе био је симболичан Прва 

ирложба у ликовном кабинету -2019. 

Број бодова остварених овом активниошћу је 3 у оквиру установе. 

 

Март 

  На ванредном састанку нашег Стручног већа одржаном 14.03.2019. предложени су 

уџбеници  за пети разред основне школеза школску 2019/20. годину, уз образложења 

наставника. 

Избор уџбеника за пети разред основне школе из предмета Ликовна култура  
На основу Закона о основама образовања и васпитања, Закона о уџбеницима и наставним 

средствима, као и Каталогаодобрених уџбеника, у оквиру Стручног већа предлажем 

следећи уџбеник за 5. разред: 

Наслов: Ликовна култура 5, издавач „ Едука“, аутор: Јован Мрђеновачки, број и датум 

решења министра: 650-02-00081/2018-07 од 27.04.2018. године. 

Уџбеник је прилагођен новом плану наставе и учења, оријентисан на исходе, прегледан и 

садржајан.Усклађен је са стандардима квалитета уџбеника.Садржи објашњења, на 

једноставан начин, у складу са узрастом ученика којима је намењен, као и пажљиво 

одабране примере слика уметничких дела и инспиративне илустрације.Уџбеник обилује 

разноврсним занимљивим задацима за анализу, поређења и дискусију што је подстицај 

развијању стваралачког размишљања ученика. 
 

  Наставник ликовне културе: Т. Веселиновић 

Избор уџбеника за пети разред основне школе из предмета музичка култура  
Предлажем уџбеник за пети разред основне школе у издању Завода зауџбенике,аутора др. 

ГорданеСтојановић и Милице Рајчевић,број и датум решења министра:650-02-00145/2018-

07 од 25.4.2018.Уџбеник је прилагођен новом плану и програму и поседује одличне 

примере и илустрације који ће ученицима бити занимљивији од претходних издања.Осим 

наведеног, методолошки је прилагођен за адекватно и поступно учење, како историје 

музике тако и правилног учења основне музичке писмености.Уџбеник обилује добрим 

избором музичких примера, од обредних/традиционалних преко староградских, дечијих, 

домаћих и страних песама. 

Превасходно бирам овај уџбеник због доброг методолошког приступа аутора. 

                                   Наставник музичке културе:  И.Спасојевић 

 

 

Поред ванредног састанка нашег Стручног већа одржаном 14.03.2019. на коме су 

предложени су уџбеници  за пети разред основне школе за школску 2019/20. годину, 

образложења наставника, одржан је и редовни састанак 29.03.2019. године на коме су 

анализирани резултати такмичења: 
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Музичка култура 

Општинско такмичење из певања у оквиру такмичења „Златна сирена“ одржано је у 

Културном центру Барајево 12.03.2019. године. Учествовали су ученици: Лазар Поповић 

8/1, Теодора Драшковић 7/2, Сара Поповић 5/2, Милица Поповић7/1 и Петра Радусиновић 

7/2. 

Сара Поповић је освојила 3. место у категорији „ Изворна народна песма“, а Милица 

Поповић је освојила 2. Место у категорији „ Домаћа забавна песма“.Ученице се нису 

пласирали на градско такмичење према пропозицијама такмичења. 

 Наставник музичке културе:  Илија Спасојевић 

Физичко васпитање 

Одбојка  

Унутародељенска такмичења су одржана у периоду од 10.12. до 14.12.2018. године. 

Међуодељенска такмичења су одржана 24.12. и 26.12.2018. године.  

Општинско такмичење је одржано 16.01.2019. године, за све четири екипе. Девојчице 

седмог и осмог разреда су биле боље од вршњакиња из ОШ ''Кнез Сима Марковић'' и 

пласирале су се на градско такмичење, док су млађе девојчице и дечаци изгубили. 

Градско такмичење је одржано у хали ''Импулс'', на Новом Београду. Девојчице наше 

школе играле су против девојчица из ОШ ''Бранко Ћопић''. Изгубиле су резултатом           

2-0. 

Наставница физичког васпитања:  Јасмина Тешић 

Кошарка  

Унутародељењска такмичења су одржана у периоду од 25.02.-01.03.2019. ,Међуодељењска 

такмичења су одржана 04.03. и 06.03.2019. године. 

Општинско такмичење је одржано 15.03.2019., у нашој школи и учешће су узеле све 4 

групе, од којих су се на градско такмичење пласирале девојчице 7/8 разреда, победивши 

резултатом 14:0. 

Због организације такмичења четвртих разреда, у нашој школи, у исто време када је и 

градско такмичење у кошарци, морали смо по први пут да одустанемо од учешћа. 

                                                                     Наставник физичког васпитања: Борис Бубало  

Ликовна култура 

Заинтересовани ученици седмог разреда (5 ученика) реализовали су ликовне радове за 

ликовни конкурс Црвеног крста Барајево на тему „Крв живот значи“.Само рад ученице 

Петре Радусиновић 7/2 послат је на такмичење, јер задовољава пропозиције ликовног 

конкурса и ученица је испоштовала рок за предају рада.У наредном месецу се очекују 

резултати конкурса. 

У току је реализација радова, заинтересованих  ученика, за Бијенале уметничког дечијег 

израза (организатори: Културни центар Панчево и УГ БУДИ) -8. БУДИ ликовни конкурс 

са темом: „Оно што те чини срећним-ом!“. 

                                                                     Наставница ликовне културе:Тања Веселиновић 

Изложба ликовних радова  

У месецу мрту, 28.03.2019.године, постављене су 2 изложбе ликовних радова ученика 5. 

разреда под називом „Облици“, у оквиру стручног усавршавања наставника у установи (3 

сата/бода).Изложени су најуспешнији радови ученика сва три одељења ( теме: Пећински 

цртеж, Археплошко налазиште Винча као инспирација за ликовно стваралаштво и Облици 

у природи - кањон Антилопе).Радови су остварени комбимованим техникама. Поствљена 

је и 1. Самостална изложба ученика Ненада Радовића из 5/2 одељења који се истиче 

изузетним талентом.Ужирирању радова учествовали су ученици 5/2 одељења. 

Презентације уџбеника  

У нашој школи су одржане 2 презентације уџбеника за 5. разред, са анализом и 

дискусијом: 1.Издавачке куће Едука (12.03.) и БИГЗ школства (13.03.).На презентацијама 
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је присуствовала и учествовала у дискусијама наставница ликовне културе Тања 

Веселиновић  чиме је остварила 4 бода/ сата у оквиру стручног усаврћавања у установи. 

Селфи истраживање 

У оквиру поступака самовредновања рада наше школе, чланови нашег већа су учествовали 

у Селфи истраживању ( „SELFIE 2018.19., session 2“) Европске комисије, попуњавајући 

електронским путем анонимне упитнике.Добили су сертификате и 1 бод/сат у оквиру 

стручног усавршавања у оквиру установе. 

Извештавање са састанка Педагошког колегијума 

Руководилац већа, Тања Веселиновић, саопштио је члановима већа закључке - одлуке са 

састанка Педагошког колегијума одржаног 28.03.2019.У оквиру евалуације Школског 

развојног плана анализирана је евалуација часова наставника и дате су смернице за бољу 

евалуацију.Потребно је да евалуација часа/теме садржи анализу следећих елемената : 1. 

Облик рада, 2.Метод рада, 3.Оствареност циљева/исхода 4.Међупредметне 

компетенције/Корелације и 5. Активност ученика. Скала  вредновања часа у односу на 

постигнуте циљеве/исходе:изузетно успешан,веома успешан,добар,  делимично добар и 

неуспешан. 

Такође донета одлука да наставници  креирају Упутства за ученике која садрже критеријум 

оцењивања у оквиру предмета.Упутства ће од следеће школске године бити истакнута у 

учионицама/сали за физичо васпитање.  

 

Април 

 

 На састанку Стручног већа вештина, одржаном 25.04.2019., у присуству свих чланова 

већа, реализоване су планиране тачке дневног реда за месец април. 

1.Анализиран је успех ученика, одељења и разреда (од 5-8.), на трећем тромесечју школске 

2018-19-године, кроз извештаје предметних наставника. 

Музичка култура (наставник Илија Спасојевић) 

Сагледавање успеха на трећем класификационом периоду прати анализу и синтезу просека 

као и на предходном периоду (полугодишту) из предмета музичка култура, од 5-8. 

разреда.Оцењивање прати индивидуални развој ученика на 2 нивоа: 1. Оцењивање по 

областима- певање,свирање, играње, познавање музичких дела , познавање и примена 

основне музичке писмености, којим се оцењују бројчано - ниво стандарда постигнућа, и 2. 

Рад ученика, залагање, интересовање, став, умешност и креативност се оцењују описно у 

педагошкој свесци и утичу на коначну, закључну оцену. Оцене на другом тромесечју 

односно трећем класификационом периоду, изведене су на основу формативног праћења 

ученика и сумативним путем изведене као закњучне. Просечне оцене: 

5-1  3.38       6-1  3,60      7-1  3,44        8-1  3,00 
5-2  3,50       6-2  4,15      7-2  3,00        8-2  2,84 
5-3  3,82       6-3  3,52      7-3  2,59        8-3  2,56 
Пети разреди, просек:  3,57 
Шести разред, просек: 3,76 
Седми разред, просек:  3,00 
Осми разред, просек:   2,80 
Критеријум оцењивања је спроведен у складу са правилником о оцењивању у основној 

школи и примећује се благи напредак у постигнућу код петих и шестих разреда док 

седмии осми стагнирају у односу на већину. Такав резултат се често понавља из разлога 

што старији  ученици стављају акценат на друге предмете, нарочито осми разреди што је 

разумљиво и у складу је са оптерећеношћу ученика. Оно што примећујем је да ученици по 

инерцији очекују лакши критеријум из "споредних" предмета, нарочито оних које немају 

на завршним тестовима, како би се фокусирали на оне "важније". 
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Ликовна култура ( наставница Тања Веселиновић) 

Анализиран је успех ученика петог разреда по одељењима.Просечне оцене  су: 5/1  - 4,69   

5/2 - 3,92   5/3 - 4,24, на нивоу разреда 4,28.Ученици су оцењени за практичне радове 

различитим техникама из области Облик ( карактеристике и врсте облика, мотиви из 

природе, окрижења и културно историјског наслеђа). У 5-2 одељењу просечна оцена је 

нижа у односу на ранија постигнућа, због проблема спремношћу за рад групе ученика 

(6).Са ученицима је обављен разговор, у циљу мотивације за даљи рад и учење.5-1 

одељење је похваљено за изузетну активност на часовима.                                                                                                                                                    

6. разред - Просечне оцене су : 6/1 - 3,90  6/2 - 4,356/3 - 3,77,  на нивоу разреда 

4,01.Ученици су оцењени за практичне радове из области Светлин и Боја.Просечне оцене  

у 6- 1 и 6-3 одењељу су ниже у односу на просек на 1.тромесечју и полугодишту ( за 0,20- 

0,50) због проблема са редовним доношењем прибора, материјала и блокова, који је 

присутан код група ученика ( 4  до 6 ученика по одељењу).Са групама ученика су 

обављени разговори и биће им пружена додатна подршка на часовима, како би поправили 

оцене.Похваљено је 6/2 одељење за залагање на часовима.7.разред- Просечне оцене су: 7/1 

- 3,96   7/2 - 4,04     7//3 - 4,35 , на нивоу разреда 4,12.Ученици су оцењени за ликовне 

радове из  области Композиција и простор ( ритмичко компоновање у простору).Са 

ученицима 7-1 одељења (7 ученика), због недовршавања радова и нижих оцена обављени 

су мотивациони разговори како би поправили оцене са тромесечја.Похваљено је 7/3 

одељење за активност и залагање на часовима.8. разред - Просечне оцене су: 8/1 - 3,84  8/2 

- 3,69  8/3 - 3,68, на нивоу разреда 3,74. Ученици су оцењени за ликовне радове и примену 

наученог из области Контраст, јединство и доминанта (контраст и јединство у композицији 

на задате теме).Иако су ученици врло добро усвојили и применили градиво, постоји 

тенденција опадања просека, нарочито у 8-3 одељењу (за 0,70), и зато је са ученицима сва 

три одељења обављено неколико разговора на тему учења, рада, залагања и развијања 

стваралачког потенцијала, са циљем подстицања ученика у поправљању оцена. 

Цртање, сликање и вајање( наставница Тања Веселиновић) 

7. разред -Ученици изборних група (7-1, 7-2 и 7-3) оцењени су за ликовне радове из 

области Сликање ( примена хармоније и молског кључа - мртва природа).Просечне оцене 

су: 7/1 - 5,00 7/2 - 4,80 7/3 - 5,00.Ученици су изузетно активни и креативни на 

часовима.8.разред - Ученици изборних група су оцењени за ликовне радове (примена 

доминанте на задату тему) из области Контраст, јединство и доминанта, као и описе 

примене доминанте у композицијама.Просечне оцене су: 8/1 - 4,56  8/2 - 4,85 8/3 - 

5,00.Ученици су похваљени за креативност и оригиналност у процесу стварања ликовних 

радова. 

2. Наставници су доследни у оцењивању у складу са исходима и стандардима постигнућа 

ученика.У настави је присутан индивидуални приступ у раду са ученицима, као и у 

оцењивау.Поређењем оцена ученика и формативних оцена у педагошкој документацији 

наставника утврђено је да је критеријум оцењивања усклађен у великој мери.На основу 

анализе оцењиваног градива и активности утврђена је скала, које се наставници 

подржавају,а која оквирно, процентуално исказује усвојеност исхода/стандарда:                                    

60 % - оцена 2, 70% -оцена 3, 80% - оцена 4 и 90% -оцена 5.  

Физичковаспитање/ Физичко и здравственоваспитање(наставница Јасмина Тешић) 

Вежбенасправама и тлу/гимнастика:шестиразред – 3.99 (3.95,4,00,4.01)седмиразред – 4.38 

(4.28, 4.43,4.44) 

Кодученикашестогразредајеоцењенпрескоккозлића – 

згрчка.Ученицисуврлодобросавладалиовунаставнујединицу, штопоказује и просечнаоцена 

3.99, нанивоуцелогшестогразреда.Кодученикаседмогразредајеоцењенпрескоккозлића – 

разношка и 
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згрчка.Ученицисудостадобросавладалиовенаставнејединице.Просечнаоценананивоуразред

аје 4.38. 

Активностначасу и редовностношењаопреме:шестиразред – 

4.79(4.75,4.95,4.68)седмиразред – 4.82(4.96,4.88,4.61) 

Кодученикаобаразреда, премапросечнојоцени, можесезакључитидасуученици у 

великојмериактивниначасовима и редовни у доношењуопреме.У оценујеукључено и 

залагањеученикаваннаставе 

(такмичења).Следећиученицисеиздвајајуповеомалошемодносупремачасу(великибројминус

азанедоношењеопреме): НенадМаксимовић 7/3, СлободанМаринковић 7/3  и ИлијаКојчић 

7/3. Саученицимајеобављенразговор и договореноједаредовноносеопремузачас. 

Обавезнефизичкеактивности – 5,00 

УоквиручасоваОбавезнихфизичкихактивности, оцењенјестонитенис – 

игра.Ученициизсватриодељењасуодличносавладалиовунаставнујединицу и 

свисудобилиоцену – одличан (5). 

Изабраниспорт( наставница Јасмина Тешић) 

Кошарка (7/2,7/3) – 5,00 

Изизабраногспорта – кошарке, 

оцењенајеигранадвакошаузпоштовањеосновнихправилаигре.Ученицисуодличносавладали

овунаставнујединицу, штосеможевидетипопросечнојоцени – 5,00. 

Стонитенис (7/1) – 5,00 

Изизабраногспорта – стоногтениса, 

оцењенајеиграузпоштовањеосновнихправила.Ученицисуприменилинаучено у игри – 

сервис,ударцифорхендом и бекендом, бројањепоена, уочавањегрешака. 

Свиученицисуодличносавладалиовунаставнујединицу. 

 

Физичковаспитање/ Физичко и здравственоваспитање( наставникБорис Бубало) 

8/2 – ФизичковаспитањеПрескоккозлића – разношка и згрчка – 4,72Активностначасу и 

редовностношењаопреме – 5,00 

Физичковаспитање/ Физичко и 

здравственоваспитањеДруготромесечје:Петиразред:Рукомет:– 4.76 (4.69,4.86,4.72) 

Кодученикапетогразредајеоцењеноследеће :сналажење у 

одбрамбенимзадацима,каопознавањеправилаигрекрозигрунадвагола. 

Ученицисуизузетнодобросавладалиовенаставнејединице, штопоказује и просечнаоцена 

4.76, нанивоуцелогпетогразреда.Вежбенасправама:Карике: 

мадајепредвиђенодасправабудеоцењена,одлучиосамдајезасавладавањеисте и 

привикавање,потребновишевременаодпредбиђена 4 часа,пасмо у 

педагошкојдокументацијизаовугодинустављалисмајлићеуместооцена.Атлетика:У 

петимразредимајепопланупредвиђенСКОК У ВИС техником; 

маказице;идецасуоцењенапонормативимакојиважевећ 30 

година,асвизнамодасуспособностиумногомеумањенекодвеликогбројадеца,паје,логично,ире

зултатбиослабији.Децасамостално и 

успешноизводепрескокализбогмањкамоторичкихпредиспозиција,гојазности,неактивности,

нисмониочекивалибољерезултате..Петиразред:-- 3.97  (4.25,3.89,3.77) 

Осмиразред:Заодноспремапредметукао и активностначасусмо у 

првомпериодупослераспустакористилиКошарку,гдесмокрозигрупратилипратилинивопозна

вањаигре и правилакао и нивонапреткаодпрошлегодине.Оценуизтактичко-

техничкогзнањаћедобитинапроверикрајемгодине.Вежбенасправама:СаставнаКАРИКАМА,за

дечаке и НИСКОЈ ГРЕДИ задевојчицеједаонеочекиванодобререзултате,обзиромдасеради о 

новимсправама у употреби. 
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Осмиразред: 4.45 

(4,23,4.67Одбојка:Оцењенојеследеће:горњисервис,смечпрекомрежеузасистенцијутехничар

а,блокирањесмеча у паровима и пријемлопте. 

Осмиразред.4.67(4.56,4.78)Активностначасу и редовностношењаопреме:петиразред – 4.63 

(4.72,4.62,4.56)осмиразред – 4.36(4.21,4.33,4.54) 

Кодученикаобаразреда, премапросечнојоцени, можесезакључитидасуученици у 

мањојмериактивниначасовима и редовни у доношењуопреме,уодносунапрвотромесечје. У 

оценујеукључено и залагањеученикаваннаставе 

.Следећиученицисеиздвајајуповеомалошемодносупремачасу(великибројминусазанедонош

ењеопреме, незаинтересованостзарадначасу): ИванАлексић(уопштенеради и 

неносиопремуодпочеткагодине).Кодосталихученикакојисубилиопоменутинаполугодишту,

стањесепоправило,збогсвестидасеближикрајгодине и 

даћеимоценаиззалагања,веомаутицатиназакључнуоцену. 

 Наставници су доследни у оцењивању у складу са исходима и стандардима постигнућа 

ученика.У настави је присутан индивидуални приступ у раду са ученицима, као и у 

оцењивау.Поређењем оцена ученика и формативних оцена у педагошкој документацији 

наставника утврђено је да је критеријум оцењивања усклађен у великој мери.На основу 

анализе оцењиваног градива и активности утврђена је скала, које се наставници 

подржавају,а која оквирно, процентуално исказује усвојеност исхода/стандарда:                                    

60 % - оцена 2, 70% -оцена 3, 80% - оцена 4 и 90% -оцена 5.  

 Дан школе                                                                                                                                 

Поводом обележавања Дана школе, у Дому културе у Вранићу је 1.04.2019. године 

одржана приредба.У организацији приредбе учествовали су чланови нашег већа, наставник 

музичке културе Илија Спасојевић и  наставница ликовне културе Тања Веселиновић, у 

сарадњи са наставницама српског језика Марином Биорац и Јеленом Игњатовић. Илија 

Спасојевић је реализовао тонску режију, припремио музички део програма а наставница 

Тања Веселинивић је, са групом ученика,  релизовала сценографију  (Пролећни предео и 

елементе ентеријера за драмски део приредбе). Наставници су овим активностима 

(временски интервал реализације од 25-31. марта) остварили по 7 бодова у оквиру 

стручног усавршавања у установи, што је еквивалент броју часова залагања и рада. 

Стручно предавање - Наставничко веће                                                                                                                  

На наставничком већу, 5.04.2019. године, чланови нашег већа (Тања Веселиновић и 

Јасмина Тешић) присуствовали су стручном предавању под називом  „Читање својих 

ученика и подешавање у настави према томе“.Предавање је одржала учитељица Сузана 

Јевтић. У свом предавању ичитељица је истакла значај развијања емпатије наставника 

према ученицима као и значај флексибилности наствника у наставном процесу. 

