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1. ОПИС ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА,  ДЕЛОВАЊЕ И ВИЗИЈА РАЗВОЈА 

 

1.1. ОПИС СТАЊА КАДА ЈЕ ПРОБЛЕМ УОЧЕН 

 

Бројни истраживачи, стручњаци и институције у нашој земљи и свету се баве истраживањима о постуралном статусу наше деце, а сви закључци 

указују на то да је потребно да се системски бавимо овом темом, јер се резултати из године у годину погоршавају:  

 18% ученика бави се спортом; 

 52% ученика бави се физичком активношћу једино на часовима физичког васпитања и изабраног спорта; 

 30% ученика у слободно време упражњава физичку активност (игра у парку, дворишту, фудбал, кошарка, одбојка, ластиш…) 

По извршеној екстерној евалуацији , која је у школи спроведена 16. и 17. Априла  2013. године,  школа је оцењена оценом 3,60.   Једна од најслабије 

оцењених области рада у школи је област физичког васпитања и учешћа спортских активности у школи уопште. 

У циљу  побољшања квалитета рада  из области физичког васпитања, школских спортских такмичења,  унапређења рада школских спортских 

такмичења  и повећања спортских активности ученика,  одлучено је да се направи план унапређења кроз следеће активности: 

 Процена тренутног стања/ ресурси; 

 Анализа ризика; 

 Израда акционог плана; 

 Реализација; 

 Анализа постигнућа. 

 

Увођењем наше школе у пилот пројекат Обогаћеног једносменског рада, међу 204 школе у Републици Србији, ми смо добили могућност да 
осмишљени план унапређења изведемо кроз дате активности. Нисмо се зауставили на томе већ смо, кроз низ активности које су специфичне и које 
нису у домену рада школа, предали надлежној Школској управи и Предлог елабората за стицање статуса Модел установе за развој школског спорта ( 
деловодни број 1476-1-19 од 26.12.2019.године). 

Образлагањем на који начин би се реализовале активности/радионице Обогаћеног једносменског рада постепено су се отварали видици где све Школа 
може да буде центар заједништва ( Област квалитета 5, индикатор 5.5.1.) и основа за повезивање разних друштвених институција, спреге са 
родитељима у заједничкој жељи за што бољим образовно-васпитним постигнућима наших ученика. Напокон су се кроз овај пилот пројекат 
Обогаћеног једносменског рада, у једној замисли, сјединиле жеље, потребе и хтења чаробног троугла у Школи наставници-ученици-родитељи. Уз све 
то је покровитељство институција локалне заједнице и Градске општине Барајево препознало и дало своје ресурсе и подршку да успемо у замисли да 
изведемо и реализујемо активности/радионице Обогаћеног једносменског рада.  

Да ли смо све знали на почетку пилот пројекта?  



Нисмо. Чак смо били у неверици и дилеми откуд ми на списку 204 одабране Школе у Републици Србији, посебно јер смо школа која ради у две смене, 
а сам наслов пилот пројекта је говорио о једносменском раду- дотле је ишло наше непознавање пилот пројекта. До оног тренутка док нису почели 
састанци, консултације, отварање видика...а онда смо били изузетно поносни, захвални и ентузијастични да оправдамо указано нам поверење и част, 
пре свега. Тада се отварају границе идеја, креативности, могућности и на томе смо захвални. Постали смо Тим за Обогаћени једносменски рад који 
постоји да би наши ученици, а и родитељи преко њих, постигли, видели, доживели и прошли оно о чему смо, као реализатори, потајно сањали- а 
нисмо имали могућности остварења кроз редовне и ваннаставне активности у образовно-васпитном раду. 

Да ли сада знамо наше границе? Где видимо даљу визију развоја? 

Границе постоје? Више не. Свака нова активност/радионица је камен темељац за нове активности, манифестације, дешавања. Неке ће нам постати 
традиција, као Дан јабука први пут обележен 20.10.2020.године. Неке имамо у замисли- новинарска секција обогаћена фотографском секцијом и 
издавањем заједничког часописа/билтена наше општине Барајево која има две основне школе, једну средњу и предшколску установу и мноштво 
предузетника. Започете активности на братимљењу наше општине и школе  и општине Кидричево у Словенији и школе ,,Борис Кидрич“, као и 
општине Билећа у Републици Српској и школе у Билећи. Оснивањем ученичке задруге следеће године и сарадњом са Тимом за међупредметне 
компетенције и ученичко предузетништво нам се отварају небројене могућности за израду украсних и употребних предмета кроз наше 
активности/радионице које ће постати бренд/заштитни знак наше Школе ( магнети, сапуни, кутијице...)  

Као што познати руски научник Лав Семјонович Виготски даје своју теорију ,,Зоне наредног развоја“ тако је и наш Тим за Обогаћени једносменски 
рад отворен за све идеје и сугестије које ће поспешити наш рад, деловати на постизање што импресивнијих резултата. Наш задатак и мисија је да од 
Подршке ученицима ( Област квалитета 4), преко Етоса ( Област квалитета 5), постизања бољих резултата у Образовним постигнућима ( Област 
квалитета 3), уз незаобилазну Наставу и учење ( Област квалитета 2)  будемо установа која ће бити синоним за срећно одрастање ученика у школском 
окружењу, иницирани њиховим жељама да сазнају оно што их занима-али на другачији, непосреднији начин. Таква сазнања су трајнија, праве јачу 
спрегу на релацији  ученици –наставници и формирају трајнија знања. То сазнајемо путем евалуационих листића и непосредних разговора са 
ученицима, али и њиховим родитељима.  

 

ПРОЦЕНА СТАЊА/РЕСУРСИ ИЗ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 
1. У школи  је било  535 ученика од којих се  спортским активностима (секције и сл.) бавило око 120. 

2. Све је подређено систему вредновања и оцењивања у школи, самим тим делује обавезујуће.  

3. Постоји део наставника који исказују жеље за другачијим активностима/радионицама за рад, а за које немају могућности у постојећем 

образовно-васпитном раду јер нису део Плана и програма- самим тим нема времена за реализацију.  

4. Такође, постоји део наставника који сматра да је све што је изван прописаног обавеза и као таква- сметња и непотребност у животу Школе. 

 

 

 

 

АНАЛИЗА РИЗИКА 

 

 

 

  СНАГЕ        СЛАБОСТИ 
 

1.Наставници изузетно мотивисани за рад;   1. Недостатак  сале у подручним одељењима Мељак и Шиљаковац; 

2.Број ученика заинтересованих за  спорт;   2. Недовољна опремљеност спортском опремом и реквизитима; 



3. Подршка локалне управе и спортског савеза;   3. Недостатак материјалних средстава (путовања ,опрема и сл.); 

4. Решеност родитеља и спремност за сарадњу.  4.  Недовољна заступљеност  спорта у млађим разредима; 

         5. Мали број спортских  секција. 

 

 

 

  МОГУЋНОСТИ       ПРЕТЊЕ 

 

1.Унапређење рада у редовној настави, нарочито       1. Недовољано учешће /ангажовање запослених 

у млађим разредима;     2. Одлагање завршетка радова на новој спортској сали; 

                                                              3. Одлагање набавке нове спортске опреме; 

3.Набавка нове спортске опреме и реквизита;            4. Неучешће на спортским такмичењима и неоснивање  

4. Унапређење рада постојећих и           и недовољан рад спортских секција.    

Оснивање нових спортских секција;    5.Недостатак капацитета за учешће на конкурсима и програмима 

5.Учешће на већем броју школских спортских такмичења; 6. Недовољна заинтересованост актера у реализацији 

 

 

 

 

АКЦИОНИ  ПЛАН 

 

По извршеним  анализама  за унапређење рада активности/радионица, а на основу SWOT анализа,  предложили смо оснивање  Акционог тима   ( 

посредни извршиоци)  који ће се бавити  развојем активности/радионица  Обогаћеног једносменског рада, и то: 

 

1. Директор школе, руководилац тима (контакти, координација пројектне активности и др.); 

2. Наставници физичког васпитања (наставни процес и иновације у процесу, предлози за набавке, рад спортских секција, школска спортска 

такмичења и друго); 

3. Наставници разредне наставе из Вранића, Мељака и Шиљаковца  (унапређење редовне наставе физичког васпитања, учешће на такмичењима и 

др. ); 

4. Наставници предметне наставе ( унапређење рада свих сегмената активности); 

5. Секретар школе  (пројектне активности, евиденције и извештавања); 

6. Лица ангажована по потреби. 

 

 

 

 

 

 

1.2. ДЕЛОВАЊЕ 

 

1.  Повећање техничких ресурса: 

1. У сарадњи са локалном управом хитно интензивирати процес за наставак изградње школске фискултурне сале (директор и секретар); 



2. Са надлежним институцијама хитно покренути процес набавке нове опреме и реквизита за салу и терење (наставници физичког, директор и 

секретар); 

3. Набавка опреме и реквизита кроз  које би финансирали други донатори (појединци, фирме, организације) 

2. Људски ресурси: 

1.  Ангажовање  што већег броја наставника разредне наставе за учешће  у развојном процесу; 

2. Укључивање у рад и планирање што већег броја ученика (Ученички парламент, одељењске заједнице) и родитеља (Савет родитеља и родитељски 

састанци); 

3. Укључивање у рад других стручних лица (наставници, тренери и сл.) 

 

3. Редовна настава: 

1. Унапређење процеса образовања у редовној настави, нарочито у млађим разредима; 

2. Израда одговарајућих планова рада за наставу, секције и развој 

 

4. Школске спортске секције и такмичења: 

1. Унапређење рада постојећих спортских секција и оснивање нових (наставници и учитељи); 

2. Учешће на што већем броју спортских такмичења;  

3.Осмишљавање нових такмичарских активности, првенствено за ученике од 1-4 разреда: бициклизам, игре без граница, игре спретности, и сл. 

(наставници физичког васпитања и разредне наставе) 

 

5. Пројектне активности: 

1. Праћење објаве конкурса и програма које расписују Република Србија, град Београд, општина Барајево и други спонзори и донатори (секретар 

школе); 

2.Израда програма и пројеката, прикупљање документације  и сл. (секретар школе); 

3. Израда потребне планско-техничке документације: изградња објеката и терена (секретар) 

 

6. Сарадња са другим школама, локалним институцијама и друштвено-политичким организацијама: 

1. Проширити и обогатити сарадњу са другим школама (пре свега са оним у непосредној близини); 

2. Направити програм сарадње са спортским организацијама, савезима и клубовима (нарочито на локалном нивоу Спортског савеза Барајева и са 

Спортским савезом Београда)  у циљу обогаћења и омасовљења; 

3. Ојачати сарадњу са локалном самоуправом и управом (пре свега са ГО Барајево) 

 

7. Промоција: 

1. Непрекидно промовисати рад школских спортских секција, школских такмичења и свих наставних активности везаних за физичко васпитање и 

спорта уопште, а посебно активности/радионице Обогаћеног једносменског рада, и то: 

- објављивањем вести на  зидним новинама и сајту школе – наставници; 

 - промоцијом у сарадњи са локалним медијима: барајевским новинама, радију Барајево, телевизији студио Б и сл. (директор); 

- штампањем промотивног материјала; 

- промотивним активностима познатих спортиста (локалних) и по могућности и спортиста на националном нивоу. 

 

 

 

8. Евиденције, евалуација и извештавање: 



1.  Израда прецизне евиденције о  раду школских спортских  секција, такмичењима и нарочито ученицима,  и то израдом чланских карти и  

евиденционих књига  чланова секција и такмичара (наставници); 

2. Евалуација програма – стручни тимови, ПП служба, секретар  и директор школе; 

3.Извештавање о реализацији и учешћу на такмичењима, раду секција, реализацији пројеката, програма и сл.(реализатори програма и пројеката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ИНОВАЦИЈА И СПЕЦИФИЧНОСТ ( 5.5.1.) 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

 У периоду 2014 – 2020.  Године, непрекидно се ради на програму унапређења како редовне наставе физичког васпитања, тако и рада 

школских спортских секција, школских спортских такмичења, и то: 

 

1. Планирањем активности у Школском развојном плану, Плану рада Школе, плановима  рада Школских спортских секција и плановима за 

реализацију такмичења  на школском, општинском, градском и републичком нивоу; 

2. Израдом одговарајућих наставних планова и програма; 

3. Радом школских спортских секција и бројем чланова секција; 

4. Организацијом и учешћем на школским спортским такмичењима на свим нивоима и повећањем броја такмичара; 

5. Обезбеђеним просторним условима; 

6. Набавком нове спортске опреме и реквизита; 

7. Учешћем на ревијалним такмичењима које организују спортски савези, удружења и слично; 

8. Сарадњом са друштвено-политичким организацијама на свим нивоима; 

9. Учешћем на конкурсима, пројектима и програмима. 

 

 

 Промоција и маркетинг рада Школе кроз активности/радионица  Обогаћеног једносменског рада, и то на: 

 

 ФБ званичном профилу Школе; 

 Инстаграм профилу Школе,  

 Сајту школе под одељком Обогаћени једносменски рад; 

 Чланци у Просветном прегледу; 

 Чланци у новинама Градске општине Барајево; 



 Панои; 

 Презентације; 

 Видео записи.  

 

 

 

SWOT анализа – пресек 2019.године ( извод из записника са 5.састанка Тима за Обогаћени једносменски рад) 

 

Шта је суштина SWOTанализа? 
Да чланови Тима за Обогаћени једносменски рад самостално излистају, процене и уоче које снаге, слабости, могућности и претње се налазе у 

њиховом раду активности/радионица које реализују и да на томе граде надоградњу која ће бити увек боља од базе.  

 
1. SWOT анализа реализације радионице – Српски језик 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник српског језика, Марина Бијорац, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку овог записника. 

Снаге Слабости 

- Наставница је мотивисана за рад; 

- Ученици су мотивисани  за рад; 

- Одлични услови за рад у смислу расположивих 

наставних средстава 

- Неравномеран распоред ученика по утврђеним 

терминима; 

- Пријављени ученици нередовно похађају радионице 

Могућности Претње 

- Унапређење рада редовне наставе; 

- Унапређење рада додатне и допунске наставе, секција; 

- Унапређење припремне наставе ученика за такмичења 

и завршни испит; 

- Групе су хетерогене по узрасту, што омогућује 

вршњачко учење; 

- Одступање од редовног програма у корист ученичких 

интересовања; 

- Сарадња са радионицом за страни језик због 

сродности предмета 

 

- Недовољна заинтересованост ученика; 

- Преклапање термина са школским и ваншколским 

обавезама и активностима ученика. 

 



 

2. SWOT анализа реализације радионице – Српски језик 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник српског језика, Јелена Кнежевић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку овог записника. 

 

Снаге Слабости 

- Наставник мотивисан за рад са ученицима; 

- Учешће ученика у пројекту Месне заједнице и локалне 

библиотеке „Ако си у колу – ваља да играш“, где 

ученици показују резултате научно-истраживачког рада 

везаног за проучавање народне традиције и обичаја 

краја у коме су ученици поникли (овде се отвара читав 

спектар могућности за истраживање и проучавање у 

следећем полугодишту); 

- Ученици имају жеље које наставник прати, те се 

понекад одступа од редовног програма, у корист 

ученичких интересовања и проширивања њиховог 

знања; 

- Често ученици захтевају на овим радионицама да им 

се објасни нешто што нису разумели на редовној 

настави; 

- Ученици се упућују у истраживачки рад при прављењу 

корисних паноа, упућују се на додатну литературу, те 

тако стичу преко потребне читалачке навике, 

проширују видике, оплемењују свој језик и речнички 

фонд; 

- Ученици стичу/обнављају знање из стилских фигура 

које им може користити на редовној настави; 

- Близина књига и додатне литературе олакшава рад 

ових радионица; 

- Могућност промене динамике рада радионице у 

сваком тренутку и прилагођавање ученичким потребама 

(одвођење ученика у цркву, где их је вероучитељ 

упознао  са животом и радом заједнице некад и сад, са 

народним обичајима, традицијом итд.)  

- Недовољно интересовање ученика за одвијање ових 

радионица, упркос наставниковој тежњи и вољи да им 

се исте приближе 

 

 

Могућности Претње 



- Ученици могу да бирају извођача радионице из истог 

предмета (нпр. Српски језик); 

- Ученици могу да бирају место извођења радионице 

(библиотека или простор у оквру школе); 

-Ученици бирају време одмора (пауза), иако наставник 

сугерише када примети да су ученици уморни; 

- Могућности су управо све оно што нам даје шансу да 

радимо другачије: шире од планираног;  шансу да са 

ученицима на овим радионицама градимо приснији 

однос, однос поверења, пријатељски однос; 

- Императив пре него могућност ми је као предавачу да 

деци на овим радионицама буде пријатно и да из тог 
осећања пријатности креће наш заједнички  „лов на 

знање”. 

- Ученици који су на списковима нередовно похађају 

радионице (често се јављају и уз изговоре да имају 

друге обавезе, не долазе на радионицу) 

 

3. SWOT анализа реализације радионице – Страни језик 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник руског језика, Ања Пешић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације радионице. 

Анализа је дата табеларно у наставку овог записника. 

 

Снаге Слабости 

- Наставник мотивисан за рад; 

- Адекватан простор за извођење наставе; 

- Заинтересованост ученика који већ похађају наставу 

 

 

- Немогућност праћења наставе због разлике у знању 

језика (нпр. Почетници за руски и непочетници, млађи 

и старији разреди); 

- Недостатак рачунара и пројектора у просторији где се 

одржава настава 

Могућности Претње 

- Унапређење рада у редовној настави страних језика; 

- Пријављивање за различите типове конкурса за 

страни језик; 

- Посета Руском центру на Филолошком факултету у 

Београду; 

- Учење културног садржаја везано за за земљу чији 

језик ученици изучавају, бављење различитим 

видовима уметности (рецитовање на страном језику, 

- Недовољна заинтересованост ученика (недовољан 

број пријављених); 

- Термин радионица који се преклапа са изборним 

предметима, или неким другим активностима; 

- Неоправдано одсуство пријављених ученика са 

радионица 



певање, креативно писање и сл.) 

 

 

 

 

4. SWOT анализа реализације радионице – Математика 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник математике, Сандра Шљивовац, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку овог записника. 

 

 

 

Снаге Слабости 

⁻ Број ученика заинтересованих за математику; 

- Ученици активно учествују у свим активностима; 

⁻ Наставник мотивисан за рад; 

- Групе су хетерогене по узрасту (присутна вршњачка 

едукација); 

-  Радионице се одржавају у просторијама школе; 

⁻ Доступност литературе потребне за извођење 

радионица; 

⁻ Садржај радионица повезује школско и ваншколско 

знање и искуство ученика 

 

⁻ Преклапање термина за одржавање радионица са 

ваншколским активностима ученика; 

⁻ Смањена концентрација ученика након редовне 

наставе 

 

Могућности Претње 



⁻ Унапређење рада у редовној настави математике; 

⁻ Учествовање на такмичењима из математике; 

⁻ Припрема ученика за упис у средње школе; 

⁻ Играње шаха и развијање логичког резоновања; 

⁻ Стицање вештина и знања која нису обухваћена 

програмом редовне наставе  

 

⁻ Неоправдано одсуство пријављених ученика са 

радионица 

 

 

5. SWOT анализа реализације радионице – Математика 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник математике, Александар Давидовић, презентовао је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку овог записника. 

