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1. Област планирања и програмирања рада школе 

 У оквиру овог подручја рада учешће у изради одређених сегмената Годишњег плана 

рада школе и Извештаја о раду школе.   

 Прикупљање података од Стручних већа,финансијске службе и планирање набавке 

потрошног материјала ,наставних средстава и опреме(заједно са директором.) 

2. Организационо – стручни послови 

 Организација, праћење и решавање свакодневних проблема образовно васпитног 

рада школе(реализација  наставе,измена распореда часова,налажење замене за 

одсутне наставнике,замена одсутних наставника...)     

 Учешће у организацији иницијалног,пробног и завршног тестирања ученика осмог 

разреда,тестирање ученика четвртог и седмог разреда. 

 Организација(технички део)приредби,прослава,представа и предавања у школи.  

 Реализација послова око ученичких излета, ескурзија и наставе у природи. 

3.   Педагошко-инструктивни и саветодавни рад 

 Повремено вршила увид у рад наставника посећивањем часова,пружањем помоћи 

наставницима везано за сарадњу са ученицима и родитељима. 

 Пружање помоћи наставницима у планирању наставе. 

4.  Аналитичко – евалуативни рад 

 Анализа и праћење реализације глобалних и оперативних планова. 

 Анализа реализације Годишњег плана рада школе 

 Анализа резултата рада на крају класификационих периода. 

5. Рад у стручним и другим органима школе 

 Учешће у раду Наставничког већа,Одељењских већа,Педагошког колегијума. 

  Учешће у раду Тима за инклузију,Тима за заштиту ученика од насиља,Тима за 

самовредновање,Ученичког парламента.    

  Учешће у раду Савета родитеља   

6. Сарадња са друштвеном средином, стручним и надзорним органима 

 Сарадња са Министарством просвете,Градским и општинским  секретаријатом(план 

уписа,такмичења ученика,извештаји,размена информација...) 

 Сарадња  са инспекцијским службама(противпожарна заштита,санитарна 

инспекција,комунална инспекција...)  

 Сарадња са Полицијским одељењем Сремчице.  

 Сарадња са Домом здравља. 

 Сарадња са Домом  за децу и омладину ометену у развоју. 

 Сарадња са туристичким агенцијама. 

 Сарадња са средњим стручним школама(организовање презентација) 

7. Педагошка документација о раду школе 

 Прегледање и праћење уредности вођења педагошке документације наставника.                                                                                                                          

Помоћник директора:  Светлана Шћепановић 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 



2 
 

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Педагошки колегијум је одржао четири седнице у школској 2017/2018. години 

-Прва седница одржана је 28.8.2017. израђен је план активности Педагошког колегијума, 

утврђени су термини класификационих периода и одржавања одељењски већа и 

родитељских састанака. Утврђен је распоред писмених и контролних задатака. Постигнут 

договор и донете одлуке о изради индивидуалних планова рада. Разматран је Акциони 

план ШРП-а. 

-Друга седница одржана је 21.12.2017. донети су нови ИОП- и на предлог Тима. 

Усаглашени су критеријуми према ученицима који ремете наставу 

-Трећа седница одржана је 9.3.2018. Анализирани су ефекти примене ИОП-а и тромесечно 

је вреднован. Одређен је термин трећег класификационог периода и распореди контролних 

задатака. Педагог је поднела извештај о раду ментора и приправника. Такође је поднет 

извештај о праћењу вредновања у настави. Поднет је извештај о сталном стручном 

усавршавању запослених за прво полугодиште и професионалној орјентацији ученика 

-Четврта седница одржана је 22.8.2018. анализирана је оствареност планираних активности 

у школској 2017/2018. години. Дат је предлог за израду плана рада Педагошког колегијума 

за нову школску годину. Анализирана је примена индивидуалних планова рада. 

Анализирано је постигнуће на завршном испиту. 

 

Директор 

Ана Бошковић 
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3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

(психолога  и педагога школе) 

Педагог и психолог су у току школске 2017/18.године реализовале свој план и програм 

рада. Поред планираних реализоване су и друге активности за којима се указала потреба 

или изненадно пружила могућност за реализацију. 

Припреме за почетак школске 2017/18.године 

Уочи почетка школске године извршенo је распоређивање  новоуписаних ученика и 

ученика поноваца и формиранa су одељења првог разреда. У сачињавању новог Акционог 

план школског развојног планирања за школску 2017/18.годину активно су учествовала 

оба стручна сарадника. Педагог је израдила распоред часова. Психолог је припремила теме 

за часове одељењског старешине у свим разредима. Пружена је помоћ учитељима и 

наставницима који имају децу са посебним потребама у писању мишљења за интерресорну 

комисију. Такође је пружена помоћ педагошком асистенту у изради плана рада за ову 

школску годину. Урађени су статистичких извештаја за потребе школе и Школске управе. 

Биле смо ангажоване у изради Годишњег плана рада школе. Учествовале смо у изради 

плана стручног усавршавања наставника. Учествовале смо у формирање група продуженог 

боравка. Присуствовале смо пријему првака и извршиле прозивку ученика. Координирале 

између учитеља 4. разреда и будућих ОС петог разреда. Извршиле унос података у оквиру 

информационог система Доситеј, модула настава. Педагог је заједно са директором школе 

израдила структуру 40-то часовне радне недеље. 

Рад са родитељима и ученицима 

Психолог је одржала предавања на родитељским састанцима првог разред о почетку 

школовања и адаптацији ученика на школу. У току школске године накнадно су тестирани 

ученици који су каснили са уписом, као и новоуписани. Пратиле смо процес адаптације 

ученика првог разреда и прилагођавање новоуписаних на нову средину. Психолог и 

педагог су у октобру посетиле часове у првом разреду, а од самог почетка обављан је 

саветодавни и инструктивни рад са учитељима у вези са адаптацијом ученика на школу. 

Постојала је посебна потреба за пружање помоћи учитељима првог разреда због ученика 

који су напредовали са тешкоћама и у раду са којима су примељени ИОП-и. Такође је 

подршка била потребна у раду са са ученицима који су испољавали неприхватљиве облике 

понашања, као и њиховим родитељима. 

        Континуирано се радило са ученицима који су имали проблеме у понашању и учењу, 

као што је реализован и редован саветодавни радса њиховим родитељима. Посебна пажња 

посвећена је  раду са ученицима који су осим ових проблема имали и проблеме емотивне 

природе. 
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Праћење напредовања ученика 

На крају класификационих периода, на крају 1. полугодишта, као и на крају 

школске године извршена је детаљна анализа успеха и владања ученика по предметима, 

одељењима, разредима и на нивоу целе школе. Презентовале смо успех ученика на крају 

класификационих периода Наставничком већу, Школском одбору, Савету родитеља школе 

и Ученичком парламенту. Извршено је испитивање узрока неуспеха ученика који су имали 

велики број недовољних оцена, предузете су мере за побољшање њиховог успеха кроз 

сарадњу са родитељима и предметним наставницима. 

Педагог је учествовала на родитељским састанцима 7/1- примедба на рад 

наставника математике и 3/2 – представљање новог учитеља и заједничком родитељском 

састанку за родитеље ученика осмог разреда поводом завршног испита. 

Биле смо део Тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања и 

активно учествовале у његовом раду, као и у реализацији васпитно-дисциплинских 

поступака. 

Презентација школе 

Оба стручна сарадника учествовала су у презентацији наше школе на родитељском 

састанаку у Предшколској установи „Горица“ и за ту прилику припремиле плакат и 

флајере. Учествовале смо у организацији и реализацији Отвореног дана школе за родитеље 

будућих првака. 

Педагог школе је активно сарађивала са администратором школског сајта у 

ажурирању вести о раду школе. 

Посете часова и ваннаставних активности 

Посећено су 105 часова редовне наставе, у оквиру праћења рада нових наставника, 

наставника приправника, редовних и ванредних посета, посета часова провере 

савладаности програма за лиценцу и посета угледних/огледних часова. Посебна је пажња 

посвећена посети часова нових наставника и оних који су имали проблеме у свом раду. 

Пратиле смо активности у оквиру програма „Основи безбедности деце“ у 4. и 6. 

разреду. Посебно смо задовољне организованим угледним часовима интегративне наставе 

којих је било укупно седам и који представљају пример добре праксе са којом ћемо 

наставити. 
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Учествовале смо у раду Ученичког парламента: извештавање о успеху и владању 

ученика на крају класификационих периода – педагог, предавање „Насиље“ – психолог; 

праћење радионице „Дискриминација“. 

 Стручни сарадници су присуствовали и укључивали се у многе 

манифестације организоване од стране школе: Пријем првака, обележавање Дечије 

недеље, прослава Дана школе – Осмоновембарски фестивал, хуманитарне акције, 

Најраспеванија одељењска заједница, Светосавска приредба, Општинско такмичење из 

математике, Школско такмичење из историје.  

Такође смо оранизовале и учествовале у манифастацијама реализованим од стране 

других организација у школи: пројекат „Буди сит, буди фит“, предавање о пубертету DNA 

Global group, предавање МУП-а о употреби наркотика за све родитеље ученика осмог 

разреда, радионице за ученике: „Електронско насиље“, Моје здравље и ја“, Дувански дим“, 

„Физичка активност“, Исхрана“  у организацији Црвеног крста Чукарице, конференција 

„Реци не вршњачком насиљу“ са ученицима представницима Ученичког парламента, 

презентација Алжира, у сарадњи са АISEC-ом, презентација Аикида за ученике седмог 

разреда, организација ликовне радионице „Полиција у служби грађана“ презентација 

Музичке школе „Ватрослав Лисински“, радионица „Тинејџерски ставови о школи“ кроз 

промоцију књиге „Мушки дневник“, „Еко радионица“ за ученике првог разреда, 

организовање радионице „Умовање“ засновано на књизи „Песак и звезде – приче за 

оштрење ума“, завршни концерт и испраћај осмака. 

Педагог је са ученицима члановима Ученичког парламента остварила посету 

„Музеју Вука и Доситеја“ и посету позоришту – представа „Ромео и Јулија“; пратила је 

ученике трећег разреда на једнодневном излету, а психолог ученике петог разреда. 

Психолог је, такође,  учествовала је у реализацији наставе у природи у Врњачкој Бањи са 

одељењима четвртог разреда,  као пратилац групе. 

Одражани часови 

Кроз рад на часовима одељењског старешине и у оквиру часова са одељењским 

заједницама обрађене су многе пригодне теме које су пружале помоћ ученицима у учењу, 

решавању конфликата, изграђивању ставова према болестима зависности, теме у оквиру 

Програма подршке ученицима у процесу учења и уписа ученика у средњу школу.  

Психолог је одржала 28, а педагог 12 часова обрадивши пригодне теме у раду са 

ученицима. 
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Педагошко-инструктивни рад 

Пружале смо подршку младим наставницима и приправницима у раду, биле у 

комисијама за проверу савладаности програма за лиценцу. Психолог је била ментор 

приправнику волонтеру  до марта 2018. Педагог је активно сарађивала са наставницима 

менторима, пружајући им помоћ у менторству. 

Са новим наставницима и наставницима-приправницима, као и наставницима који 

су имали проблеме у реализацији наставе у појединим одељењским заједницама обављан 

је саветодавни рад због пружања помоћи: у припреми за час, организовању рада на часу, 

оцењивању, пружању помоћи у педагошком приступу ученицима с проблемима (у 

понашању и учењу), вођењу педагошке документације. Посебна је пажња посвећена 

наставницима на замени, било је више пропуста у раду, па су поједини наставници 

захтевали врло конкретну подршку и праћење. 

Посебна пажња посвећена је раду са Стручним већем наставника математике ради 

доношења мера и превазилажења неуспеха ученика у оквиру овог наставног предмета. 

Значајна подршка пружана је одељењским старешинама и наставницима ученика 8. 

разреда  који су имали више различитих проблема у понашању и учењу. 

Психолог је организовала стручно предавање на Наставничком већу „Тешкоће 

услед живота у социјално нестимулативној средини“. Педагог је организовала интерну 

едукацију за наставнике „Технике учења“ (8 сати), као и инструктивни рад са дежурним 

наставницима и супервизорима за реализацију завршног испита. 

Инклузија 

Учествовале смо у раду Стручног тима за инклузивно образовање и ИОП тимова – 

израда ИОП-а, праћење реализације и израда извештаја о реализацији. Такође смо пружале 

сталну помоћ наставницима у примени индивидуализације, са ученицима који имају 

тешкоће у учењу. Психолог је нарочито била ангажована у оквиру ових активности, 

посебно у прикупљању педагошке документације и сарађивала са  Интерресорном 

комисијом и ОШ“Милоје Павловић“. 