Ликовна култура: Ликовни конкурси и Изложба ликовних радоваУ оквиру стручног 

усавршавања наставника реализована су 2. ликовна конкурса:  1.За Међународни бијенале 

уметничког дечијег израза - 8.БУДИ, област визуелна уметност, заинтересовани и 

талентовани ученици 7. и 8. разреда (20), остварили су радове на тему конкурса: 

Илустрација срећних тренутака, одабраним техникама.Улога наставника је била 

организаторска, мотивациона и жирирање радова.Петнаест радова који су у складу са 

пропозицијама, послато је на конкурс.2.За Конкурс за избор најлепшег рукописа 

ћириличног писма ( организатор Српско просвјетно и културно друштво“ Просвијета“- 

Дервента), талентовани ученици 5-8. разре-да (6), остварили су калиграфске радове, у 

складу са пропозицијама: исписивање текста о Ускрсу ћириличним писмом.Радови су 

послати на конкус.Улога наставника била је припрема ученика за конкурс и жирирање 

радова. Овим активностима наставник је остварио по 3 бода, укупно 6 бодова стручног 

усавршавања у установи.Изложба ликовних радова (22.04. 2019.)                                                                                                                                    

У ликовном кабинету  и холу школе постављена је изложба радова ученика 8. разреда, на 
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тему „Сфера и светлост“.Трдимензионални радови комбинованом техником постављени су 

у учионици, а пано са фотографијама најинспиративнијих радова у холу(3 бода у оквиру 

стручног усавршавања у установи). 

Клетова презентација на тему „ Стручне консултације посвећене дигиталним 

учионоцама“одржана је у нашој школи 24.04.2019.Наставници су упознати са дигиталним 

мултимедијалним пдф-ом и начинима комуникације наставника и ученика преко 

презентоване платформе.Из нашег већа презентацији је присуствоваала наставница 

ликовне култура Тања Веселиновић (1 бод стручног усавршавања у установи). 

Мај 

На ванредном састанку нашег Стручног већа одржаном 27.05.2019.године,  у присуству 

свих чланова већа, предложени су уџбеници  за шести разред основне школе за школску 

2019/20. годину, уз  краћу дискусију и образложења наставника. 

Избор уџбеника за шести разред основне школе из предмета Ликовна култура  
На основу Закона о основама образовања и васпитања, Закона о уџбеницима и наставним 

средствима, као и Каталога одобрених уџбеника, у оквиру Стручног већа предлажем 

следећи уџбеник за 6. разред: 

Наслов: Ликовна култура 6, издавач „ Едука“, аутори: Драган Ђорђевић и Зоран 

Игњатовић, број и датум решења министра: 650-02-00441/2018-07 од 11.04.2019. године.       

Уџбеник је усклађен са захтевим новог Програма наставе и  учења за 6. разред.Савремен је и 

оријентисан на интреактивну наставу.Терминологија је прилагођена узрасту ученика а  

примери репродукција су добро одабрани .Радни налози у својим захтевима повезују 

претходно стечена знања са новим, актуелним садржајима и упућују ученике, на креати- 

вне активности и стваралачки рад. Уџбеник садржи корелације са осталим наставним 

предметима и корисне интернет стране. 
 
Наставник ликовне културе: Тања Веселиновић 

Избор уџбеника за шести разред основне школе из предмета Музичка култура  

Предлажем уџбеник за 6. Разред основне чколе у издању „Завода за уџбенике“, аутора др 

Гордане Стојановић и Милице Рајчевић, број и датум решења министра:                              

650-02-00078/2019-07 од 11.04.2019. године.Уџбеник је прилагођен плану и програму и 

поседује одличне примере и илустрације.Методолошки је прилагођен за поступно учење и 

обилује добрим избором музичких примера.Превасходно бирам овај уџбеник због 

методолочког приступа аутора.                           Илија Спасојевић 

На састанку нашег Стручног већа одржаном 31..05.2019.године,  у присуству свих чланова 

већа, реализоване су планиране тачке дневног реда за месец мај.  

Ликовна култура - Посета Музеју афричке уметности и такмичење ученика  „Импресије о 

Африци. 

 Дана, 29.05.2019. реалзована је посета Музеју афричке уметности у Београду, у оквиру 

које је група ученика  7. разреда (15) учествовала  на такмичењу под називом „Импресеије 

о Африци“.Ученици су имали прилику да виде две изложбе:1.Сталну поставку артефаката 

и дела традиционалне уметности западне Африке и  2.изложбу савремених фотографија - 

Тренуци савременог живота у источној Африци, као и да чују приче кустоса Марије 

Милош о поставкама, веровањима, и обичајимаразличитих народа афричког континента.У 

такмичарском делу (ликовној радионици), ученици су цртали одабране мотиве (предмете и 

дела) и оживљавали ликовним средствима приче и митове које су на њих оставиле утиске. 

Донаторски концерт 

Дана 31.05.2019. године, у Дому културе у Вранићу, одржан је донаторсли концерт у 

организацији иреализацијинаше школе, у сврху прикупљања средставаза набавку 

разгласног система, у временском интервалу од 18оо-20оо часова.Учешће на концерту су 

узели ученици наше школе са фолклорном тачком, акустичниоркестар „Академија звука“ и 
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школски бенд који је пратио ученике, вокалне солисте.У организацији и учешћу на 

концерту наставник музичке културе Илија Спасојевић остварио је 10 бодова, у оквиру 

стручногусавршавања у установи, што је релативан еквивалент уложеном труду. Концерт 

је био успешан и посећен. 

 Наставници су доследни у оцењивању у складу са исходима и стандардима постигнућа 

ученика.У настави је присутан поред фронталног и групног и  индивидуални приступ у 

раду са ученицима, као и у оцењивању.Поређењем оцена ученика и формативних оцена у 

педагошкој документацији наставника утврђено је да је критеријум оцењивања усклађен у 

великој мери.На основу анализе оцењиваног градива и активности поштована је скала, ко 

која оквирно, процентуално исказује усвојеност исхода/стандарда постугнућа ученика:   60 

% - оцена 2, 70% -оцена 3, 80% - оцена 4 и 90% - оцена 5.  

Пролећни крос је био заказан за 10.05.2019. године, када је био предвиђен и крос      РТС-

а.Ученици су се на часовима редовне наставе спремали за крос.Због лоших временских 

услова (кишни период) крос је отказан. 

Ове школске године школа није расписала тендер за организовано летовање 

ученика.Разлог за то је мали број пријављених ученика за летовање, углавном због 

економских разлога. 

Изложба ликовних радова - 20.05.2019. 

20.05.2019. године постављене  судве изложбе најуспешнијих ликовних радова ученика 7. 

разреда, у холу школе и ликовном кабинету. Тема/ назив поставке био је „Хармонија у 

ентеријеру“, а радови су остварени комбинованим сликарским и цртачким техника- 

ма.Изложба је организована у оквиру стручног усавршавања наставника, у циљу 

промоције стваралаштва ученика наше школе.Остварен број бодоваје 3, еквивалентно 

потребном времену за прикупљање радова, жирирање и реализацију поставке. 

У временском интервалу од 18.03.-27.05.2019. године, наставница Ликовне културе, Тања 

Веселиновић, реализовала је 7 часова Калиграфске радионице са групом заинтересованих 

ученика, у циљу промоције  лепоте ћириличног писма као и развијања вештине и ликовних 

способности ученика (7 бодова у оквиру стручног усавршавања у установи). 

20.05.2019. одржано је стручно предавање „Превенција наркоманије“, од стране др 

Гордане Боровић.Предавању је испред нашег већа присуствовала наставница ликовне 

културе, Тања Веселиновић, и тиме остварила 2 бода у оквиру стручног усавршавања у 

школи. 

Неодржан интердисциплинарни час - предмети Ликовна и Музичка култура, планиран је за 

реализацију у 5. разреду, последње недеље маја, али је технички проблем утицао да поново 

не буде реализован.Рачунар у мултимедијалној учионици - библиотеци није био у 

функцији. 

Наставник Борис Бубало није одржао угледни час предвиђен планом због здравствених 

проблема ( боловање). 

Јун 

На састанку стручног већа одржаном 24.06.2019. године, у присуству свих чланова већа 

разматране су планиране теме горе наведеног дневног реда, кроз анализе, дијалоге и 

дискусије чланова већа  

1.У ликовном кабинету постављена је завршна, Јунска ижзложба ликовних радова ученика 

од 5- 7. разреда, предвиђена годишњим планом рада.Поставка је садржала радове 

остварене на часовима ликовне културе као и на часовима цртања, сликања и вајања, са 

темама: 5.разред- Орнаментални облици, 6. разред- Импресионистичка слика и 7. разред-

Хармонија у молском кључу.На ликовним остварењима ученика заступљене су разноврске 

цртачке и сликарске технике као и обиље креативних идеја преточених у  оригиналне 

композиције радова.Изложба је презентација ликовног стваралаштва ученика 
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 На састанку су чланови нашег већа разматрали успех ученика/ одељења по предметима 

кроз излагање наставника, дијалог и дискусију. 

 

Музичка култура - наставник Илија Спасојевић 

 

Сагледавање прати успех ученика из предмета, од 5-8. разреда, на крају школске   2018-19. 

године .Оцењивање прати индивидуални развој ученика на ( области - певање,свирање, 

играње, познавање музичких дела , познав ање и примена основне музичке писмености) и  

рад  ученика и залагање на часовима.Оцењени су у складу са исоходима и стандардима 

постигнућа, формативном и сумативном методомНа крајушколске године из предмета 

музичка култура, постигнути су следећи просеци: 

5-1 (3.67) 5-2 (3.75) 5-3 (3.73) 6-1 (3.90) 6-2 (4.40) 6-3 (3.95) 7-1 (3.64) 7-2 (3.60) 7-3 (3.50) 8-

1 (4.11) 8-2 (3.84) 8-3 (4.11)  

Просек петих разреда је 3.71 што представља благи напредак у односу на полугодишњи, 

просек шестих је 4.08 што представља озбиљнији помак на боље, поготову у савладавању 

практичних захтева, и коришћења мелодијских инструмената. Просек седмих разреда је 

3.58 што је нека врста стагнације с обзиром да ученици генерално имају потешкоће са 

теоријом и историјом и то је образац који се понавља у седмим разредима. Просек омих 

разреда је 4.00 што је и очекивано. Ученици су просто више учили и трудили се да што 

боље прођу на крају школске године.  

Ликовна култура  - наставница Тања Веселиновић 

Преглед просечних оцена на крају школске године,  поређење са просечним оценама са 

полугодишта  (%) као и области оцењивања у другом полугодишту: 

5.разред  5/1  - (4,63)-4,46   5/2 -(4,54)-4,50   5/3 - (4,64)-4,64, на нивоу разреда (4,60) -4,53- 

области Линија, Облик и Визуелно споразумевање; 

6. разред 6/1 - (4,55)-4,65  6/2 - (4,55)- 4,60  6/3 - (4,41)-4,23,  на нивоу разреда (4,50) - 4,49- 

области Светлина и Боја; 

7.разред 7/1 - (4,4,68)-4,71   7/2 - (4,44)-4,40     7//3 -(4,50)-4,69 , на нивоу разреда(4,54) -4,60  

-  области Кокпозиција и простор, Обједињавање покрета, игре и звука и Фотографија; 

8.разред  8/1 - (4,37)-4,70   8/2 - (4,37)-4,63   8/3 -  (4,37)-4,79 на нивоу разреда (4,37) - 4,70 -  

области Контраст, јединство и доминанта и Слободно компоновање и фантастика. 

На основу поређења просечних вредности,  види се благи пораст, напредак у раду ученика 

већине одељења. Благи пад , мање залагање постоји код ученика 5/1 и 6/3 одељења у 

којима је процентуално мања група ученика (30%) имала проблем у савладавању 

теоријског дела градива као и проблем са спремношћу за часове(блок, прибор, 

материјал...).Ученици осмог разреда постгли су знатно бољи успех него на 

полугодишту.Уложили су значајан труд како би поправили оцене и тиме обезбедили бољи 

просек за упис у средње школе, али и како би доказали да могу више да постигну. 

Ученици су оцењивани за практичне ликовне радове из обрађених области, усмено 

одговарање (теорија форме и примери уметничких дела - уметничко наслеђе) и писане 

описе својих радова, за домаће задатке и однос према раду.Оцене обухватају примену 

елемената, принципа компоновања, садржаје (теме и мотиве) и примену ликовних медија, 

материјала и техника.Ученици су оцењивани у сладу са исходима/стандардима 

постигнућа.Посебни разговори су који су обављени са ученицима код којих је примећен 

пад интересовања за предмет на тромесечју, и нижа постигнућа у односу на могућности, 

мотивисали су већину ученика у активнијем учешћу на часовима и поправљању оцена. 

Цртање, сликање и вајање- 7. и 8. разред- наставник Тања Веселиновић 

Просечне оцене на крају школдке годинеуглавном су еквивалентне су оценама са 1. 

полугодишта. Ученици су оцењивани из пректични радова, описа композиција радова, 
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примене ликовних техника и односа према раду. Преглед просечних оцена на 

полугодишту и крају школске године, по одељењима и разредима је следећи: 

7.разред:   7/1 - 5,00 -5,00   7/2 - 4,80- 4,80    7//3 - 4,67- 5,00, на нивоу разреда 4,82 - 4,93 из 

области  Сликање и вајање; 

8.разред:   8/1 - 4,67- 4,67   8/2- 4,85- 4,85    8/3 -4,83- 5,00 , на нивоу разреда  4,78- 4, 84 из 

области :Контраст, јединство и доминанта, и Слободно компоновање и фантастика. 

 Ученици изорних група из 7/3 и 8/3 одељења истакли су се у активностима на часовима у 

односу на полугодиште. Ученици свих изборних група  су на часовима изборне наставе 

показали изузетну  креативност у индивидуалним и групним радовима  што потврђују и 

просечне оцене. 

Физичковаспитање/ Физичко и здравственоваспитање- наставница ЈасминаТешић 

Разматрање и оценауспеханакрајушколске 2018/19.године 

шестиразред – 4.74 (4.65,4.80,4.77) 

седмиразред – 4.73 (4.79,4.68,4.73) 

Кодученикашестог и седмогразреда у другомполугодиштујеобрађено и оцењеноследеће: 

Aтлетика (бацањекугле), гимнастика(прескок), кошарка, одбојка(игра) и активностначасу 

и редовностношењаопреме. 

Наконанализејеутврђенодајепросечнаоцена у другомполугодишту (4,74(шести) – 

4,73(седми)) скоропотпуноистакао у првом(4,70 – 4,72). Ученицикојисубилиактивни у 

првомполугодишту,и у другомсунаставилисарадом и залагањем. 

Најслабијерезултатесупостиглиследећиученици: МилицаЈаковљевић 

6/3(незаинтересованазарад, неактивнаначасу, недоносиредовноопрему), 

КатаринаСтанковић 7/1 (неактивнаначасу, недоносиредовноопрему) и ИлијаКојчић 7/3 

(нередовнодоношењеопреме). Овимученицимаједатсаветзадаљирад и напредовање у 

следећојшколскојгодини. 

У 8/2 је у другомполугодиштуобрађено и оцењеноследеће:гимнастика (прескок), одбојка 

(игра), атлетика (бацањекугле) и активностначасу и редовностношењаопреме. У 

односунапрвополугодиште (4,78),у 

другомсеуочавамалопобољшањепросечнеоценеодљења(4,84). 

Ученицисубилиактивнитокомцелегодине. 

Изабраниспорт 

7/1 – Стонитенис (5,00) -  У другомполугодишту, акценатјебионаигри и 

увежбавањусервиса. Ученицисупоказалидасусавладалиосновеовогспорта, а њиховтруд и 

залагањесеогледа у закљученимоценама. 

7/2 и 7/3 – Кошарка(4.84,4.88) - У другомполугодишту, 

ученицисунаставилисаувежбавањемкошаркашкеигре, а 

највишесерадилонаодбрани.Високапросечнаоцена у обаодељења 

(4,86)указујенатодасуученицисавладалиосновуигре и дасубиливеомаактивни. 

Контролнамерења – школска 2018/19. 

У 

јунумесецујеспроведеноконтролнотестирањемоторичкихспособностиученикаодпетогдоос

могразреда.Резултатисупоређенисарезултатимаученикасасептембарскогтестирања.Одрађе

нисуиститестови, а резултатипоказујунапредаквећинеученика у 

свиммоторичкимспособностима.Свакиученикјеобавештен о свомнапредку, а  

ученицимакојинисуостварилибољерезултате, датјесаветкакоданаставесавежбањем 

Физичковаспитање/Физичко и здравствановаспитање и Изборниспорт- наставник 

Борис Бубало 

Прегледпросечнихоценанакрајугодине, изпредмета,  упоређењусатромесечјем (%), 

поодељењима и разредима: 

5.разред  5/1 -(4,75)- 4,92   5/2 -(4 ,71)-4,83   5/3 - (4,82)-4,91, нанивоуразреда (4,76)- 4,88 
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8.разред  8/1 - (4,58)-4,79     8/3 -  (4,42)-4,47за 2 одељењананивоуразреда (4,50) - 4,63 

Изборниспорт - 1.крајгодине: 

8.разред  8/1 - 4,84     8/2 - 5,00    8/3 - 4,79 

У петомразредуоцењенојеследеће: атлетика,(скок у вис-маказице,истрајнатрчања-

припремазакрос и бацањекугле-иззасука),рукомет-крозигру-познавањеправилаигре и 

применастеченихзнањаизтехнике и 

одбрамбенихзадатака.Попросекујевидљиводасуученицисавладалипланомпредвиђенесадрж

аје,савеликимуспехом и дасупоказализавиданнивознањаали и 

интересовањазановетеме.Целагенерацијајемотивисаназарад и 

често,великавећина,желидасепроширесадржаји и дабудуштоактивнији. 

У осмомразредуученицисуоцењиванииз : атлетике(скок у вистехником-

флоп,истрајнатрчања--припремазакрос и бацањекугле-техникаклизногкорака),одбојка-

горњисервис,смеч и пријемсервиса и рукомет-игра-

применасвихусвојенихелеменататехнике и 

варијантиодбрамбенихзадатака.Обзиромдарукометуче 4 године,нивознања и 

вештинанијеназадовољавајућемнивоу,посебно у 8-3.Одбојка јемалобоља,поготову у 

сегментупознавањаправилаигре,доксудостигнућа у елементиматехнике,скромна. 

Учениципетих и осмихразредасуактининачасовима, и 

односпремарадуначасовимајевеомакоректан.Ученик, Иваналексић, из 8-1 одељења  и 

даљеимапроблемсарадомначасовима.Урешавањепроблемасуукључениразреднистарешина, 

ППслужба и директоршколе. 

У оквируизборногспорта - рукомета, у 8-1 и 8-2, ученицисуоцењениизелемената: скокшут, 

контранапад и игра у одбрани (зона 5:1) којесууспешносавладали..У 8-2 

бадминтонјеновиспорт и ученицисувеомазаинтересоваништопоказује и 

просечнаоцена.Оцењенојепознавањеправила и основитехнике,као и применаистих у игри. 

3.НаНаставничкомвећузаосмаке, 3.6.2019.године, похваљенајеДушицаТодоровић 8/3, 

збогизузетнихрезултата у стонотенискомшколскомспорту. Освојенодруго и 

трећеместонаградскомтакмичењу и 

четвртонарепубличком,омогућилисудаДушицадобијеПосебнудипломуизфизичкогваспита

ња. 

ПоредДушице, похваљенаје и АндреаЈеремић 5/3, којајесаДушицомучествовала и 

наградском и нарепубличкомтакмичењу у стономтенису. 

 

Чланови већа су израдили глобални план рада већа  за следећу школскугодину .Кроз 

дијалог и дискусију ревидирали су и допунили постојећи план који је усклађен са 

календаром свих активности наставника наћег стручног  већа.  

 

 

 За руководиоса већа једногласно је изабрана наставница физичког васпитања 

ЈасминаТешић. 

 На основу допуне Правилника о програму наставе и учења за 6. и 7. разред договорено је 

да наставници унесу промене у годишњи план, у форми која је у Школском програму, по 

повратку са годишњих одмора. 

Потребно је да наставници обаве анализу наставних средстава које су користили и дају 

предлоге за набавку нових , неопходних за  реализацију наставе и ваннаставних 

активности.Овом темом чланови већа ће се детаљније бавити у месецу септембру нове 

школске године. 

 Последње недеље месеца августа биће заказан и одржан  додатни, ванредни састанак већа 

са темама: 

1.Стручно усавршавањеу установи и ванустанове - анализа 
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2.Разно 

Август                         
На састанку стручног већа одржаном 26.08.2019. године, у присуству свих чланова већа 

анлизирани извештаји о стручном усавршавању чланова нашег већа, у установи и ван 

установе. Истакли су се наставници Физичког васпитања и Физичког и здравственог 

васпитања.Наставница Јасмина Тешић је остварила 114 сати/бодова у установи, а ван 

установе 24 сата.Наставник Борис Бубало је остварио 98 сати у установи и 16 сати ван 

установе.                                                                                                                                

Наставник Музичке културе је остварио 52 сата/бодова у установи и 24 у установи. 

Наставница Ликовне културе је остварила 71 сат/ бод у установи и 24 сата ван 

установе.Дана 23.08.2019. у нашој школи је реализован семинар „Обука за финансијско 

описме- њавање у систем образовања и васпитања Републике Србије.Наставница Јасмина 

Тешић је похађала семинар (8 сати/бодова).Наставници су на семинару усвојили знање о 

начинима описмењавања ученика кроз часове - пројекте у оквиру различитих предмета и 

часове одељењског старешине. 

У Вранићу, дана  26.08. 2019. 

   

 

Известиоц рада већа:       Руководиоц већа: 

И. Спасојеовић                                     Т. Веселиновић 

 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА (БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА) 

 

 Стручно веће биологија и хемија је у току првог полугодишта одржало састанке 

који су предвиђени Школским планом и програмом. 

  Усвојен је план рада Већа, одржано и анализирано иницијално тестирање, 

испланиран распоред контролних задатака и утврђен редослед држања огледних и 

угледних часова. 

 Са ученицима који су имали недовољне оцене на тромесечију и полугодишту, 

појачан је рад на часовима допунске наставе у циљу постизања бољих резултата. 

