
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА – СРПСКИ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

Стручно веће језика је у току првог полугодишта одржало састанке који су предвиђени 

Школским планом и програмом за 2020/2021.годину.Одређен је распоред одржавања 

допунске,додатне наставе и секција.Додатна ,допунска настава и секције су организовани 

из српског и страних језика.Ученицима који су  из било којих разлогау имали  проблем са 

усвајањем градива, из одређених целина, кроз програм допунске наставе, била је  пружена 

помоћ, у облику индивидуалног рада, на часовима допунске наставе. Додатни рад је 

организован за даровите као и за посебно заинтересоване ученике за области/теме, ради 

продубљивања и проширивања знања, вештина и стваралачког мишљења, као и за 

припреме, за такмичења и конкурсе.. Додатни рад је заснован на интересовањима 

ученика.У септембру је планирано иницијално тестирање за ученике петог,шестог,седмог 

и осмог разреда за СРПСКИ ЈЕЗИК и ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК и за ученике шестог,седмог и 

осмог разреда за ФРАНЦУСКИ и РУСКИ ЈЕЗИК.Корелација српског језика са страним 

језицима и осталим предметима је добро усаглашена.Европски дан језика је ове године 

био   у суботу.Због тога и због свеопште ситуације у земљи (Корона вирус) и другачијег 

организовања наставе:часови од 30 минута, више других обавеза за наставнике и ученике, 

ове године Дан језика није обележен пригодним паноом. Наставници су се усагласили о 

методолошком приступу за извођење наставе као и о  одабирању садржаја у складу са 

интересовањима ученика.Редовна настава, као и додатна ,допунска настава  су одржаване 

у складу са скраћеним трајањем часова.Размотрени су предлози ученика који наставу 

похађају по ИОП-у.То су следећи ученици: 

Лазар Јаковљевић 6/3(ИОП 2), Доријан Боторић 5/1 (ИОП 1), Марко Јаковљевић 5/1 (ИОП 

2)-СРПСКИ ЈЕЗИК ,наставница Марина Бијорац 

Нина Борисављевић 6/2 (ИОП 2), Лара Савић 6/1 (ИОП 1)-СРПСКИ ЈЕЗИК,наставница 

Јелена Игњатовић Лара Савић 6/1(ИОП 1), Вељко Антић 7/1(ИОП 1),Жељко Поповић 

7/2(ИОП 1), Александар Аврамовић 7/3(ИОП 1), Нина Борисављевић 6/2 (ИОП 2), Лазар 

Јаковљевић 6/3(ИОП 2), Милица Јаковљевић 8/3(ИОП 2), Јован Радека 6/1 (ИОП 3)-

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК,наставница Милица Војводић 

Александар Аврамовић 7/3) ИОП 1)-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК,наставница Горица Вељовић 

Лазар Јаковљевић 6/3(ИОП 2), Милица Јаковљевић 8/3(ИОП 2), Нина Борисављевић 6/2 

(ИОП 2), Вељко Антић 7/1(ИОП 1),Жељко Поповић 7/2(ИОП 1)-РУСКИ 

ЈЕЗИК,наставница Ведрана Стојановић.Ове школске године није организована подела 

задужења  за припрему програма за Светог Саву због другачијег организовања наставе и 

опште ситуације у земљи због пандемије вируса Covid-19.Наставници  су планирали 

квалитетнију наставу у складу са постојећим условима. Организована је додатна настава , 

долазили су  ученици који су заинтересовани за додатни рад. Ученици су редовно  

долазили на додатну наставу . Наставница Милица Војводић секцију за енглески језик  је 

држала преко Гугл учионице и водила је  такође Новинарску секцију.Користила су  се 

постојећа наставна средства, у складу са условима рада.Резултати рада су видљиви код 



ученика који су  долазили на допунску наставу,то су ученици петог разреда. Ученици су 

послали радове за Новинарску секцију(песме,састави,занимљивости са часова). 