 Континуирано смо сарађивале са специјалним педагогом и педагошким асистентом. 

Сарадња се огледала у организацији рада, пружању помоћи и препорука за рад са 

појединим ученицима, консултацијама као и праћењу рада педагошког асистента. 
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Професионално информисање 

Реализација програма професионалног информисања остварена је кроз различите 

активности: часови одељењског старешине, индивидуални разговори, редовно 

информисање ученика преко огласне табле, испитивање професионалних интересовања 

ученика, презентација средњих школа и упућивање ученика на сајмове образовања и 

„отворена врата“ средњих школа. 

У раду Тима за ПО учествовала су оба стручна сарадника. У свим одељењима 

8.разреда психолог и педагог реализовале су теме из области професионалне оријенатције 

на часовима одељењског старешине. Пружале смо помоћ ученицима у оквиру 

индивидуалних разговора. Психолог је реализовала тест прорфесионалног интересовања 

(121 ученик) и обавила саветодавне разговоре са тим ученицима. Одређеном броју ученика 

препоручено је да се обрате  Националној служби за запошљавање.  

Учествовале смо у организацији и присуствовале презентацији занимања родитеља 

на часовима одељењских старешина у свим одељењима осмог разреда и Ученичком 

парламенту. 

Педагог је припремила и реализовала презентацију на заједничком родитељском 

састанку за родитеље ученика осмог разреда у вези са завршним испитом.  

Извршиле смо промоцију Сајмова образовања, како бисмо што већи број ученика 

мотивисале да га посете. Ученици осмог разреда могли су да се информишу преко посебно 

намењене огласне табле о различитим профилима у средњим школама и терминима 

„Отворених врата“ у њима. Организоване су презентације следећих средњих школа: 

„Средња школа“ Барајево,  ССШ“Дрвоарт“, „Дрвоарт“ , Средња школа “Доситеј“. 

 Стручни сарадници су пружали помоћ ученицима и родитељима  у вези са 

припремом и процедуром полагања мале матуре. Усмеравале смо ученике, према њиховим 

могућностима и постигнућима, приликом попуњавања листа жеља. Биле смо чланови 

Школске уписне комисије и активно учествовале у свим фазама реализације пробног и 

завршног испита.  

Спровођење тестирања и истраживања  

Иницијално тестирање ученика  5 и 7. разреда из српског језика у  организацији 

Завода за вредновање квалитета образовања, информисање, спровођење и координација 

активности у школи. 

Иницијална тестирања из осталих предмета – координација и обрађивање резултата, 

доношење мера 
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Тестирање првака - април, мај и јун посвећени су тестирању будућих првака, којих је 

укупно било 107.  Извршена је процена социјалне, емотивне и интелектуалне зрелости за 

полазак ушколу.Психолог је сачинила извештај са којим је  упознала Наставничко веће. 

Упитник „Бављење спортом“ – реализовање упитника прослеђеног из Школске управе 

Анкетирање ученика за изборне и факултативне предмете. 

Пробни тест за ученике 8. разреда- организација и координација у реализацији овог 

тестирања. 

Завршни испит – биле смо чланови Школске уписне комисије и учествовале у свим 

активностима у спровођењу истог. 

Сарадња са другим институцијама 

 Сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања 

 Сарадња са Центром за социјални рад.  

 Сарадња са Општином Чукарица 

 ОШ“Милоје Павловић“ 

 Интерресорна комисија 

 Сарадња са Развојним саветовалиштем у Жаркову 

 Сарадња са МУП-ом 

 Сарадња са Удружењем грађана „Креатива плус“ 

 Сарадња са AISEK-ом 

 Сарадња са Домом здравља „Др Сима Милошевић“ 

 Сарадња са Педагошким друштвом Србије 

 Сарадња са Предшколском установом Горица 

 Сарадња са средњим школама  

 Сарадња са Међународном полицијском асоцијацијом 

 Предшколска установа „Мудрица и Добрица“ 

 Удружење „Дечије срце“ 

 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

 Учитељски факултет Београд 

 AISEC 

Стручно усавршавање  

Акредитовани програми: 

 „Школско законодавство 1“ (8 сати) 

 „Школско законодавство 2“ (8 сати)  

 „Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља“(16 сати)- педагог 

 „Обука наставника за остваривање програма наставе и учења“ (16 сати) 
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Стручни скупови: 

 „Хранитељство као облик заштите деце која не живе са својим родитељима, 

сарадња институција као предуслов подршке детету“ психолог 

 „Презентација рада ОШ“Милоје Павловић“ психолог 

 

Остале активности 

Биле смо чланови Школске уписне комисије и активно учествовале у свим фазама 

реализације пробног и завршног испита. 

 Педагог школе је организовала и израдила план часова предметних наставника у 

4.разреду. Такође, израдила је распоред часова, као и више корекција током школске 

године. 

Психолог и педагог школе: 

                                                                                Јелица Грковић Жељана Позојевић - Корин 

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 
 

У школској 2017/18.  години библиотека је била отворена за рад са корисницима сваког 

радног дана од 9-16 часова. 

Преглед коришћења библиотеке у првом полугодишту 2017/18. године: 

Број позајмљених књига по одељењима: 

 

I/1 

- 

I/2 

22 

I/3 

55 

I/4 

20 

I/5 

27 

II/1 

102 

II/2 

31 

II/3 

60 

II/4 

150 

II/5 

141 

III/1 

55 

III/2 

39 

III/3 

84 

III/4 

37 

III/5 

63 

IV/1 

41 

IV/2 

62 

IV/3 

46 

IV/4 

47 

IV/5 

65 

V/1 

28 

V/2 

25 

V/3 

50 

V/4 

36 

V/5 

23 

VI/1 

11 

VI/2 

14 

VI/3 

4 

VI/4 

8 

VI/5 

13 

VII/1 

22 

VII/2 

14 

VII/3 

13 

VII/4 

28 

VII/5 

23 

VIII/1 

4 

VIII/2 

- 

VIII/3 

19 

VIII/4 

13 

VIII/5 

16 
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Коришћење библиотеке у другом полугодишту 2017/18. 

I/1 

44 

I/2 

49 

I/3 

148 

I/4 

104 

I/5 

58 

II/1 

48 

II/2 

48 

II/3 

48 

II/4 

69 

II/5 

56 

III/1 

16 

III/2 

15 

III/3 

27 

III/4 

20 

III/5 

17 

IV/1 

62 

IV/2 

6 

IV/3 

26 

IV/4 

29 

IV/5 

45 

V/1 

6 

V/2 

17 

V/3 

16 

V/4 

10 

V/5 

13 

VI/1 

23 

VI/2 

16 

VI/3 

17 

VI/4 

3 

VI/5 

4 

VII/1 

12 

VII/2 

2 

VII/3 

16 

VII/4 

13 

VII/5 

8 

VIII/1 

7 

VIII/2 

7 

VIII/3 

5 

VIII/4 

6 

VIII/5 

8 

 

У библиотеку је током школске 2017/18. било уписано укупно 726 ученика. 

Корисници библиотеке –  

ученици 

Нижи   разреди             427 

Виши разреди             299 

Укупно             726 
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Остали послови током школске године: 

- Наручивање и дистрибуција бесплатних уџбеника за посебне категорије ученика 

- Набавка нових наслова књига: укупно приновљено:  355 књига                           

- Библиотечка обрада нових наслова;  

- Уношење нових наслова у Алфабетски каталог; 

Рад на популаризацији читања: 

Трећу годину за редом одржана је акција Пирамида читањау којој је учествовало 15 

ученика, 

Рад Библиотекарске секције; 

Сусрет са писцем – у организацији општине Чукарица организован је сусрет са писцем за 

децу Душаном Пејчићем који је представио књигу Мушки дневник ученицима 7. разреда  

и одржао радионицу за ученике 3. разреда 

У холу школе одржана је изложба нових књига у библиотеци. 

Ревизија школске библиотеке: 

У фебруару и марту обављена је редовна ревизија школске библиотеке. 

Стручно усавршавање:  

семинар Одрастање без алкохола секти дроге коцке и насиља, присуство скупштини 

Друштва школских библиотекара 

Остало: 

-  административни послови за УП, НВ 

- други послови по налогу директора   

- вођење Актива школских библиотекара основних школа општине Чукарица 

 

Библиотекар 

Биљана Јовановић 
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5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПЕЦИЈАЛНОГ ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ   2017/18. ГОДИНУ 

 

На реализацији годишњег плана, рађено је самостално као и у сарадњи са П-П службом, 

директором, помоћником директора, одељенским старешинама, наставницима и 

педагошким асистентом. Специјални педагог је био члан комисије у 3 наврата када су 

покренути васпитно-дисциплински поступци (1 ученик 5. и 2 ученика 8. разреда). Што се 

тиче стручних органа школе, поред координисања Тимом за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, учешће је било актуелно и у раду Одељенских већа, 

Наставничког већа. Рађено је на унапређењу школског плана у делу који се односи на 

насиље и социјалну подршку.  У 5 наврата су праћени и анализирани угледни часови : 

техничког и информатичког образовања,немачког језика, укључујући 3 часа интегративне 

наставе: географије и енглеског језика, руског и немачког језика,као и верске наставе и 

српског језика.  Што се тиче екстерног стручног усавршавања, савладан је програм обуке 

на 3 семинарa.  

Активности специјалног педагога поред оних које су везане за превенцију и сузбијање 

насиља биле су: 

- изучавање и рад на примени новог Закона о основама система образовања и васпитања и 

Закона о основном образовању и васпитању 

- саветодавни рад са ученицима који су испољавали проблеме у социјалном и 

емоционалном функционисању( 2 ученика 1. разреда, 3 ученика 3. разреда, 2 ученика 5. 

разреда, 4 ученика 6. разреда, 6 ученика 7. разреда и 2 ученице 8. разреда) 

 - саветодавни рад са родитељима ученика (родитељи 1 ученика 1. разреда, 2 ученика 5. 

разреда, 1 ученице 6. разреда, 3 ученика 7. разреда, 1 ученице 8. разреда) 

- мотивациони рад са ученицима на успешном извршавању школских обавеза (2 ученика 1. 

разреда, 1 ученица 3. разреда, 2 ученика 4. разреда, 4 ученика 5. разреда, 2 ученика 6. 

разреда, 3 ученика 7. разреда, 3 ученика 8. разреда) 

- сарадња са педагошким асистентом: помоћ у учењу ученику 4. разреда, ученику 5. 

разреда и код 4 ученика 6. разреда; саветодавни рад у вези приступа ученици 3. разреда 

која је испољила агресивност 

- помоћ у учењу: 2 ученика 7. разреда 

- саветодавни рад на превенцији болести зависности: 1 ученик 8. разреда и 1 ученик 5. 

разреда 
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- учешће у анкети о болестима зависности за потребе реализације наставе грађанског 

васпитања (6. разред) 

- присуство презентацији на тему болести зависности у оквиру наставе грађанског 

васпитања 

- сарадња са одељенским старешинама 4. разреда у вези реализације наставе грађанског 

васпитања 

- радионица  „Шта је то здравље“  4/4, 4/5  

- радионица „Буди здрав и успешан“  4/5 

- радионица „Покажи свој став“  8/3 

Aктивности везане за превенцију и сузбијање насиља: 

- координација Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

- рад на реализацији годишњег плана Тима 

- израда паноа намењеног сузбијању насиља и дискриминације 

- сарадња са запосленима и школским полицајцем (2 ученика 7/5 разреда који су имали 

сукоб са ученицима друге школе, као и сукоб одрасле особе са ученицима 7/1 у парку, 

после школе) 

- сарадња са ЦСР Чукарица поводом сумње на породично насиље (ученица 8. разреда) 

- разматрање предлога за изрицањем васпитних и васпитно-дисциплинских мера у сарадњи 

са одељенским старешинама и директором 

- консултације са наставницима и одељенским старешинама (37):размена информација у 

вези ученика и њихових родитеља и саветодавни рад 

- превентивни рад са раније идентификованим ученицима и праћење раније евидентираних 

случајева насиља ( 2 ученика 6 разреда, 2 ученика 7. разреда, 5 ученика 8. разреда) 

- корективни рад са ученицима због ометања одвијања наставе (3 ученика 1. разреда, 1 

ученица 2. разреда, 2 ученика 3. разреда, 1 ученик 4. разреда, 5 ученика 5. разреда, 3 

ученика 6. разреда, 3 ученика 7. разреда, 14 ученика 8. разреда)  

- рад на решавању проблема пријављених у Кутију поверења  (4 извештаја у школској 

документацији) 
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- појачан васпитни рад са ученицима који су били актери физичког сукоба (3 ученика 3. 