 У настави се користе расположива савремена наставна средства. 

 У новембру месецу 29.11.2018.године ученици су посетили  Фестивал науке. 

 У децембру месецу 12.12.2019.године  наставница физике и хемије Јелена Видић 

одржала је угледни час из хемије- Структура атома.Израда модела структуре атома. 

 Одржано је школско такмичење из хемије на коме су  пласман на наредно 

такмичење постигли следећи ученици: Давид Михаиловић( VII-3), БојанаЂурђевић 

(VII-1), Милица Радосављевић (VII-1), Теодора Драшковић( VII-2), Сара Јелић (VII-

2),Теодора Драговић (VII-2),Петра Радусиновић(VII-2), Лазар Поповић( VIII-1),  

Анђела Лазаревић( VIII-1). 

 На општинском такмичењу пласман за градско такмичење оствариле су: Милица 

радосављевић 7/1, Теодора Драшковић 7/2, Теодора Драговић 7/2 и Петра 

Радусиновић 7/2. 

 На градском такмичењу Милица радосављевић и Петра Радусиновић освојиле су 

треће место. 
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 Одржано је школско такмичење из биологије на коме су пласман на опстиско 

остварили: Давид Михаиловић 7/3, Исидора Весић 7/2, Лазар Поповић 8/1, Сергеј 

Џогаз 7/3, Стефан Пантић 8/3 и Анђела Лазаревић 8/1, Сара Јелић 7/2. 

 На градско такмичење су се пласирали Давид Михаиловић, Лазар Поповић и Сара 

Јелић 

 Чланови Већа биологија су у мају месецу изабрали уџбенике за шести разред  које 

ће користити у настави  у школској 2019/2020. години: 

 Биологија: Издавач: “ ГЕРУНДИЈУМ”, Наслов уџбеника  Биологија за шести разред 

основне школе, Аутори: Тихомир Лазаревић, мр Весна Миливојевић, др Тијана 

Пребићевић и др Томка Миљановић, Број и датум решења 

министра/покрајинског секретара:   

  650-02-00051/2019-07 од 21.5.2019.године 

 

 У овој школској години нису одржани угледни часови из биологије. 

 Наставница  хемије Јелена Јовановић  одржала је  угледни час 23.5.2019.године  у 

четвртом разреду  на тему Смеше где је остварена корелација седмог и четвртог 

разреда.  

 Чланови  Већа су  Славица Миљковић наставник биологије, Тамара Досевска 

наставник биологије, Јелена Јовановић наставник  хемије и Јелена Видић наставник 

физике и хемије за руководиоца Већа за школску 2019/2020 . годину изабрана  је 

Јелену Јовановић наставник хемије. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

Стручно веће из области разредне наставе је реализовало све планиране активности за 

школску 2018/19. годину , кроз састанке који су се редовно одржавали по Годишњем 

плану. Веће су чинили сви учитељи од првог до четвртог разреда, а руководилац Већа је 

била Драгана Гогић. 

 

Реализоване су следеће активности: 

 

− Планирање годишњих и месечних планова учитеља 

− Анализа Иницијалних тестова из области Српског језика, Математике, Природе и 

друштва(Света око нас) 

− Праћење реализације индивидуалних наставних планова рада, анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају сваког класификационог периода 

− Континуирана сарадња са директором, ПП службом и секретаријатом школе 

− Размена искустава међу колегама из редовног процеса наставе, из комбинованих 

одељења, као и са колегама који раде са ученицима по ИОП-у 

− Реализација и анализа огледног часа који су одржале учитељице Јадранка Мацура 

(Природа и друштво- Србија, моја домовина) и Радица Ђорић ( Природа и друштво- 

Смеше) 

− Реализација и анализа угледних часова које су одржале учитељице Сузана Јевтић 

(Математика- Рачунским изразима до пословице)  и Оливера Поповић Митић. 

− Реализација и анализа тематских дана које су одржали сви учитељи:  

− I1 Здрава храна 10.05.2019. 

− I2 Пролеће 03.04.2019. 

− I3 Ускрс 25.04.2019. 
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− I4 и III5 Сналажење током дана, временске одреднице 13.05.2019. 

− II1 Лето 07.06.2019. 

− II2 Дан шарених јаја 25.04.2019. 

− II3 У свету бајки 06.06.2019. 

− II4 и IV4 Свети Сава 28.01.2019. 

− III1 Геометријски облици 23.05.2019. 

− III2 Култура 29.05.2019. 

− III3 Ускрс 22.04.2019. 

− III4 Свети Сава 28.01.2019. 

− IV1 Хајде да се дружимо 13.06.2019. 

− IV2 Хајде да се дружимо 13.06.2019. 

− IV3 Бајка 29.05.2019. 

− Учешће учитеља у активностима школе око обележавања Светог Саве, Дана школе, 

Дечје недеље, Недеље здраве исхране, одељењских приредби, излета, рекреативне 

наставе... 

− Припрема ученика за такмичења и анализа постигнутих резултата 

− Сарадња учитеља са локалном заједницом (ватрогасци, Црвени крст, Центар за 

културу Барајево) 

− Избор уџбеника за први разред и други разред. Након презентација и анализе 

учитељи су се определили за уџбенике издавачке куће Нови Логос. 

 

− Стручно усавршавање учитеља и анализа посећених семинара: ,,Тематски и 

интердисциплинарни приступ планирању наставе“ 22. и 23.09.2018. године у ОШ 

,,Павле Поповић“, Вранић; ,,Отворена учионица“ 04.02.2019. године у ОШ ,,Павле 

Поповић“, Вранић; ,,Од пројектне наставе ка ученичком предузетништву“ 

07.02.2019. године у ОШ ,,Павле Поповић“, Вранић; ,,Ванучионичке активности у 

дигиталном окружењу“ 23.02.2019. године у ОШ ,,Павле Поповић“, Вранић; 

,,Изазови подучавања“ 09.03.2019. у ОШ ,,Никола Тесла“, Винча. 

− Стручно усавршавање учитеља кроз присуство на трибинама Архимедеса на 

Учитељском факултету у Београду и презентацијама уџбеника (БИГЗ, Пројектна 

настава- Сања Благданић, Клетт, Нови Логос, Фреска) 

− Анализа завршних тестова из области Српског језика, Математике, Природе и 

друштва односно Света око нас 

− За руководиоца Стручног већа из области разредне наставе у наредној школској 

години 2018/19. изабрана је Драгана Гогић, а за записничара Милена Јанковић.  

 

    

7.1.2 СТРУЧНИ ТИМОВИ 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

У протеклој школској години превенцијом насиља се бавио Стручни тим за заштиту 

деце и ученика од насиља, у саставу: 

 

Симка Вукојевић, педагог/Весна Рудић, педагог 

Драгана Николић, психолог 

Милица Војводић, наставник енглеског језика  
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Момчило Вулевић, наставник техничког образовања 

Ирина Стефановић, наставник разредне наставе 

Јадранка Мацура, наставник разредне наставе 

Слађана Дамевић, наставник разредне наставе 

Милан Митић, наставник разредне наставе 

Дејан Тмушић, секретар школе 

Јела Стевановић, директор 

 

 

- Утврђивање чланова Стручног тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања.  

- У току ове школске године одржано је  пет редовних планираних по Годишњем плану,  

један ванредни састанак поводом разматрања сумње на дискриминацију наставника 

према ученику, осам састанака мини тимова који су се састајали поводом разматрања 

актуелних проблема, одн. насилних понашања ученика. 

- Евиденција ученика са ризичним понашањем од првог до осмог разреда. 

- Саветодавни рад са ученицима који показују ризично понашање. 

- У току школске године спроведена је анкета о насиљу у школи на почетку другог 

полугодишта  

- Анализа резултата анкета и поређење са прошлом годином.  

- У оквиру обележавања Дана толеранције 16. новембра урађени су пригодни панои у 

млађим разредима.  

- Реализација часова одељенског старешине са темом превенције насиља.   

- Формирање Вршњачког тима за заштиту од насиља ,,Чувари мира'' (анкетирање свих 

предложених ученика од 5. до 8. разреда). 

- Реализација избора најбољег друга/другарице у свим одељењима од првог до осмог 

разреда. 

 

 Вања Лазић 1/1 

 Лена Јоксић 1/2 

 Магдалена Ађанчић 1/3 

 Филип Грубић 1/4 -3/5 

 Милица Ђоинчевић 2/1 

 Јања Поповић 2/2 

 Димитрије Пушић 2/3 

 Филип Маринковић 2/4-4/4 

 Јован Поповић 3/1 

 Страхиња Радовановић 3/2 

 Емилија Добрић 3/3 

 Сава Урошевић Лазић 3/4 

 Ивана Милошевић 4/1 

 Лука Бибић 4/2 

 Николина Комазец 4/3 

 Лука Томашевић 5/1 

 Зорица Ристић 5/2 

 Алекса Радосављевић 5/3 
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 Елена Јаковљевић 6/1 

 Лука Јордановић 6/2 

 Аљоша Петровић 6/3 

 Јован Поповић 7/1 

 Исидора Весић 7/2 

 Михајло Обрадовић 7/3 

 Милица Јелић 8/1 

 Велимир Радуловић 8/2 

 Душица Тодоровић 8/3 

 

- Давање предлога и подстицање разноврсних ваннаставних активности (нове секције) и 

организованих дружења у просторијама школе (журке, прославе...). 

- Постављена је ,,Кутија поверења'' у матичној школи у Вранићу (чланови Тима су у 

сарадњи са педагошко-психолошком службом одговарали на постављена питања из 

кутије). 

- Међусобно информисање и консултације чланова Тима о појединачним случајевима 

насиља.  

- Презентација стручног скупа ,,Вршњачко насиље у школама'' (психолог, Драгана 

Николић) организованог у сарадњи Друштва учитеља Београда и Америчке амбасаде.  

- У четвртом и шестом разреду, као и три наставне јединице у првом разреду на једном 

ЧОС-у месечно су гостовали представници МУП-а са различитим темама из области 

превенције насиља и очувања безбедности уопште: 

 

 Заштита од техничко-технолошке опасности природних непогода, 

 Заштита од пожара, 

 Безбедност деце у саобраћају, 

 Полиција у служби грађана, 

 Превенција и заштита деце од трговине људима, 

 Насиље као негативна друштвена појава,  

 Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

 

- Одржано предавање у седмим разредима на тему ,,Малолетничка деликвенција и 

кривична дела специфична за школску омладину“ у сарадњи са Одељењем за 

сузбијањем малолетничке деликвенције; 

- У оквиру програма за превенцију употребе дроге и опојних средстава одржано је 

предавање ученицима седмог разреда  

- У сарадњи са Удружењем пензионисаних полицајаца одржано је предавање на тему 

опојних средстава и болесни зависности у осмим разредима наше школе, 

- Реализација радионица са темом превенција болести зависности у организацији Црвеног 

крста за ученике осмог разреда  

- Планирање стручног усавршавања за наредну школску годину. 

- Сарадња са Центром за социјални рад Барајево. 

- Сарадња са Полицијском управом Барајево. 

- Сарадња са Домом здравља Вранић. 

- Састављање  Годишњег извештаја  Стручног  тима за школску 2019/20.годину. 

- Састављање  Годишњег  плана рада  Стручног тима за школску 2020/21.годину. 
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ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

 

Школске 2018/19. године у школи је постојао Вршачки тим у саставу: 

 

 Милан Маринковић, 5/2 

 Михајло Ђорђевић, 5/2 

 Јана Јоксић, 6/3 

 Јован Поповић, 7/1 

 Барбара Петровић, 7/1 

 Анђела Лазаревић, 8/1 

 Тијана Луковић, 8/2 

 Анита Грабунџија, 8/3 

 Милица Завођа, 8/3 

 

Координацију и супервизију рада Вршњачког тима су радиле педагог и психолог школе. 

 

Активности које је Вршњачки тим реализовао и у којима је учствовао у току школске 

године су: 

 

 Формирање тима и утврђивање чланова тима (анкетирање ученика од 5. до 8. 

разреда које су  предложиле њихове одељенске старешине и одабир тима је 

реализовао Стручни тим за за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања).  

 Одржана је радионица се циљем међусобног упознавања чланова Тима, развоја 

сарадње и међусобне комуникације, као и информисања чланова са пољем 

деловања Тима и начином рада. 

 ,,Кутија поверења'' (израда ,,Кутије поверења'' и упутства за њено коришћење; 

Кутија се  налази у холу школе и намењена је подстицању комуникације, сарадње и 

боље атмосфере у школи; доступна је свим ученицима од првог до осмог разреда и 

пружа могућност ученицима да дају своје предлоге, коментаре, критике или да 

постављају питања о темама од значаја за њих и њихове вршњаке).  

 

 Учествовање у акцији ,,Најбољи друг/другарица'' (промоција акције, информисање 

о значају акције, добробити и вредности пријатељства, учешће у припреми 

похвалница и предаја похвалница на ученичкој приредби поводом Дана школе,  

1.4.2019. године). Акција је као прошле године обухватила сва одељења, из матичне 

школе, као и оба подручна одељења у Мељаку и Шиљаковцу. 

 

 Састављање Годишњег извештаја рада Вршњачког тима за школску 2018/19. 

годину. 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
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Током школске 2018/19.године Тим за вредновање и самовредновање је радио на следећим 

областима:                                                                                                                                         

-Постигнућа ученика                                                                                                                        

-Настава и учење                                                                                                                                     

-Подршка ученицима                                                                                                                      

У оквиру ових области Тим је анализирао следеће:                                                  

Постигнућа ученика на крају сваког квалификационог периода у сарадњи са ПП 

службом.Тим је на крају сваког квалификационог периода урадио анализу успеха ученика 

као у млађим,тако и у старијим разредима.Направљена је и паралела,односно поређење са 

истим периодом претходне школске године и запажено је да су подаци значајно 

промењени у односу на претходну школску годину : 98% ученика остварило је позитиван 

успех.Број ученика који имају недовољне оцене је 10,што је мање у односу на прошлу 

школску годину.У млађим разредима немамо ученике са недовољним оценама,као што је 

то био случај прошле школске године.Немамо ученике који су неоцењени.Такође је 

направљен и осврт на ученике који наставу похађају по ИОП-у и на постигнућа која су 

проистекла из тог облика наставе.Од почетка  школске године наставу по ИОП-у3 

(енглески језик) пратила 4 ученика ,по ИОП.у 1 иде 10 ученика,док по ИОП.у 2 иде 5 

ученика. На основу извештаја ПП службе извршена анализа изостанака,како 

оправданих,тако и неоправданих.Извршено је и поређење са претходном школском 

годином и запажено је да број изостанака у односу на претходну школску годину  смањен.                                            

У односу на претходну школску годину такође је смањен број изречених васпитно-

дисциплинских мера.                                                                                                           

Чланови Тима проучили Правилник о стандардима квалитета рада установе од 

02.08.2018.године и распоредили су Области квалитета постојећим тимовима.За област 

квалитета 1:Програмирање,планирање и извештавање и за Област квалитета 

6:Организација рада школе,управљање људским и материјалним ресурсима задужен је Тим 

за обезбеђивање квалитета и развој установе.За област 2 : Настава и учење,Област 

квалитета 3 : Образовна постигнућа ученика и за Област квалитета 4 : Подршка 

ученицима,задужен Тим за вредновање и самовредновање рада школе,за  Област квалитета 

5 : Етос задужени су сви Тимови.                                                           16.10.2018.године 

формиран је Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе.Увидом у Годишњи план 

рада овог тима       закључили смо да ће се  рад овог тима базирати ће се на оспособљавању 

наставничког кадра за ес-дневник и на стручном усавршавању наставника и да ће се 

радити на мотивисању ученика да учествују на такмичењима.                               У току 

године чланови Тима су анализирали анкету Подручје вредновања:Квалитет школских 

постигнућа,коју су попуњавали ученици 4.разреда.Охрабрајући податак  је да 96,30% 

ученика оцењује  као Врло важну тврдњу ,, Знам како да чувам природу '' и ,,Пажљиво 

слушам другог док говори''. Анкетирани сви наставници разредне наставе.У односу на 

ученичку анкету примећује се да нема одговора који су означени са  Неважно или Мало 

важно.За подручје вредновање Планирање и припремање,анкетирани су наставници и на 

основу одговора можемо да закључимо да се посебан значај придаје  планирању наставе.                                                                                                                        

У фебруару месецу одржана је ванредна седница Тима због упознавања са новим 
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Правилником о вредновању квалитета установе од 15.02.2019.Како нови Правилник 

налаже,вредновање рада школе вршиће се кроз самовредновање и спољашње 

вредновање.У складу са тим,школа је у обавези да самовредновање спроводи сваке године 

по појединим областима квалитета,а сваке 4.или 5.- у целини.Састав Тима треба да буде 

проширен - поред постојећих чланова,укључити представнике Ученичког парламента и 

јединице локалне самоуправе.Такав састав треба да буде именован  на период од годину 

дана.                                                                                                                                             

Тим је  анализирао  Извештај директора о свом раду од 03.09.2018.до 28.02.2019.и 

закључио је се у оквиру својих надлежности Директор  посвећено бавио бројним задацима 

на различитим пољима за добробит школе.                                                                                     

Такође урађена је анализа Плана за унапређење квалитета рада школе из области квалитета 

2 –Настава и учење и закључено да су мере за унапређење квалитета рада школе су 

детаљно донете и представљене кроз циљеве,задатке,активности,носиоце посла,динамику 

и документацију за сваку одређену меру.                                                       На основу 

документације извршена је анализа Пробног пријемног испита за ученике 8.разреда.Ове 

године чланови Тима су имали извештај  сваког предметног наставника и на основу 

њихове анализе  дошли до закључка да су наставници у глобалу задовољни резултатима 

теста и знају  да треба да обрате пажњу на области које су ученицима највише задавале 

потешкоће и да интезивно раде на њиховом отклањању на редовним часовима као и 

часовима допунске,додатне и припремне наставе,како би  ученици добро урадили завршни 

испит.                                                                                                            Завршни испити су 

одржани 17.јуна :српски језик,19.јуна :комбиновани и 20.јуна:математика.57 ученика 

8.разреда је остварило просечан број бодова : српски језик 10,6 ;математика 9,19 и 

комбиновани тест 8,63.Резултати теста из математике су видно бољи у односу на 

претходне године.                                                                                Извршена је и анализа 

анкете  за ученике 8.разреда за подручје вредновања Квалитета школских постигнућа 

3.1.1.Квалитет знања,где ученици наводе  као Тачно тврдњу да пријемни испит може  да се 

положи са стеченим знањима у школи и Врло важно тврдњу  да  са знањима стеченим  у 

школи , без додатних часова ,могу да одговоре  на захтеве наставника и да  положе 

пријемни испит за средњу школу.                                                          Анализа анкете 

Мотивисаност ученика 3.1.4. коју су попуњавали ученици старијих разреда  који похађају 

додатну наставу показала  да је наставник охрабрује  дете  да  учествује на такмичењу и 

помаже му  да се припреми  за такмичење. 

Анкету Вредности код ученика 3.1.5. радили су  ученици 5.разреда и највећи број ученика 

сматра да је врло важно да се поштују правила понашања у школи,да се поштују правила 

рада у групи и у тиму.                                                                                                                         

У марту месецу Министарство просвете,науке и технолошког развоја РС и Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања је обавестио школу о могућности употребе 

Селфи инструмената за коришћење у процесу самовредновања дигиталне зрелости 

школе.Школа је узела  учешће у анкетирању,које  је обухватило           следеће тематске 

области:       Област А:Руковођење,област В : Инфраструктура и опрема,област С : 

Континуирани професионални развој.област D : Настава и учење,област Е : Вредновање и 

област F: Дигитална компетенција ученика. У анкетирању су учествовали руководство 
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школе,наставници,ученици старијих разреда и ученици 3. и 4.разреда. На основу 

инструмената  Селфи истраживања,које  је ослонац школама за интеграцију дигиталне 

технологије у школску праксу,школа је окренута континуираном професионалном развоју.           

Анализирајући рад Тима за заштиту од насиља о безбедности и сигурности ученика 

запазили смо да је у току ове школске године било мање проблема,него претходних 

година.                                                                                                                                  

Педагошко – инструктивни рад за школску 2018/19. годину, су обављали : директор, 

психолог и педагог школе. Ове школске године посећено је укупно 50 часова наставе (нису 

урачунати посећени часови педагога на замени од почетка септембра до 9. децембра, 2018. 

године).  Од тога 39 часова редовног педагошко-инструктивног рада, 2 угледна часa и 2 

огледна, планиранирана у оквиру Стручног већа разредне наставе, 4 угледна и 3 огледна 

часа планиранирана у оквиру Стручних већа из области предмета, као и један час по 

позиву наставника. Приликом посете часовима и праћењу остварености стандарда у 

оквиру области квалитета Настава и учење, посебна пажња је поклоњена следећим 

показатељима: 2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења (76%), 2.1.2. Ученик 

разуме објашњења упутства и кључне појмове (72%), 2.5.1. Наставник и ученици се 

међусобно уважавају (72%), 2.3.1. Активности ученика показују да су разумели предмет 

учења на часу (67%), 2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим (67%). 

