
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА (БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА) 

 

 Стручно веће биологија и хемија је у току првог полугодишта одржало састанке 

који су предвиђени Школским планом и програмом. 

  Усвојен је план рада Већа, одржано и анализирано иницијално тестирање, 

испланиран распоред контролних задатака и утврђен редослед држања огледних и 

угледних часова. 

 Са ученицима који су имали недовољне оцене на тромесечију и полугодишту, 

појачан је рад на часовима допунске наставе у циљу постизања бољих резултата. 

 У настави се користе расположива савремена наставна средства. 

 У новембру месецу 29.11.2018.године ученици су посетили  Фестивал науке. 

 У децембру месецу 12.12.2019.године наставница физике и хемије Јелена Видић 

одржала је угледни час из хемије- Структура атома.Израда модела структуре атома. 

 Одржано је школско такмичење из хемије на коме су пласман на наредно 

такмичење постигли следећи ученици: Давид Михаиловић( VII-3), БојанаЂурђевић 

(VII-1), Милица Радосављевић (VII-1), Теодора Драшковић( VII-2), Сара Јелић (VII- 

2),Теодора Драговић (VII-2),Петра Радусиновић(VII-2), Лазар Поповић( VIII-1), 

Анђела Лазаревић( VIII-1). 

 На општинском такмичењу пласман за градско такмичење оствариле су: Милица 

радосављевић 7/1, Теодора Драшковић 7/2, Теодора Драговић 7/2 и Петра 

Радусиновић 7/2. 

 На градском такмичењу Милица радосављевић и Петра Радусиновић освојиле су 

треће место. 



 Одржано је школско такмичење из биологије на коме су 

пласман на опстиско остварили: Давид Михаиловић 7/3, 

Исидора Весић 7/2, Лазар Поповић 8/1, Сергеј Џогаз 7/3, 
Стефан Пантић 8/3 и Анђела Лазаревић 8/1, Сара Јелић 

7/2. 

 На градско такмичење су се пласирали Давид 

Михаиловић, Лазар Поповић и Сара Јелић 

 Чланови Већа биологија су у мају месецу изабрали 

уџбенике за шести разред које ће користити у настави у 

школској 2019/2020. години: 

 Биологија: Издавач: “ ГЕРУНДИЈУМ”, Наслов уџбеника 

Биологија за шести разред основне школе, Аутори: Тихомир 

Лазаревић, мр Весна Миливојевић, др Тијана Пребићевић и 

др Томка Миљановић, Број и датум решења 

министра/покрајинског секретара: 

650-02-00051/2019-07 од 21.5.2019.године 

 

 У овој школској години нису одржани угледни часови из биологије. 

 Наставница хемије Јелена Јовановић одржала је угледни 

час 23.5.2019.године у четвртом разреду на тему Смеше 

где је остварена корелација седмог и четвртог разреда. 

 Чланови Већа су Славица Миљковић наставник биологије, 

Тамара Досевска наставник биологије, Јелена Јовановић 

наставник хемије и Јелена Видић наставник физике и хемије 

за руководиоца Већа за школску 2019/2020 . годину 

изабрана је Јелену Јовановић наставник хемије. 

 
 