 

 

Снаге Слабости 

- Ученици су слободнији у постављању питања него на 

редовној настави, самим тим креативност ученика се 

може боље сагледати; 

- Солидан број ученика који посећују радионице; 

- Доступност рачунара, пројектора и интернета; 

- Доступност литературе у Школској библиотеци, као и 

доступност часописа за децу (Витез, Политикин 

забавник); 

- Вршњачко учење (хетерогене групе); 

- Рад са ученицима који су учествовали на 

такмичењима (унапређење процеса додатне наставе); 

- Рад са ученицима који имају проблема са градивом у 

редовној настави (унапређење процеса допунске 

наставе)  

- Број пријављених ученика је доста већи у односу на 

број ученика који заиста присуствују радионицма; 

- Преклапање термина са Информатиком и 

рачунарством (изборна настава) за ученике 8. Разреда 

Могућности Претње 

- Коришћење одређеног математичког софтвера који се 

користи у настави (Геогебра – уџбеник из математике 

који је прилагођен овоме); 

- Сарадња са колегама који предају предмете као што 

су историја, физика, хемија, ТИО у креирању плана за 

друго полугодиште како би се створила могућност да се 

одређене ствари које су ученици пропустили у редовној 

настави обнове. 

 

- Неоправдано одсуство ученика са радионица; 

- Смањење заинтересованости код ученика због 

многобројних обавеза и активности у којима учествују 

 



6. SWOT анализа реализације радионице – Програмирање 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник математике, информатике и рачунарства, Марија Станковић, презентовала је присутнима на састанку SWOT 

анализу реализације радионице. Анализа је дата табеларно у наставку овог записника. 

 

Снаге Слабости 

- Наставник изузетно мотивисан за рад; 

- Број ученика заинтересованих за рад; 

- Простор за одржавање радионица (кабинет за 

информатику и рачунарство); 

- Доступност и квалитет наставних средстава и опреме 

за одржавање наставе (рачунари, пројектор); 

- Доступност квалитетне стручне литературе у 

школској библиотеци; 

- Хомогеност групе у смислу узраста ученика 

- Недостатак интернета на делу рачунара у кабинету за 

информатику и рачунарство; 

- Двочасовно трајање радионице (тешко за одржавање 

концентрације ученика); 

- Преклапање термина за одржавање радионице са 

ваншколским активностима ученика 

Могућности Претње 

- Унапређивање рада у редовној настави информатике и 

рачунарства; 

- Унапређивање знања из математике и примена у 

информатици и рачунарству; 

- Стицање логичког начина резоновања; 

- Стицање знања која нису обухваћена програмом 

редовне наставе; 

- Сарадња са ученицима који похађају радионице из 

математике; 

- Организација школског такмичења из програмирања; 

- Учешће на такмичењима из програмирања у 

организацији Друштва математичара Србије; 

- Посета часовима програмирања у Математичкој 

гимназији; 

- Припрема ученика за уписивање специјализованих 

информатичких одељења у гимназијама и Математичке 

- Недовољан број пријављених ученика; 

- Неоправдано одсуство пријављених ученика са 

радионице; 

- Неуједначено стечено знање; 

- Немогућност праћења даље наставе (програм редовне 

наставе математике за ученике основне школе не 

покрива потребно знање за учење тежих концепата 

програмирања) 



гимназије 

 

 

 

7. SWOT анализа реализације радионице – Психолошке радионице 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, психолог школе, Драгана Николић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације радионице. 

Анализа је дата табеларно у наставку овог записника. 

 

Снаге Слабости 

- Ученици су мотивисани за рад; 

- Укључивање нових ученика, који су 

показали интересовање за рад радионица; 

- Ученици имају могућност да отворено 

изражавају своја осећања, размишљања и 

тешкоће са којима се свакодневно сусрећу, а 

за шта немају прилике у оквиру редовне 

наставе; 

- На радионицу долазе и поједини ученици са 

тежом породичном динамиком (присуство 

породичне трауме, непотпуне породице); 

- Трајање радионице (90 минута) је 

оптимално и у потпуности одговара раду. 

- У већини група обезбеђен оптималан број 

ученика за радионичарски рад (од 6 до 10); 

- Могућност прилатођавања простора за рад, 

с обзиром да се не ради у класичној учионици 

(ређање столица у круг, употреба јастучића и 

струњача); 

- Појачавање непосредног рада школског 

психолога са ученицима у току радне недеље 

- Преклапање термина са осталим 

активностима у школи (изборна настава, 

додатна настава, секције…); 

- Неравномеран распоред ученика по 

терминима; 

- Хетерогене групе (мешање млађих и 

старијих ученика делом отежава рад у групи 

услед развојних специфичности у приступу 

истим темама); 

- Недовољно развијен емоционални 

вокабулар код већине ученика, као и 

неподржаност у самоизражавању. 



(могућност праћења и дневних дешавања, 

саветовање у групи и инидивидуално након 

групе) 

Могућности Претње 

- Радионице као подршка професионалној 

оријентацији ученика; 

- Укључивање студената психотерапијске 

едукације у рад радионица (сарадња са 

Гешталт академијом); 

- Сарадња са бившим ученицима школе који 

студирају или су завршили студије 

психологије; 

- Коришћење филмова са јасном 

психолошком тематиком прикладном за 

узраст ученика (са дискусијом); 

- Могућност да ученици сами бирају теме 

будућих радионица на основу својих 

интересовања и актуелних дешавања; 

 

- Подстицање емоционално-социјалне 

интелигенције, асертивности, емпатије и 

самосвести ученика; 

- Унапређење начина на који се ученици носе 

са свакодневним стресом, у школи и ван 

школе 

- Нејасна мотивација ученика за похађање 

радионица или неусклађеност ставова 

ученика и родитеља (ученици који су се 

пријавили, а нису ни једном дошли на 

радионицу); 
- Појачан ритам различитих школских 

активности током године (такмичења, 

припреме приредби и сл.) нарочито у 

послеподневној смени ученика, може да 

проузрокује смањење броја ученика 

 

 

8. SWOT анализа реализације радионице – Фолклорно-ритмичка секција 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, педагог школе, Весна Рудић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације радионице. Анализа је 

дата табеларно у наставку овог записника 

 



Снаге Слабости 

- Наставник мотивисан за рад; 

- Заинтересовани ученици; 

- Услови (простор и опрема за рад); 

- Хомогене групе (добар предуслов за овај вид 

секције); 

- Развијање креативности и љубави према 

музици и плесу; 

- Остваривање социјализације кроз наступе, 

приредбе… 

 

- Недовољно времена и мали број термина (два пута 

месечно по један сат); 

- Неусклађеност термина са редовном и изборном 

наставом, као и ваннаставним активностима  

Могућности Претње 

- Учешће / презентовање на различитим 

манифестацијама: 

1. Твој лајк за мој плес 

2. Полигон спретности 

3. Дан школе и др. 

 

 

- Нередовно похађање секције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SWOT анализа реализације радионице – Спорт 

 



Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник физичког васпитања, Борис Бубало, презентовао је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку овог записника. 

 

Снаге Слабости 

- Наставник мотивисан за рад; 

- Број ученика заинтересованих за спорт; 

- Решеност родитеља и спремност за сарадњу; 

- Простор одржавања активности (школска сала); 

- Одлични услови за рад и доступна наставна средства 

- Недовољна кондиција ученика, услед које нису у 

стању да издрже двочасовну физичку активност; 

- Групе су хетерогене по узрасту, што негативно утиче 

на квалитет извођења ове врсте активности; 

- Преклапање термина активности са терминима 

школских и ваншколских активности ученика 

 

Могућности Претње 

- Унапређење рада у редовној настави; 

- Унапређење рада постојећих и оснивање нових 

спортских секција; 

- Учешће на већем броју школских спортских 

такмичења; 

- Припрема ученика за упис Војне гимназије 

- Неоправдано одсуство пријављених ученика 

 

 

 

 

 

10. SWOT анализа реализације радионице – Занимљива географија 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник географије, Равијојла Шарчевић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку овог записника. 

 

Снаге Слабости 



- Наставница мотивисана за рад; 

- Опрема потребна за рад; 

- Хомогене групе; 

- Простор за одржавање радионица 

 

 

- Мали број ученика; 

- Преклапање термина, са  изборном наставом; 

- Одржавање такмичења (спортских и др.) у термину 

радионица 

Могућности Претње 

- Унапређење рада у редовној настави; 

- Више истраживачког рада; 

- Боље сналажење на географској карти;  

- Примена дигиталних карата, оријентација на карти и 

на терену 

 

-Неоправдано одсуство пријављених ученика; 

- Малобројна група 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT анализа 2020 
 
Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник српског језика, Марина Бијорац, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку: 

 

Снаге Слабости 

- Наставница је мотивисана за рад; 

- Ученици су мотивисани  за рад; 

- Одлични услови за рад у смислу расположивих 

наставних средстава 

- Коришћење алата за наставу на даљину 

 

 

 

- Неравномеран распоред ученика по утврђеним 

терминима; 

- Пријављени ученици нередовно похађају радионице 



 

Могућности Претње 

- Унапређење рада редовне наставе; 

- Унапређење рада додатне и допунске наставе, секција; 

- Унапређење припремне наставе ученика за такмичења 

и завршни испит; 

- Одступање од редовног програма у корист ученичких 

интересовања; 

- Ученици имају слободу у постављању питања 

-Ученици испитују једни друге, смишљају креативне 

задатке (асоцијације, квизови...) 

 

- Недовољна заинтересованост ученика 

 

 

 
Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник српског језика, Јелена Кнежевић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку: 

 
Снаге Слабости 

- Ученици долазе мотивисани за рад; 

- Ученици могу наставити са радом код куће/од куће за 

време онлајн наставе; 

- Прилагођавање наставника полазницима радионице и 

њиховим интересовањима;  

- Учење на забаван и ученицима прихватљив начин; 

- Могућност померања сатнице сходно жељама и 

могућностима ученика;  

- Спровођење ученичких идеја уз одобрење директора 

школе (нпр. Обележавање Светског дана јабука); 

- Проширивање знања и ученичких сфера интересовања 

- Поједини ученици не посећују редовно 

радионице; 

- Често се мења састав групе (долазе ученици 

који нису пријављени, повремено, кад их нешто 

заинтересује, али не долазе они који су 
пријављени); 

- Због епидемиолошке ситуације, тренутно 

немамо могућност да радионице изводимо у 
Месној библиотеци; 

- Новонастала ситуација утиче на састав групе 

(ако је радионица уторком, на радионицу 
најчешће долазе само деца која су тај дан у 

школи) 

 

Могућности Претње 

- Ученици могу да раде и од  куће у виртуелној 

учионици; 
- Недовољна мотивисаност за редовно похађање 



- Могућност изласка из оквира ускостручне 

повезаности и мотивисање ученика на шире људско 

деловање (прављење честитки и њихова продаја у 
хуманитарне сврхе); 

-Развијање тимског духа, осећаја заједништва и  тимски 

постигнутих резултата кроз свакодневно животно 

искуство; 
- Похађањем ових радионица ученик стиче свест о 

сопственој вредности, проширује своја знања; 

- Учествовање на конкурсима (књижевним, 
литерарним, ликовним)- све наеопходне информације 

могу добијати на радионици 

радионица  

- Недовољан број учесника на радионици  

- Одустајање учесника због, како наводе, 

препоптерећености и школских обавеза 

 

 

 
Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник математике, Александар Давидовић, презентовао је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку: 

 
Снаге Слабости 

- Наставник је мотивисан за рад 

- Ученици су мотивисани  за рад; 

-Коришћење ИКТ у току наставе (Геогебра и Волфрам 

математика за геометрију) 

-Коришћење алата за наставу на даљину 

-Ученици истог разреда из различитих одељења 

размењују своја искуства и знања како би одговорили 

на захтеве реализатора радионица 

 

- Део пријављених ученици нередовно похађа 

радионице (Због наизменичног доласка у школу 

ученика група А и Б) 

 

Могућности Претње 

- Унапређење рада редовне наставе; 

- Унапређење рада додатне и допунске наставе, секција; 

- Припрема ученика за такмичење 

-Проширивање знања из редовне наставе 

- Ученици решавају креативне задатке из часописа 

 

 

- Оптерећеност ученика може да се одрази на саму 

реализацију радионица 

 

 



Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставница математике, Марија Станковић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку: 

 
Снаге Слабости 

- Наставник је мотивисан за рад 

- Ученици су мотивисани  за рад; 

- Коришћење ИКТ у току наставе (Геогебра и Волфрам 

математика за геометрију) 

- Коришћење алата за наставу на даљину 

- Ученици истог разреда из различитих одељења 

размењују своја искуства и знања како би одговорили 

на захтеве реализатора радионица 

 

- Део пријављених ученици нередовно похађа 

радионице (због наизменичног доласка у школу 

ученика група А и Б) 

 

Могућности Претње 

- Унапређење рада редовне наставе; 

- Унапређење рада додатне и допунске наставе; 

- Припрема ученика за такмичење 

- Проширивање знања из редовне наставе 

- Ученици решавају креативне задатке из часописа 

- Оптерећеност ученика може да се одрази на саму 

реализацију радионица 

 

 

 

 
 

 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставница биологије, Маја Костић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације радионице. 

Анализа је дата табеларно у наставку: 

 
Снаге Слабости 



- Наставник мотивисан за рад; 

- Адекватан простор за извођење наставе (кабинет биологије ); 

 - Доступност и квалитет наставних средстава и опреме за одржавање наставе (микроскопи,лупе, 

препарати); 

- Доступност квалитетне стручне литературе у школској библиотеци; 

 - Ученици се упућују у истраживачки рад при прављењу корисних паноа, упућују се на додатну 

литературу, 
- Рад са ученицима који имају проблема са градивом у редовној настави; 

-Заинтересованост ученика; 

- Развијање креативности и љубави природи; - Ученици стичу/обнављају знање из биологије које 

им може користити на редовној настави 

 

- Смањена концентрација ученика након редовне 

наставе 
- Недовољно времена и мали број термина (једном 

недељно по један сат) 

Могућности Претње 

-  Унапређење рада редовне наставе; 

- Унапређење рада додатне и допунске наставе,  

- Више истраживачког рада; 

- Упознавање природе на нов начин; 

- Рад на живом материјалу; 

- Унапређење припремне наставе ученика за такмичења и завршни испит; 

- Групе су хетерогене по узрасту, што омогућује вршњачко учење; 

- Одступање од редовног програма у корист ученичких интересовања; 

- Могућност коришћења гугл учионице ЈР- биологије, израда презентација и одржавања онлајн 

часова једносменског рада 

 

- Неоправдано одсуство пријављених ученика са 

радионица 

 

 
Члан Тима за обогаћени једносменски рад, школски библиотекар, Сузана Јевтић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације радионице. 

Анализа је дата табеларно у наставку: 

 

 
Снаге Слабости 

- Наставница/библиотекар је мотивисана за рад; 

- Ученици су мотивисани  за рад; 

- Одлични услови за рад у смислу расположивих 

наставних средстава-доступан 

материјал-листићи,часописи, рециклажа материјала 

 

- Велики број ученика по утврђеним терминима; 

- Пријављени ученици понекад немају  

потребан материјал за рад; 



 

Могућности Претње 

- Унапређење рада редовне наставе; 

- Унапређење рада додатне и допунске наставе, секција; 

- Унапређење  наставе ученика –подршка у учењу  

- Групе су хетерогене по узрасту, што омогућује 

вршњачко учење; 

- Усклађивање редовног програма у корист ученичких 

интересовања; 

- Сарадња са учитељицама; 

 

- Умерена заинтересованост ученика; 

- Преклапање термина са школским и ваншколским 

обавезама и активностима ученика-фолклор,музичка 

школа. 

 

 
Снаге Слабости 

- Наставник/библиотекар успешно сарађује са 

ученицима; 

- Учешће ученика у одабир активности. 

- Ученици имају жеље које наставник прати, те се 

понекад одступа од редовног програма, у корист 

ученичких интересовања и проширивања њиховог 

знања; 

-  Ученици захтевају на овим радионицама да им се 

објасни нешто што нису разумели на редовној настави; 

- Ученици се упућују у истраживачки рад при 

прављењу корисних паноа; 

- Ученици стичу/обнављају знање из разних области 

које им може користити на редовној настави; 

- Близина књига и додатне литературе олакшава рад 

ових радионица-библиотека; 

- Могућност промене динамике рада радионице у 

сваком тренутку и прилагођавање ученичким 

потребама ;  

- Развијати креативност и подршку у учењу и код 

ученика који су слабије мотивисани; 

Покушати у већој мери мотивисати ученике за учешће 

у разне пројекте; 

 

 



Могућности Претње 

- Ученици могу да преузму иницијативу-сами 

осмишљавају видео записе; 

- Ученици могу да бирају место извођења радионице 

(библиотека или простор у оквру школе); 

-Ученици бирају време одмора (пауза), иако наставник 

сугерише када примети да су ученици уморни; 

-  Са ученицима на овим радионицама градимо 

приснији однос, однос поверења и другарства; 

-Приоритет је развијати креативност код деце и 

пријатне радне атмосфере; 

-Прихватање гостојућих чланова на радионицама у 

сврху промовисања рада; 

-Посета директорке школе једној радионици; 

Израда презентације и видео снимка-приказ 

креативности деце.Испуњени су планирани 

садржаји за ово полугодиште.Деца су задовољна радом 

и желе да наставе похађање 

Обогаћеног једносменског рада.Пријављују се у 

формирану Гугл учионицу. 

- Ученици који су на списковима редовно похађају 

радионице –осим ако имају неку другу активност која 

се поклапа са радионицом; 

-Ослобађати их стидљивости-претње за исказивање 

креативности; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник разредне наставе, Рада Ђукић Петровић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку: 

 
Снаге Слабости 

- Ученици су мотивисани за рад; 

- Укључивање нових ученика, који су показали 

интересовање за рад радионица; 

- Ученици имају могућност да отворено изражавају своје 

ликовне способности, слободу креативног изражавања и 

откривање нових ликовних техника . 

- На радионицу долазе и ученици који имају потешкоће 

у савладавању наставних садржаја редовне наставе . 

- Трајање радионице (60 минута) је оптимално и у 

потпуности одговара раду. 

- Могућност прилатођавања простора за рад, с обзиром 

да се не ради у класичној учионици (групни рад ,рад у 

пару, ученици имају могућност да погледају  радове 

других ученика или у ходу дођу до одређене идеје). 

- Ученици не доносе редовно неопходан прибор за рад. 

- Хетерогене групе (мешање млађих и старијих ученика 

делом отежава рад у групи услед развојних 

специфичности у приступу истим темама); 

 

Могућности Претње 

- Радионица као подршка даљем раду у самосталном 

ликовном изражавању.        Подстицање креативности 

,комуникативности, имагинације и сензитивности.                                              

–Развијање способности за опажање облика , боја и 

величина у природи.                          

- Могућност да ученици развију властиту уметничку 

експресију и потенцијал који ће им веома користити у 

свакодневном животу. 

- Препознавање естетских вредности у свакодневном 

животу.                                   

-Визуелна уметност утиче на лакше памћење и 

повезивање опажених информација код деце. 

- Нејасна мотивација ученика за похађање радионица 

или неусклађеност ставова ученика и родитеља ( дете 

жели да присуствује радионици а родиељ није дао 

сагласност ). 

- Појачан ритам различитих школских активности 

током године (такмичења, припреме приредби и сл.)  