Након одржаног часа, кроз индивидуалне разговоре са наставницима детаљно су 

анализирани часови и оствареност стандарда. Такође, дате су и препоруке за унапређивање 

образовно-васпитног рада.                                                                             Анализа резултата 

такмичења ученика,као и претходних  година, односиће се само на резултате општинских 

и градских такмичења.На основу прикупљених података Тим је запазио да је у  односу на 

претходне школске године знатно повећан   број ученика који  су учествовали на 

такмичењима и остваривали солидне  резултате.Можемо бити задовољни бројем ученика 

који су учествовали и ове године на спортским такмичењима и остваривали одличне  

резултате.Поред ових такмичења ученици су  узели учешће и у следећим активностима 

такмичарског карактера:Мала сирена,Сто младих талената,Рецитаторско такмичење,Не 

прљај ,немаш изговор, Љубав није само реч,Мајска песничка сусретања,Ликовни 

конкурси,такмичења Црвеног крста,математичко такмичење ,,Мислиша“,Оловко не 

ћути.На овим такмичењима ученици су остваривали одређене резултате. 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Протекле школске године чланови Тима за инклузивно образовање су били: 

 

 Јелена Игњатовић, наствник српског језика (записничар) 

 Оливера Поповић Митић, наставник разредне наставе 

 Радица Ђорић, наставник разредне наставе (координатор) 

 Весна Рудић, педагог 

 Драгана Николић, психолог 
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Активности којима се Тим бавио ове године су: 

 

 

- Утврђивање чланова Стручног тима. 

- У току протекле школске године одржано је пет редовних и један ванредни 

састанак Тима за инклузивно образовање. 

- Саставање Годишњег извештаја за школску 2018/19.годину. 

- Састављање Годишњег плана рада за школску 2019/20. годину. 

- Анализа досадашњег рада Стручног тима за ИО. 

- Евидентирање нових ученика који ће наставу пратити по ИОП – у.  

- Допуна листе предмета за поједине ученике  који наставу већ похађају по ИОП –у. 

- Увођење нових наставника у рад са ученицима који прате наставу по ИОП –у. 

- Индивидуалне консултације са наставницима који пишу и спроводе ИОП. 

- Праћење реализације наставе по ИОП-у. 

- Упознавање Наставничког већа са новим Правилником о ближим упутствима за 

утврђивање права на индивидуални план,  његову примену и вредновање (предавач 

Радица Ђорић). 

- Информисање наставника у вези нових образаца и пружање подршке у њиховом 

попуњавању и евиденцији. 

- Давање предлога за израду помоћног материјала који ће имати функцију уџбеника 

за ученике који прате наставу по ИОП-у2. 

- Мишљење Тима о прилагођавању полагања завршног испита за ученике осмог 

разреда.  

- Анализа евалуационих листова на крају првог и другог полугодишта. 

- Тим је састављао предлог о наставку школовања за једног ученика осмог разреда на 

основу спроведене професионалне оријентације у школи. 

- Тим је учествовао у састављању задатака за завршни испит за ученика који прати 

наставу по ИОП-у 2.  

- Сарадња са Медицинском школом у вези уписа средње школе, образовни профил: 

физиотерапеутски техничар за децу са оштећењем вида, за ученицу која прати 

наставу по ИОП-у1. 

- Учествовање у раду Интерресорне комисије Барајево (Драгана Николић). 

 

 

 

 

Ученици који су протекле школске године похађали наставу по ИОП-у по одељењима 

и разредима: 

 

 

РАЗРЕД 

 

бр.ученика 

са сметњама у развоју 

бр. даровитих ученика 

(ИОП3) 

укупан број ученика 

обухваћених ИОП-ом 

I / / / 

II 1 (ИОП1)  / 1 

III 3 (ИОП1) + 1 (ИОП2)  / 4 

IV 1 (ИОП1) + 2 (ИОП2) 2 5 

I - IV 8 2 10 

V 3 (ИОП1)  / 3 
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VI 1 (ИОП2) / 1 

VII  1 (ИОП1) + 2 (ИОП2) 2 5 

VIII 2 (ИОП1) + 1 (ИОП2) / 3 

V - VIII 10 2 12 

I - VIII 18 4 22 

 

 

Шест ученика ове године ради уз примену мера индивидуализације, од тога 2 ученика у 

старијим разредима и 4 ученика у млађим разредима. 

 

ИОП 1 је похађало укупно 11 ученика. 

ИОП 2 је похађало укупно 7 ученика. 

ИОП 3 је похађало 4 ученика. 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Тим за ИКТ је школске 2018/19. године радио у следећем саставу: 

 

 Јела Стевановић, директор 

 Јелена Видић наставник физике и хемије, (координатор) 

 Драгана Драча, наставник разредне наставе 

 Сузана Јевтић, наставник разредне настава 

 Сандра Шљивовац, наставник математике 

 

 

 

Месец Активности Циљеви 
Носиоци 

активности 

Октобар  - Презентовање плана и 

програма и усклађивање 

циљева са планом рада 

школе 

- Упознавање наставног 

особља са семинарима за 

примену ИКТ-а у 

настави 

- Анализа постојеће 

рачунарске опреме и 

компоненти 

- Обележавање Светског 

дана аудиовизуелног 

наслеђа 

- Рад на летопису школе 

- Обележавање Светског 

дана безбедности на 

рачунару 

- Разно  

- Проширивање 

доступности учила за 

наставу 

- Омогућавање 

усавршавања у 

области ИКТ-а 

- Указивање на 

важност сигурносних 

аспетака коришћења 

рачунара 

- Указивање на 

важност сигурносних 

аспетака коришћења 

рачунара 

 

Чланови ИКТ 

тима, 

координатор 

тима, наставно 

особље 

Децембар  - „Гугл апликације за гугл - Упознавање са ИКТ тим у 
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генерације“, упознавање 

наставног особља и 

ученика са корисним 

апликацијма за наставу, 

учење, праћење 

постигнућа, 

самовредновање и сл. 

- Разно  

апликацијама које 

могу користити у 

настави и учењу 

ученицима и 

наставницима 

сарадњи са 

наставницима и 

учитељима 

Март  - Међународни дан 

дигиталног учења 

- Сигурност на интернету 

- Обележавање Светског 

дана дечије књижевности 

- Светски дан заштите 

интелектуалне својине 

- Разно  

- Иновативно и 

напредно коришћење 

технологије 

- Проширивање свести 

о значају сигурности 

и приватности на 

интернету 

- Упознавање са 

дигиталним 

издањима светске 

дечије књижевности 

- Проширивање свести 

о важности заштите 

интелектуалне 

својине и поштовање 

нечије интелектуалне 

својине 

 

ИКТ тим у 

сарадњи са  

наставницима 

информатике и 

ПП сарадицима,  

ученици, 

учитељи 

 

Јун  - Анкета и анализа 

коришћења ИКТ 

- Самовредновање 

активности тима 

спроведених у току 

школске године 

- Израда и подношење 

извештаја Наставничком 

већу 

- Разно (евентуалне 

допуне плана рада у 

складу са технологијом 

школе и актуелним 

дешавањима) 

- Анализа и правци 

развоја ИКТ у школи 

- Процена рада тима и 

даљих могућности за 

примену ИКТ у 

настави у учењу 

ИКТ тим у 

сарадњи са  

наставницима 

информатике и 

ПП сарадицима,  

ученици, 

учитељи 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Тим је радио у саставу: 

 

 Горица Вељовић, наставник француског језика и координатор 

 Јасмина Тешић, наставник физичког васпитања 

 Соња Стошић, наставник разредне наставе 

 Драгана Николић, психолог 
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 Јела Стевановић, директор 

 

Тим за професионални развој је одржао укупно 5 састанака, на коме је разматрао:  

 

 Извршена анализа годишњих планова стручних усавршавања наставника, стручних 

сарадника и директора; 

 Разматрање и избор  семинара намењених свим запосленима у школи, 

 Праћење рада нових наставника/приправника, 

 Анализа стручних предавања у току школске 2018/2019.године, 

 Модификација постојећих образаца за евиденцију различитих облика стручних 

усавршавања. 

 Анализа полугодишњих извештаја стручних усавршавања наставника, стручних 

сарадника и директора, 

 Прикупљање извештаја о стручном усавршавању током петогодишњег циклуса ( 

1.7.2014.-1.7.2019.), 

 Израда годишњег извештаја за школску 2018/2019.годину, 

 Израда годишњег плана рада Тима за следећу школску 2019/2020.годину, 

 

 

Установа је организовала следеће семинаре:  

 ,,Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе“, 

 ,,Концентрацијом и мотивацијом до изузетности“, 

 „Ванучионичке активности у дигиталном окружењу“, 

 ,,Од пројектне насатве ка ученичком предузетништву“, 

 ,,Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености“, 

 ,,Школа у борби против вршњачког насиља'', 

 ,,Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и 

васпитања Републике Србије“,  

 

 

У оквиру установе одржана су следећа предавања: 

 ,,English is fun'стручно предавање“, 

  ,,Педагошко дело М. Аласа“, 

 ,, Школа против вршњачког насиља'', 

  Презентација Правилника за ИО, 

 ,,Формативно оцењивање'', 

 ,,Читање својих ученика и подешавање наставе према томе“, 

 Противпожарна заштит, 

  ,,Превенција болести зависности''. 
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 Током ове школске године наставници првог , петог и шестог разреда (наставници и 

педагог) су учествовали на обукама  за реализацију наставе оријентисане ка исходима 

учења. 
 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Тим је ове године радио у саставу: 

· Весна Рудић, педагог 

· Драгана Николић, психолог 

· Равијојла Шарчевић, наст. географије и координатор (и одељенски старешина 8/2) 

· Урош Миливојевић, наставник историје и одељенски старшина 8/1 

· Боривоје Танасковић, наставник технике и технологије и одељенски старешина 8/3 

 

 

У школској 2018/19. години Тим је реализовао следеће активности: 

- Израда Годишњег ивештаја Стручног тима за ПО за школску 2018/19. годину. 

- Израда Годишњег плана рада Стручног тима за ПО за школску 2019/20. годину. 

- Реализација по две радионице са темом професионалне оријентације у сваком одељењу 

осмог разреда (,, Ја у својим и туђим очима'' 1. и 2. део). 

- Образовање вршњачког тима за ПО. 

- Информисање ученика и родитеља преко Фејсбук профила – ,,Павле Поповић, основна 

школа''. 

- Организација Фестивала занимања у просторијама школе. Фестивал је трајао три дана, 

сваки дан у току једног школског часа представила су се по три госта са својим 

занимањима. Ове године то су били бивши ученици наше школе. 

· Ђорђе Дозет, програмер, 

· Ана Глишић, студент пејсажне архитектуре 
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· Дамјан Мацура, студент новинарства 

· Иван Михаиловић, полицијски инспектор 

· Аница Илић, физиотерапеут, 

· Ђорђе Антић, музичар 

· Тања Њењић, економиста, 

· Ксенија Ристић, студент Учитељског факултета – смер васпитач, 

· Теодора Николић, студент сликарства 

- Урађена је евалуација Фестивала занимања. Сви ученици осмог разреда су попуњавали 

анкетне листиће и оцењивали сваког предавача/госта, као и целокупан Фестивал занимања. 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И УЧЕНИЧКО 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Новоосновани Тим за међупредметне компетенције и ученичко предузетништво је ове 

школске године радио у саставу: 

 Илија Спасојевић, наставник музичке културе- координатор Тима, 

 Љиљана Каличанин, наставник разредне наставе, 

 Александра Јованић/ Гордана Ђокановић, наставник разредне наставе, 

 Николај Вуковић, наставник верске наставе, 

 Бојана Ивковић, наставник разредне наставе 

 Јела Стевановић, директор школе. 

 

У школској 2018/19. години Тим је реализовао следеће активности: 

Годишњим извештајем предузетничких секција и активности утврђено је да је у наведеном 

периоду успешно реализовано шест журки ученика старијих разреда, којима је у 

потпуности остварен циљ превенције вршњачког насиља. Уз подршку Савета родитеља, 

школа је умела да препозна ученичке потребе за дружењем након часова, те је овај вид 

ваннаставних активности доприносио не само превенцији вршњачког насиља, већ и 

кохезији, солидарности и квалитетном начину употпуњавања слободног времена ученика. 

Такође, успешно је реализована и Недеља спорта којом је промовисано бављење 

спортом и здрав начин живота. Ученици наше школе радо учествују на разноврсним 

спортским такмичењима, те је Недеља спорта проистекла из њихове жеље да се баве 
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спортом, међусобно такмиче и друже у својој школи. Манифестација је била посећена и 

веома успешна. 

 Еколошка секција одржала је две акције прикупљања рециклажног материјала, 

једну по полугодишту. Ученици наше школе имају развијену свест о очувању животне 

средине, те су свесрдно учествовали у обе акције доносећи залихе рециклажног материјала 

(чепове, лименке, стари папир).  

 Како ученици наше школе често учествују на литерарним конкурсима, надарени за 

писање поезије и прозе, јавила се потреба за постојањем школског часописа који ће 

објављивати радове ученика, али и нудити садржаје примерене њиховом узрасту. Тако је 

настао Школски забавник, који је најпре добио своје електронско издање, а потом и 

штампано.  

 Рад Веселе радионице управљан је према значајнијим датумима у нашем календару. 

Тако је одржано неколико продајних изложби ове секције – за Светог Саву, 

међуопштинско такмичење Полигон спретности, Дан школе, Посело. Радом у оквиру 

секције, као и продајом уникатних производа, ученици наше школе упознају основе 

предузетништва. Продајне изложбе су биле успешне, а ученици веома заинтересовани за 

укључивање у ову секцију. 

 Павлов шпајз, лични печат школског предузетништва, презентовао је свој уникатни 

производ на продајној изложби Веселе радионице, поводом Дана школе. Ушећерене јабуке 

красила је налепница коју је осмислила ученица 8/1 Теодора Митић, а коју су изабрали 

чланови шире локалне заједнице путем друштвених мрежа. Ученици су и на овај начин 

упознали основе предузетништва. 

Реализован је и концерт разноврсног карактера под називом Посело 31. маја 2019. 

године, са почетком у 18 часова. У организацију и реализацију Посела били су укључени 

запослени школе (Илија Спасојевић – наставник музичке културе, Борис Бубало – 

наставник физичког васпитања, Душан Биочанин – домар, Ања Пешић – наставница 

руског језика, Милица Војводић – наставница енглеског језика, Бојана Ивковић – професор 

разредне наставе), као и Ученички парламент, Савет родитеља, Весела радионица, шира 

локална заједница и ученици-извођачи. Замисао којом смо се руководили при 

организацији била је да у специфичну семи-урбану средину унесемо дух рок и поп музике 

која стилски и жанровски одговара едукативном моделу и квалитету који се супротставља 

поплави шунда и кича који перманентно утиче на младе, будући да је младима од виталног 

значаја да се упознају и са квалитетним садржајима који развијају сопствени здрав став 
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према животу, а који треба да их подстакне на размишљање о здравом разуму, 

пријатељству, апатији, љубави, солидарности. Манифестација је била донаторског 

карактера, а подразумевала је садржаје у којима су ученици показали своје потенцијале у 

области музике, плеса и глуме. У Дому културе у Вранићу угостили смо 111 посетилаца.  

Том приликом прикупљено је 97 250 динара донацијама и улазницама. Прикупљени 

новац утрошен је за куповину миксете и два микрофона, у поменутој вредности, чиме је 

омогућено коришћење музичке опреме при реализацији разноврсних приредби и догађаја у 

школи.  

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ  УСТАНОВЕ 

 

Новоосновани Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  је ове школске године 

радио у саставу: 

 Марија Станковић, наставник математике-  координатор Тима,  

 Јела Стевановић, директор школе, 

 Сандра Шљивовац, наставник математике и информатике,  

 Симка Вукојевић/ Весна Рудић, педагог, 

 Драгана Николић, психолог, 

 Теодора Драговић, представник Ученичког парламента, 

 Марија Станић/ Милан Милетић , представник Савета родитеља, 

 Милан Димитријевић, представник јединице локалне самоуправе. 

 

У школској 2018/19. години Тим је реализовао следеће активности: 

 

 Формиран Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе; 

 Усвојен годишњи план рада; 

 Разматрана и организована обука наставничког кадра за употребу ес-дневника; 

 Разматрана промоција школе  

 Извршено анкетирање запослених – Област квалитета 6. Организација рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима 

  Извршена је анализа документације (Развојни план школе, Годишњи план школе) 

 Направљен је образац педагошке свеске, који садржи неопходне ставке за праћење и 

вредновање ученика; 

 Упознавање са новим Правилником о стандардима квалитета рада школе. 

 Извршена је евалуација реализације ИОП-а на крају првог полугодишта 
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 Учествовање у истраживању Европске комисије која је покренула пројекат „Селфи“ 

инструмент 

 Организација увођења образовног софтвера у наставу 

 Анализирана је реализација планираних садржаја 

 Анализирана је сарадња са родитељима и промоција школе 

 Извршена је анализа циљева и стандарда постигнућа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3  СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Чланови:  

 

 Соња Стошић, члан Стручног већа из области разредне наставе 

 Јелена Видић, члан Стручног већа из области предмета биологија и хемија 

 Ведрана Стојановић, члан Стручног већа из области страних језика 

 Урош Миливојевић, члан Стручног већа из области предмета историја и географија 

 Марина Бијорац,члан Стручног већа из области предмета српски језик  

 Александар Давидовић, члан Стручног већа из области предмета математика, 

физика, ТО 

 Илија Спасојевић, члан Стручног већа из области предмета физичко васпитање , 

музичка и ликовна култура 

 Весна Рудић, педагог (координатор) 

 Јела Стевановић, директор 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2018/2019. 

 

Током 2018/19.године, реализоване су следеће активнсоти:  

 

 Анализа развојног рада плана школе према приоритетним областима (постигнућа у 

области Настава и учење и Образовна постигнућа ученика) 

 Упознавање са допунама и изменама Школског програма које су документовани 

анексом, разматрања промена у наставним плановима и програмима (промена 

имена предмета, фонда часова, уџбеника итд.) 
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 Усвајање плана Стручног актива за развој Школског програма за текућу школску 

годину. 

 Утврђене су активности којима се прати остваривање програма образовања и 

васпитања:  

 

 праћење наставних (часови редовне, допунске и додатне насатве) и 

вананаставних активности (слободне активнсоти ученика, секције) од 

стране педагошко-психолошке службе, анализа и евалуација редовних 

часова према стандардима, индивидуални разговори са наставницима о 

посећеним часовима и остварености образовно-васпитних циљева 

 увођење протокола посматрања за наставнике који присуствују 

огледним/угледним часовима 

 

 Анализа примене стандарда и исхода у настави – (анализа стандарда и исхода на 

нивоу предмета, анализа неусклађености наставног садржаја на преласку из млађих 

у старије разреде, анализа хоризонталне и вертикалне повезаности настаавног 

садржаја на нивоу старијих разреда) 

 Анализа остварености циљева Школског програма на крају првог полугодишта и 

реализоване активности према приоритетним областима Развојног плана школе 

 Разматрање проблема оптерећености ученика и наставника у оним одељењима у 

којима су ученици који наставу похађају по ИОП- у преко анализе успеха ученика 

(Извештај педагога о успеху ученика на полугодишту, Извештаји Стручног тима за 

инклузивно образовање) 

 Анализа примене искустава са семинара у настави. 

 Праћење реализације Школског програма на крају другог полугодишта кроз 

реализован број редовне, допунске и додатне наставе  

 Представање делова семинара НТЦ  као семинара од општег значаја за запослене 

пре свега због могућности примене одређених нтц метода и облика рада у редовној 

насатави, а који би допринели већем ангажовању ученика и допринеси остваривању 

принципа активне настаеве  ТЕМАТСКИ 

 Помоћ наставницима од стране чланова актива у осмишљавању и изради 

појединачних годишњих планова кроз усаглашавање обавезних делова које ти 

планови требају имати ( педагог је доставио Правилнике о из,менама и допумнама 

за 2. 6  и 7. разред на основу кога су наставници и учитељи разредне наставе 

доставили нови годишњи план за предмете у којима постоје допуне и измене на 

основу исхода( пројектна настава) и предмети у 7.разреду- информатика и 

рачунарство, техника и технологија, физичко и здравствено васпитање; 

 Писање извештаја Стручног актива за развој Школског програма за школску 

2018/19. 

 Састављање плана рада Стручног актива за развој Школског програма 2019/2020. 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У ШКОЛИ 

 

 

Ове школске године, Стручни актив за развојно планирање у школи је радио у следећем 

саставу: 

 

 

 Равијојла Шарчевић, наставник географије 
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 Ана Марићевић, наставник енглеског језика 

 Милена Јанковић, наставник разредне наставе 

 Марија Станић, представник родитеља 

 Анђела Петровић, ученица 

 Милан Димитријевић, представник локалне заједнице 

 Јела Стевановић, директор 

 Драгана Николић, психолог и  координатор 

 

 

Реализоване су следеће активности: 

 

 Утврђивање чланова актива (Актив ове године наставља у истом саставу). 

 Састављање Годишњег извештаја за школску 2017/18. годину. 

 Састављање Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину. 

 Вредновање рада Стручног актива за развојно планирање протекле школске године. 

 Праћење примене разноврсних наставних метода на часовима предметне и разредне 

наставе. 

 Праћење примене групног рада у настави (начин формирања група, учесталост 

оваквих часова ...). 

 Праћење стручног усавршавања наставника и давање предлога семинара у циљу 

унапређења комуникације на свим нивоима (ученик-наставник; наставник-

наставник; наставник-родитељ), као и семинара са темом тематског планирања.  

 Праћење укључивање ученика који прате наставу по ИОП-у у групни рад. 

 Анализирање давања повратне информације о напредовању ученика (ученицима и 

родитељима). 

 Давање предлога Упутства за ученике о правилима понашања на часу и 

критеријумима оцењивања у току школске године.  

 Анализирање листе компетениција наставника.  

