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Стручно веће историја и географија се током школске 2020/21. године састајало на 

редовним и ванредним седницама. Већи део састанака је био организован онлајн с 

обзиром на ванредне околности у којима се одвијала ова школска година. 

Сам почетак школске године био је посвећен упознавању са новим режимом 

наставе који је подразумевао поделу свих одељења на по две групе, онлајн наставу за 

поједине ученике, увођење у рад са Гугл учионицом и сл. С обзиром на новине, које су 

обухватале и план наставе према нацрту ЗУОВ–а, иницијално тестирање из историје није 

било спроведено осим у V–3 преко Гугл упитника. Иницијално тестирање из географије је 

било благовремено организовано, а анализа је била извршена на састанку Стручног већа. 

Као и ранијих година Стручно веће се усагласило око ученика за које је било 

потребно да наставу похађају по ИОП–у. У ИОП је уведено укупно седам ученика из 

историје, док је на географији поред ових седам придодата још једна ученица осмог 

разреда. Опет, као и ранијих година ученици петог разреда су остављени за опсервацију и 

евентуално увођење у ИОП у другом полугодишту. Међутим, треба рећи да је модел 

наставе примењиван ове школске године био прилично ограничавајући за рад са 

ученицима петог разреда који у редовним околностима имају по један час историје и 

географије недељно. Са поделом сваког одељења на по две групе отежано је праћење 

постигнућа ученика и самим тим онемогућен бољи увид у способности ученика. Самим 

тим, ученици петог разреда нису били увођени у ИОП. 

Онлајн настава је у току ове школске године, у складу са одлуком просветних 

власти била организована у периоду 30. новембар–18. децембар 2020. године и поново 

овај пут у периоду 15.март–19.април 2021. године. Настава је била организована тако што 

су ученици били упућени на предавања на РТС–овој платформи и редовно снабдевани 

материјалима преко Гугл учионице. Такође, за ученике је било организовано и онлајн 

одговарање преко Гугл учионице уз претходни договор у који су, најчешће, били 

укључени и одељенске старешине. Одговарање је било приређено у складу са сатницом 

наставе, дакле у терминима редовне и допунске наставе. Треба рећи да је у контакту са 

појединим ученицима било одређених потешкоћа које нису произилазиле само из 

техничких проблема у онлајн настави. Као што је и раније примећено, онлајн контролни 

задаци преко Гугл упитника нису поуздани показатељ знања ученика.  

Анализа завршног испита 2019/20. године је извршена почетком новембра 2020. 

године пошто је Завод за унапређење образовања и васпитања (ЗУОВ) учинио доступним 

обрађене статистичке податке. Анализа је упућена управи школе. 



Школска такмичења су ове године била под знаком питања. Ове школске године 

одлуком Одлуком Извршног одбора Српског географског друштва од 8. фебруара 2021. 

године, отказује се организовање такмичења из географије за ученике VII и VIII разреда 

основне школе у школској 2020-2021. години. Самим тим, такмичења из географије није 

било ове школске године. О томе је управа наше школе била благовремено обавештена. У 

фебруару 2021. године је после разговора Друштва историчара Србије „Стојан Новаковић“ 

и надлежног министарства одлучено да се такмичење одржи али само за ученике осмог 

разреда. 

Општинско такмичење из историје било је организовано у ОШ „Кнез Сима 

Марковић“ у Барајеву у суботу 24. априла 2021. године. Ученици Стеван и Милан Мацура 

из VIII–1 су освајањем 2. односно 3. места обезбедили пласман на градско такмичење. 

Резултат ученице Александре Стојановић из VIII–3 био је такође јако добар у поређењу са 

вршњацима, али нажалост недовољан за даљи пласман. 

Градско такмичење из историје одржано је 15. маја 2021. године у ОШ „Свети 

Сава“ у Врчину, општина Гроцка. Ученик Стеван Мацура је освајањем 40 бодова од 45 

могућих освојио треће место чиме се квалификовао на републичко такмичење из историје. 

Ученик Милан Мацура је освојио 30 бодова од могућих 45 тако да је остао без даљег 

пласмана. На градском такмичењу наставник Урош Миливојевић је, испред општине 

Барајево, учествовао у раду Комисије за прегледање задатака.  

 

Државно такмичење из историје било је одржано је у ОШ „Лаза К. Лазаревић“ у 

Шапцу 22. маја 2021. године. Ученик Стеван Мацура је у пратњи наставника путовао 

организованим превозом. Ученик Стеван Мацура је остарио јако леп резултат освајањем 

34 бода од максималних четрдесет бодова. У коначном пласману, у конкуренцији 

вршњака из читаве Србије Стеван Мацура је имао резултат за 7. место према броју бодова 

тј. на коначној листи био је између 70. и 84. пласираног од укупно 235 учесника. Сам 

пласман на републичко такмичење је успех до сада незабележен барем од 2008. године. На 

републичком такмичењу наставник Урош Миливојевић је, испред Градског актива 

наставника Београда, учествовао у раду Комисије за приговоре. Поред одличног резултата 

Стевану Мацури, као и његовом брату Милану и Александри Стојановић треба у свакој 

прилици упутити похвалу због посвећеног и упорног рада на припреми градива за 

такмичење у периоду када су се термини више пута мењали. Стеван Мацура је практично 

из недеље у недељу учествовао на различитим нивоима такмичења од општинског до 

државног. 

 

Избор уџбеника је обављен у складу са процедуром и прописима. Потврђен је 

избор уџбеника за седми разред који су коришћени у току ове школске године. Обављен је 

избор уџбеника за осми разред за школску 2021/22. годину. Образложење је упућено 

управи школе. Одговорено је и на поједине примедбе Савета родитеља. Изабрани 

уџбеници за осми разред су: 



 Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе, аутор: Тања Плазинић 

 650-02-00258/2020-07 од 1.2.2021. 

 Историја 8, Уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред осноне 

школе. аутори: Урош Миливојевић, Зоран Павловић и Весна Лучић 

650-02-00457/2020-07 од 1.3.2021. 

Пробни комбиновани тест је после одлагања био одржан 9. маја 2021. године. 

Прегледање је било организовано у нашој школи истог дана. Анализа пробног 

комбинованог теста је урађена у року од недељу дана и послата управи школе. 

Стручно усавршавање је ове школске године било прилагођено општим 

приликама. Наставници историје су завршили онлајн програм обуке за запослене у 

образовању „Дигитална учионица/Дигитално компетентан наставник–увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала.“ Наставница географије је 

прошла обуку „Школа за 21.век- микробит у настави“. Наставници су присуствовали и 

појединим онлајн вебинарима и промоцијама уџбеника што је и наведено подробније у 

индивидуалним извештајима о стручном усавршавању и напредовању. 

 

Припрема за ученике осмог разреда била је организована током редовне и допунске 

наставе. Ипак, са ученицима осмог разреда се радило посебно на часовима припремне 

наставе 9–22. јуна 2021. године. 

Последња седница стручног већа одржана је 23. августа 2021. године када је 

руководилац већа поднео извештај, анализиран успех ученика на крају школске 2020/21. 

године као и избор руководиоца за наредну школску годину. 

За руководиоца Стручног већа за наредну школску годину изабрана је Равијојла 

Шарчевић, наставник географије. 
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