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Одлуке и закључци по тачкама дневног реда седнице: 

 

1. Допис за ОШ - Школа новца за основца 

Допис за ОШ - 

Школа новца за основца.pdf
 

Чланови Тима учествују на реализацији пројекта ,,Школа новца за основца'' чији је циљ 

увођење и развој финансијске писмености ученика основних школа. 

У оквиру Пројекта, имајући у виду да се од 21. до 25. марта 2022. године обележава Светска 

недеља новца, чланови Тима према сопственом избору организоваће пригодне активности 

којима се оствариваће наведени циљ и приредиће пригодно јавно представљање активности 

које реализују у оквиру Пројекта.     

Координатор Тима, директор школе Јела Стевановић, доставиће примере добре праксе из 

области  финансијске писмености надлежној школској управи ради формирања базе примера 

добре праксе у циљу промоције школских активности, као и селекције за постојећу 

конференцију. 

Активности чланова Стручног тима за Обогаћени једносменски рад у школској 2021/2022. 

години, а у оквиру финансијског описмењавања, су следеће: 

 Акција ,,Добра дела у школи 1“, реализована од 29. 09. до 04. 10. 2021. године. У 

организацији Тима, шаховског удружења Вранић, ЦОТК Јелек и омладинског 

оркестра КУД-а ,,Светозар Марковић“ из Новог Сада осмишљена је акција 

дружења под називом ,,Дечје поподне“. Манифестација је имала разне садржаје 

који су се одвијали на платоу испред Дома културе у Вранићу. Официјелни део 

најаве садржаја је давала водитељка програма из Центра за културу Барајево. 

Шаховска радионица На пољу шаховских фигура се представила симултанком- 

јавним часом, заједно са шаховским удружењем Вранић. Продајну изложбу 

Веселе радионице је обишао и похвалио велики број посетилаца. Манифестација 

,,Дечје поподне“ је попримила обрисе добрих дела у школи јер је целокупан 

износ од продајне изложбе Веселе радионице уплаћен на жиро-рачун са 

назнаком ,,За Вањину победу“.  

За Вањину 

победу.pdf
 

 Учешће на конкурсу ,,Нова година у знаку филантропије“ под покровитељством 

Ане и Владе Дивца, децембар 2021. године. Заједничким радом три радионице: 

У свету боја и облика (реализатор Сузана Јевтић),  Креативне радионице 

(реализатор Рада Ђукић Петровић) и Веселе радионице (реализатор Равијојла 

Шарчевић), успешно је реализован пројекат, у сарадњи са ученицима и 

наставницима, на продајној изложби 24. 12. 2021. године. Све три радионице су 

добиле потрошни материјал у вредности 25 000, 00 динара. Одлучено је да се 

део новца преда тетки (законском старатељу) наше ученице из 62 која је остала 

без родитеља. 

 



Признаница за 

С.Т. 6-2.pdf
 

 Планира се спортски догађај у оквиру обележавања Дана школе у периоду од  

11.30 до 13.00 (нема скраћења часова наставе). Сви купују карту код благајнице 

Тима, Марије Станковић, деца 50 динара, а одрасли 200 динара), а накнадно ће 

бити одлучено у коју сврху ће бити утрошена добијена средства. Манифестација 

ће почети интонирањем државне химне. Након тога ће школски бенд са четири 

нумере које ће певати ученици наше школе и једна нумера на флаути, као и 

гимнастичарска вежба на партеру ученице која је наступала на градском 

такмичењу. На два постављена терена ће играти ученици и колеге, мора се доћи 

у спортској опреми. У првом мечу играју колеге између себе и ученици између 

себе. Други меч ће играти ученици против наставника. По одиграним мечевима 

ће бити додела медаља за освојена места.  

 Радионице Тима: Креативна радионица (реализатор Рада Ђукић Петровић, 

Шиљаковац), У свету лепе речи (реализатор Јадранка Мацура, Мељак) и 

Пробуди креативца у себи (реализатор Ирина Стефановић, Мељак) планирају да 

организују продајну изложбу ученичких радова- Ускршњи вашар, 21. априла 

2022. године.  

Све примере добре праксе координаторка Тима ће проследити, по датој пропозицији, 

надлежној школској управи и надлежном саветнику.  

 

2. Европски квиз новца 

 

Пријављивање 

ученика- Европски квиз новца.pdf
       

Пријавни лист, 

Европски квиз новца.docx
      

ПИСА- Приручник 

за финансијску писменост.pdf
 

 

Пријавни лист 1, 

Европски квиз новца.docx

Пријавни лист 2, 

Европски квиз новца.docx

Пријавни лист 3, 

Европски квиз новца.docx
 

 

Пријавили смо ученике за такмичење у Европском квизу новца предвиђено за 14. април 

2022. године у 14.30, који служи за стицање знања из области финансија и економије са 

циљем подизања нивоа финансијске писмености младих. Наставник ментор који ће 

радити са ученицима је Александар Давидовић, реализатор радионице Чаробни свет 

бројева.  

Саставни део пројекта подразумева преко 10 квизова по различитим областима који су 

намењени ученицима за вежбање у учионици, у оквиру Једносменског рада, за 

унапређивање нивоа финансијске писмености.                                                                              

 

 

 

 



3. Разно 

СВАШТА УМЕМ, 

СТВАРНО УМЕМ ....doc
 

Радионица Драма- поклони се и почни учествује у пројекту ,,Свашта умем, стварно 

умем...“. Планирано је да за Дан школе, 01. априла, буде припремљен, монтиран и 

снимљен материјал ,,Вранић за Врање“.  

Ова активност подразумева увежбавање говора, скечева и рецитација, у оквиру 

радионице Драма, поклони се и почни из српског језика – култура говора и писања, 

богатство шумадијско-војвођанског и призренско- тимочког дијалекта ( на задату тему 

и текст, са елементима и мотивима врањанског дијалекта и специфичности поднебља). 

Након тога следи обједињавање свих сегмената у логичку целину и снимање трајног 

документа (или у сали или на отвореном).  

На крају, дводневни одлазак свих учесника у Врање, ради презентације и промоције, јер 

се врањански обичаји и начин живота, историја и култура, доста разликују од 

шумадијских. Посетићемо Основну школу ,,Вук Караџић“, Гимназију ,,Бора 

Станковић“ у Врању, као и родну кућу Боре Станковића, а имаћемо и стручног водича 

који ће нас упознати са лепотом и раскошном традицијом врањанског краја. Све 

активности ћемо реализовати под слоганом/ мото:  

Вранић за Врање.  

Све активности реализоваће се до новембра месеца 2022. године. 

 

 

 

 

Седница је завршена у 20.14. 

 

 

 

 

 

 

Записничар, 

Ирина Стефановић 
 

Координатор Тима за 

Обогаћени једносменски рад,  

 

     М.П.  

  Јела Стевановић, директорка  

 