 Анализирање начина самовредновања ученика.  

 Стручни актив није разматрао анализу резултата завршног испита јер активу није 

достављен извештај Тима за самовредновање до последњег планираног састанка. 

 Припрема ученика пред одлазак на екскурзије (израда паноа, презентација, размена 

искустава старијих ученика који су претходне године посетили исте дестинације, 

давање појединачих и групних задатака ученицима пре одласка на ексурзију – 

прикупљање података о различитим објектима и локалитетима  ...). 

 Размена утисака и искустава након одржаних ексурзија (презентације, разговори у 

оквиру одељења, панои ...). 

 Анализа резултата ученика који прате наставу по ИОП-у 2, константна сарадња са 

Тимовима за додатну подршку ученицима, Школским тимом за ИО, Интерресроном 

комисијом на општини Барајево. 

 У циљу пружања подршке ученицима при преласку са разредне на предметну 

наставу, известан број предметних наставника је одржао по један час из свог 

предмета ученицима четвртог разреда и на тај начин се упознао са ученицима и 

презентујући свој предмет: 

 

 У току школске године организован је низ позоришних представа за ученике од 

првог до осмог разреда, организоване су посете Сајму књига, позоришту, сеоској 
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библиотеци, Америчком кутку, организован је и маскембал, предавања у 

организацији Црвеног крста ...  

 У току школске године, а у складу са развојним планом установе, урађени су 

следећи радови на матичној школи и подручним одељењима: 

 

 У матичној школи је почетком октобра завршена собрашница ( летња 

учионица); 

 У матичној школи је крајем децембра урађена термофасада на анексу школе; 

 У матичној школи је крајем маја извршена реконструкција ограде која је 

уклоњена изградњом фискултурне сале на делу где је ђачки улаз; 

 У подручном одељењу Мељак су урађени ђачки тоалети на спрату школе; 

 У подручном одељењу Мељак су због провале у објекат и крађе школске 

имовине на свим прозорима у приземљу постављене заштитне, металне 

решетке; 

 У подручном одељењу Шиљаковац су постављене две климе у учионицама 

због лошег грејања; 

 У подручном одељењу Шиљаковац је дужином целе стране до пута посађена 

ловор вишња. 

 

 

7.1.4 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

 

Чланови Педагошког колегијума ове школске 2018/2019. године су били: 

 Jeла Стевановић, директор 

 Драгана Гогић, председник Стручног већа наставника разредне наставе; 

 Нада Кршанин, председник Стручног већа за област српског језика; 

 Сандра Шљивовац, председник Стручног већа за област математике, физике и 

техничког образовања; 

 Урош Миливојевић, председник Стручног већа за област историје и географије; 

 Јелена Видић, председник Стручног већа за област хемије и биологије; 

 Ана Марићевић, председник Стручног већа за области страних језика; 

 Илија Спасојевић, председник Стручног већа за област вештина; 

 Николај Вуковић, руководилац стручног већа обавезних изборних предмета, верска 

настава и грађанско васпитање; 

 Весна Рудић, координатор Стручног актива за развој Школског програма и педагог; 

 Драгана Николић, представник стручних сарадника (психолог), координатор 

Стручног актива за развојно планирање . 

 Марија Станковић, координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 Радица Ђорић, координатор Тима за инклузивно образовање 

 

Ове школске године чланови Педагошког колегијума реализовали су шест састанака на 

којима су се: 

 Упознали са Годишњим планом, задацима, циљевима, као и са начином рада; 

 Конституисали у новом сазиву и поделили задужења прикупљања информација; 

 Анализирали иницијално тестирање (извештаји Стручних већа); 

 Разматрали и усвојили ИОП-е; 

 Анализирали опремљеност школе наставним средствима, њихово коришћење и 

потреба за истим; 
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 Разматрали реализоване ваннаставне активности, допунску и додатну наставу; 

 Разматрали одржане и планиране семинаре и друге облике стручног усавршавања; 

 Анализирали досадашња постигнућа и на основу њих планирали даље активности 

(сарадња са Стручним активом); 

 Извршили увид у педагошко-инструктивни надзор; 

 Анализирали протекла такмичења и направили предлог подстицајних мера за 

будућа такмичења у светлу оснаживања ученика и наставника; 

 Саставили извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2018/2019. годину; 

 Планирали рад Педагошког колегијума за наредну школску 2019/2020. годину. 

 

 

7.1.5  НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

 

Одржано је 9 редовних седница Наставничког већа и пет ванредних седница.  

 

У току школске 2018/2019. –те године Наставничко веће је : 

 

 Разматрало и усвојило Годишњи извештај о раду за протеклу годину, 

 Разматрало и усвојило  Годишњи извештај рада директора школе, 

 Разматрало и усвојило план и програм рада Наставничког већа за школску 

2018/2019.-ту годину,                                                                                                                                           

 Разматрало и усвојило Годишњи програма рада школе за наредну школску годину. 

 Усвојило и анализирало распоред редовне и изборне наставе и осталих облика 

образовно-  васпитног рада (допунска, додатна настава и слободне активности). 

 Разматрало је успех и понашање ученика на утврђеним периодима у току школске 

године, 

 Разматрало је владање појединих ученика и изрицање васпитно-дисциплинских 

мера, 

 Разматрало је резултате ученика са такмичења, 

 Анализирало је резултате ученика који похађају наставу по ИОП-у, 

 Анализирали критеријум оцењивања ученика, 

 Анализирали начин вођења педагошке документације, 

 Именовали комисију за полагање разредних испита , 

 Упознато са извештајем о упису ученика у средње школе, 

 Упознато са опсервацијом ученика првог и петог разреда,  

 Награђивани су и похваљивани ученици који су се посебно истицали у свом раду, 

 Анализирали резултате спроведених анкета и упитника, 

 Анализирали извештаје о реализацији свих облика васпитног рада и реализацију 

значајних   активности у току школске године, 

 Разматрало педагошко- психолошки инструктивни рад, 

 Разматрало и дало мишљење за предлог надокнаде часова због продуженог 

распуста, 

 Разматрало и дало мишљење за  акциони план за унапређење рада школе по мерама 

педагошко-инструктивног надзора, 

 Разматрало и дало мишљење на предлог за пилот пројекат обогаћеног 

једносменског рада за школску 2019/2020. годину, 
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 Разматрало и дало мишљење за списак одабраних уџбеника за први и пети разред, 

 Разматрало и дало мишљење за списак одабраних уџбеника за други и шести 

разред, 

 Разматрало предлог радних обавеза наставника, 

 Разматрало Календар образовно- васпитног рада за школску 2019/2020.годину, 

 Разматрало реализацију развојног плана школе, 

 Упознавало се са Записницима о ванредним инспекцијским надзорима, 

 Одобрило садржај реализације екскурзија, излета и посета ученика, 

 Разматрало и усвојило извештај о раду комисија, ученичких организација, секција и 

изборних  предмета, 

 Разматрало организацију прославе Дана Светог Саве, 

 Разматрало организацију прославе Дана школе, 

 Разматрало организацију дочека првака у матичној школи и подручним 

одељењима.`  

 

 

7.1.6   ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

 

 

 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

Одељењско веће млађих разреда у шк. 2018/2019. години је одржало 7 редовних и 1 

ванредну седницу. 

 На редовним седницама, учитељи су анализирали успех и дисциплину ученика (на 

крају сваког класификационог периода.) 

 Посебан осврт је на ученике који наставу прате по ИОП-у,тј. на њихов напредак у 

учењу. 
 Такође, Одељењско веће је донело одлуку о планирању допунске и додатне 

наставе.Учитељи су евидентирали ученике који имају тешкоће у савладавању 

градива,као и оне надарене ученике који су били заинтересовани за учешћа на 

такмичењима.  
 На  почетку шк. године, као и на почетку 2. полугодишта, учитељи су Директорки 

школе предавали распореде контролних и писмених вежби, водећи рачуна о 

равномерној оптерећености ученика. 
 План и програм рада, као и фонд часова по предметима, ове шк. године, реализован 

је без већих одступања. Није реализовано 3 часа верске наставе у одељењу3/3, у 

Мељаку. 
 Реализована је настава у природи, као и планирани излети. Чланови Одељењског 

већа,стручне вође пута, су благовремено поднеле извештај директорки школе. 
 Одељењско веће је донело одлуку, у договору са директорком школе да се писмено 

похвале дипломом и награде пригодном књигом, сви одлични ученици. 
 На 7. седници Одељењског већа  утврђени су резултати такмичења ученика. 

Најуспешнији су били следећи ученици: 
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 Такмичење рецитатора- 3. место на општинском  и пласман на градско такмичење 

остварила је ученица  Нађа Грубовић 1/3,Луција Митровић 4/2,Јован Поповић 

3/1,.2.место на општинском такмичењу су заузели ученици:Анастасија Андрејевић 

4/3 и Милошевић Ивана 4/1. 
 „Песничка сусретања“- 2.место Павле Ташић 3/2,Анастасија Андрејевић 4/3,3.место 

Угљеша Броћиловић 3/2. 
 Математика:4. разред; 2. место- Огњен Тешовић4/4;  
 „Крв живот значи“2.место литерарни рад Анастасија Андрејевић4/3,3.место 

Анђелка Ђоинчевић3/2 литерарни рад. 
 ,,Васкршње чаролије“-0пштинско такмичење-Анастасија мијатов,Луција 

Митровић,Лука Бибић. 
 «Црвени крст»екипно такмичење,2.место-ученици 4/4-Матеја Јокузовић,Тешовић 

Огњен,Пајић Тамара,Маринковић Филип,Пајић Стефан. 
 Одељења 4/1,4/2,4/3-екипно су усвојила 1.место на «Полигону спретности» на 

међуопштинском такмичењу. 

 На седници, Одељењско веће је, на образложење Стручног већа разредне наставе, 

донело одлуку о избору уџбеника за први разред основне школе у шк. 2019/2020. 

години.То је „Нови логос издаваштво“ за српски језик, математику, свет око нас, 

музичку и ликовну културу, а за енглески језик издавач „The English book”. 
 

Током целе школске 2018/2019. године, Одељењско веће је сарађивало са директорком 

школе, педагошко- психолошком службом, секретаријатом школе, локалном заједницом, и 

наравно, са родитељима ученика. 

Остварен је годишњи план Одељењског већа у 2018/2019. школској години. 

 

 

 

 

 

Извештај одељењског већа 5.разреда за школску 2018/2019.годину 

 

1. У генерацији има три одељења петих разреда са укупно 70 ученика-45 дечака и 25 

девојчица.Са одличним успехом 5. разред је завршило 17 ученика, са врло добрим 17, са 

добрим 27, са довољним 3 и са недовољним 6 који су упућени на поправни 

испит.Одличних ученика са просеком 5,00 у сваком одељењу има по 1 ,укупно троје и то 

су 5-1 Лука Томашевић,5-2 Ненад Радовић и 5-3 Кристина Весић. 

Наставу по ИОП-у похађали су следећиученици: 5-1 Вељко Антић, 5-2 Жељко Поповић,5-

3 Александар Аврамовић. 

У другом полугодишту забележено је укупно 1904 изостанка од чега 2841 оправдани и 63 

неоправдана изостанка. Са примерним владањем је укупно 64 ученика, са врло добрим 3 и 

са добрим 3. 

2. Додатна и допунска настава одвијала се по распореду и у складу са потрбама ученика. 

3. План и програм као и фонд часова из свих натавних и ван наставних активности је 

углавном реализован,са дозвољеним одступањем. 

4. Ученици са одличним успехом ће бити награђени похвалницама и књигама. 

5.  У настави су коришћена већ постојећа наставна средства. 
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6. За руководиоца већа 6. разреда за наредну школску годину изабрана је Милица 

Војводић, наставница енглеског језика. 

7. Сви ученици који су упућени на полагање поправних испита у аугустовском року су 

успешно положили све предмете из којих су упућени, тако да је генерација остала у истом 

броју и ниједно друго дете није уписано у 6.раздред на почетку 2019/2020 школске године. 

8. Утисак је свих разредних старешина да из ове генерације могу да се извуку још бољи 

резултати, како у успеху тако и у социолошкој свери. Такође треба нагласити да по питању 

дисциплине нисмо имали већих проблема чак ни код ученика који су апострофирани као 

потенцијални од стране својих учитељица. На свим организованим догађајима где су сви 

присуствовали..излет у Пионирки град, екскурзија и спортска дешавањапоказали су 

задовољавајући ниво понашања. 

 

 

Извештај одељењског већа шестих разреда за 2018/2019. 

 

Септембар 

- Сви чланови већа су упознати са планом и програмом за школску 2018/2019. и план 

је усвојен једногласно.  

 - Усвојен је распоред одржавања писмених и контролних вежби за прво 

полугодиште и биће уписан у табелу број 4 у дневнику.  

 - Допунска и додатна настава ће се одржавати по распореду после додељивања 

четрдесеточасовне радне недеље.  

 - У шестим разредима нема ученика који су ослобођени наставе физичког и 

здравственог васпитања.  

 - Планиран је једнодневни излет на релацији Вранић - манастир Манасија - Ресавска 

пећина - манастир Раваница - Природњачки центар у Свилајнцу - Вранић 

 - Вођен је разговор о стручном усавршавању наставника у установи и ван установе. 

Новембар 

- 6-1: 20 ученика, од тога 20 са позитивним успехом. Вељовић Радован нема оцену 

из историје. Ученици су направили 137 изостанака, од којих 123 оправдана и 14 

неоправданих. Сви имају примерно владање. Ученици редовно похађају додатну и 

допунску наставу. План и програм је успешно реализован. На седници је 

константована оптерећеност ученика. 

 - 6-2: 20 ученика, од којих 15 има позитиван и 4 негативан успех. Владање је 

оцењено по новом Правилнику о оцењивању. Допунска и додатна настава се 

одржава редовно по плану и ученици је похађају. План и програм, као и фонд 

часова су реализовани.  

 - 6-3: 22 ученика, од тога 16 са позитивним и 6 са негативним успехом. Допунска и 

додатна настава су реализоване.  

 

 

Јануар 
- 6-1: укупно 20 ученика, са позитивним успехом 17 и негативним 3. Одличан успех 

- двоје ученика, врло добрих - 8, добрих - 7. Са неутврђеним успехом - Тијана 

Витас, Константин Маринковић и Андреј Миловановић. Сви ученици имају 

примерно владање. Остварили су 733 оправданих и 13 неоправданих. Критеријум 

оцењивања је углавном усклађен. Одређен је начин евидентирања успеха ученика.  

 - 6-2: 20 ученика, од тога 17 са позитивним и 3 са негативним успехом. Владање: 17 

примерно, 3 - врло добро.  
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 - 6-3: Од укупног броја ученика (22) у 6-3 одељењу, на 1. полугодишту је 17 

ученика са позитивним успехом, а 5 ученика има неодређен успех због недовољних 

оцена. 

Са одличним успехом је 4 ученика, са врло добрим 7 и са добрим успехом је 6 

ученика. 

Са 1 недовољном оценом су 2 ученика, из предмета математика, и то су: Поповић 

Душан, Поповић Лазар и са 2 недовољне оцене је 1 ученик - Алекса Миљковић из 

предмета: математика и српски језик.Са три недовољне оцене је 1 ученица-Милица 

Јаковљевић из предмета: математика,српски језик и географија.Са 4 недовољне 

оцене је 1 ученица-Милица Радовановић из предмета: српски језик, географија, 

математика, физика. 

21 ученик има примерно владање ,1 ученик има врло добро владање - Душан 

Ненадовић због непримереног понашања у школи.У току првог полугодишта 

изречене су 3 васпитне мере, 3 писмене опомене, Милошу Досковићу,Милану 

Ранићу и Стефану Марковићу.Владање ових ученика је примерно, у складу са 

правилима понашања ученика. 

Оправданих изостанака је 1073, а неправданих је 4, што укупно износи 1077 

изостанка, на крају 1. полугодишта. 

 

Фебруар 

 - Одлучено је да се до 31.3.2019. уплати барем једна рата ради обезбеђивања места у 

аутобусу приликом одласка на екскурзију. Последња рата треба да се уплати до 

30.4.2019. У зависности од одобрења МОНТР-а часови у првој недељи другог 

полугодишта нису реализовани због превенције од грипа. Биће реализовани по 

плану сажимања по постојећем распореду. Контролни и писмени задаци ће бити 

одржани по плану. Донешена је мера за унапређивање рада - укључивање већег 

броја ученика на конкурсе и пројекте, укључивање у ваннаставне активности 

(посете сајмовима, музејима, изложбама), укључивање ученика у квизове. 

 - Испланиран је начин обавештавања ученика и евидентирања о реализованим 

активностима.  

 - Веће је донело једногласну одлуку да се записници Већа (одељенских и стручних) 

достављају у електронској и штампаној форми.  

 - План је у складу са увођењем Електронског дневника (од другог полугодишта 

2019.) 

- Направљен је план надокнаде и сажимања часова у трајању од 50 минута.  

 - Од 11.3. до 15.3.2019. надокнађује се други час. 

 - Од 18.3. до 22.3. надокнађује се трећи час. 

 - Од 25.3. до 29.3. надокнађује се четврти час.  

 - Од 1.4. до 6.4. надокнађује се пети час. 

 - Од 8.4. до 12.4. надокнђује се шести час.  

 - Остали облици наставе (изборна и секције) се обављају у терминима по договору 

са ученицима. Писмени задаци и контролне вежбе се одржавају по распореду без 

сажимања.  

 

Април  

- 6-1: 20 ученика, са позитивним успехом 15, са негативним 5. Са негативним: 

Андреа Јелић (физика), Константин Мирковић (физика, математика), Дејан 

Маринковић (географија, физика), Андреј Миловановић (физика, математика). 

Нема ученика по ИОП-у. Нема неоправданих часова. Писмену опомену имају 
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ученици Андреј Миловановић и Дејан Маринковић, остали ученици имају 

примерно владање. 

 - 6-2: 20 ученика, 16 са позитивним успехом, 4 са негативним. Са негативним 

успехом - Ана Јаковљевић (математика, физика), Елена Петровић (географија, 

математика), Анђела Радосављевић (математика), Никола Јевтовић (математика). 

353 оправданих, нема неоправданих часова. 17 ученика има примерно владање, 3 

врло добро.  

 - 6-3: 22 ученика, 19 са позитивним успехом, 3 са неутврђеним: Душан Поповић 

(математика), Лазар Поповић (географија, биологија), Милица Радовановић 

(математика). Ученица Милица Јаковљевић похађа наставу по ИОП-у. 21 ученик 

има примерно владање. Укупно 225 изостанака. Ученик Алекса Миљковић има 78 

неоправданих изостанака, покренут васпитно-дисциплински поступак.  

 Извештај са такмичења 

 - Техника и технологија: Мацура Стеван (6-1) - пласман на градско такмичење, 

Мацура Милан (6-1) - пласман на градско такмичење, Јевтић Тијана (6-3) - пласман 

на општинско такмичење; 

 - Математика: Вељовић Радован (6-1) - пласман на општинско такмичење, 

Танасијевић Анита (6-3) - освојила 2. место на општинском такмичењу; 

 - Српски језик: Стојановић Александра (6-3) - освојила 1. место на општинском 

такмичењу и пласирала се на градско такмичење, Здравковић Маја (6-3) - освојила 

2. место на општинском такмичењу, пласман на градско такмичење, Обрадовић 

Андреа (6-3) - пласман на општинско такмичење; 

 - Рецитатори: Грубовић Ања (6-2) - пласман на општинско такмичење 

 

Јун  

- 6-1: 20 ученика, од тога 6 са одличним успехом, 6 са врло добрим, 8 са добрим, 2 

ученика са просеком 5,00. Сви ученици имају примерно владање. У одељењу је 

направљено 733 оправданих и 13 неоправданих часова. 

 - 6-2: 20 ученика, од тога 7 са одличним успехом, 5 са врло добрим и 4 са добрим 

успехом, од тога 1 ученик је 5,00. Ученица Ана Јаковљевић се упућује на поправни 

испит у августу из математике и физике. 19 ученика има примерно владање, 1 

ученик врло добро. Укупно има 1672 оправдана и 6 неоправданих часова. 

 - 6-3: 22 ученика, 6 одличних, 7 врло добрих, 7 добрих, 2 са довољним успехом, 1 

ученик је 5,00. Ученици Алекса Миљковић и Милица Радовановић се упућују на 

поправни испит у августу - Алекса Миљковић из математике, Милица Радовановић 

из математике и географије. Са примерним владањем 20 ученика, са врло добрим 1, 

и 1 ученик са задовољавајућим владањем. Укупно има 616 оправданих и 125 

неоправданих часова.  

 - Сви одлични ученици су похваљени и награђени, као и они који су остварили 

резултате на такмичењу.  

 - Урађена је анализа коришћења наставних средстава и у току је набавка додатне 

опреме.  

 - За руководиоца Већа шестих разреда за школску 2019/2020. изабрана је Милица 

Војводић.  

 

Август 

- Донесен је предлог плана за екскурзију за седми разред за 2019/2020. Планирана је 

екскурзија у трајању од 2 дана за област Ибарско-копаоничког краја. Предложена 

маршрута је Вранић - Студеница - Жича - Врњачка бања - Гоч (преноћиште 
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Љубостиња) - Вранић. Предлог дводневне екскурзије биће изнет пред Савет 

родитеља на одлуку.  

- У одељењу 6-2 ученица Ана Јаковљевић је полагала поправни испит из 

математике и физике и положила оба предмета са оценом довољан (2), чиме је 

стекла услов за упис у седми разред. 

