
 Извештај стручног већа вештина - музичка култура, ликовна            

  култура и физичко и здравствено васпитање   

    полугодиште   2018/19. 

 

- Чланови Стручног већа су анализирали и усвојили план и програм рада већа као и 

програм рада за поједине предмете. 

- Предметни наставници су евидентирали ученике за рад у секцијама: кошаркашка, 

фудбалска, рукометна,  одбојкашка, калиграфска секција и хор ученика. 

- Планирано је коришћење постојећих наставних средстава, уз набавку нових. 

 

- Унашој школи, у првом полугодишту  одржана су следећа такмичења: футсал(јесен), 

гимнастика. 

-  Ове школске године,ученици петог и шестог разреда, имали су један час  обавезних 

физичких активности у редовном распореду. Пола часова обавезних физичких активности 

jе реалзовано као двочас, једном месечно (дуплипретчаси ли седми и осми час).   

- Иницијална тестирања ученика од 5-8- разреда реализована су у септембру.    

-У месецу септембру реализовано је иницијално тестирање ученика од 5- 8. Разреда из 

предмета: Ликовна култура, Музичка култура и Физичко и здравствено васпитање ( Физи- 

чко васпитање). 

 -На почетку школске године, у другој недељи месеца септембра (од 10 -14.09.2018.)  

обављено је редовно иницијално тестирање ученика, из предмета Ликовна култура.  

Резултати су показатељ за даљи рад наставника  

 

 Спортска такмичења и 4. Недеља школског спорта 

1. Стони тенис 

Школско такмичење је одржано 12.9.2018. године.  Градско такмичење јео држано 

24.9.2018. – појединачно и 25.9. 2018. – екипно. Нашу школу су представљале Душица 

Тодоровић 8/3 и Андреа Јеремић 5/3. У појединачној конкуренцији, Душица је заузела 

3.место. У екипном такмичењу, наша школа језаузела друго место. 

Републичко такмичење – екипно, одржаноје 31.10.2018.године. На такмичењу је било 25 

школа. Душица и Андреа су оствариле изузетан успех и нашој школи обезбедиле  4.место. 



2. Футсал 

Унутар одељенска такмичења суодржана у периодуод 10.9 до 13.9.2018.године. 

Међуодељенскатакмичењасуодржана 14.9.и 19.9.2018. године.  

Општинско такмичење је одржано 17.9.2018.године, за ученике и ученице седмог и осмог 

разреда. Обе екипе су победиле  и пласирале се на градско такмичење  21.9.2018.године. 

Обе екипе су изгубиле. 

На градском такмичењу су учествовале 2 екипе без успеха . 

3. Пливање 

Градско такмичење у пливањујеодржано 30.10.2018.године.  Најбољи резултат је остварио 

Страхиња Радовановић, ученик трећег разреда, заузевши четврто место, у дисциплини - 

делфин. 

4.Рукомет 

Унутар одељенска такмичењасуодржана у периодуод 8.10.до 12.10.2018. године. 

Међуодељенскатакмичењасуодржана 15.10.и 17. 10.2018. године. 

Општинско такмичење је одржано 31.10.2018.године. Ученици наше школе су били бољи 

од вршњака из Барајева у свим категоријама. Све екипе су се пласирале на градско 

такмичење. 

Недеља спорта 

На иницијативу Ученичкогпарламента, а у оквируНедеље спорта, одржана су 

међуодељенска такмичења у кошарци – 22.10.2018. године, у одбојци – 24.10.2018. године 

и у малом фудбалу  -26.10.2018. године. Трка за срећније детињство 

И ове школске године, ученици старијих разреда наше школе супоказали хуманост, 

узевшиучешће у акцији Црвеног крста ''Трка за срећније детињство''.Више од педесет 

ученика се одазвало овој акцији и узело учешће у штафетним тркама 12.10.2018.године. 

                                                                    

6. Ликовна култура - Изложба ликовних радова - 29.10.2018.                                                   

У оквиру стручног усавршавања наставника ликовне културе реализована је изложба 

ликовних радова ученика 5. и 6. разреда. 

Семинар „ Тематски и интердисциплинарни приступ у планирању наставе одржан је 22. И 

23.09.2018. Чланови нашег Стручног већа похађали су програм обуке стручног 

усавршавања.  



 

Н о в е м б а р 

- Предметни наставници су износили анализе успеха ученика од 5-8. rазреда, а затим су 

кроз дискусију дошли до заједничких закључака. 

Разред Музичка култура Ликовна култура Физичко васпитање 

5.         3,45           4,30           4,80 

6.         3,45           4,40           4,67 

7.         3,07           4,35           4,66 

8.         3,50           4,32           4,53 

 

Ниво  постигнућа на тромесечју, је очекиван из свих предмета.Статистика показује да су 

ученици највише заинтересовани уа Физичко васпитање, затим за Ликовну  и Музичку 

културу. 