разреда, 5 ученика 4. разреда, 9 ученика 5. разреда, 4 ученика 6. разреда, 8 ученика 7. 

разреда, 8 ученика 8. разреда) 

- појачан васпитни рад са ученицима који су били актери социјалног, психичког насиља и 

дискриминације (2 ученице 2. разреда. 4 ученика 3. разреда, 3 ученика 4. разреда, 17 

ученика 5. разреда, 16 ученика 6. разреда, 6 ученика 7. разреда, 11 ученика 8. разреда) 

- индивидуални разговори са ученицима због недоличног понашања према запосленима у 

школи (2 ученика 3. разреда,1 ученик 6. разреда, 3 ученика 7. разреда, 10 ученика 8. 

разреда) 

- индивидуални корективни рад са ученицима који имају изречену васпитну или васпитно-

дисциплинску меру (2 ученика 3. разреда, 3 ученика 5. разреда, 8 ученика 6. разреда, 2 

ученика 7. разреда, 20 ученика 8. разреда) 

- специјално-педагошки рад са ученицима који су испољили ниску фрустрациону 

толеранцију (1 ученик 7. разреда, 2 ученика 8. разреда) 

- саветодавни рад са родитељима ученика који испољавају агресивно понашање (родитељи 

2 ученика 1. разреда, 1 ученика 3. разреда, 5 ученика 5. разреда, 7 ученика 6. разреда, 1 

ученице 7. разреда, 5 ученика 8. разреда) 

Превентивне активности: 

- учешће у анкети ученика 5. разреда о вршњачком насиљу и дискриминацији за потребе 

наставе грађанског васпитања , као и о дисциплини (понашању) ученика 

- учешће у припреми теме „Дискриминација међу нама“ за потребе састанка Ученичког 

парламента 

- посета часу хемије 7/3 због недисциплине ученика  

Радионице: 

- Реаговање у случајевима дигиталног насиља  4/4 

- Мере заштите на друштвеним мрежама  4/2  

- Трагови које остављамо на интернету 4/1 

- Друштвене мреже: могућности и ризици  4/3 

- Ненасилна комуникација: креативна сарадња  4/5 

 

Предавања: 

- Социјално насиље  7/1 

- Безбедност деце на интернету  3/3 

- Предавање о безбедности на интернету у сарадњи са МУП  6/5 

Групне дискусије: 

- Превенција социјалног насиља и дискриминације  5/5 

- Превенција социјалног, психичког насиља и дискриминације  7/3 

- Превенција социјалног и психичког насиља  5/4 

- Превенција физичког, психичког и социјалног насиља 3/2 

Анкета: „Проблеми на нивоу одељенске заједнице“ 6/2 

                                                                                            Игор Стојановић, специјални педагог 
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6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Школски одбор је у школској 2017/2018. години одржао једанаест седница.  

-Прва седница одржана је 15.9.2017. разматрани су и усвојени извештаји о успеху и 

владању ученика на крају школске године. Разматран је и усвојен извештај о раду школе, 

раду директора школе и стручном усавршавању наставника. Донет је нови Годишњи план 

школе, план стручног усавршавања запослених, акциони план школског развојног 

планирања и анекс школског програма. Усвојен је извештај о реализованим екскурзијама и 

настави у природи. 

-Друга седница одржана је 22.9.2017. на којој је донета одлука о отварању једне групе 

продуженог боравка за први разред и две групе за други разред. 

-Трећа седница одржана је 23.10.2017. разматране су пријаве на конкурс на одређено радно 

време. Представљена су два члана ученичког парламента. 

-Четврта седница одржана је 7.12.2017. разматран је успех и владање на крају првог 

тромесечја, записник редовне просветне инспекције, комуналне инспекције. Представљен 

је програм превенције насиља, посебних ризика и мера заштите као и реаговања у случају 

када се насиље деси. 

-Пета седница одржана је 30.1.2018. разматран је извештај и владање ученика на крају 

првог полугодишта, донет је финансијски план за 2018. годину, план јавних набавки, 

поднет је извештај о приходима и расходима сопствених средстава. 

-Шеста седница одржана је 27.2.2018. усвојен је извештај пописне комисије, извештај о 

материјално-финансијском пословању школе за 2017. извештај о раду директора за прво 

полугодиште, извештај о успеху и владању ученика у првом полугодишту. 

-Седма седница одржана је 12.3.2018. дата је сагласност на правилник о систематизацији 

послова. Донет је нов Статут, правилник о понашању ученика, запослених и родитеља. 

-Осма седница одржана је 21.5.2018. разматран је успех и владање ученика на крају трећег 

тромесечја и извештај са такмичења ученика. Донета је одлука о избору уџбеника за први 

и пети разред за школску 2018/2019, одлука о избору дестинација екскурзија и наставе у 

природи. Донета је одлука о отварању две групе првог разреда и две групе другог разреда 

продуженог боравка. Усвојен је извештај о ревизији фонда школске библиотеке и донета је 

одлука о отпису предложених јединица 

-Девета седница одржана је 21.6.2018. утврђивана је одговорност директора поводом мере 

просветне инспекције. Донет је нови школски програм за период од четири године. 

Школски одбор је узео учешће у самовредновању рада школе.Разматран је ивештај о 

успеху и владању ученика, извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи. 

Донета је одлука о издавању школског простора за наредну годину. 
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-Десета седница одржана је 2.7.2018. која је била ванредна и на којој је донета одлука о 

бодовању запослених за чијим радом је престала потреба у потпуности или делимично 

-Једанаеста седница одржана је 21.8.2018. донета је одлука на предлог синдиката за 

формирање комисије за бодовање спремачица. Донет је Правилник о броју чланова, 

саставу и начину образовања комисије за избор директора. Прочитан је нови записник 

просветне инспекције у којој се директор ослобађа мера које су наложене. Дата је 

информација о Стручном упутству о формирању одељења и правилнику о начину 

финансирања школа. Донета је одлука о отпису старог намештаја. 

 

 

Председник Школског одбора 

Зоран Ристић 
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7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља је у школској 2017/2018. години одржао осам седница. На њима је 

разматрано све што је планирано радом Савет родитеља у Закону о основама система 

образовања и васпитања и Закона о основној школи. 

 

-Прва седница одржана је 14.9.2017. године на којој је конституисан нови Савет и изабран 

председник, заменик председника и записничар. На тој седници разматрани су извештаји 

за школску 2016/2017. годину и годишњи план за наредну школску годину. Изабрани су 

представници родитеља за школске тимове. Донета је одлука о избору осигуравајуће куће 

за осихурање ученика и одлука да се покрене јавна набавка за обезбеђење школе. 

-Друга седница одржана је 21.9.2017. на којој је Савет покренуо иницијативу за отварање 

група продуженог боравка за први и други разред. 

-Трећа, ванредна седница одржана је 19.10.2017. године са једном тачком дневног реда. 

Донета је одлука о висини дневнице за наставнике за ову школску годину.  

-Четврта седница савета одржана је 5.12.2017. године. Разматран је успех и владање 

ученика на крају првог тромесечја, директор је упознала родитеље за записником редовне 

просветне инспекције. Изабрана су два члана Савета у Општински савет родитеља. 

Одржано је тематско предавање о превенцији насиља, посебним ризицима и мерама 

заштите као и реаговању у случају када се насиље деси. 

-Пета седница Савета одржана је 7.3.2018. године. На њој је савет разматрао предлог новог 

Статута школе и Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља у ОШ „Вук 

Караџић“ 

-Шеста седница одржана је 14.3.2018. године. Разматран је успех и владање ученика на 

крају првог полугодишта. Разматран је извештај рада директора школе за прво 

полугодиште. Донета је одлука о избору понуђача за дистрибуцију уџбеника. Тим за 

заштиту деце од насиља поднео је извештај о свом раду у првом полугодишту. 

-Седма седница одржана је 17.5.2018. изабрана су три члана Савета за нови сазив 

Школског одбора. Разматран је успех и владање ученика на крају трећег тромесечја. 

Разматрани су извештаји са такмичења ученика. Разматрани су предлози уџбеника за први 

и пети разред за школску 2018/2019. годину. Покренута је иницијатива за отварање 

продуженог боравка за две групе првог и две групе другог разреда. Дата је сагласност за 

избор дестинација наставе у природи, екскурзија и излета.  

 

Председник Савета 

         Александар Дубљевић 
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8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

У школској 2017/2018. години, одржано је петнаест седница. 

-Прва седница одржана је 13.9.2017. разматран је извештај о раду школе, извештај о раду 

директора школе, извештај о стручном усавршавању запослених и разматран је предлог 

Годишњег плана рада школе, стручног усавршавања запослених, анекс школског програма 

и дате су информације око обезбеђења и осигурања ученика 

-Друга седница одржана је 22.9.2017. дата је сагласност на иницијативу Савета родитеља 

за отварање једне групе продуженог боравка првог разреда и две групе продуженог 

боравка другог разреда. 

-Трећа седница одржана је 2.11.2017. НВ је упознато са новинама у ЗОСОВ-у, са освртом 

на права и обавезе и одговорност ученика, родитеља и запослених. Прочитане су и новине 

о осталном стручном усавршавању. Подељене су дужности око организације прославе 

дана школе. 

-Четврта седница одржана је 17.11.017. анализиран је успех и владање на крају првог 

тромесечја. Анализиран је рад допунске и додатне наставе и оргнизован је термин 

састанака свих стручних тимовазбог теме Првенција насиља, посебни ризици и мере 

заштите као и реаговања у случају када се насиље деси. 

-Пета седница одржана је 24.1.2018. анализиран је успех и дисциплина на крају првог 

полугодишта, анализиран је рад допунске и додатне наставе и анализиран је ИО и ИОП 

-Шеста седница одржана је 9.3.2018. разматрани су предлози Систематизација, Статута и 

правилника о понашању ученика, родитеља и запослених 

-Седма седница одржана је 13.3.2018. Разматран је извештај рада директора за прво 

полугодиште, извештај о самовредновању и ШРП-у. Библиотекар је поднела извештај о 

коришћењу школске библиотеке и приказу нових издања. Психолог је одржала предавање 

Тешкоће услед живота у социјално нестимулативној средни. 

-Осма седница одржана је 16.4.2018. разматран је успех и владање ученика на крају трећег 

тромесечја и анализирани су резултати са одржаних такмичења. Донета је одлука о избору 

дестинације за извођење наставе у природи и екскурзија. Стручна тема извештај са 

стручног семинара за дриекторе о покретању прекршајног поступка за родитеље деце 

непохађача. Представљен је и нови закон о уџбеницима. 

-Девета седница одржана је 11.5.2018. донета је одлука о избору уџбеника за први и пети 

разред. 
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-Десета седница одржана је 15.5.2018. дата је сагласност за отварање две групе првог и две 

групе другог разреда продуженог боравка. Донета је одлука о избору дестинација за 

наставу у природи и екскурзије 

-Једанаеста седница одржана је 5.6.2018. разматран је успех ученика осмог разреда, 

именована је комисија за полагање попраавних и разредних испита. Донета је одлука о 

похвалама и наградама ученика и о ученику и спортисти генерације. 

-Дванаеста ванредна седница одржана је 8.6.2018. на којој је директор школе упознао 

наставничко веће са садржајем записника просветне инспекције 

-Тринаеста седница одржана је 26.6.2018. прочитан је записник просветне инспекције, 

разматран је успех и владање ученика, анализирани су резултати са такмичења. Донета је 

одлука о похвалама и наградама ученика. Разматрани су и усвојени извештаји наставе у 

природи. Разматран је предлог новог четворогодишњег школског програма 

-Четрнаеста посебна седница одржана је 26.6.2018. на којој су изабрана три члана испред 

наставничког већа за нови сазив Школског одбора. 

-Петнаеста седница одржана је 20.8.2018. прочитан је нови записник просветне инспекције 

којим се укидају све мере које су наложене претходним записником. Договор око 

организације послова за израду годишњег плана рада. Прочитано је Стручно упутство о 

формирању одељења. 

-Шеснаеста седница одржана је 30.8.2018. разматран је коначни успех ученика на крају 

школске године. Подела задужења, организација наставе и дежурстава и остали послови у 

оквиру четрдесеточасовне радне недеље. 

 

Директор 

Ана Бошковић 
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9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ 

НАСТАВЕ 

У школској години 2017/2018. укупан број ученика разредне наставе је 497(258 дечака, 239 

девојчица) који су распоређени у 20 одељења. 

