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Стручно веће за српски језик 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 писмених и контролних задатака у 

првом полугодишту и утврђен распоред држања угедних и 

огледних часова. Утврђено је да се допунска и додатна настава 

редовно одржавају. За ученике са недовољном оценом из српског 

језика на крају првог тромесечја предузете су одређене мере у 

циљу постизања бољих резултата. Чланови Већа су поделили 

задужења по секцијама. У настави се користе савремена наставна 

средства. У октобру су ученици посетили Сајам књига, а на 

манифестацији „Ђачки песнички сусрети“ одржаној у новембру 

ученица Тања Шкркић (VI2) освојила је прво место у општини и 

пласман за градско такмичење, а Радован Вељовић (VI1) освојио је 

треће место на општинском такмичењу. На градском такмичењу 

које је одржано 9.децембра Тања Шкркић показала је завидан 

резулатат освојивши прво место и повељу „Васка Јукић 

Марјановић“ као најуспешнији учесник такмичења. Ученици који 

иду на драмску и рецитаторску секцију су, заједно са наставницама 

које воде поменуте секције, припремили пригодан програм 

посвећен лику и делу Светог Саве и одржали приредбу 

27.1.2019.године. Чланови Већа присуствовали су различитим 

семинарима у циљу стручног усавршавања, закључно са Зимским 

републичким семинаром одржаном 1-3.2.2019.године. На основу 

предлога мера за унапређење рада школе Стручно веће за српски 

језик и Стручно веће страних језика од 15.1.2019. године су 

удружени у јединствено Стручно веће језика. 

Стручно веће језика одржало је све планиране састанке у другом 

полугодишту. Заједно са директорком школе, по препоруци 

инспекцијског надзора, урађен је план унапређења рада Стручног 

већа језика. У јануару и фебруару одржана су школска и општинска 

такмичења из српског и страних језика. Ученици су показали 

завидне резултате на градским такмичењима. Два ученика, Милица 

Радосављевић и Давид Михаиловић, пласирали су се на 

Републичко такмичење из српског језика. Ученици су учествовали 

и на градском такмичењу рецитатора. Дана 28.3. у Спомен дому је 

одржана приредба поводом Дана франкофоније, а Међународно 

такмичење у знању француског језика поводом Дана франкофоније 

одржано је 6. и 7.4. на коме су три наше ученице показале висок 

ниво знања и на усменом и на писменом делу такмичења. Дана 2.3. 

одржано је такмичење Hippo language competition на коме је ученик 

Александар Радека прошао у полуфинале. Поводом Дана школе 

(1.4 ) припремљен је пригодан програм у чијој су организацији 



учествовале наставнице српског и страних језика, као и ученици 

старијих разреда и неколико ученика млађих разреда. Стручно веће 

је извршило одабир уџбеника за 5. и 6. разред и доставило 

образложења за исти. Наставнице језика су присуствовале 

семинарима које су планирале и свако појединачно води евиденцију 

о оствареним бодовима како ван установе тако и у оквиру ње.У 

суботу, 13.04, ученици су полагали пробни завршни испит из 

српског језика који су три одељења осмог разреда урадила са 

прилично уједначеним резултатима. 

 
 