 

-У оквиру Наставничког већа, поводом 1. Тромесечја, одржано је предавање под називом 

„English is fun“, у облику презентације.Предавач , наставница  Енглеског језика ,Милица 

Војводић,представила је занимљиве активности за учење енглеског  језика. 

 Изложба ликових радова - 30.11.2018. године 

У новембру месецу, у оквиру стручног усавршавања наставника , реализована је изложба 

ликовних радова  ученика 7. и 8. ратреда, у циљу презентовања  креативности ученика.. 

Д е ц е м б а р 

-РЕВИЗИЈА ПЛАНА РАДА ВЕЋА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 

 

Прве три темебиче разматране у месецујануару у складу са календаром васпитно- 

образовног плана рада за школску 2018/19. годину. Ревизијом се исправља грешка у 

планирању рада нашег стручног већа. 

 

-Угледни час Физичке културе је одложен за месец јануар.Час је припрамљен али није био 

остварено присуство колега часу, из оправданих разлога. 

 

Децембарска изложба  ликовних радова 27.122018. 

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

разреда,предвиђена годишњим планом рада школе. 

 

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

органи-зацији приредбе учествовали су чланови нашег већа, наставник музичке културе 



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

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

реализовао тонску режију, музички део програма и драматизацију представе а наставница 

Тања Веселинивић је релизовала сценографију са групом ученика  из 3 целине; 

средњевековни  замак, планету са средњовековном картом  Србије и јесење дрво са 

голубицом, као и неопходне костиме. Наставници су свој допринос дали и  у 

драматизацији представе, у чему се посебно истакао талентом наставник Илија. 

Наставници су овим активностима остварили по 10 бодова у оквиру стручног 

усавршавања у установи, што је еквивалент броју часова залагања и рада. 

 Музичка култура ( наставник Илија Спасојевић) 

Сагледавање прати успех ученика из предмета, од 5-8. разреда.Оцењивање прати 

индивидуални развој ученика ( области - певање,свирање, играње, познавање музичких 

дела , познавање и примена основне музичке писмености) и  рад  ученика и залагање на 

часовима.Оцењени су у складу са исоходима и стандардима постигнућа, формативном и 

сумативном методом. Констатује се благи напредак и мотивацуја ученика у петим,  

шестим и седмим резредима док у осмим разредима се се издваја одељење 8-1 које по 

успеху благо стагнира. Одељење 8-2 има константан ниво постигнућљ а одељење 8-3 се 

благо истиче по постигнућима у односу на прва два.Преглед просечних оцена на 

тромесечју /%/ и на 1. полугодишту: 

5.разред  5/1  - /3,60/-3,63   5/2 - /3,50/-3,33   5/3 - /3,27/-3,32, на нивоу разреда /3,45/-3,43 

6. разред 6/1 - /3,25/-3.18      6/2 - /3,70/-3,75   6/3 - /3,50/-3,72, на нивоу разреда /3,48/-3,55 

7.разред 7/1 - /2,92/-3,04 7/2 -  /3,12/-3,12  7//3 - /3,19/-3,27, на нивоу разреда /3,07/-3,13 

8.разред  8/1 -/3,74/-3,42  8/2 - /3,10/-3,10   8/3 - /3,63/-3,74, на нивоу разреда /3,50/-3,42 

 На основу статистичких података  ученици постижу очекиван ниво постигнућа. 

 

Ликовна култура - наставник Тања Веселиновић 

Преглед просечних оцена на полугодишту у поређењу са тромесечјем (%) као и области 

оцењивања: 

5.разред  5/1  - (4,30)-4,63   5/2 -(4 ,50)-4,54   5/3 - (4,02)-4,64, на нивоу разреда (4,30) -4,60  

из  области Линија, и Ритам 

6. разред 6/1 - (4,50)-4,55  6/2 - (4,37)- 4,55  6/3 - (4,40)-4,41,  на нивоу разреда (4,40) - 4,50 

из области  Слободно ритмичко изражавање, Визуелно споразумевање и Текстура 



7.разред 7/1 - (4,04)-4,68   7/2 - (4,44)-4,44     7//3 -(4,57)-4,50 , на нивоу разреда(4,35) -4,54 

из области Арабеска, Пропорције и Кокпозиција и простор. 

8.разред  8/1 - (3,80)-4,37   8/2 - (4,74)-4,37   8/3 -  (4,42)-4,37, на нивоу разреда (4,37) - 4,37 

из области Слобоно компоновање, Визуелна метафорика и Контраст, јединство и 

доминанта. 