 

 

 



Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник разредне наставе, Ирина Стефановић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку: 

 
Снаге Слабости 

- Наставница је мотивисана за рад; 

- Ученици су заинтересовани и мотивисани  за рад; 

- Ученици активно учествују у свим активностима 

- Адекватан простор за извођење наставе (радионице се 

одржавају у просторијама школе) 

- Одлични услови за рад у смислу расположивих 

материјала за рад 

- Садржај радионица повезује знање и искуство 

ученика 

- Развијање креативности ученика 

- Трајање радионице ( 60 минута) у потпуности 

одговара раду 

                             

                   / 

 

Могућности Претње 

-Унапређење рада редовне наставе (ликовне културе) 

-Групе су хетерогене по узрасту што омогућује помоћ 

друг другу 

-Стицање вештина која нису обухваћена програмом 

редовне наставе 

                

                              / 

 
Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник разредне наставе, Јадранка Мацура, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације 

радионице. Анализа је дата табеларно у наставку: 

 

Снаге Слабости 

- Учитељица  је мотивисана за рад; 

- Ученици су мотивисани  за рад и редовно похађају 

часове 

-Побољшали су своје читалачке могућности,богатили 

речник,успостављали боље сарадничке односе. 

-Ученици су дали своје предлоге за унапређење рада. 

-Проблем при формирању група у млађим разредима и 

изналажење термина који би се ускладили са часовима 

редовне наставе. 

- Немогућност приказивања наученог пред публиком. 

-Отежана сарадња са другим установама због 

епидемије. 

 



-Равномеран распоред ученика по терминима. 

Могућности Претње 

- Унапређење рада редовне наставе; 

- Унапређење рада додатне и допунске наставе, 

- Групе су хетерогене по узрасту (1. И 2. Разред;3. И 4. 

Разред), што омогућује вршњачко учење; 

- Одступање од редовног програма у корист ученичких 

интересовања 

- Недовољна заинтересованост ученика; 

- Преклапање термина са школским и ваншколским 

обавезама и активностима ученика, 

Посебно у условима рада за време епидемије корона 

вируса. 

 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, педагог школе, Весна Рудић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације радионице. Анализа је 

дата табеларно у наставку: 

 

 

Снаге Слабости 

- Ученици су мотивисани за рад; 

- Наставник је мотивисан за рад; 

- Укључивање нових ученика, који су показали 

интересовање за рад радионица; 

- Ученици имају могућност да отворено изражавају 

своја осећања, размишљања и тешкоће са којима се 

свакодневно сусрећу, а за шта немају прилике у оквиру 

редовне наставе; 

- Трајање радионице (90 минута) је оптимално и у 

потпуности одговара раду; 

- Обезбеђен оптималан број ученика за радионичарски 

рад; 

- Могућност прилагођавања простора за рад с обзиром 

на то да се не ради у класичној учионици (ређање 

- Због епидемиолошке ситуације и поделе ученика на 

групе (не одговара оној групи која тај дан није имала 

наставу у школи); 

- Недовољно развијен емоционални вокабулар код 

већине ученика, као и неподржаност у 

самоизражавању. 



столица у круг, употреба јастучића и струњача); 

- Појачавање непосредног рада школског педагога са 

ученицима у току радне недеље (могућност праћења и 

дневних дешавања, саветовање у групи и индивидуално 

након групе); 

- Хомогене групе (чланови са истим или сличним 

карактеристикама, интересовањима…), одличан 

предуслов за овај вид рада 

Могућности Претње 

- Могућност да ученици сами бирају теме будућих 

радионица на основу својих интересовања и актуелних 

дешавања; 

- Коришћење неких линкова, филмова са јасном 

психолошком тематиком прикладном за узраст ученика 

(са дискусијом); 

- Подстицање емоционално-социјалне интелигенције, 

асертивности, емпатије и самосвести ученика; 

- Унапређење начина на који се ученици носе са 

свакодневним стресом, у школи и ван ње 

- Уколико се настави онлајн рад, постоји могућност 

осипања ученика, јер овај вид активности захтева 

,,живи контакт'' 

 

 

 

 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, психолог школе, Драгана Николић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације радионице. 

Анализа је дата табеларно у наставку: 

 

Снаге Слабости 



- Ученици су мотивисани за рад; 

- Ученици имају могућност да отворено 

изражавају своја осећања, размишљања и 

тешкоће са којима се свакодневно 

сусрећу, а за шта немају прилике у оквиру 

редовне наставе; 

- На радионицу долазе и поједини ученици са тежом 

породичном динамиком, они који се сусрећу са 

анксиозношћу, несигурношћу, тешкоћама 

комуникације и слично; 

- Обезбеђен оптималан број ученика за 

радионичарски рад (око 6 ученика); 

- Ученици су уједначени по узрасту (7. И 8. Разред) 

што погодује развојним карактеристикама и 

подржава атмосферу међусобног поверења и 

разумевања; 

- Појачавање непосредног рада школског 

психолога са ученицима у току радне 

недеље (могућност праћења и дневних 

дешавања, саветовање у групи и 

инидивидуално након групе); 

- Специфичност природе саме активности која се 

доста разликује од осталих активности у оквиру 

ОЈР-а ове године (остале активности су усмерене на 

непосредну подршку у учењу, а ПР на саме ученике 

и њихове потребе 

- Немогућност равномерног усклађивања термина 

радионица са школским распоредом свих ученика 

(првобитна подела на А и Б групу); 

- Прелазак на онлајн наставу и све пропратне 

тешкоће (недостатак живог и непосредног 

контакта, непостојање оптималних могућности за 

присутвовање радионицама које трају 120 мин, 

технички проблеми са интернетом …); 

- Опште стање здравствене угрожености које 

захтева обавезно ношење маски у току радионица, 

чиме се отежава непосредна комуникација, 

нарочито невербална која је изузетно важан део 

самопредстављања, самоизражавања и давања 

фидбека другима у групи; 

- Недовољно развијен емоционални вокабулар код 

већине ученика, као и неподржаност у 

самоизражавању 

Могућности: 

 

- Самосталан избор тема које се обрађују на 

радионицама (свака трећа радионица има слободну 

тему коју ученици предлажу); 

- Радионице као подршка професионалној 

оријентацији ученика; 

- Укључивање студената психотерапијске едукације у 

рад радионица (сарадња са Гешталт академијом); 

- Сарадња са бившим ученицима школе кои 

студирају или су завршили студије психологије; 

- Коришћење филмова са јасном психолошком 

тематиком прикладном за узраст ученика (са 

дискусијом); 

- Подстицање емоционално-социјалне 

интелигенције, асертивности, емпатије и самосвести 

Претње  

 

- Преклапање термина радионица са другим 

ваннаставним активностима ученика; 

- Недовољна подршка похађања радионица ученика 

од стране родитеља у ситуацијама појачаних 

школских захтева и обавеза 

 



ученика; 

- Унапређење начина на који се ученици носе са 

свакодневним стресом у школи и ван школе 

 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник хемије, Јелена Јовановић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализу реализације радионице. 

Анализа је дата табеларно у наставку: 

 

Снаге Слабости  

-Ученици су заинтересовани и мотивисани за рад; 

-Ученици имају своја интересовања и много питања 

везаних за експериментални рад; 

- Ученици активно учествују у свим активностима; 

⁻ Наставник мотивисан за рад; 

- Радионице се одржавају у просторијама школе; 

⁻ Садржај радионица повезује школско и ваншколско 

знање и искуство ученика 

-Број пријављених ученика је већи од броја ученика 

који редовно долазе на наставу; 

-Комбиновани начин рада и подела ученика на А и 

Б групе отежава редовно долажење на час 

једносменског, који је по распореду једном 

недељно; 

-Недовољно предзнање млађих ученика за поједине 

планиране активности. 

Могућности Претње 

- Унапређење рада редовне наставе; 

- Унапређење припремне наставе ученика за такмичења и 

завршни испит; 

- Групе су хетерогене по узрасту, што омогућује 

вршњачко учење; 

- Одступање од редовног програма у корист ученичких 

интересовања; 

- Самосталан практичан и експерименталан рад ученика; 

-Развијање  и продубљивање значаја хемије као науке и 

њена повезаност са свакодневним животом.  

⁻ Неоправдано одсуство пријављених ученика са 
радионица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник историје, Бобан Спасојевић, презентовао је присутнима на састанку SWOT анализу реализације радионице. 

Анализа је дата табеларно у наставку: 

 

Снаге Слабости 

- Наставник мотивисан за рад; 

- Опрема потребна за рад; 

- Хомогене групе; 

- Простор за одржавање радионица 

 

 

- Мали број ученика; 

- Преклапање термина, са  изборном наставом; 

- Премало присуство наставника у школи (дан 

недељно) да би могао упознати ђаке, па самим тим и 

проблеми у организацији извођења наставе који 

преласком на онлајн постану још већи 

Могућности Претње 

- Унапређење рада у редовној настави; 

- Више истраживачког рада; 

- Боље сналажење на историјској карти;  

- Примена дигиталних карата, оријентација на карти и 

на терену 

- Боља визуелизација 

-Неоправдано одсуство пријављених ученика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан Тима за обогаћени једносменски рад, наставник географије, Равијојла Шарчевић, презентовала је присутнима на састанку SWOT анализе реализације 

радионица. Анализе су дате табеларно у наставку (прво за радионицу – Занимљива географија, затим и за веселу радионицу): 

 

 

 

Снаге Слабости 



- Наставница мотивисана за рад; 

- Опрема потребна за рад; 

- Хомогене групе; 

- Простор за одржавање радионица, 

-потребна литература , 

 

 

-комбиновани рад (онлајн и у школи), 

-термин заказаног часа –крај радне недеље, 

-мали број пријављених ученика, 

-кашњење са почетком рада због одсуства наставнице, 

Нејасна мотивација ученика за похађање радионица 

или неусклађеност ставова ученика и родитеља 

(ученици који су се пријавили, а нису ни једном дошли 

на радионицу) 

Могућности Претње 

- Унапређење рада у редовној настави; 

- Више истраживачког рада; 

- Боље сналажење на географској карти;  

- Примена дигиталних карата, оријентација на карти и 

на терену, 

-рад на терену 

- Неоправдано одсуство ученика са радионица; 

- Смањење заинтересованости код ученика због 

многобројних обавеза и активности у којима учествују 

-Недовољно интересовање ученика за одвијање ових 

радионица, упркос наставниковој тежњи и вољи да им 

се исте приближе 

 

 

 

 

Снаге Слабости 

- Наставница мотивисана за рад; 

- Опрема потребна за рад; 

- Хомогене групе; 

- Простор за одржавање радионица, 

-потребна литература , 

- Набавка потребне литературе и материјала,  

 

-комбиновани рад (онлајн и у школи), 

-термин заказаног часа –крај радне недеље, 

-кашњење са почетком рада због одсуства 

наставнице, 

-Нејасна мотивација ученика за похађање 

радионица или неусклађеност ставова ученика и 

родитеља (ученици који су се пријавили, а нису ни 

једном дошли на радионицу); 

Могућности Претње 

- Коришћење различитих материјала за рад, 

-Проналажење занимљивих техника израде употребних 

- Неоправдано одсуство ученика са радионица; 

- Смањење заинтересованости код ученика због 

многобројних обавеза и активности у којима 



предмета. 

-Правилно коришћење материјала који могу да се 

рециклирају. 

-Развијање истрајности и упорности у раду. 

-Развијање вештина толеранције. 

-Развијање самопоуздања и поверења у сопствене 

способности. 

 - Развијање ненасилне комуникације и осећаја за 

сарадњу,међусобне комуникације у учењу.  

- Неговање такмичарског духа. 

учествују 

-Недовољно интересовање ученика за одвијање 

ових радионица, упркос наставниковој тежњи и 

вољи да им се исте приближе 

 

 

 

 

Преглед стања кроз графикон 1. 

 



 
 

 

Преглед стања кроз графикон 2. 
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Преглед стања кроз упоредну табелу са ефектима 
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Почетак – 2019. Година 

 

   

Крај 2020. Година 

 

Ефекти 

 

Људски ресурси:  

 

Учешће ученика: 152 

Наставници колектив: 8 

Родитељи: 0 

Друга лица: 0 

 

Људски ресурси:  

 

Учешће ученика: 327 

Наставници колектив: 13 

Родитељи: 30 

Друга лица: 15 

 

 

 

Повећање људских ресурса на 

свим нивоима 



 

 

Секције: 

 

-Фудбал; 

-Кошарка; 

-Рукомет; 

-Одбојка 

 

Секције: 

 

-Фудбал, 

-Кошарка; 

-Рукомет; 

-Одбојка; 

-Стони тенис; 

-Пливање. 

 

У оснивању: Стрељачка секција 

 

 

 

 

Ширење спектра разноврсних 

секција у школи 

 

Такмичења: 

 

Због неусловности сале, осим 

школских, сва такмичења у 

периоду 2013-2015. Године су 

одржавана у Барајеву. 

 

Такмичења: 

 

- Игре без граница; 

- Због изузетних  услова, наша 

школа организује сва општинска 

такмичења; 

- Организација ревијалних 

такмичења; 

- Реализација такмичења које 

организује други партнери 

 

 

 

 

 

Експанзија спортских 

такмичења са акцентом на 

међуопштинско такмичење 

,,Полигон спретности'' 

 

Учешће на конкурсима, 

програмима и пројектима: 

 

Школа није учествовала на 

конкурсима, програмима и 

пројектима. 

 

 

Учешће на конкурсима, 

програмима и пројектима: 

 

Учешће на програму  развоја 

школског спорта  који организује 

ГО Барајево. 

 

 

 

 

 

 

Кроз учешће на пројектима, 

школа је закључно са 2019. 

Годином прибавила новчана 

средства у висини од 

5.191.482,00 дин. 
 

 

Сарадња са другим 

организацијама: 

 

Сарадња са СС Барајево 

Дом здравља Барајево 

 

 

Сарадња са другим 

организацијама: 

 

Изузетна сарадња остварена је 

са ГО Барајево, СС Барајево, 

СС Београда, Београдском 

 

Сарадња са другим 

организацијама: 

 

 

 

Повећање референтне листа 



асоцијацијом за школски спорт,  

Библиотека града Београда, 

Културно уметничко друштво 

Вранић, Месна заједница Вранић, 

Архијерејско намесништво 

бељаничко, Дом здравља 

Барајево, ГО Барајево, 

Предшколска установа 

,,Полетарац“, Средња школа 

,,Барајево“ 

 

 

сарадника 

 

Промотивне активности: 

 

-Зидне новине 

 

 

Промотивне активности: 

 

- На званичном сајту школе; 

- Израда паноа; 

- На друштвеним мрежама; 

- На локалном радију; 

- У локалним новинама; 

- У Спортском журналу; 

- На друштвеним мрежама; 

- Дан јабука; 

- Објављивање чланака у 

Просветном прегледу. 

 

 

 

 

 

Препознавање рада школе у 

широј локалној и друштвеној 

заједници  

Евиденције, евалуације 

извештавања: 

 

 

 

Евиденције, евалуације 

извештавања: 

 

Начин вођења евиденција: 

 

 

Нису вођене евиденције, 

евалуације извештавања. 

 

 

 Школа уредно води 

евиденције спортиста . 

 Евалуација и 

извештавање се води на 

свим нивоима реализације 

програма. 

 Периодичне SWOT 

анализе за процену и 

унапређење рада; 

 

 

Евиденције се воде у складу са 

Законом о спорту и интерним 

актима реализатора . 

Евалуација се врши на интерном 

и екстерном нивоу. 

Извештавање је заступљено на 

свим нивоима реализације, како 

наративно, тако и финансијско. 

Електронско вођење 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

2.1. Област деловања 

 

 Област квалитета 2- Настава и учење (цео Протокол);  

 Област квалитета 3 – Образовна постигнућа ученика (3.2.);  

 

 Област квалитета 4- Подршка ученицима  

 

 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

 Записници Тима за 

Обогаћени једносменски 

рад; 

 Записници Тима за 

обезбеђивање квалитета 

и развоја установе; 

 Записници Педагошког 

колегијума; 

 Извештаји полугодишњи 

и годишњи. 

 

  

документације, са увек 

доступним записницима 

активности/радионицама. 

Гугл упитници ( онлајн настава) 

као начин добијања информације 

о заинтересованостим за 

активности/радионице, на 

почетку потписи родитеља на 

анкетама.  

 



4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са 

релевантним институцијама и појединцима. 

       4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности.  

 

 Област квалитета 5- Етос  

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични 

успех и успех школе, 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику 

да постигне резултат/успех. 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима  

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима, 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања 

осећања припадности школи. 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности 

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно- образовне 

изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници. 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно- образовну праксу, 

мењају је и унапређују. 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и 

ван ње. 

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим 

нивоима школе представљају примере добре праксе. 

5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих 

истраживања. 

Обогаћени једносменски рад се и базира на Развојном плану ОШ ,,Павле Поповић“ 2020-2023. 

Године који обухвата области квалитета установе (2, 3, 4 и 5). 

 

2.2. Назив активности 

 

Називи активности пројекта Обогаћени једносменски рад у првом полугодишту школске 2019/2020. Године 

(деловодни број елабората: 987-1-19 од 6. 9. 2019.) 

1. МАТЕМАТИКА (допунска настава, додатна настава, припреме за завршни испит, индивидуалне и групне припреме 

за такмичење, подршка ученицима у учењу, обрађивање наставних тема које нису предвиђене планом и програмом 

редовне наставе; унапређење знања ученика из области математике, стицање свести о свеприсутности математике у 

свакодневном животу и осталим наукама, примењивање математике у свакодневном животу, напредовање ученика и 

стицање математичког начина резоновања); 

2. СРПСКИ ЈЕЗИК (допунска настава, додатна настава, припреме за такмичење, припреме за завршни испит у мањим 

групама; осим утврђивања градива и усвајања нових информација битних за темељеније овладавање матерњим 

језиком, главна идеја јесте да се граматика, правопис и књижевност ученицима представи са другог интересантнијег 

аспекта, путем забаве и разних занимљивости и на тај начин им се приближи и олакша учење) ;  

3. СПОРТ (пливање, екипни и индивидуални спортови, полигони, развој фер и такмичарског духа ученика, развој 



моторичких способности, могућност бављења различитим спортовима, развој одговорног односа према здрављу); 

4. ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА (сналажење у простору и оријентација, читање географске карте ГПС и сналажење 

на карти, занимљиве појаве, облици рељефа у свету,  израда макета, графикона, рељефних слика, праћење 

метеоролошких елемената-мали метеоролози, мали хидролози, подршка ученицима у учењу; припрема за комбиновани 

завршни испит); 

5. ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ (подстицање развоја емоционалне и социјалне интелигенције ученика, креативног 

изражавања, развијање самопоштовања, разумевање адолесценције и одрастања ученика, рад на треми, концентрацији, 

опуштању) ;  

 

 

6. ШКОЛА ПРОГРАМИРАЊА (увод у процедурално програмирање у програмским језицима Python и C, припреме за 

упис ученика на нове IT смерове у гимназијама; подршка ученицима у учењу информатике и рачунарства; подизање 

свести о важности заштите података и безбедног коришћења интернета); 

7. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ (учење руског и енглеског језика; подршка ученицима у учењу кроз занимљиве, другачије 

наставне методе; повезано учење два страна језика; подршка ученицима у учењу; припрема ученика за национална и 

међународна такмичења и упис у Филолошку гимназију);   

8. ФОЛКЛОРНО – РИТМИЧКА СЕКЦИЈА (упознавање са основним техникама плеса и различитим плесним 

стиловима,развијање интересовања за музику и плес, развијање интересовања и креативности за народну песму и игру, 

развој моторичких способности ученика) 

Називи активности пројекта Обогаћени једносменски рад у другом полугодишту школске 2019/2020. Године 

(деловодни број елабората: 172-1-20 од 6. 2. 2020. 