I-1  21 ученика(11м,10ж)-Гордана Вулетић 

I-2  22 ученика(10м,12ж)- Јована Јовановић 

I-3  25 ученика(13м,12ж)-Драгана Весковић 

I-4  26 ученика(14м,12ж)-Ана Здравковић 

 ( Зоран Стаменковић ) 

I-5  24ученика(12м,12ж)-Александра Тренковски  

II-1    28ученика(15м,13ж)-Круна Кецојевић 

II-2   28 ученика(15м,13ж)-Деана Трбојевић 

II-3  28 ученика(16м,12ж)- Марија Цветковић  

II-4   29 ученика(15м,14ж)-Марија Петровић 

II-5  28 ученика(16м,12ж)-Сања Огњеновић 

III-1  25 ученика(13м,12ж)-Славица Стекић 

III-2  23 ученика(10м,13ж)- Дина Пријић 

III-3  22ученика(10м,12ж)-Дарка Новокмет 

III-4  23 ученика(12м,11ж)-Мирослава Миленковић 

III-5  22 ученика(12м,10ж)-Славица Насковић 

IV-1  24 ученика(13м,11ж)-Наташа Крстић 

IV-2  25 ученика(13м,12ж)-Јована Ракићевић 

IV-3  25 ученика(13м,12ж)-Сања С. Паланчанин 

IV-4  25 ученика(12м,13ж)-Биљана Николић 

IV-5  24 ученика(13м,11ж)-Ања Милчић 
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Поред редовне наставе ученици су похађали изборне и факултативне предмете.  

Изборни предмети: верска настава,грађанско васпитање и исламска верска настава ,као и 

други изборни предмети лепо писање,чувари природе и народна традиција. 

Поред енглеског језика ученици су факултативно учили немачки  и руски језик.  

Факултативни предмети:немачки језик-291  ученика, руски језик- 82  ученика 

Током школске године са ученицима је радио педагошки асистент,примењивана је 

индивидуализација у настави,ИОП-1 и ИОП-2. 

На почетку школске године урађени иницијални тестови (српски језик и математика) у 

другом,трећем и четвртом разреду.Урађена анализа на нивоу разреда и предата педагогу 

школе. 

Урађен је распоред угледних и огледних часова и предат педагогу школе. 

У септембру ученици су анкетирани за осигурање и обезбеђење школе. На Савету 

родитеља школе одабрано је ,,Дунав осигурање'' и донета је одлука да је обезбеђење 

неопходно. 

   ДЕЧИЈА НЕДЕЉА  од   2.10. до 7.10.2017.године 

Понедељак, 2.10.2017. 

ДАН ЛЕПИХ ПОРУКА И РЕЧИ 

-Пишемо лепе речи и поруке које упућујемо другарима,учитељима,наставницима … 

Уторак,3.10.2017. 

СПОРТСКИ ДАН 

Среда, 4.10.2017. 

ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ 

Четвртак,5.10.2017. 

У ЗДРАВОМ ТЕЛУ, ЗДРАВ ДУХ ! 

Петак,6.10.2017. 

МУЗИЧКИ ТОБОГАН 

На крају првог класификационог периода урађена је анализа успеха и владања ученика од 

првог до четвртог разреда. 



22 
 

Родитељима ученика који имају велики број неоправданих изостанака упућен је позив на 

разговор.Појединим ученицима је на основу броја неоправданих изостанака и дисциплине 

смањена  је оцена из владања. 

Припрема ,организација и реализација фестивала за прославу Дана школе у организацији 

наставника ликовне и музичке културе,ученика и  учитеља од првог до четвртог разреда. 

Тема: Другарство 

Литерарни конкурс: Другарство 

У децембру  месецу , 22.12.2017.године чланови рецитаторско-литерарне секције 

учествовали су на општинском такмичењу „Ватрогасац у акцији гашења пожара“, у 

сарадњи са Ватрогасним савезом Чукарице. 

21.12.2017.године ученици III-4 су ишли на општинско такмичење „Најраспеванија 

одељењска заједница“  и освојили прво место. Градско такмичење је одржано 

27.2.2018.године где су освојили друго место. 

8.5.2018.године ученици IV-1 су ишли на општинско такмичење у оквиру секције Црвени 

крст и тамо освојили друго место. 

У месецу децембру ученици (2-4. разреда) су учествовали на математичком такмичењу 

,,Пангеа'' и  новогодишњем вашару. 

Организовано је школско такмичење из математике (3. и 4. разред)  . У организацији 

учествовале све учитељице трећег и четвртог разреда. Прослава Светог Саве у оквиру 

одељења. 

На крају првог полугодишта урађена анализа успеха и владања ученика. План и програм је 

раеализован са малим одступањима. 

Школско такмичење из математике је одржано 19.1.2018.године, а општинско такмичење 

24.2.2018.године. 

У току првог полугодишта ученици су били у позоришту (ДКЦ и Академија 28).Прослава 

Нове године у Пионирском граду у и школској сали. 

За Светосавску приредбу одржана је представа „Најдрагоценији бисер“ у организацији 

драмске секције млађих разреда и хора „Бајка“.  

У фебруару је одржано општинско такмичење из математике. У организацији су 

учествовали учитељи 3. и 4.разреда.  
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 У марту  је одржано такмичење ,,Мислиша'' (2-4.). Ученици трећег разреда су  се 

пласирали у 2. круг  математичког такмичења ,,Пангеа'' које је организовано у приватној 

школи,, Бејза''. 

У априлу је одржан  Дан отворених врата школе (секције разредне наставе) и ускршњи 

вашар у хуманитарне сврхе. 

На крају трећег класификационог периода урађена анализа успеха и владања ученика. 

План и програм је  реализован . 

Урађена анкета за  куповину уџбеника преко школе(могућност плаћања на три месечне 

рате). Ученици који имају право на бесплатне уџбенике су на време обавештени, како би  

прикупили потребну документацију.  Документација предата секретару школе. 

Написане дестинације за извођење рекреативне наставе и једнодневних излета . 

Урађене су анкете за изборне и факултативне предмете. 

На крају четврог класификационог периода урађена анализа успеха и владања ученика. На 

предлог разредних старешина неким ученицима поправљене су оцене из владања, с 

обзиром да се број изостанака смањио.  

Урађена је анализа рада допунске и додатне  наставе,извештаји о ради ИОП 1 и ИОП 2 као 

и анализа рада факултативних и изборних предмета. 

Настава у природи : 

-за први разред реализована у јуну ( Бања Врујци ) 

-за трећи разред реализована у марту ( Златибор ) 

-за четврти разред реализована у јуну ( Врњачка Бања ) 

Једнодневни излети: 

-за други разред реализован у мају  

-за трећи разред реализован у мај 
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Подела задужења за ваннаставне активности. 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

Драмска секција Сања С.Паланчанин 

Биљана Николић 

Славица Насковић 

 

Ликовна секција Деана Трбојевић 

Круна Кецојевић 

Марија Петровић 

Драгана Новаковић 

 

Еколошка секција Дарка Новокмет 

Марија Цветковић 

Сања Огњеновић 

 

„Уради сам“ Гордана Вулетић 

 

Црвени крст Наташа Крстић 

Дина Пријић и педагошки асистент  

Музичка секција  

Мали хор ,,Бајка'' 

Мирослава Миленковић 

Јована Ракићевић 

Рецитаторско -литерарна Ања Милчић 

Славица Стекић 

Спортска секција Зоран Стаменковић 

 

 

-Избор руководиоца већа 

1.разред-Наташа Крстић 

2.разред- Јована Јовановић 

3.разред-Деана Трбојевић 

4.разред-Славица Стекић 

Руководилац ОВ разредне наставе је Дарка Новокмет 

                                                                                 Руководилац ОВ 

 Јована Ракићевић 
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9.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОВ ПРВОГ РАЗРЕДА 
 

У школској 2017/2018. ПРВИ  разред је похађало 118ученика. Ученици су распоређени у 5 

одељења: 

1/1 Гордана Вулетић- 21 ученика ( 11м; 10ж;) 

1/2 Јована Јовановић- 22 ученика ( 10м; 12ж;) 

1/3 Драгана Новаковић – 25 ученика (11м; 13ж;) 

1/4 Зоран Стаменковић – 26 ученика ( 14м; 12ж;) 

1/5 Александра Тренкоски – 24 ученика ( 12м; 12ж;) 

Поред обавезних предмета ученици су изучавали изборне и факултативне предмете. 

 

ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

ИСЛАМСКА 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

РУСКИ 

ЈЕЗИК 

ЛЕПО 

ПИСАЊЕ 

1/1 13 8 / 14 3 21 

1/2 11 13 / 15 4 22 

1/3 12 13 / 7 5 25 

1/4 11 13 2 13 5 26 

1/5 14 9 / 17 / 24 
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УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

оцене/ 

предмет 

1

/

1 

1/

2 

1/

3 

1/

4 

1/

5 

1/

1 

1/

2 

1/

3 

1/

4 

1/

5 

1/

1 

1/

2 

1/

3 

1/

4 

1/

5 

1/

1 

1/

2 

1/

3 

1/

4 

1/

5 

 српски језик математика свет око нас енглески језик 

напредовање 

је изнад 

очекиваног 

нивоа 

5 7 4 6 6 6 2 5 8 4 5 2 4 4 1

0 

8 3 6 8 5 

напредовање 

је на 

очекиваном 

нивоу 

8 6 1

7 

1

5 

9 8 1

1 

1

5 

1

1 

1

4 

1

0 

1

5 

1

7 

2

0 

9 8 1

6 

1

3 

1

5 

1

6 

напредовање 

је стално, 

али спорије 

5 7 3 3 5 4 6 4 5 3 3 4 4 / 3 5 2 6 2 2 

напредовање 

је мање од 

очекиваног 

3 1 1 1 4 3 2 1 1 2 3 / / 1 1 / / / / / 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

ИЗОСТАНЦИ 1/1 1/2 1/3  1/4 1/5 

ОПРАВДАНИ 1873 2633 1383 1436 1700 

НЕОПРАВДАНИ / 1233 18 178 / 

 

 

 Ученици са смањеном оценом/укором из владања:   

 1/3 Денис Рашитовић (врло добро /због великог броја неоправданих 

изостанака), Емин Бајрами (врло добро /због великог броја неоправданих 

изостанака) 
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 Ученици са којима је радио педагошки асистент: 

Зекири Камбер (1/1) 

Рашитовић Медина (1/2) 

Рашитовић Гордана(1/2) 

Рашитовић Денис(1/3) 

Рашитовић Ервин (1/4) 

Ученици Ервин Јашари(1/5), Сара Јашари  (1/5), Николина Илић(1/1) и Кристина Илић(1/1) 

радили су по ИОП-1. 

 Ученици који су престали да похађају наставу у току школске године: 

 Одељење 1/1 - 3 ученика 

 Одељење 1/2 - 1 ученик 

 Одељење 1/3 - нема ученика 

 Одељење 1/4 - 1 ученик 

 Одељење 1/5 - 1 ученик 

 

 Реализација наставног плана и програма 

            Настава предвиђена наставним планом и програмом у потпуности је реализована. 

 Реализација допунске наставе 

Допунска настава реализована према предвиђеном плану.  

1-1 

српски језик  

математика  

1-2 

српски језик  

математика  

1-3 

српски језик  

математика  

1-4 

српски језик  

математика  

природа и друштво 

1-5 

српски језик  

математика  
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 Секције: ,,Уради сам“(36 часова),ликовна (35 часова), спортска (34 часова), 

еколошка (35 часова). 

 

Ученици првог разреда учествовали су у бројним активностима. 

ОКТОБАР 

-Дечја недеља 

-Одлазак у позориште,,Пинокио“ (представа ,,Лепотица и звер“) 

ДЕЦЕМБАР 

- Креативне радионице реализоване у сарадњи са родитељима 

-Одржан хуманитарни новогодишњи вашар  

 

ФЕБРУАР 

Одлазак у биоскоп, филм ,,Коко`` 

Представљање музичке школе „Ватрослав Лисински“ 

АПРИЛ  

- Отворени дан школе (Јавни час из српског језика) 

- Спортски дан 

МАЈ  

- Одржано предавање о безбедности у саобраћају у нашој школи 

-Излет у Мали Иђош "Салаш Катаи". Једнодневни излет у сарадњи са агенцијом ,,Луи 

травел“. Излет реализован 8.маја. Укупно 102 ученик и пет учитеља првог разреда. 

 

ЈУН 

-Настава у природи у Бањи Врујци 

Седмодневни боравак у сарадњи са агенцијом ,,Соник турс``, реализован од 7 до14.јуна, 28 

ученика у пратњи 2 учитеља. 