На такмичењу песника постигнути су следећи резултати: 

СРПСКИ ЈЕЗИК-наставница Марина Бијорац 

1.место-Ана Јаковљевић 8/2 

2.место –Лана Михајловић 6/3 

СРПСКИ ЈЕЗИК-наставница Јелена Игњатовић 

3.место    -Павле Ташић 5/3 

                 -Угљеша Броћиловић 5/3 

У периоду од 30.новембра до 18.децембра 2020.године настава је извођена на даљину. 

Распоред часова ученика, као и наставника,  је остао исти, тј. важећи распоред је остао  на 

снази у оном облику у ком је био и пре преласка на наставу на даљину.Распоред часова 

пројекта Обогаћени једносменски рад  је остао исти. Сви ученици одељења похађали 

наставу од понедељка до петка свакодневно, али на даљину. Није било поделе одељења на 

групе у овом периоду. 

                                                 Стручно усавршавње наставника 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Марина Бијорац 

1.Награда и казна-педагошки избор или нужност,9.-10.10.2020.-ОШ“Павле Поповић“ 

2.Ка савременој настави српског језика и књижевности, 14.11.2020.-онлајн 

Јелена Игњатовић 

1. Ка савременој настави српског језика и књижевности, 14.11.2020.-онлајн 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Милица Војводић 

1.ELTA конференција,11.-12.12.2020. –ELTA Serbia 

2.Школски електронски часопис у служби креативности ученика, 4.11.-9.12.ОКЦ Бор-

онлајн 

3.Introduction to mindfulness for teachers,30.11.-20.12.у организацији 

Transformations:Languages and coaching, Fort Collins, Colorado, The USA 

4. Онлајн обука ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, портал Чувам те, 07.05.2021. 

5. Онлајн обука "Обука за запослене - породично насиље, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, 07.05.2021. 

6. Конференција ,,Bringing Britain into your online class“, SOL Sharing One Language,Девон, 

Уједињено Краљевство,27.2.2021. 

7. Вебинар ,,Sports report”,SOL Sharing One Language,Девон, Уједињено Краљевство, 14. 

мај 2021 

8. ЕЛТА конференција, 21. и 22. мај 2021.- ELTA Serbia 

9. Вебинар ,,From our own correspondent”,SOL Sharing One Language,Девон, Уједињено 

Краљевство, 28. мај 2021. 



10. Вебинар ,,Soul music”,SOL Sharing One Language,Девон, Уједињено Краљевство, 03. 

јун 2021. 

11. ,,Creative writing and speaking activities”,Pilgrims, Кентербери, Уједињено краљевство и 

Eurollingva examination centre, Румунија, 24. - 26. јун 2021. 

Александра Живаљевић 

1.Програм обуке за запослене у образовању/Дигитална учионица/Дигитално компетентан 

наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала.19.4.2021. Министарство просвете,науке и технолошког развоја,Београд. 

2. Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању, 

14.6.2021. Министарство просвете,науке и технолошког развоја, Београд. 

3. Онлајн обука ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, портал Чувам те, 07.05.2021. 

4. Онлајн обука "Обука за запослене - породично насиље, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, 07.05.2021. 

5.Model Lesson for Portal to English 4, 25.2.2021. MM Publications 

6. Model Lesson for Smart Junior 4, 18.2.2021. MM Publications 

Ана Марићевић 

Вебинари 

1.Looking back at 2020-empowering us for 2021.-16.12.2020. у организацији MM publications 

2.G SUITE –израда ефикасних тестова знања и упитника, 27.11. БИГЗ 

3.G SUITE MEET-потпуна интеракција свих учесника наставног процеса,27.11. БИГЗ 

Презентације уџбеника 

1.Презентација уџбеника издавачке куће Klett 18.12.2020.-онлајн 

2.Презентацијa уџбеника издавачке куће Freska 15.12.2020.-онлајн 

3.Презентацијa уџбеника издавачке куће Novi Logos 14.12.2020.-онлајн 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Горица Вељовић 

Вебинари 

1. G SUITE-пречицама до успеха у настави на даљину,9.11.2020. 

2.G SUITE- израда ефикасних тестова знања и упитника, 27.11. БИГЗ 

3.G SUITE MEET-потпуна интеракција свих учесника наставног процеса,27.11. БИГЗ 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Ведрана Стојановић 

Семинари 

1. Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе:годишњи семинар 

за професоре и наставнике руског језика,Славистичко друштво Србије, Руски Дом,  

Београд, 11-12. 02.2021. 

