
СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА) 

 
 

У току школске 2018/2019. године стручно веће историја –географија је реализовало 

следеће : 

 

Стручно веће историја-географија се током првог полугодишта ове школске године 

састајало по плану једном месечно с тим да се консултације између чланова стручног већа 

врше практично свакодневно. 

Иницијално тестирање ученика од петог до осмог разреда одржано је током септембра 

2018. године. Једини изузетак је направљен у случају иницијалног тестирања из историје у 

одељењу V-1 које је, због низа објективних околности, спроведено у уторак 2. октобра 2018. 

године. Резултати иницијалног тестирања пружају неколико занимљивих опсервација. 

Најбољи просек и у шестом и у седмом постигли су ученици VI-1, односно одељења VII-2. 

Резултати иницијалног тестирања из географије су у случају свих дванаест одељења доста 

бољи него резултати из историје. Да би резултати били што објективнији добро би било да 

се, попут неких других предмета, иницијално тестирање организује истовремено у сва три 

одељења истог разреда. Тако би биле отклоњене извесне недоумице по питању стварног 

новоа знања појединих ученика и одељења. 

ИОП – Наставу по ИОП-у из историје и географије похађа укупно седморо ученика. 

Стручно веће је, као и претходних година, усагласило списак ученика у овој категорији. 



Ове године су придодата три ученика петог разреда по препоруци ПП службе и једна 

ученица шестог разреда чији смо рад и прошле године пратили. 

Огледни час – Огледни час је ове године уместо у октобру био одржан нешто раније 27. 

септембра 2018. услед иницијативе педагога Симке Вуковић. Педагог је учествовао у 

припреми часа у складу са договором пошто су јој одређени резултати часа били потребни 

у изради мастер рада. Час под називом „Шта је историја“ био је одржан у одељењу у V–2 у 

присуству директорке школе Јеле Стевановић, члана стручног већа Равијојле Шарчевић и 

колегинице Јелене Игњатовић, професора српског језика и књижевбности. 

Стручно усавршавање – Током првог полугодишта и зимског распуста обоје наставника 

су редовно присуствовали семинарима и обуци организованој у школи. О томе смо поднели 

подробне извештаје о стручном усавршавању. 

Допунска и додатна настава – Допунска настава се одвијала према плану. Додатна настава 

ће бити интензивирана на почетку другог полугодишта с обзиром да у марту следе 

општинска такмичења која ће ове године бити организована у барајевској школи „Кнез Сима 

Марковић“. 

Анализа оцењивања у првом полугодишу – Редовна анализа оцењивања ученика биће 

извршена током марта. У оквиру анализе биће размотрена и примена нових препорука о 

оцењивању о којима је било речи на наставничком већу. 

 
Стручно веће историја-географија се током другог полугодишта ове школске године 

састајало по плану једном месечно с тим да се консултације између чланова стручног већа 

врше практично свакодневно. 

ТАКМИЧЕЊА – За припрему школског такмичења ове године имали смо једну недељу 

мање пошто је одлуком надлежних зимски распуст био продужен за недељу дана (18–24. 

фебруар 2019. године). 

а) Школско такмичење из географије било је организовано 28. фебруара. На општинско 

такмичење, одржано 10. марта у барајевској ОШ „Кнез Сима Марковић“, се пласирало 

укупно шест ученика, три седмака (П. Видановић, Д. Михаиловић и С. Џогаз) и троје осмака 

(М. Балабан, А. Лазаревић и Н. Петровић). На градско такмичење се пласирао П. 

Видановић, ученик VII3. На градском такмичењу одржаном у школи „Бора Станковић“ на 

Бањици 14.априла 2019. године ученик је освојио 3. место. Нажалост, према пропозицијама, 

пласман на 3. место не води на следећи степен такмичења. 



б) Школско такмичење из историје одржано је 1. марта 2019. године. На општинско 

такмичење пласирала су се четворо ученика седмог разреда (П. Видановић, Т. Драговић, Д. 

Михаиловић и С. Џогаз) и ученик осмог разреда Л. Поповић. Оштинско такмичење 

одржано је у Барајеву 9. марта 2019. године. На њему је П. Видановић освојио 3. место, а 

ученик Л. Поповић 2. место у конкуренцији ученика осмог разреда. На градском 

такмичењу, одржаном у ОШ „Милена Павловић Барили“ у Вишњичкој бањи 7. априла 2019, 

ученици нису остварили запаженије резултате. 

ПРОБА ЗАВРШНОГ ИСПИТА – Проба мале матуре била је обављена током 12. и 13. 

априла 2019. године. Основна припрема била је спроведена током часова основне наставе. 

Анализа резултата пробног комбинованог завршног испита послата је управи школе 30. 

априла 2019. године. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – Током првог полугодишта и зимског распуста обоје 

наставника су редовно присуствовали семинарима и обуци организованој у школи. О томе 

смо поднели подробне извештаје о стручном усавршавању. 

АНАЛИЗА ОЦЕЊИВАЊА – Редовна анализа оцењивања ученика извршена је 28. 

фебруара по окончању првог полугодишта, а затим и 28. августа на самом крају школске 

године 2018/19. године. Упоредне табеле налазе се у свесци нашег стручног већа. 

ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА – У току 2018/19. школске године план и програм 

су остварени уз минимална одступања. 

ИОП – Општи утисак је да су ученици који су наставу похађали по ИОП-у избегавали 

допунску наставу док су на часовима редовне наставе обављали све задатке према 

зацртаним корацима. 

ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА VI РАЗРЕД 2019/20. ГОДИНУ – Стручно веће историја- 

географија састало се 30. маја 2019. године поводом избора уџбеника за шести разред у 

складу са Каталогом уџбеника за други и шести разред основног образовања и 

васпитања које је надлежно министарство објавило на свом сајту у понедељак 27. маја. 

За школску 2019/20120. годину изабран је уџбеник Географија за шести 

разред основне школе издавачке куће Нови Логос. Аутори уџбеника су Снежана 

Вујадиновић, Рајко Голић и Дејан Шабић. Министарство просвете је одобрило овај уџбеник 

решењем 650-02-00116/2019-07 од 9.5.2019. 

Што се историје тиче, за школску 2019/20120. годину изабран је уџбеник 

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне 



школе. Аутори уџбеника су Урош Миливојевић, Весна Лучић и др 

Борис Стојковски (бр. и датум решења Министарства: 650-02-

00068/2019-07 од 21.5.2019). 

Извештај о избору уџбеника уз образложење је 

послато управи школе 31. маја 2019. године. 

Уџбеници за V разред, изабрани пре годину дана, 

остају и даље што је потврђено на ванредном стручном већу 

одржаном 11. марта 2019. године, а о чему је управа школе 

обавештена путем извештаја у мејлу 15. марта. 

 

Избор уџбеника за VII и VIII разред остаје као и до сада за 

школску 2019/20. 

годину. 
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