 

                                                                                               Руководилац ОВ првог  разреда, 

     Драгана Новаковић 
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9.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОВ ДРУГОГ  РАЗРЕДА 
 

Ушколској 2017/2018. години други  разред је похађао 141ученик.Ученици су распоређени 

у 5 одељења. 

2/1 Круна Станковић Кецојевић - 28 ученика ( 15м; 13ж;) 

2/2 Деана Трбојевић- 28 ученика ( 15м; 13ж;) 

2/3 Марија Цветковић – 28 ученика (16м; 12ж;) 

2/4 Марија Петровић – 29 ученика ( 15м; 14ж;) 

2/5 Сања Огњеновић – 28 ученика ( 16м; 12ж;) 

Поред обавезних предмета ученици су изучавали изборне и факултативне предмете. 

 

ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

ИСЛАМСКА 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

РУСКИ 

ЈЕЗИК 

ЧУВАРИ 

ПРИРОДЕ 

НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА 

2/1 18 10 / 15 / / 28 

2/2 12 16 / 10 8 28 / 

2/3 16 12 / 15 3 28 / 

2/4 9 20 / 14 6 29 / 

2/5 20 8 / 14 4 / 28 
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УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА НА ПОЛУГОДИШТУ И НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ 

 

 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 

УСПЕХ НА 

ПОЛУГОДИШТУ 

4,57 4,57 4,50 4,16 4,60 

УСПЕХ НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

4,64 

одличан 21 

врло добар 6 

добар 1 

4,61 

одличан 17 

врло добар 11 

4,52 

одличан 18 

врло добар 9 

добар 1 

4,28 

одличан 13 

врло добар 12 

добар 3 

4,69 

одличан 24 

врло добар 3 

добар 1 

 

 Васпитно - дисциплинске мере: 

 

Сви ученици другог разреда имају примерно владање. 

 

 Ученици који су позвани на полагање разредног испита 

 

Ниједан ученик другог разреда није позван на полагање разредног испита. 

 

 Изостанци ученика   : 

ИЗОСТАНЦИ 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 

ОПРАВДАНИ 2280 1581 1568 1941 1359 

НЕОПРАВДАНИ 6 / 11 / / 

 

 Реализација наставног плана и програма 
 

2/1    енглески језик (-1 час)   немачки језик (-2 часа) 

2/3    енглески језик (-1 час) 

2/5    енглески језик (-1 час) 
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 Реализација допунске наставе 

 

 

Допунска настава реализована према предвиђеном плану. Детаљан извештај   

            достављен је ОВ млађих разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Секције у којима су учествовали ученици другог разреда: ликовна, спортска, 

еколошка 
 

 Број реализованох часова као и детаљан извештај о раду  ових секција достављени 

ОВ млађих разреда. 

 

 Број часова                         Број ученика 

ликовна секција 36 15 

еколошка секција 36 13 

спортска секција 35 20 

 

 

 

 

 Број часова 

2/1 36;   српски језик 18       математика 18 

2/2 36;   српски језик 18       математика 18 

2/3 36;   српски језик 17       математика 19 

2/4 36;   српски језик 17       математика 19 

2/5 62;   српски језик 22   математика 38   свет око нас 2 
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 Промене у броју ученика у току школске године 

 

Огњен Милошевић почео да похађа наставу у одељењу 2/2; 

Силвија Новаковић почела да похађа, а затим и престала да похађа наставу у 

одељењу 2/3; 

Милица Бубало престала да похађа, па поново почела да похађа наставу у одељењу 

2/3; 

Иван Мустафа престао да похађа, па поново почео да похађа наставу у одељењу 2/3; 

Амети Хабибе престала да похађа, па поново почела да похађа наставу у одељењу 

2/4; 

Михајло Пушкар пребачен из одељењске заједнице 2/4 у 2/3; 

Сергеј Бакић поћео да похађа наставу у одељењу 2/5; 

Немања Маринковић престао да похађа наставу у одељењу 2/5. 

 

 

 ИОП и индивидуализација 

 

2/1 

Маринковић Александар - ИОП 1 из српског језика, математике и света око нас 

Чавић Немања – индивидуализација из српског језика, математике и света око нас 

2/3 

Дрмаку Елмедина ИОП 1 из српског језика, математике и света око нас 

Михаило Ђоковић - индивидуализација из српског језика, математике 

2/4 

Миодраг Декањ - индивидуализација из српског језика, математике 

Мелиса Јовановић -  индивидуализација из српског језика, математике 

2/5 

Сергеј Бакић – ИОП 2 из математике и индивидуализација из српског језика и света 

око нас 

Анела Сапнићај - индивидуализација из српског језика, математике и света око нас 

  Ученици другог  разреда су учествовали у следећим активностима: 

СЕПТЕМБАР 

 

 ``Трка за срећније детињство``, акција Црвеног крста. 

 Ликовни ватрогасни конкурс. 
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ОКТОБАР И НОВЕМБАР 

 Ученици другог разреда учествују у бројним хуманитарним акцијама у којима се 

прикупља новац, одећа, обућа за најугроженије ученике. 

 Прослава Дана школе; сређивање ходника. 
 

ДЕЦЕМБАР 

 Ученици другог разреда прославили Нову годину у Пионирском граду. 

 Прављење новогодишњих пакетића у оквиру хуманитарне акције. 
 

ЈАНУАР 

 Прослава школске славе; сређивање ходника. 

 

МАРТ  

 Такмичење ``Мислиша`` 

Вукан Васић 2/1 прва награда 

Јелена Марковић 2/1 похвала 

Маша Петровић 2/3 похвала 

 

АПРИЛ  

 

 Одржан хуманитарни ускршњи вашар. 

 Пролећно сређивање ходника. 

 Такмичење у атлетици на општини Чукарица. 
 

МАЈ  

 Реализоавн једноденви излет са агенцијом ``Оktopodtravel``. Свих пет одељења 

другог разреда са учитељима посетили Пећинци (Музеј хлеба) – Салаш Стремен – 

Бојчинска шума. Извештај о реализоавном излету достављен је Наставничком већу, 

Школском одбору и Савету родитеља. 

 

Руководилац ОВ другог разреда 

Круна Станковић Кецојевић 
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9.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОВ ТРЕЋЕГ  РАЗРЕДА 
 

 У школској 2016/2017. години укупан број ученика другог разреда је 115, 58дечака 

и 58 девојчица, који су распоређени у пет одељења. 

                  3-1    У 25 (13д, 12ж)   Славица Стекић 

                  3-2    У 23 (10д, 13ж)    Дина Пријић 

                 3-3    У 22 (10д, 12ж)    Дарка Новокмет 

                 3-4    У 24 (12д, 11ж)    Мирослава Миленковић 

                 3-5    У 23 (12д, 10 ж)   Славица Насковић 

 После 1.9. уписан је ученик Алмир Алит ( 3/3). 

 

 Ученици који су престали да похађају наставу после 1. септембра се: 

             Малићевић Мануел – 3/3 

             Краснићи Селфија – 3/5 

 Поред редовне наставе ученици су похађали изборне и факултативне предмете. 

             Изборни предмет Чувари природе похађали  су сви ученици 3. разреда. 

          Поред ова два предмета, ученици су похађали и Верску наставу,Грађанско         

васпитање,Илмудин, и то у следећем броју: 

         3-1    ВН 5 (1м, 4ж)       ГВ 19  (12 м, 7ж)    И 1 

         3-2    ВН  7(4 м, 3ж)       ГВ  16  (6м, 10ж)   И / 

         3-3    ВН 20  (8м, 12ж)   ГВ  1 (1 м, /ж)        И 1 

         3-4    ВН   3 (3м, ж /)       ГВ  18 (9м, 9ж)     И 1 

         3-5    ВН  7   (4 м, 3ж)     ГВ  15(8 м, 7ж)      И / 

Верску наставу похађа 42 ученика, Грађанско васпитање 69 ученик, и Илмудин 3 ученика. 

 Ученици су похађали и факултативне предмете Немачки и Руски језик и то у 

следећем броју: 

               3-1   НЈ 14  (9 м, 12ж)     РЈ  5   (2 м, 3ж)           

              3-2   НЈ 18   (5 м, 13ж)     РЈ  1    (1м, / ж)          

              3-3   НЈ 12    (4 м, 8ж)    РЈ 6     (5 м, 1ж)       

              3-4   НЈ 15    (8 м, 7ж)    РЈ 5     (3м, 2ж)        

              3-5   НЈ 20    (11м, 9ж)    РЈ 2     (1м, 1ж)    
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       Укупно 79 ученика је похађало Немачки језик, а Руски језик 19 ученика. 

 

 У току школске године примењивана је индивидуализација са следећим ученицима:  

               Срђан Маринковић 3-2 (срепски језик и математика) 

               Александра Маринковић 3-3 (српски језик) 

               Никола Маринковић 3-5 ( српски језик и математика) 

               Петар Стојановић 3-5 (српски језик и математика) 

           Са овим ученицима је радио и педагошки асистент.  

 У току школске године примењиван је ИОП1 и ИОП2 са следећим ученицима: 

              Нурија Ксуми  ИОП2 (српскијезик и математика) - 3/1 

Роберт Рашитовић  ИОП2 (српски језик и математика) – 3/1 

             Срђан Маринковић   ИОП2 (српски језик, математика, природа и друштво) – 3/2 

              Маринковић Александра  ИОП1 (српски језик) 

    Леонтина Рашитовић    ИОП2 (српски језик ,математика, енглески језик) - 3/4 

 

 Допунска настава из српског језика и математике одвијала се у току целе школске 

године. 

 

 Успех ученика у току школске године: 

             Прво полугодиште: 

               3-1   О 13,   ВД 10,   Д 1                  СО : 4,45 

               3-2   О 16,   ВД 5,   Д 2                    СО:  4,56 

               3-3   О 12,   ВД 4,   Д 3                    СО:  4,43 

               3-4   О12,    ВД 7,   Д 2                     СО: 4,46 

               3-5   О 10,   ВД 9,   Д 3                     СО: 4,22 

Ученица Николина Анђелић(3/4) има недовољну оцену из енглеског језика. 

Због великог броја изостанака ученик Роберт Рашитовић има неутврђен успех.  

Ученику Алит Алмиру (3/3) није утврђен успех јер је уписан у нашу школу 22.12. 2018. 
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Успех ученика на крају другог полугодишта: 

     3-1  О 13,  ВД  10,  Д 2                 СО:4,43             

     3-2  О 17,  ВД  4,   Д 2                  СО:4,54 СО: 4,43 

     3-3  О 13,  ВД  5,  Д 3                  СО:4,44 

     3-4  О 13,  ВД  6,  Д 3                   СО:4,49 

      3-5  О 12,  ВД 7,   Д 3                   СО: 4,24 

Похваљени ученици ( 5,00) : 

3-1 (5) 

3-2  (4) 

3-3  (6) 

3-4  (10) 

3- 5 (4) 

 Ученици 3/2 Стефан Митровић и Михајило Мијаловскиимају смањену оцену из 

владањана добар (3) због агресивног и грубог понашања. 

Зног неоправданих изостанака незадовољавајуће владање имају ученици: 

   Алит Алмир 3/3 (187) 

   Џенета  Шетро         3/4 (681) 

Остали ученици имају примерно владање. 

План и програм је у потпуности реализован. 

Ученици Алит Алмир 3/3 и Џенета Шетро 3 /4 упућију се на разредни испит у 

августовском испитном року. 

 Током школске године ученици су учествовали у следећим активностима:  

  

- октобар: „Дечја недеља“ – сви ученици трећег разреда су учествовали у програму   Дечје 

недеље (Дан лепих порука, Покажи шта знаш,  Спортски дан, У здравом телу здрав дух, 

Музички тобоган) 

    „Трка за срећније детињство“ 

      У организацији Црвеног крста ученииц  наше школе учествовали у трци која је 

организована на Кошутњаку (10 ученика 3. разреда). Сви ученици трећег разреда су 

учествовали у прикупљању новчаног прилога. 

Полудневни излет – посета Калемегдану ( Победник, ушће Саве у Дунав, Војни музеј)       
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-новембар: 

 Дан школе - ученици трећег разреда су учествовали у хору и драмско-рецитаторској 

секцији. Писали су песме на тему „Пријатељство“.Награђени ученици литерарног 

конкурса су: 

1. награда  Андреа Керкез 3/5 

2. награда  Дуња Ракићевић 3/1 и Тара Станковић ¾ 

3. нагрда Филип Богдановић 3/3 

 

Најраспеванија ОЗ 

Прво место одељење 3/4 и треће место одељење 3/3. 

 

-децембар:  

Посета позоришту „Академија 28“  - Новогодишња представа „Нова година се спрема , а 

ирваса нема“. Новогодишњи продајни вашар – ученици су продавали своје ручне радове. 

