
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА – БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА 

 

Чланови  већа су: наставници биологије, Maja Костић и Бранко Милутиновић, наставници  

хемије, Јелена Видић и Јелена Јовановић. 

 

Стручно веће из области предмета биологије и хемије су у току школске 2020/2021. 

године обављали следеће активности: 

• План  и  програм стручног већа усвојен је пре почетка школске 2020/2021.године. 

• Критеријум оцењивања је уједначен. Утврђена је корелација рада предмета 

биологија-хемија, као и корелација са другим предметима. 

• Ученици су користили  уџбенике које су предметни наставници  изабрали у 

предходној школској години, а то су: Биологија за 5. 6. и 7. разред ОШ 

(Герундијум)  8.разред основне школе (Завод за уџбенике и наставна средства) и 

Хемија за 7. и 8.разред ОШ (Герундијум). 

• Нови предмети  Биологија (за ученике 5.разреда)  и Хемија (за ученике 7. разреда) 

представљени су на најбољи могући начин. 

• Анализом успеха ученика на крају првог класификационог периода  утврђено је да 

се ученици добро сналазе у савлађивању градива са мањим бројем ученика којима 

је потребна допунска настава. 

• Одређени су ученици који ће похађати наставу по ИОП-у. Предметни наставници 

су за ове ученике направили посебан план и програм. 

• Такмичења 2020/2021.године: Школско такмичење из хемије је одржано 

11.02.2021. учествовало је четири ученика 7.разреда три ученика 8.разреда. Са 

школског на општинско такмичење из хемије пласирало се 2 ученика из 7. разреда. 

Треће место на општинском такмичењу остварила је ученица 7-3 разреда Кристина 

Весић. 

• СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО  је одлучило да се такмичења из биологије неће 

одржавати у школској 2020/2021. години због ванредне ситуације изазване 

пандемијом корона вируса. 

• Организована је и реализована припремна настава из биологије и хемије за ученике 

8. разреда, са циљем да се ученици што боље припреме за комбиновани тест у 

оквиру мале матуре. Припремна настава је реализивана у школи са великим 

одзивом ученика. Такође је припремна настава била организована и преко 

платформе РТС планете. Додатну подршку и материјал за рад ученици су добили 

од предметних наставника, путем гугл учионице. 

 

Стручно усавршавање наставника: 

 

• Наставница физике и хемије Јелена Видић је похађала семинаре ,,Награда и казна-

педагошки избор или нужност“(16 сати)  и ,,Школа 21.век (микробит у настави ) (8 

сати)“  

• Наставница биологије Маја Костић је похађала семинаре ,,Награда и казна-

педагошки избор или нужност (16 сати)“   ,,Школа 21.век (микробит у настави ) (8 

сати)“ и „Дигитална учионица- дигитално компетентан наставник увођење 

дигиталних уџбеника и дигиталних образовних материјала (19,5 сати)“ и  „Обука за 

дежурне настанике за завршни испит (8 сати )“ 



 

• Наставник биологије Бранко Милутиновић похађао је семинаре ,,Школа 21.век 

(микробит у настави ) (8 сати)“ и „Дигитална учионица- дигитално компетентан 

наставник увођење дигиталних уџбеника и дигиталних образовних метеријала (19,5 

сати)“ 

• Наставница хемије Јелена Јовановић је похађала  семинаре „Дигитална              

учионица дигитално компетентан наставник- увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала (19,5 сати )“ 

• ,, Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења 

(24 сати)“   Вебинар „G-Suide- израда ефикасних тестова знања и GSuitdmeet- 

потпуна интеракција свих ученика наставног процеса (2 сата)“   Вебинар 

„Формативно оцењивање у комбинованој методи наставе (2 сата )“ 

• „Обука за дежурне наставнике за завршни испит (8 сати)“. 

• Такође су сви наставници су одрадили семинаре на платформи „ Чувам те“. 

Анализом успеха ученика на крају школске 2020/2021.године утврђено је да сви ученици 

имају позитивне оцене из биологије и хемије. Ученик 8/2 Далибор Максимовић полагао је 

разредни испит из биологије и хемије. Ученик је положио са позитивном оценом довољан 

(2) из оба предмета. 

Планом и програмом  рада стручног већа је реализован угледни и огледни часови из 

биологије и хемије. 

Настава је у школској 2020/2021. години реализована на два начина: у школи и путем Гугл 

учионице. Ученици су имали могућност прећења наставе и путем платформе РТС планета.  

Допунска и додатна настава су реализоване по плану и програму и у школи, а и током 

периода онлајн наставе, путем Гугл учионице.  

Из биологије и хемије у школској 2020/2021. години су реализоване радионице  

Обогаћеног једносменског рада са ученицима од 5. до 8. разреда.  

Састанци  чланова стручног већа су редовно одржавани уз сталне консултације свих 

чланова Стручног већа. 

Извршена је подела часова за оба предмета, и то на следећи начин: 

Биологија:  Маја Костић (5-3, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-3) ,Бранко Милутиновић (5-1,           

5-2, 6-3, 8-1, 8-2).  

Хемија: ЈеленаЈовановић (7-1, 7-3, 8-1, 8-2 и 8-3) , ЈеленаВидић (7-2). 

За руководиоца Стручног већа у наредној школској 2021/22. години изабран је наставник 

биологије Бранко Милутиновић. 

 

 