- У одељењу 6-3 ученица Милица Радовановић је полагала поправни испит из 

математике и географије и положила оба предмета са оценом довољан (2), чиме је 

стекла услов за упис у седми разред. Ученик Алекса Миљковић је полагао поправни 

испит из математике и положио са оценом довољан (2). Тиме је стекао услов за упис 

у седми разред.  

 

 

 

 

 

 

Извештај - Одељењско веће седмог разреда 2018/19. 

 

- Чланови Одељењског већа 7. разреда 2018/19. године били су:7-1 – 28  ученика, 

одељењски старешина Тања Веселиновић – наставник ликовне културе; 7-2 – 25  

ученика, одељењски старешина Јасмина Тешић – наставник физичког васпитања; 7-3 – 

26 ученика, одељењски старешина Момчило Вулевић – наставникТИО 

- Усвојен је план и програм рада Одељењског већа седмог разреда за школску 2018/19. 

годину. 

- Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за прво и друго 

полугодиште школске 2018/19. године 

- Утврђене су области из којих је држана допунска и додатна настава, као и ученици који 

посећују ту наставу. 

- План и програм као и фонд часова из свих наставних и ванаставних активности су 

реализовани са малим одступањем од планираног. Та одступања су по три часа из 

следећих предмета – српски језик, географија и француски(7/1), француски(7/2) и 

историја(7/3). 

- Одређени су ученици који наставу прате по ИОП-у и разматран је њихов успех и 

владање у току школске године:7-1:ИОП 3: енглески језик – Никола Максимовић и 

Александар Радека; 7-2: Зоран Стаменковић и Зорица Стаменковић –ИОП2 (сви 

предмети, осим вештина); 7-3: Илија Којчић – ИОП1 (математика) 

- Редовна размена искустава наставника у раду са ученицима који похађају наставу по 

ИОП-у, довела је до побољшања квалитета рада. 

- Рађена је анализа усклађености критеријума оцењивања и закључено је да је 

критеријум оцењивања у приличној мери усклађен. 

- Извршена је квартална, полугодишња и годишња анализа успеха ученика за школску 

2018/19. годину, као и анализа резултата са иницијалних тестова. 

- Разматрано је владање појединих ученика и изрицање васпитних и васпитно 

дисциплинских  мера. Констатовано је да су све васпитно дисциплинске мере изречене 

на основу неоправданих изостанака. 

- Реализована је екскурзија 13.05.2019. на релацији: Вранић – Лепенски вир – Голубачка 

тврђава – Виминацијум – Смедеревска тврђава - Вранић. На излету је било 76  од 81 

ученика 7. разреда. Направљен је пано са сликама посећених места. 

- Остварена је перманентна сарадња са педагошко – психолошком службом и 

секретаријатом школе. 
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- Евиденција о одржаним такмичењима и резултатима са такмичења налази се у 

свескама стручних већа. 

- Одлучено је да се похвале и награде књигама ученици који су школску годину 

завршили са одличним успехом и примерним владањем. 

- Анализиран је рад Одељењског већа седмог разреда у току школске 2018/19.године. 

Одржано је 7 редовних састанака:13.9.2018. године – почетак школске године, 

07.11.2018.године – прво тромесечје, 30.01.2019.године – прво полугодиште, 

26.02.2019.године – почетак другог полугодишта, 04.04.2019.године – треће 

тромесечје,20.06.2019.године – друго полугодиште,29.08.2019.године –крај школске 

године. Поред ових, одржане су још три ванредне седнице Одељењског већа: 

20.02.2019.године – договор око надокнаде часова, 15.04.2019. године – дисциплина и 

03.06.2019. године – дисциплна. 

- Ученик Дејан Миљковић је на поправном испиту у августовском року, положио физику 

и математику и добио оцену довољан(2). 

- За руководиоца Одељењског већа за седми разред за наредну школску 2019/20. годину, 

изабран је Момчило Вулевић. 

 

Извештај - Одељењско веће осмог разреда 2018/19. 

 

- Чланови Одељењског већа 8. разреда 2018/19. године били су:81 – 19  ученика, 

одељењски старешина Урош Миливојевић – наставник историје;   82 – 19  ученика, 

одељењски старешина Равијојла Шарчевић – наставник географије;   83 – 19 ученика, 

одељењски старешина Боривоје Танасковић – наставникТИО. 

- Усвојен је план и програм рада Одељењског већа осмог разреда за школску 2018/19. 

годину. 

- Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби за прво и друго 

полугодиште школске 2018/19. године 

- Утврђене су области из којих је држана допунска и додатна настава, као и ученици који 

посећују ту наставу. 

- План и програм као и фонд часова из свих наставних и ванаставних активности су 

реализовани са малим одступањем од планираног. 

- Одређени су ученици који наставу прате по ИОП-у и разматран је њихов успех и 

владање у току школске године:81 Иван Алексић ;   82:Миодраг Маринковић; 83:Миона 

Боторић. 

- Редовна размена искустава наставника у раду са ученицима који похађају наставу по 

ИОП-у, довела је до побољшања квалитета рада. 

- Рађена је анализа усклађености критеријума оцењивања и закључено је да је 

критеријум оцењивања у приличној мери усклађен. 

- Извршена је квартална, полугодишња и годишња анализа успеха ученика за школску 

2018/19. годину, као и анализа резултата са иницијалних тестова. 

- Разматрано је владање појединих ученика и изрицање васпитних и васпитно 

дисциплинских  мера. Констатовано је да су све васпитно дисциплинске мере изречене 

на основу неоправданих изостанака. 

- Реализована је дводневна екскурзија. од 08.05-09.05.2019.г на релацији: Вранић – 

Овчар Бања манастир Благовештење-Стопића пећина- Сирогојно-Увац-Златар-

манастир Милешева-Златибор Дино парк-Перућац-рекаВрело- Вранић. Укупан број 

ученика који је био на екскурзији је 51 од тога 81 (16), 82 (16), 83 (19), план екскурзије се 

одвијао по програму путовања . 

- Остварена је перманентна сарадња са педагошко – психолошком службом и 

секретаријатом школе. 
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- Евиденција о одржаним такмичењима и резултатима са такмичења налази се у 

свескама стручних већа. 

- Одлучено је да се похвале и награде књигама ученици који су школску годину 

завршили са одличним успехом и примерним владањем. 

- Кандидати за ученика генерације су били; Михиило Вељовић и Теодора Ђурђевић 

ученици 82 и Стефан Пантић 83.Наставничко веће изабрало је Михаила Вељовића 82 за 

ученика генерације. 

- Анализиран је рад Одељењског већа осмог разреда у току школске 2018/19.године. 

Одржано је 6 редовних састанака:13.9.2018. године – почетак школске године, 

07.11.2018.године – прво тромесечје, 30.01.2019.године – прво полугодиште, 

26.02.2019.године – почетак другог полугодишта, 04.04.2019.године – треће 

тромесечје,03.06.2019.године – друго полугодиште и крај школске године. Поред ових, 

одржана је ванредна седница Одељењског већа: 20.02.2019.године – договор око 

надокнаде часова. 

 

 

 

7.1.7 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

 

ПЕДАГОГ 

 

Извештај о раду се односи на  школску 2018/19.годину, од 10. 12. 2018. године и сумира 

резултате рада стручног сарадника педагога током године, а који обухвата ангажовање на 

50% радног времена. Извештај рада је због прегледности подељен у неколико целина. Те 

целине иако одвојене Правилником о свим облицима рада стручних сарадника, због 

природе посла стручног сарадника педагога у контексту реалне праксе се преклапају, 

допуњују и сукцесивно остварују.  

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 Израда анекса Школског програма 

 Учешће у изради Извештаја о раду школе 

 Израда Програма увођења у посао наставника – приправника 

 Учешће у изради годишњих извештаја тимова и учешће  у изради годишњих 

планова за наредну школску годину 

 Учешће у изради плана посебних програма на нивоу установе (Програм 

Професионалне оријентације, Програм рада Вршњачког тима, Програм рада са 

децом са посебним потребама – Развој концептуалних адаптивних вештина код 

ученика којима је потребна додатна образовна подршка) . 

 Израда годишњег и месечних планова рада стручног сарадника-педагога 

 Израда плана посета часовима (редовне посета, план посете огледних/угледних 

часова, реализација ваннаставних активности) 

 Прикупљање и анализа  месечних и глобалних планова наставника предметне и 

разредне наставе 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ  
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 Анализа успеха и понашања ученика на класификационим периодима са посебним 

освртом на образовна постигнућа ученика који наставу прате по ИОП-у 

 Анализа ИОП документације 

 Анализа тематских анкета за потребе реализације различитих програма у школи 

(социометријски упитник, анкета Професионална оријентација ученика  

(интересовања ученика) 

 Документовање наставног и ваннаставног рада (извештаји са посматрања часова, 

записници састанака стручних тимова и органа) 

 Анализа педагошке документације (месечни, глобални и годишњи планови, анализа 

дневних припрема наставника) 

 Анализа педагошке документације (преглед књига рада у Вранићу и подручним 

одељењима) 

 Праћење успеха ученика у различитим областима (кроз анализу Дневника, 

ученичких радова, тестова....) 

 Израда инструмента за праћење огледних и угледних активности наставника. 

 

1. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Током године, један од доминантних облика рада школског педагога се односио на рад са 

наставницима. Садржајно он се односи на: 

 евалуацију наставних часова а у циљу давања практичних педагошких савета и 

препорука у циљу унапређивања наставног часа (повезаност са образовним 

стандардима и анализа часа према педагошким приципима) 

 препознавање образовних потреба ученика и на тим основама дефинисање 

стратегије  и приступа у раду са  ученицима са посебним потребама (у погледу 

дефинисања циљева, садржаја, одабира специфичних метода, облика и техника у 

раду).  

 праћење ученика са посебним потребама и дефинисање њихових образовних 

потреба (за одређеним садржајем, принципом у раду, методом, техником...) 

 

Педагог је током године посетио укупно 26 часова. Свака посета часа била је 

забележена кроз протокол посматрања, личну забелешку и разговор са наставницима 

након посећеног часа. 

. Педагог је посетио 6 часова огледних/угледних активности и 4 часа који су се 

односили на:  

 праћење рада новог наставника/приправника   (2) 

 праћење ученика са посебним потребама и процена за додатним образовним  

програмима  

  неформална процена ученичког напредовања кроз анализу дечијих 

радова-цртежи, текстуални радови, писмене вежбе  

 учешће у изради тестова за завршни испит за ученика који наставу 

прати  по ИОП-у у сарадњи са наставницима 

  учешће у изради и прибављању радног материјала за ученике којима 

је потребна додатна подршка  

 реализација посебних програма у школи и учествовање у непосредном раду са  

ученицима   
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 Реализација програма Професионална оријентација (2 часа),  

 

После сваке посете часу, обављен је разговор са наставницима где се дискутовало о 

часу, запажањима, уоченим недостацима или педагошким новинама, као и начинима 

унапређења посматраних часова. Коментаре о огледним и угледним часовима су дали и 

наставници који су присуствовали часовима колега кроз протоколе посматрања. 

  

Сарадња са наставницима је остварена кроз редовне консултације и размену 

мишљења у вези са учениковим  напредовањем и развојем, са посебним нагласком на 

решавање проблема које наставници имају у погледу постизања оптималних постигнућа 

ученика са посебним потребама. Поред консултација у вези са адекватним приступом у 

раду са децом, нарочито ученицима са посебним поребама, консултације су се односиле и 

на дефинисање образовних, васпитних и функцониалних циљева у образовно-васпитном 

раду, прилагођавању метода и техника рада као и радног материјала који би задовољуо 

образовне потребе ученика.  

   

Сарадња са наставницима је оставрена и кроз анализу и евалуацију планова 

стручног усавршавања. Поред рада са ментором, стручни сарадник педагог је пружио 

подршку и пратио рад наставника – приправника кроз посету часовима или кроз 

индивидуалне консултације.  

 

3. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

Инцијативном разредног старешине, наставника или педагога са одређеним бројем 

ученика педагог је реализовао непосредан рад ( индивидуалне или групне разговоре и 

саветодавни рад), а у циљу: 

 праћења и препознавања образовних потреба ученика за одређеним садржајем, 

приступом у раду, техником, методом или материјалом који би утицао на 

постизање оптималних постигнућа ученика 

 развијања стратегија,  техника, материјала за рад са ученицима у циљу постизања 

оптималних постугнућа ученика (у сарадњи са наставницима) 

 стварања оптималних услова за развој различитих способности ученика са 

посебним потребама (у сарадњи са наставницима) кроз организацију физичког или 

социјалног окружења ученика 

 

Саветодавни рад са ученциима се одржавао у канцеларији пп службе, док се групни 

изводио у просторијама према потреби 
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 индивидуални рад са ученицима који имају тешкоће у учењу –рад на садржају 

одређеног предемета са акцентом на развијање стратегија и техника у учењу које 

имају ширу примену  

 групни рад са ученицима укоји показују проблеме у понашању  (дисциплински 

проблеми, неадекванто понашање према другим ученицима, наствницима или 

вршњацима)   

 групни рад са ученицима  

 индивидуални  рад са ученицима који показују емоционалне, социјалне или 

тешкоће друге врсте (анксиозност, породични проблеми....) (2) 

 подршка ученику који завршни испит полаже по измењеном програму 

 

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА  

 

На иницијативу наставника или самог родитеља, састанци са родитељима су били 

организовани са темом:  

 дисциплинских проблема ученика  

 васпитних поступака родитеља  

 васпитно-дисиплински поступци  

 

5.  УЧЕШЋЕ У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА НА НИВОУ ШКОЛЕ  

  

Педагог је током године присуствовао састанцима стручних органа и тимова, као 

члан (Педагошки колегијум, Тим за професионални развој запослених, Тим за инклузивно 

образовање, Тим за професионалну оријентацију ученика, Тим за заштиту деце од 

злостављања и занемаривања)  и као координатор (Стручни актив за развој школског 

програма). О раду стручних тела и ограна су вођени записници и извештаји. 

 

 

6. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 вођење Дневника рада стручног сарадника-педагога 

 израда инстументата за праћење образовно-васпитног процеса (протокол за 

посматрање угледних/огледних часова за наставнике) 

 израда појединачних извештаја са посматраних часова 

 израда припрема за индивидуалне и групне активности са ученицима 

 вођење  белешки након индивидуалног рада са ученицима и чување њихових 

продуката ученичких активности  

 стручно усавршавање у оквиру акредитованих семинара, редовних састанака  

Републичке секције педагога,  (детаљније у Извештај о стручном усавршавању који 

је достављен директору школе). 
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ПСИХОЛОГ 

 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 

 Учешће у изради Годишњег извештаја рада школе . 

 Израда Годишњег плана рада школе (са педагогом). 

 Учешће у изради годишњих извештаја тимова и учешће у изради годишњих 

планова за наредну школску годину. 

 Учешће у изради Програма превенције употребе дрога . 

 Учешће у изради Програма професионалне оријентације у школи и осталих 

програма од значаја у школи. 

 Учешће у реализацији активности предвиђених развојним планом школе. 

 Израда годишњег и месечних планова рада стручног сарадника – психолога. 

 Учествовање у планирању и реализовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама.  

 Планирање активности у оквиру рада педагошко-психолошке службе. 

 Учешће у изради плана посета часовима (редовна посета, план посете 

огледних/угледних часова, реализација ваннаставних активности) 

 Израда плана психолошких радионица за пројекат једносменског рада у школама. 

 Прикупљање  и анализа индивидуалних образовних планова и сарадња са 

наставницима приликом њихове израде (персонализовани програми рада, 

педагошки профили, мере индивидуализације и евалуације). 

 

 

2. Организације педагошког рада школе 

 

 Примена педагошко-психолошких принципа у подели одељенских старешинстава и 

организацији васпитно-образовног рада у одељењу. 

 

 

3. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада школе 

 

 Посета часовима редовне наставе и ваннаставних активности (психолог је посетила 

у току школске 2018/19. године укупно 60 часова наставе; од тога 23 часа са циљем 

опсервације ученика првог и петог разреда и 37 часова у оквиру редовне посете 

часовима наставе 26, огледним часовима 4, угледним часовима 4, на позив 

наставника 1 и на два часа као члан Комисије за утврђивање спремности наставника 

за стицање лиценце). 

 Праћење постигнућа ученика (анализом дневника рада, увидом у ученичке радове, 

приликом посете часова ...) 

 Праћење постигнућа и адаптације ученика на почетку првог циклуса (опсервација 

првог разреда) образовања и приликом преласка на други циклус (опсервација 

петог разреда). 

 Анализа и вредновање ИОП документације (персонализованих програма учења, 

педагошких профила, мера индивидуализације, евалуације ИОП-а...) 
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 Вођење документације о посети часова (протоколи посматрања часова, извештај 

инструктивно-педагошког рада у школи ...). 

 Анализа педагошке документације (преглед дневника рада у матичној школи и 

подручним одељењима). 

 Анализа критеријума оцењивања (анкетирање ученика петог, шестог и седмог 

разреда). 

 Праћење постигнућа ученика петог разреда након преласка са разредне на 

предметну наставу. 

 Анализа тематских анкета за потребе реализације различитих програма у школи 

(социометријски упитник, евалуација предавања у школи, евалуација Фестивала 

занимања, анализа критеријума оцењивања ...) . 

 

3. Рад са наставницима  

 

 Саветодавни рад са одељенским старешинама првог и петог разреда приликом 

предаје одељења (давање неопходних информација и смерница за даљи рад). 

 Саветодавни рад са наставницима и одељенским старешинама у вези појединачних 

ученика и тешкоћа које су се јављале у раду са њима, као и са тешкоћама у раду са 

целим одељењем (посматрање часа, групне динамике, давање сугестија и предлога 

за даљи рад, као и припрема едукативних/дидактичких материјала). 

 Разговор/консултације са сваким наставником наком посећеног часа (анализа часа 

по протоколу посматрања часа, давање коментара и смерница за даљи рад). 

 Писање мишљења и дописа са одељенским старешинама Центру за социјални рад у 

вези ученика који показују извесне тешкоће понашања или друге облике ризичног 

понашања. 

 Упознавање Наставничког већа и других стручних тела/тимова у школи са 

резултатима анкетирања и других облика истраживања психолога у школи. 

 Презентација на састанку Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и и занемаривања посећеногстручног скупа ,,Школа у борби против 

вршњачког насиља''. 

 Рад на идентификовању талентованих ученика као и оних који имају проблема у 

учењу и развоју и давање предлога наставницима за организовање одговарајућег 

образовно-васпитног рада. 

 Сарадња са одељенским старешинама у идентификацији ученика који показују неке 

облике ризичног понашања (прикупљање табела евиденције, анализа у сарадњи са 

Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

 Kонсултације и прикупљање података од учитеља четвртих разреда у циљу 

структуирања одељења петог разреда. 

 Рад на откривању узрока заостајања појединих ученика или одељења и предлагање 

одговарајућих педагошких мера. 

 Рад са наставницима на идентификовању ученика који прате наставу по 

индивидуализованом образовном плану. 

 Сарадња са наставницима прилико израде ИОП-а (пружање помоћи приликом 

писња персонализованог плана рада, педагошког профила ...). 

 Пружање подршке и савета наставницима у погледу планирања стручног 

усавршавања. 
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 Консултативни рад са наставницима почетницима и наставницима на замени ( у 

вези индивидуалних карактеристика појединачних ученика и спецфичности 

одељења). 

 Учествовање у давању предлога упутства за ученике које се односи на критеријуме 

оцењивања и правила понашања на часу. 

 Континуирано информисање наставника о свим битним питањима везаним за 

предају, припрему и израду неопходних материјала/докумената (ИОП, табеле 

евиденције деце са ризичним облицима понашања, евалуације ...) као и 

информисање о терминима састанака тимова. 

 Учестововање у припреми и реализацији заједничких састанака учитеља и 

наставника који предају у петом разреду са темом усклађености програма (у циљу 

ефикаснијег преласка са разредне на предметну наставу). 

 

 

4. Рад са ученицима 

 

 Испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости ученика за полазак 

у школу. 

 Ретестирање ученика који показују тешкоће у напредовању или значајну регресију 

у односу на почетне резултате и процену капацитета/способности. 

 Структуирање одељења првог и петог разреда 

 Саветодавни рад са ученицима који показују сметње у понашању (разни 

дисциплински проблеми, проблеми на релацији ученик-ученик/одељење, ученик – 

наставник) 

 Саветодавни рад са ученицима који испољавају проблеме емоционалне, социјалне 

или друге природе (емоционалне блокаде, анксиозност, страхови, импулсивно 

понашање, породични проблеми ...) 

 Индивидуални рад са ученицима који показују тешкоће у учењу (упознавање 

ученика са техникама ефикасног учења, идентификовање најадекватнијег начина 

учења имајућу у виду индивидуалне специфичности детета ). 

 Групни рад са ученицима са циљем решавања проблема у одељењу на релацији 

ученик – одељење, у сарадњи са учитељицом одељења . 

 Групни рад са ученицима одељења петог разреда (5/2) у сарадњи са од. старешином 

(технике опуштања, превазилажења треме и стреса, подстицање комуникације и 

позитивне климе у одељењу). 

 Пружање додатне подршке ученицима осмог разреда који прате наставу по ИОП-у 

у вези професионалног избора школе, одн. образовног профила.  

 Анкетирање предложених ученика од петог до осмог разреда за избор у Вршњачки 

тим ,,Чувари мира'' , анализа резултата  и избор чланова тима у сарадњи 

представницима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 Анктетирање ученика о насиљу у школи, анализа и обрада резултата у сарадњи са 

члановима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 Рад на професионалној оријентацији ученика (реализација радионица - ,,Ја у својим 

и туђим очима, 1. и 2. део, припрема Фестивала занимања, информисање ученика о 

образовним профилима и средњим школама, факторима избора занимања одн. 