 

Хуманитарна акција прикупљања новогодишњих пакетића ( ученици правили пакетиће за 

другаре који су материјално угрожени). 

Чланови литерарне секције су учествовали у општинском ватрогасном такмичењу 

„Ватрогасац у акцији гашења пожара“. Награђени ученици су:  

 Друго место: Зорица           3/1 

Треће место : Андреа Керкез 3/5 и Милица Крајновић 3/5. 

-јануар:  

„Свети сава“ – Уређивање паноа у учионицама и прослава школске славе у оквиру 

одељења. 

Школско такмичење из математике (учествовало 19 ученика 3. разреда) 

-фебруар:  

Општинско такмичење из математике: 

1. место Михаило Шутуљић (3/3) и Лука Ристић (3/4). 

2. место Марко Митић (3/3) и Дуња Ракићевић (3/1). 

Градско такмичење „Најраспеванија ОЗ“ (3/4) 

Презентација музичке школе „Ватрослав Лисински“ 

-март: 

Ученици у улози наставника (учитеља). 
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Математичко такмичење „Мислиша“ ( похваљен је ученик Лука Ристић (3/4) ). 

Угледни часови ,српски језик, 3/2 и 3/3, присуствовали чланови актива трећег разреда. 

Настава у природи – Златибор (3/1, 3/3, 3/4, 3/5).                    

-април: 

 „Отворени дан школе“ -презентација школе и ваннаставних активности које се реализују 

кроз секције.  У реализацији ове презентације активно су учествовали ученици трећег 

разреда.  

-мај:  

Литерарни и ликовни конкурс „ Крв живот значи“. На општинском такмичењу „Крв живот 

значи“ у сарадњи са Црвеним крстом Чукарице  ученица Хелена Живковић (3/2) освојила 

је друго место. 

Посела биоскопу „Академија 28“ , филм „Патуљци узвраћају ударац“ (3/2, 3/3, 3/5)  

Предавање и полигонске вежбе у школском дворишту  „Безбедност у саобраћају“ . 

Једнодневна екскурзија ( Суботица- Паличко језеро – Зобнатица) 

Реализован је и програм „Покренимо нашу децу“ . 

Одељенско веће трећег разреда: 

3-1 Славица Стекић 

3-2 Дина Пријић 

3-3 Дарка Новокмет 

3-4 Мирослава Миленковић 

3-5 Славица Насковић 
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9.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОВ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
 

У школској 2016/2017. четврти  разред је похађало 123ученика.У току године, један ученик 

је престао да похађа наставу. Ученици су распоређени у 5 одељења: 

4/1 Наташа Крстић - 24 ученика ( 13м; 11ж;) 

4/2 Јована Ракићеввић- 25 ученика ( 13м; 12ж;) 

4/3 Сања С.Паланчанин – 25 ученика (13м; 12ж;) 

4/4 Биљана Николић – 25 ученика ( 12м; 13ж;) 

4/5 Ања Милчић – 24 ученика ( 13м; 11ж;) 

 

Поред обавезних предмета ученици су изучавали изборне и факултативне предмете. 

 

ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

ИСЛАМСКА 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

РУСКИ 

ЈЕЗИК 

ЧУВАРИ 

ПРИРОДЕ 

4/1 18 6 / 18 3 25 

4/2 11 13 1 10 10 25 

4/3 23 2 / 15 5         25  

4/4 8 16 1 19 2 25 

4/5 9 14 1 18 5 24 
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УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 

 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 

УСПЕХ НА 

КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

4,52 4,27 4,14 4,51 4,21 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 

ИЗОСТАНЦИ 4/1 4/2 4/3  4/4 4/5 

ОПРАВДАНИ 1016 986 1090 1406 2092 

НЕОПРАВДАНИ / / / / 9 

 

 Ученици са којима је радио педагошки асистент: 
Салити Ферди и Јовановић Слободан(4/1) 

Касуми Анка и Јаић Роман(4/2) 

Зекири Селвер и Зекири Фатима(4/3) 

Гаши Елдин(4/5) 

Ученици Лука Николић(4/5) , Зекири Селвер (4/3) , Јаић Роман ( 4/2 ) радили су по ИОП 2 

– у из српског језика, природе и друштва, енглески језик  и математике,  Зекири Фатима   

(4/3), Салити Ферди и Јовановић Слободан ( 4/1 ) по  ИОП 1 из српског језика,  

математике, природе и друштва и енглеског језика ,а  . 

 Похваљених ученика: 

Одељење 4/1 - 7 ученика 

Одељење 4/2 - 3 ученика 

Одељење 4/3 - 4 ученика 

Одељење 4/4 - 6 ученика 

Одељење 4/5 - 7 ученика 
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 Ученици који су престали да похађају наставу у току школске године: 

 Одељење 4/1 - нема ученика 

 Одељење 4/2 – нема ученика 

 Одељење 4/3 - нема ученика 

 Одељење 4/4 - нема ученика 

 Одељење 4/5 - нема ученика 

 

 Реализација наставног плана и програма 
            Настава предвиђена наставним планом и програмом у потпуности је реализована. 

 Реализација допунске наставе 

Допунска настава реализована према предвиђеном плану.  

4-1 

српски језик 18 часова 

математика 17 часова 

4-2 

српски језик 17 часова 

математика 17 часова 

4-3 

српски језик 16 часова 

математика  16 часова 

4-4 

српски језик 18 часова 

математика 18 часова 

4-5 

српски језик 17 часова 

математика 17 часова 

 

 Додатна настава : математика  

4/1-26 часова, 4/2 – 35 часа, 4/3 – 35 часова, 4/4 – 35 часова, 4/5 -25 часа 

 

 Секције: драмска (30 часова),Црвени крст  (26 часова), хор „Бајка“ (26 часова), 

рецитаторска (26 часова).  

 

Ученици четвртог  разреда учествовали су у бројним активностима 

 

СЕПТЕМБАР 

- -У првој недељи септембра  иницијални тест из српског језика и математике са    

уједначеним критеријумом оцењивања 

- Акција Цевеног крста-прикупљање новца за социјално угрожене ученике 
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ОКТОБАР 

- Дечија недеља од 2-. 10- 6. 10.  

- -У оквиру Дечије недеље 0д 2-6.октобра организоване су разне активности 

- Полудневни излет ( Калемегдан и посета Војног музеја ) 

- Часови музичке културе са предметним наставником 

- Часови историје са предметним наставником 

 

 Акција чишћења школског дворишта за  4. разред није реализована, јер према распореду и 

обавезама које смо имали у октобру, нисмо успели да је реализујемо.  

НОВЕМБАР 

- Радионице и предавања специјалног педагога 

- Часови географије са предметним наставником 

-  

ДЕЦЕМБАР 

- -Часови ликовне културе са предметним наставником 

- Најраспеванија одељењска заједница 

- Угледни час , интегративна настава 

- Радионица „Вештина ума“ у Општини Чукарица 

- Хуманитарна акција прикупљања пакетића 

- Новогодишњи вашар 

- Новогодишља журка 

 

ЈАНУАР 

 

- -Школско такмичење из математике 

- Ученици и чланови драмске секције организовали су представу „Најдрагоценији 

бисер“ поводом школске славе 

- -Прослава – Дан Светог Саве 

- Посета ДКЦ-у и гледање позоришне представе „Свети Сава“ 

 

 

ФЕБРУАР 

- Радионица : „Друштене мреже могућности и ризици“ 

- Часови техничког са предметним наставником 

МАРТ 

- Часовима немачког језика прирустовали гости ISEC-a  

- Часови српског језика са предметним наставницима  

- Посета ДКЦ-у и гледање позоришне представе „Робин Худ“ 

 

АПРИЛ 

- Ученици у улози наставника 

- Дан Отворених врата школe 
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- Ускршњи хуманитарни вашар 

-  Часови математике са предметним наставником 

- Презентација и промоција МШ „ Ватрослав Лисински“ 

- Спортски дан  

- Угледни часови 

МАЈ 

- Угледни часови   

ЈУН 

- Настава у природи  

Специјани педагог је организовао и водио радионице током целе школске године. 

 

    Руководилац ОВ четвртог  разреда: 

 Ања Милчић 

 

10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТНЕ 

НАСТАВЕ 
 

Одељенско веће предметне настав од петог до осмог разреда у току школске  2017/18 

године одржало је 15 седница, од чега је одржано 6 ванредних седниа одељенског већа 

појединих одељења ради разматрања дисциплине ученика и изрицања васпитно-

дисциплинских мера. 

Десет седница одржано је у првом полугодишту и то: 

25.8.2017 – Одељенског већа свих разреда 

28.8.2017 – Одељенског већа свих разреда 

15.9.2017 – Ванредно Одељенско веће VIII разреда 

22.9.2017 – Ванредно Одељенско веће VIII/3 разреда 

14.11.2017 – Одељенска већа свих разреда VI и VIII 

15.11.2017 – Одељенска већа свих разреда V и VII 

15.12.2017 – Ванредно Одељенско веће VIII/2 разреда 

27.12.2017 – Ванредно Одељенско веће VIII/5 разреда 

25.1.2018- Одељенска већа свих разреда V и VII 

26.1.2018 – Одељенска већа свих разреда VI и VIII 

Друго полугодиште  имало је једанаест седница: 

22.2.2018 – Ванредно Одељенско веће VIII/3 разреда 
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20.3.2018 – Ванредно Одељенско веће VIII/5 разреда 

21.3.2018 – Ванредно Одељенско веће VII/3 разреда 

22.3.2018 – Ванредно Одељенско веће V/3 разреда 

27.3.2018 –Одељенско веће VIII разреда 

11.4.2018 –Одељенско веће  V и VII разреда 

12.4.2018 –Одељенско веће  VI и VIII разреда 

8.5.2018 – Ванредно Одељенско веће VIII/2 разреда 

4.6.2018 – Одељенско веће VIII разреда 

22.6.2018 – Одељенско веће свих разреда (без осмог разреда) 

30.8.2018 – Одељенско веће свих разреда (без осмог разреда) 

На састанцима Одељенског већа предметне наставе извршена је : 

- Анализа успеха и владања, као и изрицање васпитно-дисциплинских мера 

- Анализа рада додатне и допунске наставе, као и ваннаставних активности 

- Анализа напретака ученика са којима се ради индивидуализација или са којима се у 

раду примњује ИОП 

- Анализа успеха ученика на такмичењима 

- Усклађивање распореда писмених и контролних вежби 

- Избор места и агенција за извођење екскурзија 

- Договор за прославу Дана школе и Светосавску свечаност 

- Договор у вези са процедуром избора уџбеника 

- Договор у вези са завршним испитом 

- Анализа реализације ШРП-а 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

V разред- једнодневна, Београд-Орашац-Опленац-Рисовача пећина-етно село Бабина река-

Сремчица 

VI разред 

План екскурзије је био следећи: 

1. дан : Стопића Пећина – етно село Сирогојно- Златибор 

2. дан : Пријепоље- манастир Милешева- кањон реке Увац- Златибор 

3. дан: Мокра Гора- Дрвенград-Кремна- манастир Рача- Сремчица 

VII разред-дводневна, Сремчица-музеј хлеба у Пећинцима-манастир Ново Хопово-Бечеј-

дворац Дунђерски- Суботица-Палић–ергњела Зобнатица- Сремски Карловци -Сремчица 
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VIII разред  

4. дан : Стопића Пећина – етно село Сирогојно- Златибор 

5. дан : Пријепоље- манастир Милешева- кањон реке Увац- Златибор 

6. дан: Мокра Гора- Дрвенград-Кремна- манастир Рача- Сремчица 

План одвијања екскурзије  је био делимично промењен због уклапања у ред вожње 

„Шарганске осмице“, као и радног времана осталих знаменитости.  Договорено је и да се 

посета кањону реке Увац не обави , због лошег прилаза спратном аутобусу а самим тим и 

због безбедности ученика.  Остварен план пута је био : 

1. дан : Стопића Пећина – етно село Сирогојно- Златибор 

2.  дан: манастир Рача- Кремна-Дрвенград- Мокра Гора- Златибор 

3. дан: Пријепоље- манастир Милешева- Златибор- Сремчица 

БРОЈ УЧЕНИКА 

V разред – 128 ученика, 4 ученика понавља разред 

VI разред- 116 ученика,  

VII разред- 122 ученика,  

VIII разред – 128 ученика 

Ученик генерације је Бурсаћ Никола, спортиста генерације је Рељић Сара 

РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО 

V/1- професор немачког језика Марковић Мирјана 

V/2 – професор руског језика Симић Коцић Мирјана 

V/3- професор биологије Пејић Љиљана 

V/4 – професор технике и технологије Дељанин Магдалена 

V/5 – професор енглеског језика Анђелковић Ана 

 

За руководиоца Одељенског веће предметне наставе изабран је Тошић Оливер. 