1. МАТЕМАТИКА (допунска настава, додатна настава, припреме за завршни испит, индивидуалне и групне припреме 

за такмичење, подршка ученицима у учењу, обрађивање наставних тема које нису предвиђене планом и програмом 

редовне наставе; унапређење знања ученика из области математике, стицање свести о свеприсутности математике у 

свакодневном животу и осталим наукама, примењивање математике у свакодневном животу, напредовање ученика и 

стицање математичког начина резоновања); 

2. СРПСКИ ЈЕЗИК (допунска настава, додатна настава, припреме за такмичење, припреме за завршни испит у мањим 

групама; осим утврђивања градива и усвајања нових информација битних за темељеније овладавање матерњим 

језиком, главна идеја јесте да се граматика, правопис и књижевност ученицима представи са другог интересантнијег 

аспекта, путем забаве и разних занимљивости и на тај начин им се приближи и олакша учење) ;  

3. СПОРТ (пливање, екипни и индивидуални спортови, полигони, развој фер и такмичарског духа ученика, развој 

моторичких способности, могућност бављења различитим спортовима, развој одговорног односа према здрављу); 

4. ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА (сналажење у простору и оријентација, читање географске карте ГПС и сналажење 

на карти, занимљиве појаве, облици рељефа у свету,  израда макета, графикона, рељефних слика, праћење 

метеоролошких елемената-мали метеоролози, мали хидролози, подршка ученицима у учењу; припрема за комбиновани 

завршни испит); 

5. ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ (подстицање развоја емоционалне и социјалне интелигенције ученика, креативног 

изражавања, развијање самопоштовања, разумевање адолесценције и одрастања ученика, рад на треми, концентрацији, 

опуштању) ;  



 

6. РУЧНИ РАД (подстицање моторике руку ученика и креативног ангажовања; подизање свести о важности домаће 

радиности и заната, као и изражавања кроз креативни рад; припремање предмета за организацију продајних изложби и 

украса за учионице и кабинете у школи); 

7. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ (учење руског и енглеског језика; подршка ученицима у учењу кроз занимљиве, другачије 

наставне методе; повезано учење два страна језика; подршка ученицима у учењу; припрема ученика за национална и 

међународна такмичења и упис у Филолошку гимназију);   

8. ФОЛКЛОРНО – РИТМИЧКА СЕКЦИЈА (упознавање са основним техникама плеса и различитим плесним 

стиловима ,развијање интересовања за музику и плес, развијање интересовања и креативности за народну песму и игру, 

развој моторичких способности ученика); 

9. МУЗИЧКА РАДИОНИЦА (развој слушних способности и учење свирања инструмената и певања, организација 

концерата и припрема ученика за музичко такмичење – Златна сирена, припрема ученика за приредбе и манифестације 

у организацији школе); 

10. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК КРОЗ ИГРУ И ПЕСМУ (учење француског језика кроз игру и песму; припрема ученика за 

такмичење; организација и припрема за одржавање приредбе поводом Франкофоније; припрема ученика 4. Разреда за 

лакше учење новог страног језика од 5. Разреда); 

11. РУСКИ ЈЕЗИК У 4. РАЗРЕДУ (учење руског језика кроз игру и песму; припрема ученика 4. Разреда за лакше 

учење новог страног језика од 5. Разреда) 

Називи активности пројекта Обогаћени једносменски рад у првом полугодишту школске 2020/2021.  године 

(деловодни број елабората: 1231-1-20 од 15. 9. 2020.) 

1. МАТЕМАТИКА – ЧАРОБНИ СВЕТ БРОЈЕВА (допунска настава, додатна настава, припреме за завршни испит, 

индивидуалне и групне припреме за такмичење, подршка ученицима у учењу, обрађивање наставних тема које нису 

предвиђене планом и програмом редовне наставе; унапређење знања ученика из области математике, стицање свести о 

свеприсутности математике у свакодневном животу и осталим наукама, примењивање математике у свакодневном 

животу, напредовање ученика и стицање математичког начина резоновања); 

2. У ЦАРСТВУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (допунска настава, додатна настава, припреме за такмичење, припреме за завршни 

испит у мањим групама; осим утврђивања градива и усвајања нових информација битних за темељеније овладавање 

матерњим језиком, главна идеја јесте да се граматика, правопис и књижевност ученицима представи са другог 

интересантнијег аспекта, путем забаве и разних занимљивости и на тај начин им се приближи и олакша учење) ;  

 

3. ИСТОРИЈА – УЧИТЕЉИЦА ЖИВОТА (унапређење знања ученика из историје, стицање свести о значају историје 

и њеној повезаности са другим наукама, напредовање ученика и подстицање историјског мишљења; подизање свести о 

одржавању сећања на националну историју и празника везаних за исту); 

4. ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА (сналажење у простору и оријентација, читање географске карте ГПС и сналажење 

на карти, занимљиве појаве, облици рељефа у свету,  израда макета, графикона, рељефних слика, праћење 

метеоролошких елемената-мали метеоролози, мали хидролози, подршка ученицима у учењу; припрема за комбиновани 

завршни испит); 

5. ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ (подстицање развоја емоционалне и социјалне интелигенције ученика, креативног 

изражавања, развијање самопоштовања, разумевање адолесценције и одрастања ученика, рад на треми, концентрацији, 

опуштању); 



  

6. БИОЛОГИЈА (осим утврђивања градива и усвајања нових информација, откривање практичних метода за рад на 

живом материјалу (гајење биљака, прављење хербаријума) главна идеја јесте да се ученицима приближи на најбољи 

начин значај природе и све што нас окружује, путем забаве и разних занимљивости, и на тај начин им се олакша 

учење); 

7. ИЗМЕЂУ МАГИЈЕ И ХЕМИЈЕ (осим утврђивања градива и и усвајања нових информација битних за темељније 

овладавање терминима који се користе у хемији, главна идеја јесте да се супстанце, њихове особине и промене којима 

подлежу, ученицима представе са другог, интересантнијег аспекта, путем забаве, експеримената и 

разнихзанимљивости,  и на тај начин им се приближи и олакша учење);   

8. У СВЕТУ ДЕКУПАЖА – ПРОБУДИ КРЕАТИВЦА У СЕБИ! (развијање фине моторике, повећавање 

мотивисаности ученика за рад, њихову активност и разналост, стицање основног знања о декупаж техници, пружање 

могућности да испуњавају део слободног времена корисним садржајем, заједничко дружење и рад, развијање тимског и 

такмичарског духа); 

9. ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА - ,,У СВЕТУ ЛЕПЕ РЕЧИ'' (основна идеја ове радионице је увежбавање 

изражајног читања, рецитовања, увођење ученика у основне елементе глуме, богаћење речника ученика, развијање 

љубави према читању, кроз активности које ће им дати могућност напредовања по жељи и способностима на занимљив 

и сабаван начин; радионица ће дати ученицима прилику да наступају пред публиком, што ће допринети њиховом 

социјалном развоју, креативном изражавању; вежбаће меморију, научити начин како да олакшају процес учења); 

 

 

10. У СВЕТУ БОЈА И ОБЛИКА – ОПАЖАЈ И БУДИ КРЕАТИВАН (развијање фине моторике ученика, повећање 

мотивисаности ученика за рад, њихову активност и радозналост, стицање радне навике, стицање основног знањао 

бојама и облицима, пружање могућности да испуњавају део слободног времена корисним садржајем, заједничким 

дружењем и радом, развијају тимски рад и тамичарски дух); 

11. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА (развијање фине моторике ученика, повећање мотивисаности ученика за рад, њихову 

активност и радозналост, стицање радне навике, стицање основног знањао бојама и облицима, пружање могућности да 

испуњавају део слободног времена корисним садржајем, заједничким дружењем и радом, развијају тимски рад и 

тамичарски дух); 

12. ВЕСЕЛА РАДИОНИЦА (подстицање моторике руку ученика и креативног ангажовања; подизање свести о 

важности домаће радиности и заната, као и изражавања кроз креативни рад; припремање предмета за организацију 

продајних изложби и украса за учионице и кабинете у школи; ученици треба да развијају истраживачке способности да 

доносе своје закључке и искажу своју креативност) 

Називи активности пројекта Обогаћени једносменски рад у другом полугодишту школске 2020/2021.  Године 

(деловодни број елабората:  1615-1-20 од 29. 12. 2020. 

1. МАТЕМАТИКА – ЧАРОБНИ СВЕТ БРОЈЕВА (допунска настава, додатна настава, припреме за завршни испит, 

индивидуалне и групне припреме за такмичење, подршка ученицима у учењу, обрађивање наставних тема које нису 

предвиђене планом и програмом редовне наставе; унапређење знања ученика из области математике, стицање свести о 

свеприсутности математике у свакодневном животу и осталим наукама, примењивање математике у свакодневном 

животу, напредовање ученика и стицање математичког начина резоновања); 

2. У ЦАРСТВУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (допунска настава, додатна настава, припреме за такмичење, припреме за завршни 



испит у мањим групама; осим утврђивања градива и усвајања нових информација битних за темељеније овладавање 

матерњим језиком, главна идеја јесте да се граматика, правопис и књижевност ученицима представи са другог 

интересантнијег аспекта, путем забаве и разних занимљивости и на тај начин им се приближи и олакша учење) ;  

3. НАША МАЛА ПОЗОРНИЦА (основна идеја је да ученици усвоје нова и обједине већ стечена знања о жанровима и 

драми као сценском делу, као и да се упознају са највишим дометима домаћег и светског драмског стваралаштва; осим 

тога, ученици ће развијати способности за рад на драматизацији текстова, упознаће се са основним елементима глуме и 

откривати своје могућности у гласу и говору и унапређивати те могућности кроз различите вежбе); 

4. НОВИНАРСКА РАДИОНИЦА (Стицање знања о новинарском стилу; упознавање са различитим информативним 

жанровима (вест, чланак, извештај), као и са књижевно-публицистичким жанровима (репортажа, путопис, интервју); 

 

5. ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ (подстицање развоја емоционалне и социјалне интелигенције ученика, креативног 

изражавања, развијање самопоштовања, разумевање адолесценције и одрастања ученика, рад на треми, концентрацији, 

опуштању); 

  

6. БИОЛОГИЈА (осим утврђивања градива и усвајања нових информација, откривање практичних метода за рад на 

живом материјалу (гајење биљака, прављење хербаријума) главна идеја јесте да се ученицима приближи на најбољи 

начин значај природе и све што нас окружује, путем забаве и разних занимљивости, и на тај начин им се олакша 

учење); 

7. ИЗМЕЂУ МАГИЈЕ И ХЕМИЈЕ (осим утврђивања градива и и усвајања нових информација битних за темељније 

овладавање терминима који се користе у хемији, главна идеја јесте да се супстанце, њихове особине и промене којима 

подлежу, ученицима представе са другог, интересантнијег аспекта, путем забаве, експеримената и 

разнихзанимљивости,  и на тај начин им се приближи и олакша учење);   

8. ПРОБУДИ КРЕАТИВЦА У СЕБИ! (развијање фине моторике, повећавање мотивисаности ученика за рад, њихову 

активност и разналост, стицање основног знања о декупаж техници, пружање могућности да испуњавају део слободног 

времена корисним садржајем, заједничко дружење и рад, развијање тимског и такмичарског духа); 

9. ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА И ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА – (основна идеја ове радионице је 

увежбавање изражајног читања, рецитовања, увођење ученика у основне елементе глуме, богаћење речника ученика, 

развијање љубави према читању, кроз активности које ће им дати могућност напредовања по жељи и способностима на 

занимљив и сабаван начин; радионица ће дати ученицима прилику да наступају пред публиком, што ће допринети 

њиховом социјалном развоју, креативном изражавању; вежбаће меморију, научити начин како да олакшају процес 

учења); 

10. У СВЕТУ БОЈА И ОБЛИКА – ОПАЖАЈ И БУДИ КРЕАТИВАН (развијање фине моторике ученика, повећање 

мотивисаности ученика за рад, њихову активност и радозналост, стицање радне навике, стицање основног знањао 

бојама и облицима, пружање могућности да испуњавају део слободног времена корисним садржајем, заједничким 

дружењем и радом, развијају тимски рад и тамичарски дух); 

11. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА (развијање фине моторике ученика, повећање мотивисаности ученика за рад, њихову 

активност и радозналост, стицање радне навике, стицање основног знањао бојама и облицима, пружање могућности да 

испуњавају део слободног времена корисним садржајем, заједничким дружењем и радом, развијају тимски рад и 

тамичарски дух); 

12. ВЕСЕЛА РАДИОНИЦА (подстицање моторике руку ученика и креативног ангажовања; подизање свести о 

важности домаће радиности и заната, као и изражавања кроз креативни рад; припремање предмета за организацију 



продајних изложби и украса за учионице и кабинете у школи; ученици треба да развијају истраживачке способности да 

доносе своје закључке и искажу своју креативност) 

13. КУТАК ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ (припреме за завршни испит, подршка 

ученицима у учењу, напредовање ученика и стицање математичког начина резоновања, припрема ученика за упис у 

Математичку гимназију); 

 

 

2.3. Циљеви и 

очекивани исходи 

активности са 

међупредметним 

компетенцијама које 

се развијају код 

ученика 

 

- МАТЕМАТИКА – унапређење знања ученика из области математике, стицање свести о 

свеприсутности математике у свакодневном животу и осталим наукама, примењивање 

математике у свакодневном животу, напредовање ученика и стицање математичког начина 

резоновања. 
 
Међупредметне компетенције: 

 
- Компетенција за учење – упознавање ученика са математичким знањима, продубљивање и 

разумевање раније стеченог, и усвајање новог знања у складу са интересовањима, способностима и 
узрастом ученика 

 

- Рад с подацима и информацијама – стицање знања о примени података и информација у смислу 
коришћења истих ради стицања нових знања (математичка извођења, импликације, самостално 

извођење формула и примена истих користећи дате информације) 

 

- Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило 
приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима. 

 

 

- Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије 

решавања математичких проблема – задатака. 
 

 

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака). 

 

- Дигитална компетенција – коришћење програма у циљу учења математике (Wolfram 

Mathematica, GCLC…)  

 

 

- СРПСКИ ЈЕЗИК – ученици ће развијати мисаоне способности, самосталност у раду, 

вербалне способности интерпретације, вежбаће преобликовање вербалног у шематски 

приказ, повезиваће раније обрађено градиво са новим у оквиру српског језика, додатно ће се 



обогатити стручном терминологијом везаном за ову област. Главни циљ ове радионице је 

унапређивање знања из области граматике и правописа српског језика, кроз различите врсте 

креативних игара, ради побољшања опште језичке културе и развијање смисла и 

способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, 

богаћење речника, језичког и стилског израза.Пролазећи кроз додатни систем обуке, 

ученици ће стицати радне навике и правилан однос према раду; толеранцију и способност 

рада у групи; самопроцењиваће ниво свог знања, развијати радозналост у односу на нова 

знања и самосталност у раду; вредноваће функционалност обуке као и сопствено учешће и 

одговорност за њу.  

 

Међупредметне компетенције: 

- Компетенција за учење – стицање позитивног и одговорног односа према учењу; коришћење 

различитих извора информација и критички однос према њима; разликовање битног од небитног; 

изражавање и образлагање сопствених идеја; способност за самостално истраживање и развијање 

личног интересовања. 

- Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и 

активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује 

одлуке већине и уважава мишљења мањине. 

 

 

- Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе у уметничком стваралаштву, 

националној и светској природној и културној баштини, језичкој култури у уметничком и 

неуметничком домену; развија позитиван однос према сопственој култури и култури других 

заједница, упознаје и разуме њихове вредности; препознаје и развија сопствене стваралачке 

способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања; 

употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које 

постоје у основном образовању 

 

- Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази 

усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове, 

мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува 

језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша 

излагање саговорника. 

 

- Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања 

податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ 

наставника 

 

- Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава 

везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем 

примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине 



повезује у јединствену целину са претходним 

 

- Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила 

заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у 

мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад 

чланове групе.   

 

 

 

 

 

 

- СПОРТ – Један од најважнијих процеса у спортском образовању је свакако обука непливача.Циљ 

обуке непливача је припремити дете за самосталан и безбедан боравак у води.Вода треба да му 

постане природна и пријатна средина у којој ће радо да борави и ужива.То ће постићи усвајањем 
моторичких навика,специфичних за овај спорт.У спортском смислу,обука непливача је један од 

темељних сегмената обуке спортских техника пливања јер се у току овог процеса будући пливачи 

уче основним покретима који су садржани у сваком даљем покрету у спортским техникама 

пливања.   
 

Међупредметне компетенције: 

- Компетенција за учење – стицање позитивног и одговорног односа према учењу; способност за 

самостално истраживање и развијање личног интересовања. 

- Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и 

активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује 

одлуке већине и уважава мишљења мањине. 

 

- Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се 

изрази усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава 

своје ставове, мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу 

изражавања и чува језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и 

стил; уме да саслуша излагање саговорника. 

 

 

- Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила 

заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у 

мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад 

чланове групе.  



 

- ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА Ученици треба да развију истраживачке способности, да 

доносе закључке , да се орјентишу у природи и на терену. 

 

Међупредметне компетенције: 

- Компетенција за учење – стицање позитивног и одговорног односа према учењу; 

коришћење различитих извора информација и критички однос према њима; разликовање 

битног од небитног; изражавање и образлагање сопствених идеја; способност за самостално 

истраживање и развијање личног интересовања. 

 

- Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и 

активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; 

поштује одлуке већине и уважава мишљења мањине. 

 

- Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе у уметничком стваралаштву, 

националној и светској природној и културној баштини, језичкој култури у уметничком и 

неуметничком домену; развија позитиван однос према сопственој култури и култури других 

заједница, упознаје и разуме њихове вредности; препознаје и развија сопствене стваралачке 

способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања; 

употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана 

које постоје у основном образовању. 

 

- Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се 

изрази усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава 

своје ставове, мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу 

изражавања и чува језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и 

стил; уме да саслуша излагање саговорника. 

 

 

 

- Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине 

добијања податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће 

грешке уз помоћ наставника. 

 

- Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и 

уочава везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; 

решава проблем примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; 

стечена нова знања и вештине повезује у јединствену целину са претходним. 



 

- Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила 

заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у 

мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад 

чланове групе.    

 

- ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ – Упознавање са термином менталног здравља и његове 

важности за свеопште добро ученика; унапређење емоционалне интелигенције ученика 

(препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање и размена у групи); унапређење 

комуникације и конструктивног решавања сукоба у одељењу и у ваншколској средини; учење 

асертивног понашања и комуникације; учење техника опуштања и релаксације (технике правилног 

дисања и примена mindfulness принципа); јачање унутрашњих система подршке и подршка у 

препознавању адекватних спољашњих видова подршке; подстицање и развој креативног изражавања 

ученика (кроз цртеж, покрет, писану или изговорену реч, мини-пројекте); упознавање са различитим 

видовима интелигенције и препознавање личних потенцијала и талената; развој свести о 

припрадности групи, породици, одељењу и значају међуодноса унутар поменутих група, одн. 

Система (упознавање са основним правилима системског приступа); подстицање слободног 

изражавања мишљења и ставова; развој толеранције и прихватања различитости.  