Вебинари 

1.G SUITE- израда ефикасних тестова знања и упитника, 27.11. БИГЗ 

2.G SUITE MEET-потпуна интеракција свих учесника наставног процеса,27.11. БИГЗ 



3.Онлајн презентација уџбеника Руски језик за 8.разред,21.12.2020. –Klett 

                                               Похађање наставе по ИОП-у 

Ученици по ИОП-у нису долазили на допунску наставу.(српски језик,француски 

језик,руски језик)Поједини ученици нису сарађивали током онлајн наставе(Нина 

Борисављевић 6/2-српски језик,руски језик, Вељко Антић-руски језикНикодим 

Марјановић није сарађивао током онлајн наставе-енглески језикМилица Јаковљевић (8/3) 

се веома добро снашла током онлајн наставе,била је мотивисана да ради,јављала се 

,тражила задатке-СРПСКИ ЈЕЗИКАлександар Аврамовић (7/3) слабије се сналазио , али се 

јављао –СРПСКИ ЈЕЗИК 

 Угледни час из француског језика је одложен за друго полугодиште.Резултати рада су 

видљиви код ученика који долазе на допунску наставу,то су ученици петог разреда. 

Наставница Милица Војводић је припремала Школски часопис . 

 

Стручно веће језика је одржало све планиране састанке у другом полугодишту. Распоред 

часова је остао исти као од 1.септембра 2020.Ученици су ишли по групама у школу, група 

А је ишла понедељком, средом и петком , група Б уторком и четвртком. Следеће недеље  

распоред група се мењао.Оперативни план рада је остао исти као за време онлајн наставе 

од 30 11. Договорено је да се додатна и допунска настава, као и једносменски рад држе 

само у школи. Усвојена је одлука да наставници напишу план подршке за неоцењене 

ученике и да доставе директору. 

                                             Презентовање са посећених семинара 

Наставница Милица Војводић је одржала презентацију семинара Дигитални материјали  у 

изради школског електронског часописа.Семинар је одржан онлајн, у организацији ОКЦ 

БОР. 

                                                          Школски часопис 

Наставница Милица Војводић је  у оквиру Новинарске секције припремала Школски 

часопис. Ученици су послали радове за часопис: песме,саставe ,занимљивости са часова. 

Часопис је ,, изашао“ у електронском облику за Дан школе,01.04.2021. 

                                                          

 

 

 Удружење ELTA 

Наставница Милица Војводић  је на ЕЛТА конференцији за наставнике изабрана у  

Управни одбор удружења ЕЛТА, српског огранка међународног удружења за наставике 

енлгеског језика. 

 ИЗБОР ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА 3. И 7. РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022.ГОДИНИ 

Стручно веће   језика изабрало је за школску 2021/2022. годину следеће уџбенике за 3. и  

7. разред: 

СРПСКИ ЈЕЗИК  



1. „Плетисанка“, читанка за 7. разред; Зона Мркаљ, Зорица Несторовић,издавач ,,Клет“ 

2.Граматика 7, Весна Ломпар 

3.Радна свеска уз уџбенички комплет, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, Весна Ломпар 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

“Happy Street 1” –Енглески језик за 3.разред основне школе, аутори Stella Maidment , 

Lorena Roberts,издавач  Oxford University press,the English book 

,,To the top plus 3’’-Енглески језик за 7.разред основне школе,аутори H.Q.Mitchell ,Marileni 

Malkogianni,  издавач Data status 

РУСКИ ЈЕЗИК 

НАШ КЛАСС 3-Руски језик за 7.разред основне школе,аутори Лука Меденица, Мира 

Симеуновић, Бранислав Николић,издавач Завод за уџбенике и наставна средства 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  

Le monde de Léa et Lucas 3-Француски језик за 7.разред основне школе,аутори Данијела 

Милошевић и Милена Милановић, издавач Завод за уџбенике и наставна средства 

        ИЗБОР ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА 4. И 8. РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022.ГОДИНИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

1.''Цветник'', читанка за осми разред основне школе; Зона Мркаљ, Зорица 

Несторовић,издавач ,,Клет’’ 

2.Граматика, српски језик и књижевност за осми разред основне школе; Весна Ломпар 

3.Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик и књижевности за осми разред; Весна 

Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

“ Family and friends 2”-Енглески језик за 4,разред основне школе, аутор Naomi Simmons,  

издавачка кућа Нови Логос.  