Чланови Одељенског већа предметне наставе су реализовали своје обавезе и задатке. 

                                                                                            Руководилац Одељенског већа  

                                                                                                    Тошић Оливер 
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10.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОВ ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 

У школској 2017/2018. пети  разред је похађало 120 ученика. Ученици су распоређени у  

5 одељења: 

 

5/1 Зорица Алексић– 22 ученика ( 10м; 12ж;) 

5/2Мирослав Воркапић– 26 ученика ( 14м; 12ж) 

5/3 Драгана Јанковић– 24 ученика (12м; 12ж;) 

5/4 Јелена Томашевић– 25 ученика ( 11м; 14ж;)  

5/5 Иван Мартић– 23 ученика ( 11 м; 12ж;) 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 

УСПЕХ НА 

КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

    4,16 

  

 3,98 

 

3,93 

 

4,04 

 

4,00 

 

 Похваљени ученици са успехомодличан 5,00: 

 

            5/1  Никола Драгичевић 

            5/1  Лука Јовановић 

            5/2  Јана Сокић 

            5/3  Јован Ђекић 

            5/3  Марко Старчевић 

            5/4  Олга Алексијевић 

            5/4  Андреа Допуђ   

            5/5  Јана Васић 

            5/5  Сергеј Пајић 

 

 На поправни испит упућује се укупно 7 ученика: 

 

- Из историје – 5 ученика ( 2 ученика 5/1, 2 ученика 5/2 и 1 ученик 5/4) 

- Из математике – 3 ученика ( 1 ученик 5/2, 1 ученик 5/3 и 1 ученик 5/4 ) 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

ИСЛАМСКА 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

РУСКИ 

ЈЕЗИК 

ИНФОРМАТИКА 

 

5/1 2 20 / 17 5 22 

5/2 13 13           / 18 8 26 

5/3 13 11 / 17 7 24 

5/4 12       13 / 24 5 25 

5/5 12       11 / 17 6 23 
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СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 Свакодневни живот у 

прошлости 

Цртање, сликање, вајање Хор и оркестар 

5/1 4 13 5 

5/2 8 6                         12 

5/3 11 8 5 

5/4                      /                         14 11 

5/5 11 11 1 

 

 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

 

ИЗОСТАНЦИ 5/1 5/2 5/3  5/4 5/5 

ОПРАВДАНИ 2047 2277 2287 2184 2460 

НЕОПРАВДАНИ 69 463 182 16 340 

УКУПНО             2116 2740 2469          2200 2800 

 

 Са смањеном оценом из владања има укупно 7 ученика: 

 

Из 5/2- 2 ученика са добрим (3) владањем 

Из 5/3 -2 ученика са добрим (3) владањем 

Из 5/4 -1 ученик са добрим (3) владањем  

Из 5/5 -2 ученика са добрим (3) владањем. 

 

 Ученици са којима је рађен ИОПиндивидуализација:  

 

5/1 Лаура Рашитовић-индивидуализација (српски језик, енглески језик), ИОП1 

(математика,историја,географија) 

5/1 Џемо Ибрахими – индивидуализација (српски језик, енглески језик), ИОП1 

(математика,историја,географија) 

5/2 Зимрија Рашитовић – индивидуализација ( математика) 

5/2 Сунчица Митровић - индивидуализација ( математика) 

5/2Ненад Мустафа - индивидуализација ( математика) 

5/3 Глигур Гаши - ИОП2 ( српски језик ) 

5/4 Марија Танасковић ИОП2 (српски језик,енглески језик, математика, историја, 

географија ) 

5/5 Александра Ђекић- ИОП1 ( математика )  
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 Ученици који су остварили успех на такмичењима: 

 

5/1 Лука Живановић (биологија– 3. место на Општинском такмичењу) 

5/1 Лука Јовановић ( математика – 2. место на Општинском такмичењу) 

5/3 Никола Арсеновић (математика – 1. место на Општинском такмичењу) 

5/3 Милош Ђорђевић (ликовна култура-карикатура – 3. место на Општинском 

такмичењу) 

5/3 Марко Старчевић ( историја- 1. место на Општинском такмичењу) 

5/4Олга Алексијевић ( Историја – 3. место на Општинском такмичењу; српски 

језик- 1. место на Општинском такмичењу и 1-место на Градском такмичењу; 

математика- 3.место на Општинском такмичењу) 

            5/4 Андреа Допуђ ( српски језик- 3. место на Општинском такмичењу) 

5/5 Сергеј Пајић (биологија – 3. место на Општинском такмичењу) 

5/5 Јана Васић (биологија - 3. место на Општинском такмичењу) 

 

 Реализација наставног плана и програма 

            Настава предвиђена наставним планом и програмом је реализована са мањим  

одступањима.  

 

 

Реализована је једнодневна екскурзија 9.5.2018. на релацији Сремчица-Орашац-Топола-

Рисовачка пећина-Бабина река-Сремчица 

 

 У току школске  2017/18. године  Одељењско веће петог разреда је одржало  

шест састанака  предвићених планом и програмом Школе. На састанцима је вршена 

анализа успеха и владања ученика, као и реализација наставног плана и програма. 

Чланови већа су изузетно добро сарађивали и договарали се по свим питањима 

организације извођење редовне, допунске и додатне наставе, као и ваннаставних  

активности. 

 

Руководилац  ОВ петог разреда 

 

                                                               Зорица Алексић 
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10.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОВ ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

 

У школској 2017/18.години шести разред је похађало 123 ученика. Од тог броја је било 65 

дечака и 58 девојчица. Ученици су распоређени у 5 одељења: 

6/1 Мирјана Видовић     - 27 ученика ( 15м; 12 ж) 

6/2 Јелица Грковић          -  25 ученика ( 12 ; 13 ж) 

6/3 Миланка Радаковић - 24 ученика (14 м; 10ж) 

6/4 Аца Вучић                    - 24 ученика (13 м; 11ж) 

6/5 Нада Страњина          - 23 ученика (11 м; 12 ж) 

Средња оцена по одељењима је: 

6/1 – 3,90               6/2 – 3,97          6/3 – 3,99             6/4 – 4,14                  6/5 –3,91        

Укупно је било 120 ученика са позитивним успехом; одличних је било 43 ученика; вр. 

добрих 50 ученика ; добрих 25 ученика; довољна 2 ученика; недовољна 3 ученика.  

*Похваљени ученици са успехом одличан 5,00: 

6/1 Михајло Глишић 

6/1 Андреј Новичић 

6/1 Кристина Тепшић 

6/2 Теодора Булатовић  

6/2 Јелена Ђорђић 

6/2 Јакшић Николина 

6/3 Ђорђе Богосављевић 

6/3 Ивона Живановић 

6/3 Лана Јовановић 

6/3 Миња Костић 

6/3 Катарина Новковић 

6/3 Магдалена Станић  
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6/3АнаРистић                                                                                                                                                                                                      

6/4 Јана Јовановић 

6/4 Ивана Сердар 

6/5 Милица Вуловић 

6/5 Катарина Ђорђић 

6/5 Ангелина Анђелић 

6/5 Тијана Мојсић 

6/5 Анђелија Човић 

 Три ученика су упућена на поправни испит из математике , 2 из одељења 6/3; 1 из 

одељења 6/5.На поправном испиту у августу месецу су успешно завршили шести 

разред. 

 У току године се са 2 ученика радило по ИОП-у1 у одељењима 6/1 и 6/3, а са 4 

ученика се радило по ИОП-у2 : у 6/2 са 1 учеником, у 6/4 са 2 ученика , у 6/5 са 1 

учеником. 

Ученици који су остварили успех на такмичењима: 

6/1 Кристина Тепић ( биологија -3 место – општинскотакмичење) 

6/2 Јелена Ђорђић ( историја -2 место – оптинско такмичење) 

6/2 Петра Раденковић ( ФК –атлетика -3 место-општинско такмичење) 

6/2 Александра Стевановић ( ФК- атлетика -1место, 3- место, општинско такмичење) 

6/2 Милица Јузбашић (МК – златна сирена -3 место- општинско такмичење ) 

6/3 Магдалена Станић ( српски језик -3 место –општинско такмичење 9 

6/3 Миња Костић ( историја -2 место – општинско такмучење ) 

6/4 Јана Јовановић ( историја; српски језик – 2 ; 3 место Општинско такмичење ) 

6/4 Наталија Вељковић ( физика – 3 место – општинско такмичење ) 

6/5 Тијана Мојсић ( историја; српски језик; математика- 2 ; 2 ; 3 место – општински 

такмичење) 
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УЧЕНИЦИ СА СМАЊЕНОМ ОЦЕНОМ ИЗ ВЛАДАЊА 

9 ученика има смањену оцену из владања на врло добо 4; 5 ученика има смањену оцену на 

добро 3. 

                                                         ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ВЕРСКА  

НАСТАВА 

ИСЛАМ 

ВН 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

РУСКИ 

ЈЕЗИК 

ИНФОРМАТИКА Цртање 

Сликање 

вајање 

6/1 18 9 / 21 6 22 5 

6/2 15 10 / 19 6 20 5 

6/3 19 5 / 12 12 19 5 

6/4 2 22 / 13 11 21 3 

6/5 19 4 1 23 10 23 1 

 

ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

                  ОДБОЈКА                                     ФУДБАЛ 

6/1 12 15 

6/2 13 5 

6/3 / 24 

6/4 11 13 

6/5 12 11 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

 

 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 

ОПРАВДАНИ 3003 2306 3100 2708 1311 

НЕОПРАВДАНИ 56 104 31 177 30 

УКУПНО 3059 2410 3131 2885 2273 

 

                                  РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

 

6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 

-20 -12 -13 -15 -12 
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*У току школске године ученици за ученике шестог разреда је организована дводневна 

екскурзија на релацији Сремчица- Манастир Манасија –Ресавска пећина –Манастир 

Раваница –Крушевац – ВрњачкаБања- Манастир Жича – Манастир Студеница –Сремчица.  

Осим тога Ученици су са наставницима посетили Музеј Афричке уметности и Музеј Вука 

и Доситеја. 

 У току школске године 2017/18. Одељењско веће шестог разреда је оджало пет 

састанака предвиђених планом и програмом Школе. На састанцима је вршена 

анализа успеха и владања ученика, као и реализација наставног плана и програма. 

Чланови већа су сарађивали и договарали се по свим питањима организације 

извођења редовне, допунске и додатне наставе, као и ваннаставне активности. 

 

 

                                                                        Руководилац ОВ шестог разреда 

                                                                                 Јелица Грковић 

 

10.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОВ СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

 

У школској 2017/2018. седми  разред је похађало 128 ученика. Ученици су распоређени у  

 5 одељења: 

 

7/1 Даниела Сланкаменац  – 25 ученика ( 11м; 14ж;) 

7/2 Сандра Филиповић Сандић – 22 ученика ( 11м; 11ж) 

7/3 Марија Ћириловић– 27 ученика (13м; 14ж;) 

7/4 Марко Пејовић– 27 ученик ( 13м; 14ж;)  

7/5 Нада Радибратовић– 27 ученика ( 12м; 15ж;) 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 

УСПЕХ НА 

КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

    4,04 

  

 3,98 

 

3,90 

 

3,93 

 

3,82 

 

 Похваљени ученици са успехомодличан 5,00: 

 

            7/1 Милица Гвозденац 

            7/1 Милица Ранђић 

            7/1 Јован Марковић 
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            7/2 Марија Бачковић 

            7/2 Наталија Јакшић 

            7/2 Марија Симић 

            7/3 Миљана Делић 

            7/3 Елена Дубљевић 

            7/3 Јована Стефановић 

 7/4 Уна Пантелић 

            7/5 Анђела Вранић 

            7/5 Анђела Петровић 

            7/5 Бојана Стојановић 

 

 

 На поправни испит упућује се укупно 7 ученика: 

 

- Из историје – 6 ученика ( 2 ученика 7/3, 1 ученик 7/4 и 4 ученика 7/5) 

- Из математике – 5 ученика ( 1 ученик 7/3, 1 ученик 7/4 и 3 ученика 7/5 ) 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

ИСЛАМСКА 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

РУСКИ 

ЈЕЗИК 

ИНФОРМАТИКА 

 

7/1 2 23 / 21 4 25 

7/2 2 20           / 19 3 22 

7/3 16 11 / 19 8 27 

7/4 12 5 / 24 3 27 

7/5 13  14 / 15 12 27 

 

ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

 РУКОМЕТ  ФУДБАЛ 

7/1 14 11 

7/2 11 11 

7/3 14 13 

7/4 27 0 

7/5 15 12 

 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

 

ИЗОСТАНЦИ 7/1 7/2 7/3  7/4 7/5 

ОПРАВДАНИ 2417 1666 3183 3459 2372 

НЕОПРАВДАНИ 47 81 184 136 180 

УКУПНО 2464 1747 3367          3595 2552 
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 Са смањеном оценом из владања има укупно 15 ученика: 

 

Из 7/1- 1 ученик са врло добрим (4) владањем 

Из 7/2- 2 ученика са врло добрим (4) владањем 

Из 7/3 -5 ученика са врло добрим (4) владањем и 1 ученик са добрим (3) владањем. 