 

 

 

 

Међупредметне компетенције:  

 

 Одговоран однос према здрављу – упознавање са појмом менталног здравља, као и 

начинима за његову превенцију и заштиту, подстицање здравог стила живота и преузимања 

одговорности према сопственом здрављу; 

 

 Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију, 

изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин; 

 

 Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања 

(правило приватности групе), равноправности и сарадње, развој емпатије и толеранције 

другачијих ставова и мишљења; 

 

 Решавање проблема – препознавање проблема, анализа и планирање стратегије решавања 

проблема (проблеми у учењу, комуникацији, емотивни проблеми…); 

 

 Естетичка компетенција -  (културно изражавање – препознавање и прихвтаање 

важности креативног изношења идеја, искустава и осећања кроз употребу различитих 



медија, препознавање и изношење сопствених стваралачих способности и креативности); 

 

 Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – подстицање прихватања 

одговорности за сопствене поступке, развијање стратегија, постављање циљева и њихово 

постизање (акценат је пре свега на личним, унутрашњим циљевима), вежбање постављања 

реалних циљева и могућности планирања њиховог остваривања, препознавање сопствених 

капацитета и могућности у односу на будуће образовање и професионалну оријентацију; 

 

 

 

 

  Одговорно учешће у демократском друштву – препознавање и прихватања принципа 

правде, слободе, равноправности и одговорности у друштву, подстицање активног 

укључивања у живот школе, упознавање себе, јачање идентитета, самосталности, 

самопоуздања и позитивног односа према другима. 

 

 

- ШКОЛА ПРОГРАМИРАЊА – Упознавање ученика са појмом програмирања, информационих 

система и технологија, стицање основних знања из области процедуралног програмирања на 

програмским језицима Python и C, учествовање на групним пројектима, припрема за такмичење из 

информатике и рачунарства, стицање свести о важности и начинима очувања безбедности на 

интернету. 

 

Међупредметне компетенције: 

 
- Компетенција за учење – упознавање ученика са математичким знањима, продубљивање и 

разумевање раније стеченог, и усвајање новог знања у складу са интересовањима, способностима и 

узрастом ученика; 

 

- Рад с подацима и информацијама – стицање знања о примени података и информација у смислу 
коришћења истих ради стицања нових знања (математичка извођења, импликације, самостално 

извођење формула и примена истих користећи дате информације); 

 
- Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило 

приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима; 

 

 

- Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије 
решавања математичких проблема – задатака; 

 

 



- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака); 

 

 

 

- Дигитална компетенција – коришћење програма у циљу учења математике (Wolfram 

Mathematica, GCLC…)  

 

 

- СТРАНИ ЈЕЗИЦИ (енглески језик, руски језик) – Оспособити полазнике за самосталну 

употребу енглеског језика у свакодневним животним ситуацијама  - Обука ученика страним 

језицима – ниво знања А1 и А2 (руски језик, енглески језик); 

 

Међупредметне компетенције: 

- Вештина комуникације – оспособљавање за усмену и писану комуникација, као и за 

тумачење контекстуалних кључева, рад на толеранцији према другима, као и на уважавању 

саговорника и супротног мишљења; 

 

- Рад са подацима и информацијама – Ученици уче да одвајају битно од небитног, да читају 

податке из графика и табела и да планирају како ће дате информације искористити у својој 

презентацији; 

 

 

- Дигитална компетенција – сигурно коришћење интернета, формална и неформална 

преписка и-мејлом, прављење QR кодова; 

 

- Вештина за живот у демократском друштву – посећивање различитих локалитета захтева 

различите обрасце понашања, подстицање активног учествовања у догађајима у школи, 

јачање самопоуздања и позитивног односа према другима. 

 

- Вештина сарадње – сваки појединац доприноси тиму конструктивно, а сваки свој допринос 

аргументује, развијање толеранције према другачијим ставовима и мишљењима. 

 

 

 

- Вештина за целоживотно учење – ефикасно одвајање градива, усвајање као и евалуација 

степена владања градивом. 

 



 

-  ФОЛКЛОРНО – РИТМИЧКА СЕКЦИЈА – упознавање са основним техникама плеса и 

различитим плесним стиловима,развијање интересовања за музику и плес,развијање интересовања и 

креативности за народну песму и игру, упознавање ученика са различитим културним наслеђима 

одређених народа,подизање опште физичке способности ученика,развијање радних навика и 
подстицање одговорног односа према обавезама,дружење и развијање разних социјалних вештина 

кроз плес. 

 

Међупредметне компетенције: 

 

- Компетенције за учење – способност да самостално и у сарадњи са другима истражује, 

откривање и повезивање нових  знања, користећи  могућности ваншколског учења, негујући 

и развијајући лична интересовања; 

 

- Одговоран однос према здрављу – бирање стила живота и навика имајући на уму добре 

стране и разлике тог избора; подстицање здравог стила живота и преузимања одговорности 

према сопственом здрављу; 

 

 

- Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију, 

изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин; 

 

 

- Сарадња – активно и конструктивно учешће у раду групе или пара; поштујући правила 

заједничког рада и препознавање свог места и улогу у групи или пару; доприношење 

решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима 

или групе; 

 

 

- Решавање проблема – препознавање проблема и решавање проблема користећи претходно 

стечена знања у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства; 

 

 

 

- Естетичка компетенција  - развијање позитивног односа према сопственој и култури 

других заједница, упознавање и разумевање њихових вредности; препознавање и развијање 

сопствене стваралачке способности и креативности у свим уметничким пољима свог 

деловања; 

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – спремност за учествовање у 

самосталним и тимским пројектима, способност за развијање идеја, представљање, 



образложење и преговарање у тиму о њеној реализацији, учествујући у активностима са 

другима у оквиру своје тимске улоге; 

 

 

- Одговорно учешће у демократском друштву – одговорност, хуманост и толерантност у 

друштву; - промовисање позитивних вредности друштва у различитим активностима 

(хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције). 

 

 

 

- РУЧНИ РАД – Обучавање ученика ручном раду са акцентом на хеклању 

 

Међупредметне компетенције: 

 

- Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију, 

изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин; 
 

- Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило 
приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима; 

 

 

- Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије 

решавања математичких проблема – задатака; 
 

 

- Одговорно учешће у демократском друштву – одговорност, хуманост и толерантност у 

друштву; - промовисање позитивних вредности друштва у различитим активностима 

(хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције); 
-  

 

- Естетичка компетенција  - развијање позитивног односа према сопственој и култури 

других заједница, упознавање и разумевање њихових вредности; препознавање и развијање 

сопствене стваралачке способности и креативности у свим уметничким пољима свог 

деловања; 

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака) 

 

  

  

- МУЗИЧКА РАДИОНИЦА – Обучавање ученика основним појмовима у музици, основним 



знањима из солфеђа, као и основним техникама певања и свирања клавира 

 

Међупредметне компетенције: 

 

- Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију, 

изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин; 
 

- Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило 

приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима; 

 

 
- Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије 

решавања математичких проблема – задатака; 

 

 

- Одговорно учешће у демократском друштву – одговорност, хуманост и толерантност у 

друштву; - промовисање позитивних вредности друштва у различитим активностима 

(хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције); 
 

 

- Естетичка компетенција  - развијање позитивног односа према сопственој и култури 

других заједница, упознавање и разумевање њихових вредности; препознавање и развијање 

сопствене стваралачке способности и креативности у свим уметничким пољима свог 

деловања; 

 

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака); 

 

 

- Компетенције за учење – способност да самостално и у сарадњи са другима истражује, 

откривање и повезивање нових  знања, користећи  могућности ваншколског учења, негујући 

и развијајући лична интересовања 

 

 

 

 

- ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК КРОЗ ИГРУ И ПЕСМУ – Обучавање ученика да комуницирају на 

француском језику, кроз забаву, игру и песму – ниво знања А1 

 



Међупредметне компетенције: 

 

- Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију, 

изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин; 
 

- Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило 

приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима; 

 

 
- Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије 

решавања математичких проблема – задатака; 

 

 

- Естетичка компетенција  - развијање позитивног односа према сопственој и култури 

других заједница, упознавање и разумевање њихових вредности; препознавање и развијање 

сопствене стваралачке способности и креативности у свим уметничким пољима свог 

деловања; 

 

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака) 

 

 

 

 

- РУСКИ ЈЕЗИК У 4. РАЗРЕДУ – Обучавање ученика да комуницирају на руском језику, кроз 

забаву, игру и песму – ниво знања А1 и А2 

 

Међупредметне компетенције: 

 

- Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију, 

изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин; 
 

- Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило 

приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима; 

 

 

- Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије 
решавања математичких проблема – задатака; 

 



 

- Естетичка компетенција  - развијање позитивног односа према сопственој и култури 

других заједница, упознавање и разумевање њихових вредности; препознавање и развијање 

сопствене стваралачке способности и креативности у свим уметничким пољима свог 

деловања; 

 

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака); 

 

 

 

- Одговорно учешће у демократском друштву – одговорност, хуманост и толерантност у 

друштву; - промовисање позитивних вредности друштва у различитим активностима 

(хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције); 

 

 

 

- МАТЕМАТИКА-ЧАРОБНИ СВЕТ БРОЈЕВА – унапређење знања ученика из области 

математике, стицање свести о свеприсутности математике у свакодневном животу и 

осталим наукама, примењивање математике у свакодневном животу, напредовање ученика и 

стицање математичког начина резоновања. 
  
Међупредметне компетенције: 

 
- Компетенција за учење – упознавање ученика са математичким знањима, продубљивање и 

разумевање раније стеченог, и усвајање новог знања у складу са интересовањима, способностима и 
узрастом ученика 

 

- Рад с подацима и информацијама – стицање знања о примени података и информација у смислу 

коришћења истих ради стицања нових знања (математичка извођења, импликације, самостално 
извођење формула и примена истих користећи дате информације) 

 

- Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило 
приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима. 

 

 

- Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије 

решавања математичких проблема – задатака. 
 

 



- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака). 

 

- Дигитална компетенција – коришћење програма у циљу учења математике (Wolfram 

Mathematica, GCLC…)  

 

 

 

- У ЦАРСТВУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – ученици ће развијати мисаоне способности, 

самосталност у раду, вербалне способности интерпретације, вежбаће преобликовање 

вербалног у шематски приказ, повезиваће раније обрађено градиво са новим у оквиру 

српског језика, додатно ће се обогатити стручном терминологијом везаном за ову област. 

Главни циљ ове радионице је унапређивање знања из области граматике и правописа 

српског језика, кроз различите врсте креативних игара, ради побољшања опште језичке 

културе и развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво 

усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза.Пролазећи 

кроз додатни систем обуке, ученици ће стицати радне навике и правилан однос према раду; 

толеранцију и способност рада у групи; самопроцењиваће ниво свог знања, развијати 

радозналост у односу на нова знања и самосталност у раду; вредноваће функционалност 

обуке као и сопствено учешће и одговорност за њу.  

 

Међупредметне компетенције: 

- Компетенција за учење – стицање позитивног и одговорног односа према учењу; коришћење 

различитих извора информација и критички однос према њима; разликовање битног од небитног; 

изражавање и образлагање сопствених идеја; способност за самостално истраживање и развијање 

личног интересовања. 

- Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и 

активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује 

одлуке већине и уважава мишљења мањине. 

 

- Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе у уметничком стваралаштву, 

националној и светској природној и културној баштини, језичкој култури у уметничком и 

неуметничком домену; развија позитиван однос према сопственој култури и култури других 

заједница, упознаје и разуме њихове вредности; препознаје и развија сопствене стваралачке 

способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања; 

употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које 

постоје у основном образовању 

 

 



 

- Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази 

усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове, 

мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува 

језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша 

излагање саговорника 

 

- Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања 

податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ 

наставника 

 

 

- Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава 

везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем 

примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине 

повезује у јединствену целину са претходним 

 

 

- Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила 

заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у 

мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад 

чланове групе.   

 

 

- ИСТОРИЈА – УЧИТЕЉИЦА ЖИВОТА – Упознавање са свеприсутношћу историје у свету 

око нас; унапређење раније наученог градива из историје, понављање и продубљивање 

стеченог знања; унапређење историјског мишљења у циљу приближавања суштини 

историјске науке; стицање нових знања из историје у складу са интересовањима и узрастом 

ученика; стицање радне навике чешћег и обимнијег читања; припрема ученика за завршни 

испит; припрема ученика за такмичење из историје; стицањ основног знања ученика који се 

мање сналазе из историје; упознавање са помоћним историјским наукама и њиховим 

предметима проучавања; међупредметна повезаност историје са осталим наукама  

 

Међупредметне компетенције: 

- Компетенција за учење – стицање позитивног и одговорног односа према учењу; коришћење 

различитих извора информација и критички однос према њима; разликовање битног од небитног; 

изражавање и образлагање сопствених идеја; способност за самостално истраживање и развијање 



личног интересовања. 

- Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава 

везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем 

примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине 

повезује у јединствену целину са претходним 

 

- Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила 

заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у 

мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад 

чланове групе.   

 

 

- Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања 

податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ 

наставника 

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака). 

 

 

- БИОЛОГИЈА – унапређење знања из биологије кроз различите врсте креативних игара, 

ради побољшања и разумевања природе и подизања свести о биљкама и самој природи која 

нас окружује и развијање способности за очување свега што је важно за функционисање 

свих живих бића на планети Земљи. 

 

  

 
Међупредметне компетенције: 

 
- Компетенција за учење – упознавање ученика са математичким знањима, продубљивање и 

разумевање раније стеченог, и усвајање новог знања у складу са интересовањима, способностима и 

узрастом ученика 

 
- Рад с подацима и информацијама – стицање знања о примени података и информација у смислу 

коришћења истих ради стицања нових знања (математичка извођења, импликације, самостално 

извођење формула и примена истих користећи дате информације) 

 
- Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило 

приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима. 



 

 

- Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије 

решавања математичких проблема – задатака. 

 

 

- Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и 

активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује 

одлуке већине и уважава мишљења мањине. 

 

- Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази 

усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове, 

мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува 

језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша 

излагање саговорника 

 

 

- ИЗМЕЂУ МАГИЈЕ И ХЕМИЈЕ – развој мисаоних способности, самосталности у раду, 

вербалних способности интерпретације, повезивање раније обрађеним градивом са новим у оквиру 

природних наука; додатно обогаћивање стручном терминологијом везано за ову област; унапређење 

знања из области хемије и примене хемије у свакодневном животу; унапређење способности рада у 

групи; самопроцењивање нивоа знања; развој радозналости у односу на нова знања и самосталности 
у раду  
 

Међупредметне компетенције: 

- Компетенција за учење – стицање позитивног и одговорног односа према учењу; коришћење 

различитих извора информација и критички однос према њима; разликовање битног од небитног; 

изражавање и образлагање сопствених идеја; способност за самостално истраживање и развијање 

личног интересовања. 

- Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и 

активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује 

одлуке већине и уважава мишљења мањине. 

 

- Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази 

усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове, 

мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува 

језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша 

излагање саговорника 



 

 

- Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања 

податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ 

наставника 

 

 

- Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава 

везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем 

примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине 

повезује у јединствену целину са претходним 

 

 

- Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила 

заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у 

мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад 

чланове групе.   

 

- У СВЕТУ ДЕКУПАЖА – ПРОБУДИ КРЕАТИВЦА У СЕБИ! – усмеравање способности и 

активности на развој и стварање, буђење интересовања за стваралаштво; развијање ученичке маште, 

креативности и маште, креативности и оригиналности; израда употребних предмета (дечје 

рукотворине); развој самосталности у раду, подстицање самоиницијативе и самосталности у раду; 
стицање радних навика и правилног односа према раду; социјализација кроз рад и дружење; развој 

стваралачких способности и опажања, развијање маште и креативног начина мишљења; развијање 

способности за концентрацију; подстицање интересовања за истраживање 
 

Међупредметне компетенције: 

- Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и 

активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује 

одлуке већине и уважава мишљења мањине; 

 

- Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе у уметничком стваралаштву, 

националној и светској природној и културној баштини, језичкој култури у уметничком и 

неуметничком домену; развија позитиван однос према сопственој култури и култури других 

заједница, упознаје и разуме њихове вредности; препознаје и развија сопствене стваралачке 

способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања; 

употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које 

постоје у основном образовању; 



 

- Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања 

податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ 

наставника; 

 

 

- Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази 

усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове, 

мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува 

језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша 

излагање саговорника 

 

- Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава 

везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем 

примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине 

повезује у јединствену целину са претходним 

 

 

- Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила 

заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у 

мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад 

чланове групе.   

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака). 

 

 

- ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА: ,,У СВЕТУ ЛЕПЕ РЕЧИ'' – развој мисаоних и 

вербалних способности интерпретације; вежба изражајног читања, рецитације; учење 

основних елемената глуме; богаћење речника; развијање љубави према читању; развој 

читалачких навика; побољшање опште језичке културе; развијање смисла и способности за 

правилно, течно и уверљиво усмено изражавање; стицање радних навика и правилног 

односа према раду, толеранције и способности рада у групи; самопроцена нивоа знања; 

развој радозналости ученика 

 

 

 

 

 



             Међупредметне компетенције: 

- Компетенција за учење – стицање позитивног и одговорног односа према учењу; коришћење 

различитих извора стицања знања; разликовање битног од небитног; изражавање и образлагање 

сопствених идеја; способност за самостално истраживање и развијање и неговање личног 

интересовања, стваралачког и кративног потенцијала. 

 

- Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и активно 

учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва, врлине које 

препознаје у особинама ликова у књижевном тексту; поштује одлуке већине и уважава мишљења 

мањине. 

 

- Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе  у књижевном делу; развија позитиван 

однос према сопственој култури и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности; 

препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и 

неуметничким пољима свог изражавања. 

 

- Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се усмено 

изрази , у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове, мишљења и 

осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува језички 

идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша излагање 

саговорника. 

 

- Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора  уз помоћ наставника. 

 

- Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава 

везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем 

примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине 

повезује у јединствену целину са претходним.Будући да се ради о млађем основношколском узрасту, 

неопходна је помоћ наставника, у потпуности. 

 

 

 

- Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила заједничког 

рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у мишљењу; одговорно 

извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад чланове групе.   

 

 

- У СВЕТУ БОЈА И ОБЛИКА – ОПАЖАЈ И БУДИ КРЕАТИВАН – усмеравање способности и 

активности на развој и стварање, буђење интересовања за стваралаштво; развијање ученичке маште, 

креативности и маште, креативности и оригиналности; израда употребних предмета (дечје 

рукотворине); развој самосталности у раду, подстицање самоиницијативе и самосталности у раду; 
стицање радних навика и правилног односа према раду; социјализација кроз рад и дружење; развој 



стваралачких способности и опажања, развијање маште и креативног начина мишљења; развијање 

способности за концентрацију; подстицање интересовања за истраживање 
 

Међупредметне компетенције: 

- Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и 

активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује 

одлуке већине и уважава мишљења мањине; 

 

- Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе у уметничком стваралаштву, 

националној и светској природној и културној баштини, језичкој култури у уметничком и 

неуметничком домену; развија позитиван однос према сопственој култури и култури других 

заједница, упознаје и разуме њихове вредности; препознаје и развија сопствене стваралачке 

способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања; 

употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које 

постоје у основном образовању; 

 

 

- Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања 

податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ 

наставника; 

 

- Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази 

усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове, 

мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува 

језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша 

излагање саговорника 

 

 

- Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава 

везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем 

примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине 

повезује у јединствену целину са претходним 

 

 

- Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила 

заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у 

мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад 



чланове групе.   

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака). 