школе, учествовање у организацији посета средњих школа у циљу презентације 

школа и информисања ученика осмог разреда, анкетирање ученика о њиховим 
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професионалин интересовањима, тестирање ТПИ-ом свих заинтересованих ученика 

уз додатан индивидуални разговор и штампани запис резултата теста ...) . 

 Учешће у промовисању најбољих ученика и ђака генерације (израда паноа 

,,Најбољи ученици'' у сарадњи са учитељицом Бојаном Ивковић). 

 Сарадња са ученицима у припреми Фестивала занимања. 

 Учешће у организованој посети Сајму књига са ученицима од петог до осмог 

разреда. 

 Учешће у организованом излету за чланове Ученичког парламента (Манастир 

Футог, Крушедол, Стражилово, Сремски Карловци, Нови Сад). 

 Сарадња са ученицима у оквиру рада Ученичког парламента (организовање 

заједничких активности, акција ,,Најтолерантнији наставник'', организовање посете 

ученика старијих разреда ученицима четвртог разреда у циљу припреме за прелазак 

на предметну наставу ...) . 

 Сарадња са ученицима, члановима Вршњачког тима за превенцију вршњачког 

насиља ,,Чувари мира'' (организовање акције ,,Најбољи друг/другарица''). 

 

 

5. Сарадња са родитељима 

 

 Саветодавни рад са родитељима чија деца имају проблеме у развоју, учењу и 

понашању. 

 Саветодавни рад са родитељима чија деца имају тешкоћа у учењу и развоју. 

 Сарадња са родитељима у току вођења васпитно-дисциплинских поступака. 

 Педагошко- психолошко образовање родитеља будућих првака (информисање, 

саветодавни разговори, општи родитељски састанак ...). 

 Сарадња са родитељима приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у (писања педагошког профила и сл.) 

 

 

6. Рад са директором, стручним сарадницима 

 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу планирања редовне посете часова 

наставе и ваннаставних активности (израда плана посете, консултације након 

посећеног часа према протоколу, разговори са наставницима наком посећеног 

часа...). 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу поделе одељенских старешинстава. 

 Сарадња са директором и педагогом у изради плана посете предметних наставника 

часовима у четвртом разреду и праћењу његове реализације. 

  Сарадња са директором и педагогом у погледу планирања активноси у циљу 

превенције насиља у школи. 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу планирања активности у оквиру 

професионалног информисања ученика и родитеља. 

 Сарадња са директором и педагогом на планирању активности у циљу јачања 

наставниких и компетенција. 

 Сарадња са директором и педагогом у погледу одабира одговарајућих видова 

стручног усавршавања наставника и стручних сарадника (избор и реализација 

семинара). 

 Сарадња са директором и педагогом приликом израде Годишњег извештаја  и плана 

рада школе. 
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 Сарадња са директором и педагогом приликом израде образаца и табела за 

прикупљање различитих информација од наставника и родитеља (табеле 

евиденције, сагласности ...). 

 Сарадња са директором и педагогом у изради Акционог плана унапређења након 

стручно-педагошког надзора у нашој школи. 

 Сарадња са педагогом приликом одабира нових наставника или наставника на 

замени (присуство разговорима, учешће у разговорима, процена кандидата, анализа 

биографија ...) . 

 Сарадња са директором и педагогом у току васпитно-дисциплинских поступака. 

 Сарадња са педагогом у саветодавном раду са ученицима и родитељима (размена 

информација, документације, доношење заједничких планова за појединачне 

ученике/одељења...). 

 Сарадња са педагогом приликом праћења вођења педагошке документације . 

 Сарадња са педагогом током структуирања одељења првог и петог разреда. 

 Сарадња са педагогом приликом прикупљања података у процесу идентификације 

ученика за наставу по ИОП-у. 

 Сарадња са педагогом у оквиру педагошко-инструктивног рада (посета часовима, 

разговори са наставницима, састављање годишњег извештаја ...) 

 Сарадња са педагогом у реализацији програма професионалне оријентације. 

 Сарадња са педагогом у изради инструмената за истраживачки рад и различитих 

образаца /табела евиденције ... 

 

 

7. Истраживање васпитно-образовне праксе 

 

 Евалуација и анализа предавања за ученике од стране различитих установа, 

стручних лица  и у оквиру пројеката и програма одобрених од стране Минстарства 

просвете (Превенција употребе дрога, др Гордана Митић; Болести зависности, 

Удружење пензионисаних полицајаца);  

 Евалуација и анализа предавања за наставнике и стручне сараднике од стране 

различитих установа, стручних лица  и у оквиру пројеката и програма одобрених од 

стране Минстарства просвете (Болести зависности, др Гордана Митић Баровић). 

 Евалуација и анализа Фестивала занимања организованог од стране Тима за 

професионалну оријентацију. 

 Анкетирање ученика од петог до седмог разреда о критеријумима оцењивања у 

школи, са анализом. 

 Анализа анкетирања ученика и родитеља о заинтересованости за различите 

ваннаставне факултативне активности које Школа нуди у оквиру пројекта 

,,Једносменски рад у школи''. 

 

 

8. Рад у стручним органима и тимовима 

 

 Учестовање у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума и Одељенским 

већима старијих и млађих ученика. 

 Координација Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања (5). 

 Учествовање/координација малих тимова за заштиту (8) 

 Координација Стручног актива за развојно планирања у школи (5). 
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 Координација Ученичког парламента (7). 

 Учествовање у Тиму за ИО (5). 

 Координација Тимова за додатну подршку ученицима (20). 

 Учествовање у Тиму за професионални развој (5). 

 Учествовање у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе (5). 

 Учествовање у Тиму за професионалну оријентацију (5). 

 

9. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање 

 

 Сарадња са стручњацима из Центра за социјални рад Барајево. 

 Сарадња са васпитачима ПУ ,,Полетарац'' (одељење у Вранићу). 

 Сарадња са приватном клиником ,,BelMedik'' (клиничким психологом). 

 Сарадња са Регионалним центром за таленте. 

 Сарадња са Институтом за психологију Филозофског факултета. 

 Сарадња са стручним службама школа на територији општине Барајево (ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић'' и Средња школа Барајево). 

 Сарадња са Интерресорном комисијом на општини Барајево. 

 Сарадња са Општином Барајево. 

 Сарадња са Културним центром Барајево. 

 Учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадња школских 

педагога и психолога у оквиру секције стручних сарадника основних и средњих 

школа. 

 Континуирано стручно усавршавање унутар установе (присуство стручним 

предавањима; учествовање и реализација интерних обука у школи као е-дневник, 

обука о поступању помоћних радника у ситуацијама насиља, обука за селфи-

инструменте; координација и присуство на састаницима тимова и Педагошког 

колегијуме; учествовање у ажурирању профила школе на друштвеним мрежама; 

презентација посећеног стручног скупа са темом превенције вршњачког насиља). 

 Континуирано стручно усавршавање изван установе (присуство акредитованим 

семинарима: Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе; 

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности; Интеграцијом наставних садржаја 

до функционалне писмености, ,,Школа у борби против вршњачког насиља'' стручни 

скуп) 

 

 

10. Вођење документације, припрема за рад  

 

 Израда годишњег и месечних планова рада. 

 Израда годишњег извештаја рада психолога. 

 Вођење евиденције саветодавних разговора са ученицима, наставницима и 

родитељима. 

 Вођење дневника рада активности школског психолога. 

 Вођење евиденције стручног усавршавања у оквиру и изван установе. 

 Вођење белешки са посећених часова (попуњавање протокола о посећеном часу) 

 Континуирано припремање за рад, консултовање стручне литературе, нових извора 

знања (интернет, стручни часописи ...) 

 Израда инструмената за аналитичко-истраживачки рад у школи (анкете, 

упитници...). 
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 Припрема и договарање са педагогом , тимовима, стручним већима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње . 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКАР 

 

 

За рад у библиотеци у првом полугодишту биле су задужене Кршанин Нада (професор 

српског језика и књижевности), Бијорац Марина (професор српског језика и књижевности) 

и Лукић Нада (средња стручна спрема). Лукић Нада (50% радног времена) била је 

задужена за ученике млађих разреда, а Кршанин Нада и Бијорац Марина за старије разреде 

и наставно особље. Од другог полугодишта за рад са млађим ученицима била је задужена 

Пешић Ања (професор руског језика и књижевности) са 50% радног времена. 

 

У школској 2018/2019. години уписан је 81 ученик и сви наставници. Ове године је 

библиотечки фонд повећан за 707 нових наслова из савремене литературе за децу и 

сликовнице за најмлађе ученике. 

 

План и програм библиотекара реализован је у следећим тачкама: 

- Извршена класификација књишког фонда 

- Посета Сајму књига 

- Свакодневан рад са ученицима 

- Обележен је Светски дан књиге 23. априла (ученици петог разреда су направили пано 

поводом Дана књиге и упознали се са библиотечким фондом) 

- Учешће у школском такмичењу из српског језика 

- Припрема ученика за такмичење и корелација са Друштвом за српски језик и књижевност 

- Одржавање припремне наставе за завршни испит ученика осмог разреда 

- Одржавање школског такмичења младих песника и учешће у такмичењу „Читам, па шта“ 

- Ревизија књига 
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- Организовање враћања књига за осми разред, у мају и јуну за остале разреде 

- Учешће на седницама стручних органа школе 

- Анализа рада библиотекара 

- Вођење библиотечког пословања 

- Рад на одабиру нових књига 

 

Ове године је реализована боља сарадња са библиотеком „Бранко Ћопић“ у Вранићу. 

Наставник који је користио највећи број наслова, и то претежно стручну и научну 

литературу је наставник историје Урош Миливојевић. 

Ученици млађих разреда углавном читају књиге савремене литературе за децу, као и 

сликовнице и школску лектиру, док ученици старијих разреда претежно читају лектиру. 

Библиотекари настоје да заинтересују ученике да читају и наслове који нису обухваћени 

школском лектиром и да читањем богате свој речник. 

У библиотеци се изводе угледни и огледни часови на којима по могућности присуствује 

библиотекар.  

Ученици заједно са библиотекарима и наставницима српског језика предлажу наслове које 

би желели да се купе на Сајму књига.  

 

Услови за рад у библиотеци су задовољавајући – библиотека је опремљена телевизором и 

интернетом. Током првог полугодишта и један део другог полугодишта у библиотеци је 

постојао и компјутер, који је у међувремену покварен и однет на поправку. До краја другог 

полугодишта компјутер није враћен.  

 

 

 

7.2.  РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

У школској 2018/19. години, почев од 3.9.2018.-те године па до 31.8.2019.-те године,  у 

сарадњи са стручним сарадницима, наставницима, секретаријатом и рачуноводством 

школе и помоћно-техничким особљем школе сам: 
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1.) планирала и организовала остваривање програма образовања и васпитања школе и свих 

других активности:   

 учествовала у правовременој реализацији донетог распореда часова за редовну 

наставу, изборну наставу, додатну и допунску наставу, дежурство наставника и 

перманентно водила рачуна о реализацији свих планираних активности; 

 старала се о доброј организацији такмичења из предмета и спортова и општинских 

такмичења из спортова ; 

 учествовала у изради Годишњег плана рада установе за  школску 2018/2019.-ту 

годину, као и школску 2019/2020.годину, плана рада Наставничког већа, плана рада 

органа управљања, плана рада педагошког колегијума; 

 контролисала педагошку документацију ( дневници, ЕсДневник, матичне књиге...) 

2.) старала се о квалитету рада школе, самовредновању рада школе, остваривању 

стандарда постигнућа и унапређењу образовно-васпитног рада: 

 водила рачуна о стручности наставника који су током школске године радили као 

замена одсутних наставника; 

 кроз рад у стручном тиму за самовредновање и педагошком колегијуму учествовала 

у анализи резултата пробног завршног испита, као и завршног испита ученика наше 

школе, анализи успеха ученика на полугодишту школске 2018/19. године; анализи 

критеријума оцењивања; 

3.) старала се о остваривању развојног плана установе: 

 учествовала у раду стручног актива за развојно планирање; 

 пратила реализацију развојног плана прегледом педагошке документације. 

4.) одлучивала о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговарала за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава: 

 перманентно, у току горе наведеног периода, проверавала и потписивала 

испостављене фактуре, налоге за пренос средстава, налоге за уплату и исплату, 

рекапитулацију месечних обрачуна за плату, боловања, породиљских боловања; 

 учествовала у изради  кварталних извештаја, извештаја о јавним набавкама 

(квартални извештаји и годишњи извештај) и реализацији плана јавних набавки за 

2018/19. годину. 

5.) сарађивала са органима јединице локалне самоуправе, инспекцијским надзором , 

удружењима и организацијама: 

 сарађивала са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту Града Београда у 

вези са: набавком енергената за грејање школе, реализацијом  набавке рачунара 

(фебруар 2019. године),  присуствовала састанцима са директорима школа у 

организацији Секретаријата;  

 сарађивала са органима управе Градске општине Барајево у вези са: текућим 

одржавањем објеката школе (кречење, поправка видео надзора...) организацијом 

превоза ученика школе (реализација јавне набавке), реализацијом пројекта за 

побољшање безбедности ученика у саобраћају и рзавоја школског спорта и  многим 

другим питањима од значаја за развој школе; 

 сарађивала са представницима Црвеног крста Барајево (предавање о болестима 

зависности), Завода за трансфузију (организација давања крви у школи), Спортским 

савезом Барајева у организацији школских спортских такмичења, са Центром за 

културу Барајево у вези са обележавањем 200 годишњице смрти Павла Поповића и 

коришћењем позоришне сале Спомен дома у Вранићу за организовање позоришних 

представа и биоскопских пројекција; 
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 сарађивала са органима инспекцијског надзора- стручно-педагошки надзор, градска 

просветна инспекција, републичка просветна инспекција, инспекција за 

противпожарну заштиту, тужилаштво и полиција. 

 

6.) организовала и вршила педагошко–инструктивни увид и пратила квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе, предузимала мере за унапређивање и усавршавање 

рада наставника и стручних сарадника: 

 у сарадњи са стручним сарадницима реализовала годишњи план педагошко – 

инструктивног рада; 

 посећивала поједине часове наставе ради увида у рад наставника и заједно са 

стручним сарадницима анализирала њихов рад и предлагала мере за унапређивање 

њиховог рада. 

7.) планирала и пратила стручно усавршавање и спроводила поступак за стицање звања 

наставника: 

 одобравала финансијска средства за одласке наставника и стручних сарадника на 

акредитоване семинаре у оквиру сталног стручног усавршавања на основу њихових 

планова; 

 иницирала перманентно праћење Каталога одобрених семинара за стручно 

усавршавање и похађање одговарајућих, акредитованих семинара; 

 учествовала у обједињавању табеле стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника на крају петогодишњег циклуса за лиценцу ( 01.07.2014.- 

01.07.2019.године). 

 

8.) предузимала  мере у случајевима повреда забране из члана 110. до 113. Закона о 

основама система образовања и васпитања: 

 учествовала у раду стручног тима за заштиту ученика од насиља, 

  заједно са тимом одлучивала о мерама које треба предузети против ученика који су 

повредили забрану из члана 110. до 114., 

 водила васпитно-дисциплинске поступке против ученика и одлучивала о мерама 

против ученика; 

 водила дисциплински поступак поводом повреде забране из члана 110. Закона о 

основама система и образовања запослене према ученику, 

 у присуству психолога и/или педагога разговарала са родитељима ученика чија 

децу су испољила неко насилно понашање са 1.нивоа где је процењено да није 

потребно водити васпитно-дисциплинске поступке. 

9.) старала се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете „Доситеј“: 

 свакодневно приступање информационом систему и одржава ажурност базе 

података; 

 проверавала тачност унетих података и потписане примерке достављала 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја преко Школске управе       

(бесплатни уџбеници, технички капацитети школе за пројекат ,,Повезане школе“). 

10.)  старала се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и 

родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од 

интереса за рад установе и поменутих органа: 

 редовно обавештавала запослене (огласна табла, разговори, наставничко веће, 

одељењска већа), 
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 обавештавала ученике (огласна табла, књига обавештења, веб сајт, преко 

одељењских старешина), 

 обавештавала родитеље (огласна табла, преко одељењских старешина, фб профил 

школе, веб сајт, писаним путем уз потврду њиховим потписом, на родитељским 

састанцима, учешћем у раду Савета родитеља), 

 учествовала у раду стручних органа и органа управљања. 

11.) сазивала и руководила седницама Наставничког већа ( 9 редовних седница и три 

ванредне седница) без права одлучивања; 

 водила рачуна о реализацији плана рада, 

 благовремено сазивала седнице и руководила њима. 

12.) образовала стручна тела и тимове, усмеравала и усклађивала рад стручних органа у 

школи: 

 пратила извршавање предвиђених корака  Плана интегритета установе; 

 кроз рад и руковођење педагошким колегијумом усклађивала рад стручних актива; 

13.) сарађивала са родитељима, односно старатељима ученика: 

 редовно разговарала са свим родитељима, односно старатељима који су тражили 

разговор са директором, као и са родитељима, односно старатељима које сам 

позивала, а којима је потребно указати на њихову одговорност и потребу боље 

сарадње са школом, односно одељењским старешином, стручним сарадницима и 

наставницима ради постизања бољег успеха у образовању и васпитању њихове 

деце/штићеника.  

 одговарала на молбе и захтеве родитеља у складу са својим овлашћењима; 

14.) одлучивала о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених: 

 одговарала на захтеве за слободним данима запослених у складу са колективним 

уговором; 

 одговарала на захтеве родитеља, односно старатеља  за одсуствовањем ученика 

дужим од два дана у складу са Статутом и Правилником о правдању изостанака 

ученика. 

15.) иницирала, подстицала и учествовала у уређивању матичне школе и подручних 

одељења: 

 богаћење цветног фонда кроз сарадњу са родитељима и уређивање цветне оазе на 

улазу у школу; 

 фарбање површина зидова, ограде, степеништа...; 

 уређивање дворишта школе- садња ловор вишње у Шиљаковцу, стабла воћа у 

Мељаку, као и туја и бербериса у Вранићу; 

 реновирање тоалета у подручном одељењу Мељак; 

 обнављање бетонских површина и стаза у подручном одељењу Шиљаковац. 

 

 

 

 

 Обављен је стручно-педагошки надзор од стране саветника Школске управе 

Београд  16.и 19.новембра 2018.године; 

 Школу је 20.новембра 2018.године посетио министар просвете Младен Шарчевић; 

 Учешће у пројекту ,,Обогаћени једносменски рад“  у коме учествује 26 београдских 

школа, укупно 204 школе на територији Републике Србије; 
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 Изабрани у пројекат ,,Повезане школе“ – интернет академска мрежа 212 школа у 

Републици Србији; 

 Учешће у пројекту ,,Основи безбедности деце“ , продукт заједничке сарадње 

Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја; 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

У току школске 2018/2019. Школски одбор је реализовао следеће садржаје из домена своје 

надлежности: 

 

 Одржано је пет редовних и једна ванредна седница Школског одбора; 

 Усвојен је Годишњи извештај  о раду школе за школску 2016/2017; 

 Усвојен је извештај о Финансијском пословању школе и Завршни рачун; 

 Усвојен је Годишњи план рада школе за школску 2018/2019; 

 Усвојен је Анекс годишњег плана рада школе за школску 2018/19.годину; 

 Усвојен је Анекс Развојног плана школе; 

 Усвојен је Анекс Школски програм (август , 2019.); 

 Усвојен је план Јавних набавки и анекс плана  Јавних набавки за 2019/2020..; 

 Усвојен је шестомесечни извештај о раду директора школе за период од 

01.09.2018.године до фебруара 2019. године; 

 Дата је сагласност на избор најбољег понуђача за осигурање ученика и извођење 

екскурзија; 

 Разматрао је предлоге  о планираним радовима у школи; 

 Разматрали и доносили одлуке у вези повреде члана 110.ЗОСОВ-а и инспекцијских 

надзора у школи; 

 Разматрали и доносили одлуке о увођењу обогаћеног једносменског рада у школи; 

 Разматрао и усвојио захтев музичке школе ,,Марко Тајчевић“ из Лазаревца око 

коришћења школског простора; 

 Доносио је општа акта и измене аката ( Статут школе, Пословник о раду школског 

одбора, Пословник о раду Савета родитеља) из домена своје надлежности; 

 Сачињен је извештај о раду Школског одбора у школској 2018/2019.години; 

 Бавио се и другим питањима из своје надлежности  која су утврђена Законом и 

Статутом школе; 

 

 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

У току школске 2018/2019.  године одржано је пет редовних и једна ванредна седница 

Савета родитеља: 

 

 На првој конститутивној седници именован је нови сазив Савета родитеља; 

 Усвојен је извештај о раду Савета родитеља у школској 2017/2018.години; 

 Разматран је извештај о раду директора школе за 2017./2018.годину; 
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 Усвојен је план рада Савета родитеља за школску 2018/2019.годину; 

 Разматран је годишњи план рада школе за школску 2018/2019.годину; 

 Донета је одлука о избору осигуравајуће куће за ученике; 

 Донета је одлука о прихватању годишњег плана за извођење екскурзија, излета и 

наставе у природи за школску 2018/2019. годину; 

 Одређивање дневне надокнаде за бригу о деци на настави у природи и екскурзијама 

( бруто); 

 Разматрали о могућностима помоћи родитеља школи; 

 Упознали се са пројектом ,,Бесплатни уџбеници“; 

 Савет  је разматрао извештаје стручне службе о успеху и дисциплини ученика у 

току сваког тромесечја школске 2018/2019.године; 

 Делегирали два члана за новоформирани Општински савет родитеља по новом 

Закону о основама система образовања и васпитања; 

 Руководећи се задацима Општинског савета родитеља организовали дружења за 

ученике млађих и старијих разреда у циљу превенције вршњачког насиља; 

 Разматране су понуде и изабран је најбољи понуђач за фотографисање ученика; 

 Донета је одлука о избору најповољнијег понуђача за организовање новогодишње 

забаве ученика; 

 Савет родитеља није подржао акцију да се са родитељског рачуна  уплати годишња 

чланарина за Организацију Црвени крст; 

 Изабрани  представници Савета родитеља који су у четворогодишњем мандату 

заступали Савет родитеља у органу управљања Школском одбору су учествовали у 

раду Савета; 

 Разматран је извештај о изведеним екскурзијама и рекреативној настави; 

 Организована је прослава матурске вечери; 

 Разматрали предлоге  за увођење пилот пројекта обогаћеног једносменског рада од 

школске  2019/2020.године; 

 Давање мишљења за увођење пилот пројекта обогаћеног једносменског рада од 

школске  2019/2020.године ; 

 Разматрали начин помоћи родитеља у организацији донаторског концерта чија ће 

прикупљена средства  бити усмерена на куповину опреме за разглас; 

 Организација две хуманитарне акције солидарности; 

 Разматран је извештај о завршном испиту ученика осмог разреда; 

 Разматран је извештај о раду директора школе; 

 Договорена је даља сарадња са музичком школом ,,Марко Трајковић“  из 

Лазаревца; 

 

 

 

 

 

VIII  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 
8.1 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 
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У току школске 2018/2019. године наставници, стручни сарадници и запослени у 

администрацији су се стручно усавршавали према годишњем плану стручног 

усавршавања.  