 

 

 

На основу поређења просечних вредности,  види се благи пораст, напредак у раду 

ученикаи. Благи пад , мање залагање постоји код ученика 8-2 и потребно је одељењу више 

подстрека у раду. 

Ученици су оцењни за практичне ликовне радове из обрађених области, усмено одговаре и 

писане описе својих радова као за домаче задатке и однос према раду.Оцене обухватају 

примену елемената, принципа компоновања, садржаје (теме и мотиве) и примену 

ликовних медија, материјала и техника.Посебни разговори су који су обављени са 

ученицима код којих је примећен пад интересовања за предмет на тромесечју, и нижа 

постигнућа у односу на могућности, мотивисали су ученике у поправљању оцена. 

Цртање, сликање и вајање- 7. и 8. разред  - наставник Тања Веселиновић 

Просечне оцене на тромесечју еквивалентне су оценама на 1. полугодишту. Ученици су 

оцењивани из пректични радови, описа композиција радова, примене ликовних техника и 

односа према раду. Преглед просечних оцена на полугодишту по одељењима и разредима 

је следећи:                  

7.разред:   7/1 - 5,00   7/2 - 4,80    7//3 - 4,67, на нивоу разреда 4,82, из области  Цртање и 

сликање и 

8.разред:   8/1 - 4,67  8/2 - 4,85    8/3 -4,83 , на нивоу разреда  4,78, из области Слобоно 

компоновање, Визуелна метафорика и Контраст, јединство и доминанта. 

Ученици су на часовима изборне наставе показали изузетну  креативност и залагање што 

потврђују и просечне оцене. 

 

 

 Физичко васпитање/Физичко и здравствано васпитање  и Изборни спорт                       

( наставница  Јасмина Тешић) 

Сагледавање успеха на полугодишту 

шести разред – 4.70 (4.65,4.80,4.64) 



седми разред – 4.72 (4.68,4.76,4.73) 

Код ученика шесто гразреда у првом полугодишту јео урађено и оцењено следеће: 

Aтлетика (нискистарт и штафетнотрчање), гимнастика(партер), кошарка, полигон. 

Ученици су изузетно добро савладали ове наставне јединице, што показује и просечна 

оцена 4.70, на нивоу целог шестог разреда. Посебно се истиче 6/2, које је остварило 

најбоље резултате (4,80). Након анализе је утврђено да је просечна оцена на полугодишту 

скоро потпуно иста као на тромесечју (4,76 – 4,70). 

Код ученика седмог разреда  у првом полугодишту је обрађено и оцењено следеће: 

Aтлетика (нискистарт, трчањенакраткимстазама и штафетнотрчање), гимнастика(партер), 

одбојка, полигон. Ученици су доста добро савладалио венаставне јединице. Просечна 

оцена на нивоу разреда је 4.72 и када се упореди са оценом на тромесечју примећује се 

значајни напредак (4,57 – 4,72). Одељење 7/1 је значајно побољшало своје резултате (4,33 

– 4,68). 

шестиразред – 4.75(4.65,5.00,4.59) 

седмиразред – 4.89(4.86,4.96,4.85) 

Након анализе овог сегмента оцењивања, утврђено је да је просечна оцена, на нивоу целог 

шестог разреда идентична (4,75 – 4,75). Међутим, уочене су промене у 6/1(4,9 – 4,65), где 

је три ученика направило већи број минуса за опрему (АнђелаИлић, АндреаЈелић и 

МихајлоЛацмановић) и у 6/2(4,85 – 5,00), где су се сви ученици потрудили и остварили 

максималне резултате. Уодељењу 6/3, ученица МилицаЈаковљевић је и даље 

незаинтересована за рад на часу и редовно доношење опреме. 

У седмом разреду је присутно значајно побољшање односа према часу и нанивоу просека 

целог разреда (4,74 – 4,89) и појединачно по одељењима. Ученицикојису у првом 

тромесечју правили више минуса за опрему( Катарина, Зорица, Илија), редовније раде 

физичко и више се труде на часовима. 

Изабрани спорт 

7/1 – Стони тенис (5,00) -  У првом полугодишту, ученици су се упознали са правилимао 

вог спорта, научили су да сервирају, да ударају лоптицу форхендом и да суде. Сви 

ученици су основну технику савладали веома добро.Оцењена су правила, игра (сервис  и 

одбијање лоптице) и суђење (препознавање грешке и бројање поена). 

7/2 и 7/3 – Кошарка (4.79,4.81) - У првом полугодишту, ученици су се упознали са 

правилима овогспорта, поновили основну технику научену у шестом разреду, применили 

технику  игре на један и на два коша. Ученици су заинтересовани  и веома активни на 

часу. Оцењена су правила и шут на кош (техника и прецизност). 