 

- КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА – усмеравање способности и активности на развој и стварање, 

буђење интересовања за стваралаштво; развијање ученичке маште, креативности и маште, 

креативности и оригиналности; израда употребних предмета (дечје рукотворине); развој 
самосталности у раду, подстицање самоиницијативе и самосталности у раду; стицање радних навика 

и правилног односа према раду; социјализација кроз рад и дружење; развој стваралачких 

способности и опажања, развијање маште и креативног начина мишљења; развијање способности за 
концентрацију; подстицање интересовања за истраживање 
 

 

Међупредметне компетенције: 

- Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и 

активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује 

одлуке већине и уважава мишљења мањине; 

 

- Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе у уметничком стваралаштву, 

националној и светској природној и културној баштини, језичкој култури у уметничком и 

неуметничком домену; развија позитиван однос према сопственој култури и култури других 

заједница, упознаје и разуме њихове вредности; препознаје и развија сопствене стваралачке 

способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања; 

употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које 

постоје у основном образовању; 

 

 

- Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања 

податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ 

наставника; 

 

- Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази 

усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове, 

мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува 

језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша 

излагање саговорника 



 

 

- Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава 

везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем 

примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине 

повезује у јединствену целину са претходним 

 

- Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила 

заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у 

мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад 

чланове групе.   

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака). 

 

 

- ПРОБУДИ КРЕАТИВЦА У СЕБИ! – усмеравање способности и активности на развој и 

стварање, буђење интересовања за стваралаштво; развијање ученичке маште, креативности и маште, 

креативности и оригиналности; израда употребних предмета (дечје рукотворине); развој 
самосталности у раду, подстицање самоиницијативе и самосталности у раду; стицање радних навика 

и правилног односа према раду; социјализација кроз рад и дружење; развој стваралачких 

способности и опажања, развијање маште и креативног начина мишљења; развијање способности за 
концентрацију; подстицање интересовања за истраживање 
 

Међупредметне компетенције: 

- Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и 

активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује 

одлуке већине и уважава мишљења мањине; 

 

- Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе у уметничком стваралаштву, 

националној и светској природној и културној баштини, језичкој култури у уметничком и 

неуметничком домену; развија позитиван однос према сопственој култури и култури других 

заједница, упознаје и разуме њихове вредности; препознаје и развија сопствене стваралачке 

способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања; 

употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које 

постоје у основном образовању; 

 

 

- Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања 



податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ 

наставника; 

 

- Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази 

усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове, 

мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува 

језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша 

излагање саговорника 

 

 

- Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава 

везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем 

примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине 

повезује у јединствену целину са претходним 

 

 

- Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила 

заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у 

мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад 

чланове групе.   

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака). 

 

 

 

- ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА И ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА – развој мисаоних и вербалних 

способности интерпретације; вежба изражајног читања, рецитације; учење основних 

елемената глуме; богаћење речника; развијање љубави према читању; развој читалачких 

навика; побољшање опште језичке културе; развијање смисла и способности за правилно, 

течно и уверљиво усмено изражавање; стицање радних навика и правилног односа према 

раду, толеранције и способности рада у групи; самопроцена нивоа знања; развој 

радозналости ученика 

 
Међупредметне компетенције: 

- Компетенција за учење – стицање позитивног и одговорног односа према учењу; коришћење 

различитих извора стицања знања; разликовање битног од небитног; изражавање и образлагање 



сопствених идеја; способност за самостално истраживање и развијање и неговање личног 

интересовања, стваралачког и кративног потенцијала. 

 

 

 

- Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и активно 

учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва, врлине које 

препознаје у особинама ликова у књижевном тексту; поштује одлуке већине и уважава мишљења 

мањине. 

 

- Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе  у књижевном делу; развија позитиван 

однос према сопственој култури и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности; 

препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и 

неуметничким пољима свог изражавања. 

 

 

- Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се усмено 

изрази , у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове, мишљења и 

осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува језички 

идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша излагање 

саговорника. 

 

 

- Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора  уз помоћ наставника. 

 

 

- Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава 

везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем 

примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине 

повезује у јединствену целину са претходним.Будући да се ради о млађем основношколском узрасту, 

неопходна је помоћ наставника, у потпуности. 

 

 

- Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила заједничког 

рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у мишљењу; одговорно 

извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад чланове групе.   

 

- КУТАК ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ – унапређење знања 



ученика из области математике, стицање свести о свеприсутности математике у 

свакодневном животу и осталим наукама, примењивање математике у свакодневном 

животу, напредовање ученика и стицање математичког начина резоновања. 
 
Међупредметне компетенције: 

 
- Компетенција за учење – упознавање ученика са математичким знањима, продубљивање и 

разумевање раније стеченог, и усвајање новог знања у складу са интересовањима, способностима и 
узрастом ученика 

 

- Рад с подацима и информацијама – стицање знања о примени података и информација у смислу 
коришћења истих ради стицања нових знања (математичка извођења, импликације, самостално 

извођење формула и примена истих користећи дате информације) 

 
- Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило 

приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима. 

 

 

- Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије 
решавања математичких проблема – задатака. 

 

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака). 

 

 

- Дигитална компетенција – коришћење програма у циљу учења математике (Wolfram 

Mathematica, GCLC…)  

 

 

- ВЕСЕЛА РАДИОНИЦА – развој истраживачких способности, извођење закључака, исказивање 

креативности, развој моторичких способности 

 
Међупредметне компетенције: 

 
- Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију, 

изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин; 
 

- Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило 

приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима; 

 



 

- Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије 

решавања математичких проблема – задатака; 

 

 

- Одговорно учешће у демократском друштву – одговорност, хуманост и толерантност у 

друштву; - промовисање позитивних вредности друштва у различитим активностима 

(хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције); 
 

 

- Естетичка компетенција  - развијање позитивног односа према сопственој и култури 

других заједница, упознавање и разумевање њихових вредности; препознавање и развијање 

сопствене стваралачке способности и креативности у свим уметничким пољима свог 

деловања; 

 

 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање 

циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака) 

 

- НОВИНАРСКА РАДИОНИЦА – Ученици се упознају са новинарским задацима и 

специфичностима овог занимања. Стичу знања из ове области и уче како да напишу вест, извештај, 
интервју, репортажу, чланак. Изграђују и јачају тимски дух, развијају одговорност према раду, 

развијају свест о томе да је свачији допринос подједнако важан и, заправо, неопходан у целини 

посла који треба бити обављен. 

 
Међупредметне компетенције: 

 
- Одговорно учешће у демократском друштву – одговорност, хуманост и толерантност у 

друштву; - промовисање позитивних вредности друштва у различитим активностима 

(хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције); 
 

- Естетичка компетенција  - развијање позитивног односа према сопственој и култури 

других заједница, упознавање и разумевање њихових вредности; препознавање и развијање 

сопствене стваралачке способности и креативности у свим уметничким пољима свог 

деловања; 

 

 
- Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију, 

изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин; 



 

 

- Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило 

приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима; 

 

 

- Дигитална компетенција – уме да претражује, критички анализира и систематизује информације 

у електронском облику користећи одговарајућа средства ИКТ-а; уме да представи, оргaнизуje и 

обликује одређене информације, користећи на ефикасан начин могућности ИКТ средства; приликом 
решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин; 

ефикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу; препознаје предности, ризике и опасности по 

себе и друге и одговорно поступа при коришћењу ИКТ-а 

 

- НАША МАЛА ПОЗОРНИЦА – Ученици ће се упознати са културом драмског стваралаштва, 

развијати мисаоне и стваралачке способности, вербалне способности интерпретације, стицати 

способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања, богатити и развијати машту и 
креативан начин мишљења, развијати способности за јавне наступе, развијати своје стваралачке и 

критичке способности. 

 
Међупредметне компетенције: 

 

- Естетичка компетенција  - развијање позитивног односа према сопственој и култури 

других заједница, упознавање и разумевање њихових вредности; препознавање и развијање 

сопствене стваралачке способности и креативности у свим уметничким пољима свог 

деловања; 

 
- Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију, 

изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин; 
 

 
- Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило 

приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима; 

 

 

- Компетенција за учење – упознавање ученика са математичким знањима, продубљивање и 
разумевање раније стеченог, и усвајање новог знања у складу са интересовањима, способностима и 

узрастом ученика 

 

 

2.4. Сажет опис 

 

МАТЕМАТИКА  



активности кроз 

наративни део                 

(фотографије, 

презентације, 

евалуације се налазе у 

Прилогу Елабората) 

 

 Обнављање наученог градива из математике (обнављање раније стечених знања, додатно 

усавршавање из истих области) 

 Припрема за такмичење (вежбање такмичарских задатака, додатна предавања потребна за 

разумевање напредног нивоа задатака) 

 Припрема за такмичење ,,Мислиша'' (вежбање посебних, логичких, задатака, IQ тестова, 

вежбање такмичарских задатака). 

 Допунска настава (рад на прихватању да математика може да се научи и стицање основних 

знања) 

 Припрема за завршни испит (вежбање задатака из збирке за завршни испит уз детаљна 

објашњења и потребна предавања из заборављеног градива) 

 

 

 

МАТЕМАТИКА-ЧАРОБНИ СВЕТ БРОЈЕВА  

 

 Обнављање наученог градива из математике (обнављање раније стечених знања, додатно 

усавршавање из истих области) 

 Припрема за такмичење (вежбање такмичарских задатака, додатна предавања потребна за 

разумевање напредног нивоа задатака) 

 Припрема за такмичење ,,Мислиша'' (вежбање посебних, логичких, задатака, IQ тестова, 

вежбање такмичарских задатака). 

 Допунска настава (рад на прихватању да математика може да се научи и стицање основних 

знања) 

 Припрема за завршни испит (вежбање задатака из збирке за завршни испит уз детаљна 

објашњења и потребна предавања из заборављеног градива) 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 Систематизација и обнављање градива обрађеног у редовној настави, ради утврђивања 

стеченог знања које је потребно као основа за стицање нових знања из области језика и 

књижевности; За вежбање и утврђивање знања у овој радионици можемо користити нове 

примере у обради наставних јединица, који нису обухваћени примерима из школских 

уџбеника, а њих можемо пронаћи у додатној литератури, у Граматичким вежбама Мирјане 

Ј. Аранђеловић. 

 

 Допуна градива редовне наставе путем представљања неких језичких специфичности и 

занимљивости; 

 



 

 Изражајно читање и тумачење књижевних дела, која нису предвиђена редовним планом и 

програмом (пре свега поезија и драма, али и остале књижевне врсте);  

 

 

 Подстицање ученика за самостално писање различитих књижевних форми (есеја, стихова, 

кратких прича, анегдота), ради развијања вештина и компетенција писменог изражавања и 

богаћење стилског израза. 

 

 

 Увођење популарне лингвистике у основношколски систем, прилагођено узрасту ученика, 

због тога што такав приступ језику, за разлику од традиционалних приступа, нуди нове 

методе где ученик није пуки прималац сувопарних граматичких начела, већ мисаоно 

ангажовани учесник у откривању суштине језичких појава, а све то на један нов узбудљив 

начин, који ће ученика заинтересовати и привући. 

 

 

 Обрада језичког градива на непосредан, лак и духовит начин казивања о граматичким и 

правописним питањима, преко различитих језичких игара: загонетки, питалица, ребуса, 

слагалица, анаграма и др. Као полазиште за овакву обраду користићемо Занимљиву 

граматику Милана Шипке, која представља збирку необичних прича о језику, његовој 

граматичкој структури и правопису.  

 

 

 

 Указивање на бројне примере погрешне употребе речи и израза у свакодневном говору и 

писаној пракси и упућивање на правилно и јасно изражавање, користећи се приручником 

Испеци па реци Ивана Клајна. 

 

 Представљање и решавање многобројних језичких недоумица у српском језику помоћу 

Речника језичких недоумица и књиге Бушење језика Ивана Клајна, као и приручника Како се 

каже Милорада Телебака. 

 

 

 Приказ грешака у писању из књиге И филозофи су луди Ивана Клајна, путем којих ће 

ученици усвајати нормативна правила граматике и правописа кроз шалу и забаву.  

 

 



 Тумачење устаљених израза, објашњење различитих појмова из митологије, религије, 

празноверја, историје, књижевности и других подручја живота из књиге Зашто се каже 

Милана Шипке, несумњиво ће ученицима бити занимљиво, а добиће знања везана и за 

остале школске предмете.  

 

 

 Представљање савременог лексикона с којима се срећу најмлађи и целокупних светова речи 

на материјалу књиге Приче о речима Милана Шипке. Ученици ће усвајати и што је важније 

боље разумевати савремени лексикон, који је кроз овај приручник представљен на изузетно 

занимљив начин.  

 

 

 Представљање етимологије разних речи српског језика, трагање за њиховим настанком и 

првобитним значењима може да заинтересује ученике за ову сферу језика, а за овај аспект 

обраде језика изузетно је значајан Милорад Телебак и његови приручници Језички 

одгонетник и Шта се крије иза етимологије, који на поучан, занимљив и духовит начин 

излажу богатство скривених значења. 

 

 

 Како бисмо учинили радионицу што интересантнијом, а у исти мах и понешто научили, 

можемо издвојити неки час и за проучавање порекла имена и презимена ученика који 

похађају ову наставу, користећи следећу литературу – Име моје и твоје Ивана Клајна и 

Милана Шипке и Презимена су чувари нашег језика Загорка Вавић Грос.  

 

 

 Савладавање граматике кроз стилске вежбе из креативне књиге Стилске игре и Стилске 

игре 2 Симеона Маринковића, која кроз различите облике казивања и маштовите 

илустрације објашњава многе елементе српског језика. 

 

 

 Утврђивање градива и усвајање новог може се спроводити кроз различите језичке игре, кроз 

које се повећева мотивисаност ученика, њихова радозналост и активност. Путем игре 

асоцијација, ученици на забаван начин могу повезивати градиво из различитих области 

српског језика, из различитих разреда, али и знања из овог предмета са осталим предметима, 

што богати опште знање и културу ученика. Овакву наставу можемо изводити на 

материјалу Асоцијација у настави српског језика и књижевности. Можемо употребити и 

квиз-питања из приручника Квизови у настави српског језика и књижевности, који су 

одличан начин за развијање логичког мишљења и закључивања. Специфични језички задаци 

и питалице, загонетке, ребуси и скривалице развијају разне језичке вештине и стимулишу 



многе мисаоне способности, а њих проналазимо у збирци Језичке главоломке. 

 

 

 Обогаћивање изучавања драмског стваралаштва из приручника Драматизација у настави, 

може помоћи ученицима у упознавању са драмском секцијом. 

 

 

 Настава радионице српског језика може послужти и за допуњавање додатне и допунске 

наставе и на њој може се вршити припрема за завршни испит из српског језика, припрема за 

такмичење из српског језика, али се може и пружати помоћ ученицима да савладају из 

градива оно што им није јасно и да побољшају оцене. У ову сврху могу послужити 

приручници Знам за матуру и Знам за више. 

 

 

 

У ЦАРСТВУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 Систематизација и обнављање градива обрађеног у редовној настави, ради утврђивања 

стеченог знања које је потребно као основа за стицање нових знања из области језика и 

књижевности; За вежбање и утврђивање знања у овој радионици можемо користити нове 

примере у обради наставних јединица, који нису обухваћени примерима из школских 

уџбеника, а њих можемо пронаћи у додатној литератури, у Граматичким вежбама Мирјане 

Ј. Аранђеловић. 

 

 Допуна градива редовне наставе путем представљања неких језичких специфичности и 

занимљивости; 

 

 

 Изражајно читање и тумачење књижевних дела, која нису предвиђена редовним планом и 

програмом (пре свега поезија и драма, али и остале књижевне врсте);  

 

 

 Подстицање ученика за самостално писање различитих књижевних форми (есеја, стихова, 

кратких прича, анегдота), ради развијања вештина и компетенција писменог изражавања и 

богаћење стилског израза. 

 

 

 Увођење популарне лингвистике у основношколски систем, прилагођено узрасту ученика, 

због тога што такав приступ језику, за разлику од традиционалних приступа, нуди нове 



методе где ученик није пуки прималац сувопарних граматичких начела, већ мисаоно 

ангажовани учесник у откривању суштине језичких појава, а све то на један нов узбудљив 

начин, који ће ученика заинтересовати и привући. 

 

 

 Обрада језичког градива на непосредан, лак и духовит начин казивања о граматичким и 

правописним питањима, преко различитих језичких игара: загонетки, питалица, ребуса, 

слагалица, анаграма и др. Као полазиште за овакву обраду користићемо Занимљиву 

граматику Милана Шипке, која представља збирку необичних прича о језику, његовој 

граматичкој структури и правопису.  

 

 Указивање на бројне примере погрешне употребе речи и израза у свакодневном говору и 

писаној пракси и упућивање на правилно и јасно изражавање, користећи се приручником 

Испеци па реци Ивана Клајна. 

 

 Представљање и решавање многобројних језичких недоумица у српском језику помоћу 

Речника језичких недоумица и књиге Бушење језика Ивана Клајна, као и приручника Како се 

каже Милорада Телебака. 

 

 

 Приказ грешака у писању из књиге И филозофи су луди Ивана Клајна, путем којих ће 

ученици усвајати нормативна правила граматике и правописа кроз шалу и забаву. 

 

 

 Тумачење устаљених израза, објашњење различитих појмова из митологије, религије, 

празноверја, историје, књижевности и других подручја живота из књиге Зашто се каже 

Милана Шипке, несумњиво ће ученицима бити занимљиво, а добиће знања везана и за 

остале школске предмете.  

 

 

 Представљање савременог лексикона с којима се срећу најмлађи и целокупних светова речи 

на материјалу књиге Приче о речима Милана Шипке. Ученици ће усвајати и што је важније 

боље разумевати савремени лексикон, који је кроз овај приручник представљен на изузетно 

занимљив начин.  

 

 

 Представљање етимологије разних речи српског језика, трагање за њиховим настанком и 

првобитним значењима може да заинтересује ученике за ову сферу језика, а за овај аспект 

обраде језика изузетно је значајан Милорад Телебак и његови приручници Језички 



одгонетник и Шта се крије иза етимологије, који на поучан, занимљив и духовит начин 

излажу богатство скривених значења. 

 

 

 Како бисмо учинили радионицу што интересантнијом, а у исти мах и понешто научили, 

можемо издвојити неки час и за проучавање порекла имена и презимена ученика који 

похађају ову наставу, користећи следећу литературу – Име моје и твоје Ивана Клајна и 

Милана Шипке и Презимена су чувари нашег језика Загорка Вавић Грос.  

 

 

 Савладавање граматике кроз стилске вежбе из креативне књиге Стилске игре и Стилске 

игре 2 Симеона Маринковића, која кроз различите облике казивања и маштовите 

илустрације објашњава многе елементе српског језика. 

 

 

 Утврђивање градива и усвајање новог може се спроводити кроз различите језичке игре, кроз 

које се повећева мотивисаност ученика, њихова радозналост и активност. Путем игре 

асоцијација, ученици на забаван начин могу повезивати градиво из различитих области 

српског језика, из различитих разреда, али и знања из овог предмета са осталим предметима, 

што богати опште знање и културу ученика. Овакву наставу можемо изводити на 

материјалу Асоцијација у настави српског језика и књижевности. Можемо употребити и 

квиз-питања из приручника Квизови у настави српског језика и књижевности, који су 

одличан начин за развијање логичког мишљења и закључивања. Специфични језички задаци 

и питалице, загонетке, ребуси и скривалице развијају разне језичке вештине и стимулишу 

многе мисаоне способности, а њих проналазимо у збирци Језичке главоломке. 

 

 

 Обогаћивање изучавања драмског стваралаштва из приручника Драматизација у настави, 

може помоћи ученицима у упознавању са драмском секцијом. 

 

 

 Настава радионице српског језика може послужти и за допуњавање додатне и допунске 

наставе и на њој може се вршити припрема за завршни испит из српског језика, припрема за 

такмичење из српског језика, али се може и пружати помоћ ученицима да савладају из 

градива оно што им није јасно и да побољшају оцене. У ову сврху могу послужити 

приручници Знам за матуру и Знам за више. 

