
СТРУЧНИ ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И УЧЕНИЧКО 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Новоосновани Тим за међупредметне компетенције и ученичко предузетништво је ове 

школске године радио у саставу: 

 Илија Спасојевић, наставник музичке културе- координатор Тима, 

 Љиљана Каличанин, наставник разредне наставе, 

 Александра Јованић/ Гордана Ђокановић, наставник разредне наставе, 

 Николај Вуковић, наставник верске наставе, 

 Бојана Ивковић, наставник разредне наставе 

 Јела Стевановић, директор школе. 

 

У школској 2018/19. години Тим је реализовао следеће активности: 

Годишњим извештајем предузетничких секција и активности утврђено је да је у 

наведеном периоду успешно реализовано шест журки ученика старијих разреда, којима је 

у потпуности остварен циљ превенције вршњачког насиља. Уз подршку Савета родитеља, 

школа је умела да препозна ученичке потребе за дружењем након часова, те је овај вид 

ваннаставних активности доприносио не само превенцији вршњачког насиља, већ и 

кохезији, солидарности и квалитетном начину употпуњавања слободног времена ученика. 

Такође, успешно је реализована и Недеља спорта којом је промовисано бављење 

спортом и здрав начин живота. Ученици наше школе радо учествују на разноврсним 

спортским такмичењима, те је Недеља спорта проистекла из њихове жеље да се баве 

спортом, међусобно такмиче и друже у својој школи. Манифестација је била посећена и 

веома успешна. 

 Еколошка секција одржала је две акције прикупљања рециклажног материјала, 

једну по полугодишту. Ученици наше школе имају развијену свест о очувању животне 

средине, те су свесрдно учествовали у обе акције доносећи залихе рециклажног 

материјала (чепове, лименке, стари папир).  

 Како ученици наше школе често учествују на литерарним конкурсима, надарени за 

писање поезије и прозе, јавила се потреба за постојањем школског часописа који ће 

објављивати радове ученика, али и нудити садржаје примерене њиховом узрасту. Тако је 

настао Школски забавник, који је најпре добио своје електронско издање, а потом и 

штампано.  



 Рад Веселе радионице управљан је према значајнијим датумима у нашем календару. 

Тако је одржано неколико продајних изложби ове секције – за Светог Саву, 

међуопштинско такмичење Полигон спретности, Дан школе, Посело. Радом у оквиру 

секције, као и продајом уникатних производа, ученици наше школе упознају основе 

предузетништва. Продајне изложбе су биле успешне, а ученици веома заинтересовани за 

укључивање у ову секцију. 

 Павлов шпајз, лични печат школског предузетништва, презентовао је свој уникатни 

производ на продајној изложби Веселе радионице, поводом Дана школе. Ушећерене јабуке 

красила је налепница коју је осмислила ученица 8/1 Теодора Митић, а коју су изабрали 

чланови шире локалне заједнице путем друштвених мрежа. Ученици су и на овај начин 

упознали основе предузетништва. 

Реализован је и концерт разноврсног карактера под називом Посело 31. маја 2019. 

године, са почетком у 18 часова. У организацију и реализацију Посела били су укључени 

запослени школе (Илија Спасојевић – наставник музичке културе, Борис Бубало – 

наставник физичког васпитања, Душан Биочанин – домар, Ања Пешић – наставница 

руског језика, Милица Војводић – наставница енглеског језика, Бојана Ивковић – 

професор разредне наставе), као и Ученички парламент, Савет родитеља, Весела 

радионица, шира локална заједница и ученици-извођачи. Замисао којом смо се руководили 

при организацији била је да у специфичну семи-урбану средину унесемо дух рок и поп 

музике која стилски и жанровски одговара едукативном моделу и квалитету који се 

супротставља поплави шунда и кича који перманентно утиче на младе, будући да је 

младима од виталног значаја да се упознају и са квалитетним садржајима који развијају 

сопствени здрав став према животу, а који треба да их подстакне на размишљање о 

здравом разуму, пријатељству, апатији, љубави, солидарности. Манифестација је била 

донаторског карактера, а подразумевала је садржаје у којима су ученици показали своје 

потенцијале у области музике, плеса и глуме. У Дому културе у Вранићу угостили смо 111 

посетилаца.  

Том приликом прикупљено је 97 250 динара донацијама и улазницама. 

Прикупљени новац утрошен је за куповину миксете и два микрофона, у поменутој 

вредности, чиме је омогућено коришћење музичке опреме при реализацији разноврсних 

приредби и догађаја у школи.  



 

 