 

 

Већина наставника и стручних сарадника је похађала наведене семинаре. 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (СРПСКИ ЈЕЗИК) 

 

 Зимски семинар за професоре српског језика, 

 Обука за нови школски програм у петом разреду. 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (СТРАНИ ЈЕЗИЦИ) 

 

 ,,Језик у функцији језика”  

 Педагошка радионица за професоре француског језика 

 ЕЛТА конференција (међународна конференција за наставнике енглеског језика)  

 ,,How to become a teacher trainer” Pilgrims, Canterbury  

 Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА) 

 

 Унапређење емоционалног здравља у школи – моћ емоционалне интелигенције, 

 Адолесцент – обука за рад и са ученицима и родитељима, 

 Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу, 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ВЕШТИНА (ЛИКОВНА И МУЗИЧКА КУЛТУРА И 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ) 

 

 Вредновање у физичком васпитању – модели оцењивања, 

 Промене у наставним плановима програмима Физичког васпитања у светлу нових 

законских решења 

 Обука запослених у образовању за примену нових програмских садржаја из 

предмета физичко и здравствено васпитање 

 Школа карикатуре 

 Школа керамике. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ/ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО) 
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 Настава програмирања у петом и шестом разреду, 

 Обука за кооринаторе за електронски дневник  

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

 Зимски сусрети учитеља, 

 Обука учитеља првог разреда за остваривање програма наставе и учења 

оријентисаних на процес и исходе учитеља, 

 Превенцијом против насиља, организовањемм интерактивних родитељских 

састанака, 

 Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, 

 Учешће на трибинама Архимедеса, 

 Пројектна настава, презентација уџбеника БИГЗ-а 

 Евалуатор ИК ,,БИГЗ,,  

 Кад је лака геометрија и мерење прија 

 Учитељијада у Бугарској, 

 Агенција за издавачку делатност „Витез „  

 Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

 

УПРАВА И СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

 Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, 

 Превенцијом против насиља, организовањемм интерактивних родитељских 

састанака, 

 Осми стручни скуп Друштва директора школа Србије, 

 Практичан рад на порталу ЦЕРЕС, 

 Јавне набавке у пракси, 

 НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања, 

 Шести регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању ШУ Београд, 

 Обука за ТИП-а, 

 Конференција ,,Даровитост, образовање и развој'' 

 Републичке секције педагога и психолога основних и средњих школа, 

 

 

 

8. 2 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

 

 

 

Установа је организовала следеће семинаре који носе бодове стручног усавршавања 

ван установе:   

 ,,Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе“, 

 ,,Концентрацијом и мотивацијом до изузетности“, 

 „Ванучионичке активности у дигиталном окружењу“, 
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 ,,Од пројектне насатве ка ученичком предузетништву“, 

 ,,Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености“, 

 ,,Школа у борби против вршњачког насиља'', 

 ,,Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и 

васпитања Републике Србије“,  

 

 

У оквиру установе одржана су следећа предавања: 

 ,,English is fun'стручно предавање“, 

  ,,Педагошко дело М. Аласа“, 

 ,, Школа против вршњачког насиља'', 

  Презентација Правилника за ИО, 
 ,,Формативно оцењивање'', 

 ,,Читање својих ученика и подешавање наставе према томе“, 

 Противпожарна заштита, 

  ,,Превенција болести зависности''. 

 

 

 

 

 

 

УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ/ТЕМАТСКИ ДАНИ 

 

 

Име и презиме 

наставника 

Д
ат

у
м

 

Предмет 

о
д

ељ
ењ

е 

Назив наставне јединице 

 

Тип часа 

А. Давидовић 23.1.2019. математика 5/2 Упоређивање разломака угледни 

Ј. Видић 12.12.2018. хемија 7/3 
Грађа атома – израда модела 

атома 
угледни 

О. Поповић 

Митић 
28.02.2019. пројектна настава 1/3 Радионица за аутомобиле угледни 

Д.Драча 28.09.2018. српски језик 3/4 
Глаголи (радња, стање, 

збивање, лице и број глагола) 
угледни 

Ј. Тешић 17.01.2019. физичко 8/2 
Полигон спретности и 

окретности 
угледни 

М. Вулевић 5.12.2018. техника и технологија 5/1 
Означавање мера на техничком 

цртежу - котирање 
угледни 

С.Јевтић 20. 12. 2018. математика 3/3 
Рачунским изразима до 

пословице 
огледни 
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Г.Вељовић 4. 3. 2019. француски језик 
5/2

5/3 
Делови тела огледни 

Р.Ђорић и 

Ј.Јовановић 
23.5.2019. 

природа и 

друштво/хемија 
4/2 Смеше огледни 

Н. Кршанин и 

М.Војводић 
10.6. 2019. српски/енглески језик 5/2 

Сличности и разлике између 

српског и енглеског правописа 
интердисциплинарни 

М.Митић 
прво 

полугодиште 

математика,српски, 

ликовно, ЧОС 

2/4

4/4 
Свети Сава тематски дан 

Г.Ђокановић 
прво 

полугодиште 

математика, свет око 

нас, српски, физичко, 

ликовно 

1/4

3/5 
Сналажење током дана тематски дан 

О.Поповић 

Митић 
24.4. 2019. 

енглески, математика, 

српски,  ликовно, 

музичко, чос 
1/3 Ускрс тематски дан 

И.Стефановић 
друго 

полугодиште 
математика, српски 

ликовно и енглески 
2/3 У свету бајке тематски дан 

С.Јевтић 22.4. 2019. 
математика, српски, 

музичко,физичко, чос 
3/3 Ускрс тематски дан 

Ј.Мацура 29.5. 2019. 
математика, српски, 

музичко, ликовно 
4/3 Бајка тематски дан 

С.Стошић 
друго 

полугодиште 

физчко, српски, 

математика, свет око 

нас, музичко 

1/1 Здрава храна тематски дан 

С.Дамевић 
друго 

полугодиште 

математика, српски, 

физичко, пројектна, 

ликовно 

1/2 Пролеће тематски дан 

Љ.Каличанин 

 

друго 

полугодиште 

свет око нас, 

математика, српски 

музичко, физичко 

ликовно 

2/1 Лето тематски дан 

Д.Маринковић 

 

друго 

полугодиште 

српски, математика, 

музичко, физичко, 

ликовно, народна 

традиција 

2/2 Радост Ускрса тематски дан 

Д.Гогић 
друго 

полугодиште 
српски, математика, 

физичко , ликовно 
3/1 Геометријски облици тематски дан 

Б.Ивковић 29.5. 2019. 
српски, математика, 

физичко, ЧОС 
3/2 Култура тематски дан 

М.Јевтић и 

Р.Ђорић 
13.6. 2019. 

математика, српски , 

ликовно, чос 

4/1 

4/2 
Хајде да се дружимо тематски дан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IX УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА, КОНКУРСИМА И АКЦИЈАМА ОД 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ И ДРУШТВЕНОГ ЗНАЧАЈА 
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ПРОЈЕКАТ ,, 2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА'' 

 

Наша школа је изабрана на списак 500 школа које су добиле наставак пројекта ,,2000 

дигиталних учионица“. 

Учионице ће бити опремљене опремом коју даје на реверс  Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја.  
Национална, дводневна обука учитеља првог и другог и предметних наставника петог и 

шестог  разреда основне школе у школској 2019/20. години  

ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК –

 УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈА

ЛА  

 

 

 

ПРОЈЕКАТ ,,РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА - СПОРТ ЗА СВЕ'' 

 

Градска општина Барајево је одобрила аплицирање на пројекат који у бази има развој 

школских спортских секција. Промовисали смо школу и ширу локалну заједницу са 

полигоном спретности такмичарског  карактера  који је повезао ученике седам општина и 

десет школа на једном месту. Искуства су позитивна, наставићемо са такмичарским 

карактером у наредном периоду. 

 

 

ПРОЈЕКАТ ,, ПОВЕЋАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У САОБРАЋАЈУ'' 

 

Градска општина Барајево је одобрила аплицирање на пројекат ,,Повећање безбедности 

ученика у саобраћају“ где је предвиђено да ученици путем апликације на телефону у 

тродимензионалној пројекцији симулирано учествују у саобраћају.  

 

 
ПРОЈЕКАТ ,,МИНИ-МИНИ'' 

 

МИНИ-МИНИ СПОРТ је пројекат Спортског савеза Београда замишљен као увод и 

припрема за школска спротска такмичења, један од најмасовнијих пројеката које подржава 

Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину. 

 

МИНИ МИНИ СПОРТ подстиче системско вежбање, ствара навике за учешће у спорту и 

што је најважније деци, без обзира на реалне физичке способности и стварну спортску 

обдареност пружа могућност да своје потребе у области спорта квалитетно задовољавају.  

Програм је намењен ученицима млађим ученицима имајући у виду чињеницу да су период 

поласка у школу, почетка школовања и социјализација веома важни као предуслов 

правилног психофизичког развоја деце. Такође, изражена је потреба за повећањем физичке 
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активности у циљу превенције постуралних поремећаја и хипокинезије код деце млађег 

школског узраста. Поред спортске, рекреативне и едукативне димензије, овај пројекат има 

изразиту социјалну компоненту а деца кроз дружење најлакше усвајају знања и нове 

навике.  

 

На позив Асоцијације за развој школског спорта  да се и ове школске године прикључимо 

учешћу у пројекту ,,Мини-Мини“ међу 30 школа у Београду,  ученици и учитељи наше 

школе су се радо одазвали. Активисти Асоцијације за развој школског спорта су у два 

наврата 18.септембра 2018.године и 26.03.2019.године  посетили нашу школу и у спортској 

сали са свим ученицима првог и другог разреда разреда су извели пролазак кроз полигон 

који су они поставили. Након тога су били награђени слатким производима Соко Штарка, 

а заједничке фотографије су изашле у Спортском журналу, на изузетно задовољство и 

понос родитеља, као и видео материјал на РТС 2.  

 

 

 

 

 

КОНКУРС ,,ТВОЈ ЛАЈК ЗА МОЈ ПЛЕС'' 

 

У току шклске године одржано је 36 часова плесне секције у оквиру ½ одељења.Све 

девојчице (њих 11) биле су ангажоване у осмишљавању кореографија,костима и 

организацији ових часова.Активно су учествовале и радо вежбале .У марту је 

организовано такмичење ,,ТВОЈ ЛАЈК ЗА МОЈ ПЛЕС“.До тог термина припремала се 

кореографија уз песму ,,WAKA WAKA“ SHAKIRA.Кореографија је снимљена и послата 

на избор за најбољу кореограију под покровитељством Спортског савеза Србије.Три екипе 

наше школе су учествовале(поред ученица ½,две групе из школе у Мељаку).Наша школа 

сваке године учествује на овом такмичењу.Нико из наше школе није освојио прва три 

места, али су организатори послали пригодан поклон (мараме са логом ,,твој лајк за мој 

плес „ и блокчић),како би наше екипе мотивисали да и даље учествују.Екипе су имале 

прилику да покажу своје тачке и на Полигону спретности који се одржао у нашој школи 

29.3.2019.Ученице ½ одељења су својом плесном тачком отвориле игре(полигон).У 

септембру дочекујемо прваке и оквиру приредбе која је припремљена за њих биће тачка са 

плесом. 
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 X РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 
ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ:  

 

Огласна табла за ученике и родитеље обавештавала је о: 

 

 Успеху ученика на крају другог полугодишта и о најбољим ученицима.  

 Резултатима ученика са такмичења, 

 Учешћу ученика у свим активностима школе и друштвене средине 

(друштвено користан рад, хуманитарне и сакупљачке акције, уређење 

школског простора, спортске активности и сл.), 

 Резултатима свих акција које су организоване на нивоу школе и друштвене 

средине, 

 Резултатима спроведених анкета, 

 Панои и радови ученика са часова наставе и ваннаставних активности, 

 Панои (мрежа школа и образовних профила). 

 Новим уџбеницима, 

 Активности у вези уписа у средњу школу (завршни испит ...). 

 

 

 

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ : 

 

 Организовање приредбе за пријем првака 

 Организовање прославе Нове године за ученике 

 Учешће у хуманитарним акцијама 

 Сарадња са агенцијама које ће школи пружити услуге у организацији излета, 

екскурзије и рекреативне наставе. 

 

 

 

 

XI   ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Праћење организовања и реализације наставног процеса као и рада саме школе редовно је 

обављано после сваког класификационог периода (I и II тромесечје,  I и II полугодиште, 

крај школске године). Евалуацијом су се бавили директор, педагог и  психолог. 

 

Предлози за рад школе у наредној школској 2019/2020.-тој години 

 

 Обнављање и увећавање фонда наставних средстава,  
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 Редовно обезбеђивање потрошног материјала неопходног за квалитетно одвијање 

наставног процеса, 

 Обогаћење фонда билиотеке, 

 Континуиран рад на уређењу и оплемењивању школског простора, 

 Обогаћивање школског живота културним садржајима и спортским активностима 

(неговање духа здравог живота), 

 Обогаћење рада школског сајта и почетак вођења летописа школе,  

 Организација већег броја активности намењених талентованим ученицима, 

 Перманентно спровођење испланираног развојног плана школе. 

 

 

Настава 

 

 Осавремењивање наставног процеса применом савремених облика, метода и 

средстава за рад (коришћење дигиталних учионица), 

 Потребно је обратити већу пажњу стручном усавршавању наставника ван школе, 

као и интерном усавршавању који ће организовати сами наставници и  стручни 

сарадници, 

 Укључивање што већег броја родитеља у активности школе, нарочито у реализацију 

посебних програма (програма заштите деце од насиља, злостављања и 

занемаривања...) и у раду са првацима, као и на уређивању ентеријера и екстеријера 

школе, 

 Укључивање родитеља у остваривању материјално-техничких услова за рад школе, 

 Подстицати квалитет рада наставника јавним похвалама и награђивањима, 

 Укључивање стручњака у реализацију програма инклузивног образовања. 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

 

 

 

1. Присуство родитеља на родитељским састанцима:  

 

Присуство родитеља на састанцима редовније је у млађим разредима. У вишим разредима 

варира. Током школске године у вишим разредима интересовање родитеља је слабије и 

појављују се, углавном, по позиву. 

 

 

2. Учешће родитеља у хуманитарним акцијама 

 

У нашој школи се спроводи акција „Чеп за хендикеп“ која је намењена набавци 

ортопедских и осталих помагала. Родитељи помажу ученицима у прикупљању пластичних 

чепова у овој акцији већ другу годину. 

У подручном одељењу у Мељаку организован је „Ускршњи вашар“ на коме је приређена 

продајна изложба ученичких радова (рукотворина, цртежа, колачића...). Зарађени новац је 

искоришћен за опремање школе у договору са родитељима. 
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У школи родитељи и ученици су учествовали у неколико акција организације Црвеног 

крста („Крв живот значи“ – литерарни и ликовни радови ученика; крос „За срећније 

детињство“). Међу родитељима било је оних који су добровољно дали крв, док су ученици 

учествовали у обавештавању грађанства путем поделе летака. 

 

 

3. Уређење школског простора 

 

Поједини родитељи су учествовали доношењем цвећа у саксијама у оплемењивању 

школског простора.  

 

4. Учешће у организацији излета и прослави матурске вечери 

 

Родитељи су узели великог учешћа у организацији излета за ученике наше школе. 

Прослава матурске вечери је у потпуности организована од стране родитеља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 
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1. Српски језик 718 - 2 716 - 4 896 - 4 716 - 4 

2. Енглески језик 283 -5 284 - 4 358 -2 285 - 3 

3. Математика 718 - 2 717 - 3 896 - 4 716 - 4 

4. Свет око нас 287 - 1 287 - 1 / / / / 

5. Природа и друштво / / / / 360 / 288 / 

6. Ликовна култура 144 / 286 - 2 356 - 4 144 / 

7. Музичка култура 143 - 1 144 / 180 / 144 / 

8. Физичко васпитање 430 - 2 430 - 2 537 - 3 429 - 3 

9. Пројектна настава 143 - 1 / / / /   

УКУПНО: А 2866 - 14 2864 - 16 3583 - 17 2722 - 14 

 

Ред. 
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Б. Изборни наставни 

предмети 
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1. Верска настава 140 - 4 136 - 8 173 - 7 137 - 7 

2. Грађанско васпитање / / / / /  / 36 / 

3. Народна традиција / / 143 - 1 180 / 144 / 

4. Ваннаставне активности 144 / / / / / / / 

УКУПНО: Б 284 - 4 279 - 9 353 - 7 317 - 7 

УКУПНО А+Б:  3150 - 18 3143 - 25 3936 - 24 3039 - 21 

 

Напомена: фонд часова се односи на укупан број одржаних часова у свим одељењима(од првог до четвртог 

разреда). 
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1. Српски језик 536 - 4 428 - 4 428 - 4 402 - 6 

2. Ликовна култура 214 - 2 105 - 3 107 - 1 102 - 1 

3. Музичка култура 212 - 4 108 / 108 / 98 - 4 

4. Историја 104 - 4/+1 210 - 6 209 - 7 198 - 6 

5. Географија 106 -2 212 - 4 210 - 6 200 - 4 

6. Физика / / 216 / 214 -2 203 - 1 

7. Математика 427 - 5 428 - 4 427 - 5 403 - 5 

8. Биологија 211 - 5 215 - 1 213 -3 198 - 6 

9. Хемија / / / / 213 -3 200 - 4 

10. Техн. и информ. образовање / / / / 213 -3 200 - 4 

11. Техника и технологија 214 - 2 216 / / / / / 

12. Информ. и рачунарство 108 / 104 - 4 / / / / 

13. Физичко васпитање 213 - 3 214 - 2 212 - 4 199 - 5 

14. Обавезне физ. активности 162 / 158 - 4 / / / / 

15. Енглески језик 212 - 4 211 - 5 214 -2 198 - 6 

УКУПНО А : 2719 -35/+1 2825 -37 2768 - 40 2601 - 52 
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Ред. 
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Б. Изборни наставни 
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1. Верска настава 108 / 107 - 1 106 - 2 102 / 

2. Грађанско васпитање 102 - 6 103 - 5 106 - 2 96 - 6 

3. Изабрани спорт / / / / 105 - 3 99 - 3 

4. Руски језик 208 - 8 212 - 4 210 - 6 197 - 7 

5. Француски језик 139 - 5 141 - 3 139 - 5 130 - 6 

6. Информ. и рачунарство / / / / 106 - 2 102 / 

7. Цртање, сликање, вајање 108 / / / 106 - 2 99 - 3 

УКУПНО 665 - 19 563 -13 878 - 22 825 - 25 

УКУПНО А+Б:  3384 -54/+1 3388 - 50 3646 - 68 3426 - 77 

 

 

Напомена: фонд часова се односи на укупан број одржаних часова у сва три одељења (од петог до осмог 

разреда). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 
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МАТИЧНА ШКОЛА – ВРАНИЋ 

 

  

Млађи разреди: 

 
РАЗРЕД I II III IV СВЕГА 

Број ученика 39 40 33 35 147 

Број одељења 2 2 2 2 8 

 

 

Старији разреди: 

 
РАЗРЕД V VI VII VIII СВЕГА 

Број ученика 70 62 79 57 268 

Број одељења 3 3 3 3 12 

 

 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – МЕЉАК 

 

Млађи разреди: 

 

 
РАЗРЕД I II III IV СВЕГА 

Број ученика 16 24 29 24 93 

Број одељења 1 1 1 1 5 

 

 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – ШИЉАКОВАЦ 

 

Млађи разреди: 

 

 
РАЗРЕД I III II IV СВЕГА 

Број ученика 7 3 6 7 23 

Број одељења I – III II – IV  

 

 

 

 

 

 