 

 

 



СПОРТ  
 

 Код обуке непливача имамо више фаза кроз које треба да прођемо и оне су јасно 

дефинисане. 

 

 У првој фази децу ослобађамо страха од воде,уколико га има,разним игрицама које ће им 

омогућити да се навикну на нову средину. 

 

 

 У следећој фази се утиче на пловност и на боравак испод површине воде задржавањем 

даха. 

 

 

 Уз помоћне реквизите побољшавамо пловност и одржавање на води. 
 

 

 Парцијално учимо технике рада ногу и руку у основним техникама пливања. 
 

 

 Групе полупливача и пливача раде у другом режиму и са другим задацима. 
 

 

 Напреднија деца уче и технике скокова и окрета из такмичарског програма и испливавају 

норме као у редовном тренажном процесу. 
 

 

 Моторички полигони ће бити конципирани тако да ће се циклично мењати сваки дан и 

увек ће бити заступљена друга спортска грана.По завршетку првог циклуса,правиће се 

мешовити полигони,који ће садржати по неки сегмент из свих предходних полигона и тако 

ће објединити кретања и технике из свих спортова који су планирани да се користе. 

 

 

 

 

 

 

ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА 

 



 - Оријентација у учионици и на терену,начини орјентације  у различитим периодима дана. 

 - Оријентација на карти и орјентисање карте. 

 - Обнављање основних елемената географске карте. 

 - Израда топографског профила. 

 - План улица од куће до школе. 

 - Праћење временске прогнозе и мерење временских елемената у локалној средини. 

 - Праћење хидролошке ситуације и процена пораста водостаја на већом рекама (подаци са сајта 

хидрометеоролошког завода) 

 - Проналажење података о народима света и територијама на којима живе. 

 - Израда паноа , презентација,сређивање података и израда табела. 

 - Обилазак локалне средине и  сређивање података са терена. 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ  

 

 Утврђивање градива стеченог на редовној настави, посебно граматичких јединица које су 

неопходне за правилно изражавање. У ову сврху се не морају користити класичне 

граматичке вежбе, већ нпр. Поп песме у којима су циљне граматичке јединице обрисане. 

 

 

 

 Организовање часова путем скајпа са другом школом где ће ученицима бити неопходно да 

користе страни језик  како би представили себе и своје окружење. 

 

 Изражајно читање и драматизација књижевних дела ради богаћења стилског израза на 

енглеском језику. Првобитно би били вођени обрасцем, а потом се  образац укида и рад је 

индивидуалан. 

 

 Преузимање улога  других (продаваца, поштара, лекара, клијента, туристичког водича….) 

где ће се створити безбедна околина у којој су грешке дозвољене и где се негује вршњачко 

исправљање. 

 

 



 Вођење дневника, прављење табела и графикона у којима ће представљати одређене податке 

нпр. Дневник узгајања биљке или спровођење анкете о степену  коришћења мобилних 

телефона међу својим вршњацима. 

 

 Уочавање погрешне употребе језика из Приручника издавачке куће Pearson Education. 

 

 Превођење одабраних дела и одломака из савремених часописа у оба смера. 

 

 Креативно превођење Луиса Керола и песмице „Jabberwocky“ , као и превођење пословица. 

 

 Посета различитим локалитетима који прате теме које се тада обрађују ( нпр. Музеј 

кинотеке, Ботаничка башта, Музеј илузија, Амерички кутак, локални Дом здравља, 

туристичка агенција…), где ће ученици увек имати задатке пре, током и након посете. 

Посете ће бити организоване на енглеском језику, а комуникација на путу до и од 

локалитета ће се такође одвијати на енглеском језику. 

 

 Израда панела за туристе у којима ће представљати лепоте свога краја. 

 

 

 Интервјуисање познатих личности, где  неки ученици преузимају идентитет других  а 

остали их интервјуишу и пишу њихову биографију на енглеском језику; 

 

 Поређење етимологије српског и енглеског. Уочавање језичке комуникације и мешање 

језика, које смо речи преузели, које је енглески преузео и речи за које се само верује да су из 

енглеског језика; 

 

 Поређење сопствене и стране земље. Видео обилазак неког од Музеја илузија у Европи па 

сходно томе поређење на том аспекту; 

 

 Увођење позоришта сенки на текстове прилагођене том узрасту; 

 

 Константно коришћење игроликих активности за утврђивање и продубљивање градива 

(англовизија, учионица-позориште, квиз, речи које нестају, откривање тајне шифре, 

кружна прича, ланац кондиционала… ). Овакве активности подстичу мотивацију ученика 

самим контактом са вршњацима, унутрашња и сазнајна мотивација се такође подстичу јер је 

откривање резултата релативно брзо. 



 

ФОЛКЛОРНО-РИТМИЧКА СЕКЦИЈА 

            - Природни облици кретања; 

- Пантомима; 

 

 

-Слушање најлепших српских народних песама и игара; 

 

-Упознавање са традицијом и културом свога народа и учење одређених песама; 

 

 

- Припрема кореографије; 

 

- Увежбавање корака  игара које смо научили; 

 

- Израда маски и костима; 

 

- Избор игара за наступ поводом обележавања различитих манифестација у школи и ван ње   

( нпр. Пријем првака, Дан школе, новогодишња приредба, такмичења...Твој лајк за мој 

плес...) 

 

 

          ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА  - ,,У СВЕТУ ЛЕПЕ РЕЧИ'' 
 

 Систематизација и обнављање градива обрађеног у редовној настави, ради утврђивања 

стеченог знања које је потребно за стицање нових знања, (основни појмови из 

књижевности), а првенствено савладавање изражајног читања, као основа за напредовање; 

 

 Проширивање градива редовне наставе путем драматизације и изражајног читања и 

рецитовања; 

 

 

 Изражајно читање и тумачење књижевних дела, која нису предвиђена редовним планом и 

програмом, (пре свега поезија и драма, али и остале књижевне врсте);  

 

 

 Припрема ученика за такмичење рецитатора; 



 

 

 

 Учење кроз језичке игре (асоцијације, квизове знања); 

 

 Подстицање ученика у неговању лепог усменог изражавања и увођење у основе 

драматизације  текста- глуме; 

 

 

 Такмичења у лепом изражавању; 

 

 

 Припрема пригодних, тематских приредби поводом државних, верских или школских 

празника и приказивање пред публиком (ученицима, наставницима школе,родитељима, као 

и припадницима локалних заједница, ако је планирано  годишњим радом школе.); 

 

 

 Планирано је да радионица буде “отвореног типа” и да пружа могућност укључивања и 

сарадње са родитељима ( уколико то желе), другим одељењским заједницама (вршњачко 

учење); 

 

 

 Планирано је да полазници радионице посете културно-историјске објекте                                  

(библиотеку,верске објекте,позориште и сл.) 

 

 

 

 

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА И ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 
 

 Систематизација и обнављање градива обрађеног у редовној настави, ради утврђивања 

стеченог знања које је потребно за стицање нових знања, (основни појмови из 

књижевности), а првенствено савладавање изражајног читања, као основа за напредовање; 

 

 Проширивање градива редовне наставе путем драматизације и изражајног читања и 

рецитовања; 

 

 



 Изражајно читање и тумачење књижевних дела, која нису предвиђена редовним планом и 

програмом, (пре свега поезија и драма, али и остале књижевне врсте);  

 

 

 Припрема ученика за такмичење рецитатора; 

 

 

 Учење кроз језичке игре (асоцијације, квизове знања); 

 

 

 Подстицање ученика у неговању лепог усменог изражавања и увођење у основе 

драматизације  текста- глуме; 

 

 

 Такмичења у лепом изражавању; 

 

 

 Припрема пригодних, тематских приредби поводом државних, верских или школских 

празника и приказивање пред публиком (ученицима, наставницима школе,родитељима, као 

и припадницима локалних заједница, ако је планирано  годишњим радом школе.); 

 

 

 Планирано је да радионица буде “отвореног типа” и да пружа могућност укључивања и 

сарадње са родитељима ( уколико то желе), другим одељењским заједницама (вршњачко 

учење); 

 

 

 Планирано је да полазници радионице посете културно-историјске објекте                                  

(библиотеку,верске објекте,позориште и сл.) 

 

 

 

НАША  МАЛА  ПОЗОРНИЦА 

 Утврђивање стечених знања са редовне наставе, као и продубљивање и развијање тих знања 

новим и ширим градивом; 

 



 Обједињавање стечених знања о жанровима и драми као сценском делу, драматизација текстова 

и упознавање са основним елементима глуме и рада на сцени; 

  Упознавање, читање и тумачење драмских дела која могу допринети развоју читалачких и 

критичких способности ученика; 

 

 Изражајно, доживљајно и интерпретативно читање; 

 

 Унапређивање могућности у гласу и говору (вежбе за артикулацију, вежбе за динамику 

гласа, брзалице, имитације, слушање околине, акценти); 

 

 Развијање комуникационих способности у различитим комуникационим ситуацијама (улога 

говорника, слушаоца саговорника и читаоца); 

 

 Богаћење речника; 

 

 Развијање осећаја за сарадњу; 

 

 Развијање међусобне комуникације у учењу; 

 

 Неговање такмичарског духа; 

 

 Подстицање радозналости и истраживачког духа код ученика; 

 

 Подстицање креативности; 

 

 Развијање способности стваралачког мишљења; 

 

 Подстицање на литерарно стваралаштво; 

 

 Оспособљавање за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста. 

 

 

КУТАК ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
 

 Обнављање наученог градива из математике (обнављање раније стечених знања, додатно 

усавршавање из истих области); 

 

 Припрема за такмичење (вежбање такмичарских задатака, додатна предавања потребна за 

разумевање напредног нивоа задатака); 

 



 

 Припрема за такмичење ,,Мислиша'' (вежбање посебних, логичких, задатака, IQ тестова, 

вежбање такмичарских задатака); 

 

 

 Допунска настава (рад на прихватању да математика може да се научи и стицање основних 

знања); 

 

 

 Припрема за завршни испит (вежбање задатака из збирке за завршни испит уз детаљна 

објашњења и потребна предавања из заборављеног градива) 

 

 

 ШКОЛА ПРОГРАМИРАЊА 

 

-Обнављање наученог градива из информатике и рачунарства (обнављање раније стечених 

знања, додатно усавршавање из истих области); 

 

-Припрема за такмичење (вежбање такмичарских задатака, додатна предавања потребна за 

разумевање напредног нивоа задатака из програмирања); 

 

-Допунска настава (рад на прихватању да је програмирање забавно и да може да се научи, и 

стицање основних знања); 

 

 

-Припрема за уписивање IT смерова у гимназијама   - вежбање задатака из збирке за 

завршни испит уз детаљна објашњења и потребна предавања из заборављеног градива; 

 

-Рад на пројекту – припрема и извођење пројеката – програма; 

 

-Безбедност и заштита података на Интернету – упознавање са опасностима на 

Интернету, посебно друштвеним мрежама и начину заштите; 

 

-Добре и лоше стране Интернета – коришћење добрих, избегавање лоших страна 

Интернета 

 

 

 

            ИСТОРИЈА – УЧИТЕЉИЦА ЖИВОТА 

 

 Обнављање наученог градива из историје (обнављање раније стечених знања, додатно 



усавршавање из истих области); 

 

 Припрема за такмичење (вежбање такмичарских питања, додатна предавања потребна за 

разумевање напредног нивоа питања); 

 

 

 Припрема за завршни испит 

 

 

 

ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ  

 

 Ко сам све ја? (свест о себи, моје различите улоге, представљање, самоафирмација); 

 

 Ја у свету осећања (речник осећања, препознавање и испољавање осећања); 

 

 

 Како помажем себи? (системи подршке, појам стреса и кризе); 

 

 

 Моје место опуштања (технике релаксације, дисања, вођене фантазије); 

 

 

 Како се дружимо? (односи са вршњацима, сличности и разлике); 

 

 

 Чега се плашим? (страхови, начини превазилажења страхова, особе од поверења); 

 

 

 Циљеви (препознавање жеља, личних циљева, формулисање и разматрање стратегија); 

 

 

 На који начин сам све паметан/-на (врсте интелигенције, препознавање сопствених 

потенцијала ...); 

 



 

 Моје породично поље (моја породица, породица као подршка или терет) 

 

 

ИЗМЕЂУ МАГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 

 

- Систематизација и обнављање градива обрађеног у редовној настави, ради утврђивања 

стеченог знања које је потребно као основа за стицање нових знања из области хемије; За 

вежбање и утврђивање знања у овој радионици можемо користити нове примере у обради 

наставних јединица, који нису обухваћени примерима из школских уџбеника; 

 

- Допуна градива редовне наставепутем представљања неких  занимљивости; 

 

 

- Подстицање ученика за самостално писање различитих хемијских форми (формула,назива 

једињења,једначина), ради развијања вештина и компетенција писменог изражавања; 

 

 

- Обрада наставних садржаја на непосредан, лак и духовит начин, преко различитих језичких 

игара: загонетки, питалица, ребуса, слагалица, асоцијација и друго; 

 

 

- Указивање на бројне примере погрешне употребе хемикалија у свакодневном говору,и 

њиховог штетног утицаја на животну средину; 

 

 

- Утврђивање градива и усвајање новог може се спроводити кроз различите језичке игре, кроз 

које се повећева мотивисаност ученика, њихова радозналост и активност. Путем игре 

асоцијација, ученици на забаван начин могу повезивати градиво из различитих области 

хемије, из различитих разреда, али и знања из овог предмета са осталим предметима, што 

богати опште знање и културу ученика; 

 

 

- Настава радионице хемије може послужти и за допуњавање додатне и допунске наставе и на 

њој може се вршити припрема за завршни испит из хемије у оквиру комбинованог теста, 

припрема за такмичење из хемије, али се може и пружати помоћ ученицима да савладају из 

градива оно што им није јасно и да побољшају оцене; 

 



 

 

- Планирана је групна посета Фестивалу науке са циљем да се ученици боље упознају са 

значајем природних наука; 

 

- Планирано је,током 2.полугодишта,увести ученике у експериментални поступак добијања 

сапуна.  

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

- Систематизација и обнављање градива обрађеног у редовној настави, ради утврђивања 

стеченог знања које је потребно као основа за стицање нових знања како усмених тако и 

прктичних из област биологије; За вежбање и утврђивање знања у овој радионици можемо 

користити нове примере у обради наставних јединица, који нису обухваћени примерима из 

школских уџбеника; 

 

- Допуна градива редовне наставепутем представљања неких тема из додатне литературе; 

 

 

- Подстицање деце на креативни и практични рад; 

 

 

- Подстицање ученика за самосталну израду различитих презентација и паноа на тему 

заштитимо природу; 

 

 

- Указивање на бројне примере загађене природе; 

 

 

- Утврђивање градива и усвајање новог може се спроводити кроз усмени и практични 

рад,тако се повећева мотивисаност ученика, њихова радозналост и активност. Путем игре 

асоцијација, ученици на забаван начин могу повезивати градиво из различитих области 

биологије, из различитих разреда, али и знања из овог предмета са осталим предметима, што 

богати опште знање и културу ученика; 

 

 

- Обогаћивање изучавања заштите саме природе и очување исте; 



 

 

- Настава радионице биологије може послужти и за допуњавање додатне и допунске наставе 

и на њој може се вршити припрема за завршни тест из наставе биологије, припрема за 

такмичење из биологије, али се може и пружати помоћ ученицима да савладају из градива 

оно што им није јасно и да побољшању оцене. 

 

 

 

 

У СВЕТУ ДЕКУПАЖА: ПРОБУДИ КРЕАТИВЦА У СЕБИ!   
 

 

- Како бисмо учинили радионицу што интересантнијом, а у исти мах и понешто научили, 

можемо издвојити неки час за проучавање историје декупажа, користећи информацију са 

интернета. 

 

- Отворена радионица-радионица на којој ће моћи да присуствују и учествују родитељи 

уколико то желе (упознавање са начинима рада,дечјим радовима,материјалима). 

 

 

ПРОБУДИ КРЕАТИВЦА У СЕБИ!   
 

 

- Како бисмо учинили радионицу што интересантнијом, а у исти мах и понешто научили, 

можемо издвојити неки час за проучавање историје декупажа, користећи информацију са 

интернета. 

 

- Отворена радионица-радионица на којој ће моћи да присуствују и учествују родитељи 

уколико то желе (упознавање са начинима рада,дечјим радовима,материјалима). 

 

 

ВЕСЕЛА РАДИОНИЦА 

 
- Упознавање ученика са начином рада, планом (разговор о њиховим                                                      

интересовањима ),формирање група; 

 

- Израда употребних предмета; 
 

- Израда украса и употребних предмета; 



 

- Израда накита и украса; 

 
- Израда новогодишњих украса  од различитих материјала; 

 

- Украшавање просторија школе за предстојеће празнике; 

 
- Припрема радова за продајну изложбу у школи и ван школе; 

 

- Израда сувенира и магнета; 
 

- Израда ускшњих украса и употребних предмета(технике фарбања јаја) 

 

РУЧНИ РАД 

 
- Упознавање ученика са начином рада, планом (разговор о њиховим                                                      

интересовањима ),формирање група; 

 

- Израда употребних предмета; 
 

- Израда украса и употребних предмета; 

 
- Израда накита и украса; 

 

- Израда новогодишњих украса  од различитих материјала; 

 
- Украшавање просторија школе за предстојеће празнике; 

 

- Припрема радова за продајну изложбу у школи и ван школе; 
 

- Израда сувенира и магнета; 

 

- Израда ускшњих украса и употребних предмета(технике фарбања јаја) 

 

У СВЕТУ БОЈА И ОБЛИКА – ОПАЖАЈ И БУДИ КРЕАТИВАН   

 

 

- Како бисмо учинили радионицу што интересантнијом, а у исти мах и понешто научили, 

можемо издвојити неки час за проучавање историје декупажа, користећи информацију са 

интернета. 

 

- Отворена радионица-радионица на којој ће моћи да присуствују и учествују родитељи 

уколико то желе (упознавање са начинима рада,дечјим радовима,материјалима). 



 

 

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА 

 

 

- Како бисмо учинили радионицу што интересантнијом, а у исти мах и понешто научили, 

можемо издвојити неки час за проучавање историје декупажа, користећи информацију са 

интернета. 

 

- Отворена радионица-радионица на којој ће моћи да присуствују и учествују родитељи 

уколико то желе (упознавање са начинима рада,дечјим радовима,материјалима). 

 

 

НОВИНАРСКА РАДИОНИЦА 

 

- Ученици обнављају и оплемењују знања стечена на редовној настави, а тичу се новинарског 

стила и његових одлика; 

 

- Ученици уче основне одлике новинарских облика изражавања, усвајају нова знања и 

вештине писања; 

 

- Наглашавам ученицима да радионицу не морају да похађају само деца која имају талента за 

писање, већ сви остали који имају мотива и воље да уче новинарски посао; 

 

- Ученици се баве и историјом новинарства ( једна или више радионица) 

 

- Уочавају разлике између писаног и видео материјала и уочавају предности једног и другог; 

 

- Једна или више радионица ће бити посвећена новинарској етици ( објективно и истинито 

писање, истина и уравнотеженост ставова, проверљивост извора и тачност информација, 

пружање информација од јавног значаја и сл.); 

 

 

- Учествовање у радионици на основу ученичких знања, жеља, афинитета и интереса; 

 

- Подела улога унутар редакције: уредници, новинари, водитељи, сниматељи, фотографи, 

колумнисти и слично; 

 

- Упознавање ученика са истраживачким пословима, делатностима и радом. (Нпр. 