Project 5-Енглески језик за 8.разред основне школе,издање Serbian edition,аутор ј Tom 

Hutchinson,издавач –Oxford University press,заступник за Србију-The English book 

РУСКИ ЈЕЗИК 

НАШ КЛАСС 4-Руски језик за осми разред основне школе,  издавачка кућа ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ. Аутори су Мира Симеуновић,Лука Меденица, Бранислав Николић. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Le monde de Léa et Lucas 4-Француски језик за осми разред основне школе, други страни 

језик, 

четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са радном свеском и компакт диск), 

аутори: 

Милена Милановић и Данијела Милошевић,издавач ЗАВОД ЗА  УЏБЕНИКЕ 

 

                                                    

Угледни,огледни часови 



Наставница руског језика Ведрана Стојановић одржала је угледни час у петом разреду,у 

одељењу 5/3 24.5.2021.  

Тема: НАПИТКИ 

Наставна јединица: « И я там был,мёд-пиво пил...»-из истории русских напитков. 

Литература:С Россией на «ТЫ», Сценарии уроков по русскому как иностраному,Войчек 

Сосновски,Магда Тульска-Будзак,-М:Русский язык,Курск,2014. 

Угледном часу присуствовали су: Јела Стевановић-директор школе,Весна Рудић –педагог, 

Александар Давидовић-наставник математике 

                                                        Разредни испити  

 Одржани су разредни испити из француског језика,енглеског,српског и руског 

језика.Разредне испите из француског језика су полагале следеће ученице: 

Срна Божић 5/2-оцена одличан (5), датум полагања 17.6.2021. 

Анђелка Поповић -8.разред,ОШ „Кнез Сима Марковић“ Барајево,оцена добар (3),датум 

полагања 17.6.2021. 

Ива  Лукић  -7.разред,ОШ“Кнез Сима Марковић“ Барајево,оцена врло добар (4), датум 

полагања 17.6.2021. 

СРПСКИ  ЈЕЗИК 

Разредни испит из српског језика полагао је ученик Далибор Максимовић 8/2  и добио је 

оцену 2, датум полагања испита 22.6.2021. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разредни испит из енглеског језика полагао је ученик Далибор Максимовић и добио је 

оцену довољан (2),датум полагања 22.6.2021. 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Разредни испит из руског језика полагао је ученик Далибор Максимовић 8/2 и добио је 

оцену врло добар (4).датум полагања 22.6.2021. 

 На крају другог полугодишта сви часови су реализовани, негативна оцена је из руског 

језика у одељењу 7/1,ученик Никола Мирковић се упућује на поправни испит из руског 

језика.                                          Предлог поделе одељења и задужења 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Јелена Јовановић- литерарна секција,одељења 8/1,8/2 

Јелена Игњатовић-рецитаторска секција,одељења 5/2,5/3,7/1,7/2 

Марина Бијорац –драмска секција, одељења 5/1,6/1,6/2,7/3 

Јелена Кнежевић –литерарна секција, 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Милица Војводић-новинарска секција,секција енглеског језика,иста одељења као и 

прошле године 

Ана Марићевић-одељења 5.разреда 

Александра Живаљевић-иста одељења као и прошле године 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Ивана Јовановић-одељење 6/1 



Ведрана Стојановић-одељења 6/3,7/1,7 2/3,,8/1,8 2/3 и одељења 5.разреда 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Горица Вељовић –секција француског језика,иста одељења као и прошле године, нова 

одељења петог разреда 

Руководилац Стручног већа језика за следећу школску годину је Ана 

Марићевић,наставница енглеског језика. 

 