8/2 (4,78) 

У првом полугодишту је оцењено следеће: Атлетика (нискистарт,трчање на кратким 

стазама и штафетно трчање), гимнастика (партер), спортска игра по избору и полигон, као 

и Активност на часу  и редовност ношења опреме. 

Физичко васпитање/Физичко и здравствано васпитање и Изборни спорт                       

( Борис Бубало) 

Преглед просечних оцена на полугодишту, из предмета,  у поређењу са тромесечјем (%), 

по одељењима и разредима: 

5.разред  5/1 -(4,72)-4,75   5/2 -(4 ,83)-4,71   5/3 - (4,68)-4,82, на нивоу разреда (4,74)-4,76 

8.разред  8/1 - (4,45)-4,58     8/3 -  (4,72)-4,42 за 2 одељења на нивоу разреда (4,59) - 4,50 

Изборни спорт - 1. полигодиште: 

8.разред  8/1 - 4,84     8/2 - 4,95     8/3 - 4,84 

У петом разреду оцењено је следеће: атлетика,  гимнастика (партр), рукомет (правила и 

основна техника) и полигон спретности.Уочава се мали пад просека у 5/2 одељењу због 

гимнастике и полигона, који су нови изазови  а на које су ученици позитивно реаговали. 

У осмом разреду ученици су оцењивани из елемената гимнастике и полигина спретности, 

где се такође пимећује благи пад просека у 8/3 одељењу, што захтева мало више мотиви- 

сања ученика 

Ученици петих и осмих разреда су актини на часовима, и однос према раду на часовима је 

веома коректан.Ученик, Иван алексић, из 8-1 одељења  и даље има проблем са радом на 

часовима.У решавање проблема су укључени разредни старешина, ППслужба и директор 

школе. 

У оквиру изборног спорта - рукомета, у 8-1 и 8-2, ученици су оцењени из елемената: скок 

шут, контра напад и игра у одбрани (зона 5:1) које су успешно савладали..У 8-2 бадминтон 

је нови спорти ученици су веома заинтересовани што показује и просечна оцена.Оцењно 

је познавање  правила и основи технике.  

4. Наставници су доследни у индивидуалном приступу у раду са ученицима, као и у 

формативном оцењивау у слкаду са исходима и стандардима постигнућа 

ученика.Закључак дискусије је да је и даље потребно радити на мотивацији ученика новим 

методама у настави као и залагати се за набавку наставних срадстава неопходних за 

подизање квалитета наставе и рада са ученицима. 



5.Анализирани су детаљни извештаји, у електронској форми,  наставника већа о стручном  

усавршавању,  као и број часова.бодова. 

Стручно усавршавање - 

1. полугодиште, 2018/19. 

у установи- 

бр. бодова 
ванустанове 

бр. бодова 

 Илија Спасојевић  29      24 

Тања Веселиновић      26      24 

Јасмина Тешић     105 16 

Борис Бубало      86      16 

Истичу се  залагањем да припреме ученике за такмичења и и успесима  наших ученика на 

спортским такмичењима Јаснина Тешић и Борис Бубало.  

 
6.Угледни час Физичког васпитања - 17.01.2019. 

Одељење 8/2 

Наставна јединица: Полигон спретности и окретности – увежбавање 

Наставник: ЈасминаТешић 

На часу су били: Весна (педагог), Драгана (психолог), Јелена Јовановић и Илија 

Спасојевић. 

Ученици су били подељени у мешовите парове.Час је организован у виду такмичења, где 

су се ученици трудили да постигну што бољи резултат.Сви присутни на часу су се 

сложили да је час успешно реализован. Јасно је истакнут циљ часа, ученици су 

ангажовани током целог часа, показују да умеју да примене научено, мотивисани су, 

присутно је међусобно уважавање, најуспешнији ученици су усмено похваљени.Замерка 

на овом часу је непостојање формативног оцењивања,  конкретно – ученици који су 

усмено похваљени су требали да добију оцену или плус у педагошкој свесци.То је била 

смерница за унапређење рада наставника. 

 Наставник: Јасмина Тешић 

7.Под разно: 

Наставници су на анализирали предлог новог педагошког листа, за педагошку свеску 

наставника, који је предложен од стране Стручног већа предмета математика и физика. 

Предлог не садржи све потребне елементе који се оцењују у оквиру предмета 

обухваћеним нашим већем. По узору на њега, али са адекватним елементима оцењивања и 

праћења ученика наставници ће креирати педагошке листове за ученике.Број информација 

о елементима праћења рада и постигнућа ученика ће бити усклађен са бројем часова, 

недељно, по предметима. 

 Руководилац већа: Тања Веселиновић 