колумнисти ће најпре морати да проуче неку тему, па да накнадно о њој пишу. Сврстава се у 

чланке мишљења, јер у колумни новинар износи своје мишљење или даје осврт на значајна 



дешавања у друштву); 

 

- Једна или више радионица ће бити посвећена значају истинитог и објективног новинарства ( 

Сматрам да је ово јако значајно у мору тривијалних чланака данашњице!). Неколико 

радионица може да носи наслов ОВАКО НЕ ТРЕБА ПИСАТИ (задатак ученика ће бити да 

трагају за квази вестима које данас имитирају праве вести; да уочавају грешке у том 

„новинарству“; да трагају за грешкама и да их исправљају); 

 

- Ученицима се морају пружити јасне и прецизне информације о томе шта је вест, како се 

добра вест пише и како се постаје добар новинар; 

 

- Полазници радионице би пропратили школске активности ученика наше школе ( школска и 

ваншколска такмичења, учешће ученика на конкурсима, извештаји са прославе Дана школе 

и сл.); 

 

- Упознавање ученика са Пулицеровом наградом (врхунац новинарства); 

 

- Упознавање ученика са ограничењима у новинарству: цензура и аутоцензура; 

 

- Једна или више радионица биће посвећене Васкрсу, најрадоснијем хришћанском празнику. 

Ученици ће писати о обичајима и обредима за Васкрс у Вранићу – сарадња на нивоу Месне 

заједнице; 

 

 

-  Једну радионицу посветити строгом хришћанском посту. Пожељно консултовати 

вероучитеља ( начинити интервју са њим), посетити Храм Светог Илије (међупредметна 

повезаност) и слично; 

 

- Остваривање потенцијалне сарадње са Месном заједницом (укључити ученике за писање 

вести на нивоу локалне заједнице); 

 

- Остваривање сарадње на нивоу повезивања ученика са огранком Библиотеке града Београда 

(ученици користе литературу у истраживачком новинарству), добијају додатне информације 

и литературу. 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК У 4. РАЗРЕДУ 
 

 Организовање часова путем скајпа са другом школом где ће ученицима бити неопходно да 

користе страни језик  како би представили себе и своје окружење; 

 



 Изражајно читање и драматизација књижевних дела ради богаћења стилског израза. 

Првобитно би били вођени обрасцем, а потом се  образац укида и рад је индивидуалан; 

 

 Преузимање улога  других (продаваца, поштара, лекара, клијента, туристичког водича….) 

где ће се створити безбедна околина у којој су грешке дозвољене и где се негује вршњачко 

исправљање; 

 

 

 Вођење дневника, прављење табела и графикона у којима ће представљати одређене податке 

нпр. Дневник узгајања биљке или спровођење анкете о степену  коришћења мобилних 

телефона међу својим вршњацима; 

 

 

 Посета различитим локалитетима који прате теме које се тада обрађују ( нпр. Музеј 

кинотеке, Ботаничка башта, Музеј илузија, Амерички кутак, локални Дом здравља, 

туристичка агенција…), где ће ученици увек имати задатке пре, током и након посете. 

Посете ће бити организоване на страном језику, а комуникација на путу до и од локалитета 

ће се такође одвијати на страном језику; 

 

 Израда панела за туристе у којима ће представљати лепоте свога краја; 

 

 Интервјуисање познатих личности, где  неки ученици преузимају идентитет других  а 

остали их интервјуишу и пишу њихову биографију на страном језику; 

 

 

 Поређење етимологије српског и страног језика. Уочавање језичке комуникације и мешање 

језика, које смо речи преузели, које је страни језик преузео и речи за које се само верује да 

су из страног језика; 

 

 

 Поређење сопствене и стране земље. Видео обилазак неког од Музеја илузија у Европи па 

сходно томе поређење на том аспекту; 

 

 Увођење позоришта сенки на текстове прилагођене том узрасту. 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК КРОЗ ИГРУ И ПЕСМУ 



 

 Организовање часова путем скајпа са другом школом где ће ученицима бити неопходно да 

користе страни језик  како би представили себе и своје окружење; 

 

 Изражајно читање и драматизација књижевних дела ради богаћења стилског израза. 

Првобитно би били вођени обрасцем, а потом се  образац укида и рад је индивидуалан; 

 

 Преузимање улога  других (продаваца, поштара, лекара, клијента, туристичког водича….) 

где ће се створити безбедна околина у којој су грешке дозвољене и где се негује вршњачко 

исправљање; 

 

 

 Вођење дневника, прављење табела и графикона у којима ће представљати одређене податке 

нпр. Дневник узгајања биљке или спровођење анкете о степену  коришћења мобилних 

телефона међу својим вршњацима; 

 

 Посета различитим локалитетима који прате теме које се тада обрађују ( нпр. Музеј 

кинотеке, Ботаничка башта, Музеј илузија, Амерички кутак, локални Дом здравља, 

туристичка агенција…), где ће ученици увек имати задатке пре, током и након посете. 

Посете ће бити организоване на страном језику, а комуникација на путу до и од локалитета 

ће се такође одвијати на страном језику; 

 

 Интервјуисање познатих личности, где  неки ученици преузимају идентитет других  а 

остали их интервјуишу и пишу њихову биографију на страном језику; 

 

 Поређење етимологије српског и страног језика. Уочавање језичке комуникације и мешање 

језика, које смо речи преузели, које је страни језик преузео и речи за које се само верује да 

су из страног језика; 

 

 

 Увођење позоришта сенки на текстове прилагођене том узрасту; 

 

МУЗИЧКА РАДИОНИЦА 

 

 Певање у хору; 



 

 Свирање клавира; 

 

 Певање уз клавирску пратњу; 

 

 Певање a capella; 

 

 Припрема за манифестације у организацији школе (приредбе, прославе…) 

 

 

2.5. Циљна група којој 

је намењено 

 

Ученици од петог до осмог разреда матичне школе у Вранићу, ученици млађих разреда у матичној 

школи у Вранићу, млађи разреди у подручним одељењима у Мељаку и Шиљаковцу.  

2.6. Носиоци 

активности 

Квалификовани наставници и стручни сарадници –психолог (гешталт диплома), библиотекар и 

педагог- нема профила особа за рад са ученицима са неформалним образовањем.  

Најбитнији постулат наше замисли Обогаћеног једносменског рада је тај што су предвиђене 

активности потреба школе, ученика и родитеља, а наставници и стручни сарадници који ће 

обављати активности су посвећени раду са децом и у њима препознају могућности развијања 

разних компетенција, како личних и професионалних – тако и ученичких. 

2.7. Место реализације Просторије матичне школе у Вранићу, фискултурна сала, просторије сеоске библиотеке у Дому 

културе у Вранићу, спортски базен у Великим Црљенима.  

2.8. Потребно 

ангажовање 

извршилаца 

Наставници и стручни сарадници – психолог, библиотекар и педагог су радници школе.  

С обзиром на то да школа наставни процес обавља у две смене додатно ангажовање помоћног 

особља није потребно, нити ће се повећати трошкови утрошка енергената. 

2.9. Исхрана ученикa На основу резултата анкете родитељи нису показали заинтересованост за испоручивање и поделу 

оброка. 

2.10. Процена 

обухвата ученика 

У првом полугодишту претходне школске 2019/2020. Године, пројектом су били обухваћени 

ученици старијих разреда у матичној школи у Вранићу.  

У другом полугодишту претходне школске 2019/2020. Године, осим ученика старијих разреда у 

матичној школи у Вранићу, пројекат је проширен и на ученике 4. Разреда матичне школе у 

Вранићу и подручног одељења у Мељаку. 

Почев од првог полугодишта текуће школске 2020/2021. Године, пројекат је проширен на све 

ученике школе: ученике млађих и старијих разреда матичне школе у Вранићу, као и ученике 



млађих разреда подручних одељења школе у Мељаку и Шиљаковцу. 

2.11.  Додатни ресурси Пројекат је одржив, пре свега постоји одлична воља наставног особља и управе школе, имамо 

капацитете и услове за понуђене активности. Заинтересованост и подршка родитеља је од великог 

значаја, посебно у измењеним условима одржавања образовно- васпитног процеса, а тиче се 

полагања завршног испита за ученике осмог разреда. 

2.12.Додатне напомене Током претходне школске 2019/2020. Године, начин реализације био је заснован на принципу 

норме од 100%.  

Начин реализације, почев од првог полугодишта текуће школске 2020/2021. Године  је заснован на 

принципу норме од 140%. 

Посебна напомена:Од самог почетка реализације пилот пројекта основна идеја и мисао није била 

норма наставника већ, искључиво, могућност да се у школи, сем класичних секција и 

ванннаставних активности, понуде активности/радионице које смо одувек желели да радимо на 

добровољној бази, без оцењивања већ жеље за стицањем нових сазнања, дружења, вршњачког 

учења. Све те замисли су се кроз активности/радионице делимично и оствариле.  

Зашто делимично? 

Једноставно што свака активност/радионица отвара нове идеје и путеве за нове сарадње, 

повезивања-како на локалном, тако и на глобалном нивоу.  

 

Следећи корак је увезивање/ умрежавање преко E Twining пројекта. Наша школа има за 

циљ да оствари специфичан индикатор: 

 

 5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно- образовне 

изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници. 

 

2.13. Правни основ 

и извор 

информација 

Odluka o projektu 
obogacenog jednosmenskog rada (1).pdf

Novo Resenje o 
broju skola za obogaceni jednosmenski rad_405 skola.pdf

Resenje o projektu 
obogacenog jednosmenskog rada.pdf

Prilog 1_Spisak OS i 
SS u projektu obogacenog jednosmenskog rada (1).pdf

 

Драгана Николић, 
обогаћени једносменски рад 2019..docx

Табела за 
обогаћени једносменски рад, ангажовања 2019..docx

Dnevnik praćenja u 
Šiljakovcu (1).doc

Dnevnik praćenja u 
Vraniću (1).doc

Dan jabuka diplome 
2020..docx

Elaborat.doc

Dnevnik praćenja u 
Meljaku.docx

Јелена Кнежевић, 
обогаћени једносменски рад 2019..docx

Марија Станковић, 
обогаћени једносменски рад  1.полугодиште - Copy.docx

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лична карта школе 
 



Матична школа Вранић 

 

 
 

Назив школе Основна школа ,,Павле Поповић“ 

Адреса Трг палих бораца 3 

Телефон 011-8332 022 

Web- адреса www.ospavlepopovic.edu.rs 

E-пошта ospavlepopovic@hotmail.rs 

Површина школе (м2) 1342 

Максималан капацитет школе 600 ученика 

Број ученика 428 ученика у школској 2019/2020.години 

514 ученика у школској 2020/2021.години 

Језик на ком се изводи настава Српски језик 

Број смена у школи 2 

 

Подручно одељење Мељак 

http://www.ospavlepopovic.edu.rs/
mailto:ospavlepopovic@hotmail.rs


 

 

 

 
Назив школе Основна школа ,,Павле Поповић“ 

Адреса Маршала Тита 152 

Телефон 011-8340 022 

Web- адреса www.ospavlepopovic.edu.rs 

E-пошта ospavlepopovic@hotmail.rs 

Површина школе (м2) 436 

Максималан капацитет школе 120 ученика са радом у две смене 

Број ученика 78 ученика у школској 2019/2020.години 

Језик на ком се изводи настава Српски језик 

Број смена у школи 2 

Подручно одељење Шиљаковац 

http://www.ospavlepopovic.edu.rs/
mailto:ospavlepopovic@hotmail.rs


 

 

Назив школе Основна школа ,,Павле Поповић“ 

Адреса Добривоја Максимовића 22 

Телефон 011-8354 047 

Web- адреса www.ospavlepopovic.edu.rs 

E-пошта ospavlepopovic@hotmail.rs 

Површина школе (м2) 343 

Максималан капацитет школе 80 ученика 

Број ученика 27 ученика у школској 2019/2020.години 

26 ученика у школској 2020/2021.години 

Језик на ком се изводи настава Српски језик 

 

 

 

 

 

 

 
  Историјат школе 

http://www.ospavlepopovic.edu.rs/
mailto:ospavlepopovic@hotmail.rs


 
Основна школа ,,Павле Поповић“ постоји од 1841.године и од 1941.године ради као 

четвороразредна, а од 1958.године као осморазредна школа. Бројно стање се креће између 530 до 

580 у последњих десетак година. 

Школа од 1941.године носи име Павла Поповића, борца у 1. и 2. српском устанку, сеоског 

кнеза, првог судије Карађорђевог суда и личног пријатеља Хаџи Рувима, Јанка Катића, 

Милисава Чамџије, Карађорђа... 

У школској 2019/2020.години школу похађа 533 ученика распоређених у 27 одељења. 

У матичној школи у Вранићу има укупно двадесет одељења, од чега су осам одељења млађих 

разреда и дванаест одељења старијих разреда. 

Подручно одељење у Мељаку има пет одељења од првог до четвртог разреда, а од школске 

2020/2021.године ће бити четири одељења. 

Подручно одељење у Шиљаковцу има два комбинована одељења 1/3 и 2/4. 

Наставу реализују 42 наставника и 1,5 стручни сарадник и 15 радника у управи школе и на 

одржавању. 

Све три школе су у сеоској средини окружене чистом природом. Веза са градом се остварује уз 

помоћ аутопревозника ,,Ласта“. Удаљеност од града је 25 километара, што понекад подразумева 

неопходну пратњу ученицима из 

саобраћајно безбедоносних разлога. То уједно представља и проблем у реализацији одређених 

активности, како за ученике у млађим разредима тако и за ученике у старијим разредима. 

Скоро сви наставници су прошли одређени део акредитованих програма 

стручног усавршавања, како на класичан начин путем редовних обука тако и путем онлине 

окружења. 

Специфичност школе је велика шароликост подручја са којег су ученици и наставници. 

Сарадња са локалном заједницом је на нивоу са којим је школа изузетно задовољна.У сарадњи са 

локалном заједницом и локалном самоуправом 2009.године је започета изградња нове 

фискултурне сале која је 2015.године довршена и адекватно опремљена наставним средствима. 

Школа је од школске 2019/2020.године изабрана у 204 школе у Републици Србији у којима је 

почео да се реализује пилот пројекат ,,Обогаћени 

једносменски рад“ са којим су све циљне групе веома задовољне- родитељи, ученици и 



наставници. 

У подручном одељењу школе у Шиљаковцу од 2007.године, у једном делу зграде, ради Центар за 

смештај деце и омладине ометене у развоју и са њима одржавамо коректну сарадњу. 

Због удаљености школе од Београда ученици ретко организовано иду у позориште, биоскоп, на 

сајмове и слично ( иако постоји и та врста организације), тако са школа често организује 

позоришне представе у Дому културе у Вранићу или спортској сали са путујућим позориштима. 

 

  Опремљеност школе 

 

 
Школски простор матичне школе у Вранићу и подручних одељења Мељак и Шиљаковац, 

укључујући и новоизграђену фискултурну салу, смештен је у три објекта. 

 

 Матична школа у Вранићу располаже са: десет учионица, библиотеком, кабинетом за 

информатику, приручном кухињом, архивом, зборницом, три канцеларије, једном помоћном 

просторијом, кабинетом за техничко образовање, кабинетом за ликовну културу и фискултурном 

салом. Нова зграда садржи, осим фискултурне сале, свлачионица и кабинета за наставнике 

физичког васпитања, тоалета и једну мању и једну већу учионицу која се користи као 

конференцијска сала, мултимедијална учионица и библиотека са читаоницом. Школа не поседује 

спољне терене. Заједничка котларница са МЗ Вранић се налази у подруму Спомен дома. Школа, 

такође, не поседује ни трпезарију. Површина школског објекта у Вранићу је 2612 m² и 4036 m² 

дворишта. 

 

 Подручна школа у Мељаку располаже са четири учионице, зборницом, мини кухињом, 

подрумском просторијом, котларницом, шупом и малим кошаркашким тереном. 

У смени ученика другог и трећег разреда функционише и програм предшколске установе 

,,Полетарац“ из Барајева. 

Површина школског објекта у Мељаку је 436 m² , а дворишта 4620 m². 

 

 Подручно одељење у Шиљаковцу има две учионице, зборницу, котларницу и мало игралиште. У 

склопу зграде школе се налази одељење Центра за смештај деце и омладине са сметњама у развоју 

који користе кухињу за своје потребе.. У послеподневној смени у учионицама школе се остварује 

програм предшколске установе ,,Полетарац“ из Барајева. Површина школског објекта у 

Шиљаковцу је 343 квадратних метара, а дворишта 3181 метара квадратних. 

 

Школски простор у матичној школи, углавном за сада, задовољава потребама. 

Од претпрошле школске 2018/2019. године у школи се налази и основна музичка школа ,,Марко 



Тајчевић“ из Лазаревца која веома ефикасно користи дати простор и обогаћује образовни аспект 

ученичких ваннаставних активности. 

 

Недостаје простор за трпезарију, свечана сала за друштвени живот ученика, канцеларијски 

простор. У плану је да се, уколико се добије намештај и рачунарска и електронска опрема, доврши 

опремање дела који је реконструисан средствима добијеним од ГО Барајево. 

 

Разредна настава се изводи у учионицама, а предметна настава је полукабинетска. 

 

Превоз ученика из Вранића, Мељака и Шиљаковца за старије разреде и ове године је организован 

у сарадњи са органима општинске управе. На расписаној јавној набавци превоз ученика за 

школску 2019/2020.годину је добило друштвено предузеће ,,Ласта“. Планира се да ученике из 

Мељака вози један аутобус, а ученике из Шиљаковца и насеља Дубраве други аутобус/минибус. 

 

 

 
 

  Кадровска структура колектива 
 

 
Наставничко веће наше школе чини четрдесет осам чланова, од тога су три стручна сарадника – 

психолог, педагог и библиотекар, тридесет предметних наставник, петнаест наставника разредне 

наставе и директор. 

Наставни кадар са стручним сарадницима наше школе већином је млад, али искусан у раду 

са радним стажом у просеку од петнаест до двадесет година, тачније 18,59 година. Већи просечан 

број година радног стажа имају наставници разредне наставе у односу на наставнике предметне 

наставе. 

У нашој школи раде наставници и стручни сарадници који имају одговарајућу стручну 

спрему за рад. Високу стручну спрему има тридесет три наставника, нико нема завршене 

магистарске студије. Вишу школу има седам наставника разредне наставе и један наставник верске 

наставе, док два наставника имају мастер студије. Положен испит за лиценцу за рад наставника и 

стручних сарадника има укупно четрдесет и три наставника. Троје наставника разредне наставе 



још увек нема положен испит за лиценцу, као ни двоје наставника верске наставе који тај испит не 

полажу према правилнику Министарства просвете. Осам наставника наше школе и стручни 

сарадник педагог ради у још једној школи сем наше. 

 

Дуги низ година у школи се подржава и подстиче професионални развој наставника и 

већина наставника и стручних сарадника континуирано ради на стручном усавршавању и личном  

 

професионалном развоју. У претходним годинама нико није стекао звање, али ће се радити 

на напредовању у струци. 

Преглед класификационе структуре запослених 
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1. Директор школе 1       1   

2. Педагог 1       1   

3. Психолог 1       1   

4. Наставници 3
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      3
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5. Наставници 2     2     

6. Наставници 7      7    

7. Наставници 

верске наставе 

2      1 1   

8. Библиотекар 1       1   

9. Секретар школе 1       1   

10. Шеф рачуноводства 1      1    

11. Благајник/администрати

в ни радник 

1     1     

12. Домар 2   1  1     

13. Спремачицe 7 4  1  3     
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У Вранићу, Директор, координатор Тима за Обогаћени једносменски рад 

29. 12. 2020. године ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

  

 Јела Стевановић 
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