Из 7/4 -1 ученик са врло добрим (4) владањем и 2 ученика са добрим (3) владањем 

Из 7/5 - 3 ученика са врло добрим (4) владањем. 

 

 Индивидуализација се примењује у раду са једним учеником 7/2 одељења ( из 

српског језика)  и једним учеником 7/3 одељења (из математике). А ИОП1 се 

примењује у раду са једним учеником 7/2 одељења (из српског језика и 

математике). 

 

 Ученици који су остварили успех на такмичењима: 

 

7/1 Милица Ранђић (српски језик – 3. место на Републичком такмичењу;  

математика – 3.место на Градском такмичењу; биологија – 2. место на Градском    

такмичењу)  

7/1 Јован Марковић ( биологија – 2. место на Градском такмичењу) 

7/1 Милица Гвозденац (српски језик – 3. место на Општинском такмичењу; 

историја – 2. место на Општинском;  математика – 3. место на  Општинском 

такмичењу) 

7/2 Наталија Јакшић (српски језик – 3. место на Републичком такмичењу; историја – 

3. место на Градском такмичењу) 

7/2 одељење – Црвени крст -  2. место на Општинском такмичењу 

7/3 Јована Стефановић ( Историја – 2. место на Општинском такмичењу) 

            7/4 Марија Тасић ( српски језик- 3. место на Књижевној олимпијади) 

7/5 Тара Танасић  (физика – 3. место на Градском такмичењу; математика- 2. место 

на Општинском такмичењу) 

7/5 Бојана Стојановић (српски језик - 3. место на Градском такмичењу) 

 

 Реализација наставног плана и програма 

            Настава предвиђена наставним планом и програмом је реализована са мањим  

одступањима. Нереализованих часова има  највише из предмета историје (3-4) 

 

 У току школске  2017/18. године  Одељењско веће седмог разреда је одржало  

пет састанака  предвићених планом и програмом Школе. На састанцима је вршена 

анализа успеха и владања ученика, као и реализација наставног плана и програма. 

Чланови већа су изузетно добро сарађивали и договарали се по свим питањима 

организације извођење редовне, допунске и додатне наставе, као и ваннаставних  

активности. 

 

Руководиоци  ОВ седмог разреда 

 

Сандра Филиповић Сандић и Марија Ћириловић                                                                      
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  Извештај са екскурзије ученика седмог разреда 

 

Екскурзија за ученике седмог разреда предузета је 16. и 17. априла 2018. године у сарадњи са 

агенцијом „Beosonic“. Екскурзију су водили одељењске старешине Даниела Сланкаменац, 

Нада Радибратовић Абуши, Марија Ћириловић, Сандра Филиповић и Марко Пејовић. 

Испред агенције била су 2 водича, доктор и возачи. Са њима на пут је кренуло 21 ученика из 

одељења VII-1, 20 из одељења VII-2, 21 из одељења VII-3, 21 из одељења VII-4, и 23 из 

одељења VII-5. 

 

Где смо све били? 

Из Сремчице смо кренули у рану зору, око 8 часова. Пре тога саобраћајна полиција је 

прегледала аутобусе. Првог дана екскурзије обишли смо Музеј хлеба у Пећинцима. Место 

је врло уредно и пријатно нас је изненадило и садржајима и вештином домаћина да деци 

одржи пажњу. Потом смо обишли манастир Ново Хопово на Фрушкој гори. Свративши у 

Бечеј обишли смо трг и посетили две градске цркве. Последње место првог дана пута био је 

дворац Дунђерски. У хотел у Суботици смо стигли на време пред вечеру, и увече наставили 

са даљим активностима (дискотека). 

 

Другог дана, после доручка у хотелу, отишли смо у зоолошки врт на Палићу и на Палићко 

језеро. Општи је утисак нас наставника да је посета врту била најпријатнији део екскурзије. 

Потом смо прошетали централним делом Суботице и упознали се знаменитостима града. 

После ручка кренули смо даље на пут до ергеле „Зобнатица“ и потом назад за Сремчицу. У 

повратку смо свратили у Сремске Карловце. У Сремчицу смо стигли нешто пре осам часова 

увече, како је и планирано. 

 

Безбедност и понашање ученика   

Никаквих непријатности и небезбедних ситуација није било. Ученици су се понашали 

примерно, и током путовања и током боравка у хотелу. Показали су веће интересовање за 

садржаје екскурзије него што је типично за ђаке њиховог узраста. Ову позитивну појаву 

приписујемо припреми екскурзије у школи и појединачно код куће. 

 

Здравље 

Можемо рећи да нас је здравље послужило. Било је свега неколико случајева главобоље и 

мучнине па су интервенције лекара биле минималне. 

 

Остала запажања 

Екскурзија је у потпуности успела. Време је истина било мрчкаво, другог дана је сипила 

киша у Зобнатици што је донекле покварило утисак. Али касније се стање поправило и у 

Сремским Карловцима је било свеже али суво и пријатно за шетњу. Услуге водича у путу, 

као и кустоса на местима која смо обилазили биле су врло добре и прилагођене узрасту 

ученика. Храна у хотелу била је одлична.  
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11.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 

11.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СВ  НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
 

СВ наставника српског језика, ове школске године остварило је све планиране задатке 

захваљујући одличној сарадњи у оквиру СВ.  

СВ је благовремено ,на почетку школске године, предало план контролних и писмених 

задатака. Чланови СВ који предају истом разреду радили су истоветни иницијални тест.  

  Сарадња са школском библиотеком је побољшана. Разлог томе је стратегија коју су 

наставнице Јелена Томашевић и Марија Ћириловић развиле прошле школске године. 

Наиме, ученици на крају сваког месеца имају час посвећен прочитаним књигама ван 

школске и домаће лектире. Школска библиотека је иначе веома добро опремљена, а 

предлог наслова при набавци књига давали су чланови нашег СВ.  

  Анализом прошлогодишњег Завршног испита ( СВ у сарадњи са ПП службом) утврђено 

је да су наставници одлично ускладили критеријум оцењивања. Одступања закључних 

оцена у односу на Завршни испит била су минимална. 

  Као и сваке године, посетили смо Сајам књига, у различитим терминима, да ученици не 

би губили часове редовне наставе. Наставнице Јелена Томашевић и Марија Ћириловић 

водиле су ученике у Музеј Вука и Доситеја. 

 Све већи број  ученика са сметњама у развоју утицао је на већи број наших састанака, јер 

је требало разменити искуства и око писања посебних индивидуалних планова и око 

начина рада са тим ученицима. У оквиру СВ правили смо тестове за ученике, јер 

наставник који предаје таквим ученицима понекад тешко налази решења, јер није обучен 

за рад са овим ученицима. Сваки ученик је специфичан и захтева посебну посвећеност 

наставника.  

  Контролне вежбе смо усклађивали у оквиру разреда, и по један контролни задатак смо 

размењивали међусобно, па е наставник прегледао тестове одељења чије ученике не 

познаје. Такође смо на једном састанку  читали писмене задатке, непрегледане и 

коментарисали смо, свако је дао предлог оцне и образложио је. Усагласили смо се шта је 

то што утиче на смањење оцене на писменом задатку. 

  Захваљујући  директору школе три члана СВ похађала су Републички семинар, а своја 

запажања поделили су са осталим члановима СВ.  
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  Чланови су увек били благовремено обавештени о свему ономе о чему је било речи на 

Педагошком колегијуму.  

  Удругом полугодишту организована су школска такмичења из језика и књижевности. Две 

ученице стигле су до Републичког такмичења из језика  и освојиле трће место ( Милица 

Ранђић 7/1-наставница Стојанка Јовановић, Наталија Јакшић 7/2-наставница Мариај 

Ћириловић), док је на Књижевној олимпијади ученица Марија Тасић (наставница Јелена 

Томашевић) на Градском такмичењу освојила треће место. 

  Као и остала СВ, инаше је учествовало у реализацији пројекта Ученици у улози 

наставника. 

 Часове интегративне наставе одржали су: Слађана Микић са наставником верске наставе, 

док је наставница Марија Ћириловић држала час са наставником физичког васпитања. 

Огледни час одржала је наставница Нада Страњина. 

  У другом полугодишту наставници су започели Припремну наставу, а реализован је и 

Пробни пријемни испит.  

  У мају смо одабрали уџбенике које ћемо користити наредне школске године код ученика 

петог разреда (КЛЕТ), док су натавнице које предају петацима пренеле своја искуства са 

попуњавањем нових дневника и показале осталим члановима како се попуњава. 

   Секције чији су руководиоци чланови СВ у највећој мери су реализовале планиране 

задатке.  

                                                                              Руководилац СВ наставника српског језика 

                                                                                                         Слађана Микић 

 

11.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СВ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 
Стручно веће страних језика у ОШ „Вук Караџић“ у Сремчици одржало је девет састанака 

током школске године 2017/2018. Састанци су одржани у септембру, 

октобру,новембру,децембру,јануару, фебруару, марту, априлу и мају. На састанцима су 

разматрана питања од значаја за конкретни термин (успех на крају класификационих 

периода,сајам страних језика, припреме за такмичења, успех остварен на такмичењима, 

планирање писмених и контролних задатака, утисци са семинара, итд.) као и питања од 

генералног значаја (усклађивање критеријума оцењивања, одржавање допунске и додатне 

наставе, унапређивање процеса планирања, разматрање и утврђивање заједничког 

критеријума вредновања нивоа постигнућа у односу на прописане циљеве и задатке, 

искуства у настави страних језика у разредној настави, стручно усавршавање наставника 

страних језика, реализација наставног плана и програмаитд.). Већини састанака 

присуствовали су сви наставници страних језика, а у пар случајева одсуство наставника је 
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било оправдано и дотични наставници су благовремено информисани о току, садржају и 

закључцима састанака са којих су оправдано одсуствовали. 

 

Реализација наставног плана и програма за сва три језика (енглески, руски и немачки) је 

оцењена као успешна. Часови су редовно одржавани у обе смене. Према потреби 

наставници су реализовали више часова допунске наставе, што је углавном резултовало 

бољим постигнућем и успехом ученика који су те часове похађали. Додатна настава је 

организована и реализована за ученике који су учествовали на такмичењима. Одржано је 

школско такмичење из енглеског,немачког и руског језика. 

ТАКМИЧЕЊА: 

Енглески језик: 

У фебруару је одржано школско такмичење из енглеског језика. У другом полугодишту 

ученици осмог разреда су учествовали на такмичењу из енглеског језика на којем су 

постигли завидан успех. Две ученице, Кристина Тодоровска и Андреа Дубљевић, 

пласирале су се на републичко такмичење. 

Немачки језик: 

Школско такмичење ове године није реализовано на уобичајен начин. Професори који 

предају ученицима осмог разреда су из сваког одељења одабрали по једног ученика на 

основу успеха из премета немачки језик и залагања на часовима истог. Са овим ученицима 

се спроводио додатни рад у оквиру додатне наставе као припрема за такмичење.  

 

Руски језик: 

- Одржан први круг  такмичења у школи „Шеста НИС олимпијада из руског језика“ 

29.01.2018. наст. Неда Тодосијевић 

Ученици који су учествовали: Милица КијачићVII5, Милица РанђићVII1 и Ана 

МиладиновићVII3 

У финале се пласирала Ана МиладиновићVII3 

- Општинско такмичење из руског језика (без пласмана на градско): Ђорђе Петровић 

и Миљан Богдановић VIII4, наставник – Мирјана Симић Коцић 

- Такмичење у причању напамет наученог одломка на руском језику из руске прозе 

„Жива класика“ у Руском дому 1.3.2018. 

Ученица – Милица РанђићVII1,     наст. Неда Тодосијевић  

- Такмичење у рецитовању на руском језику поводом светског дана поезије 21.3.2018. 

Ученица – Милица Ранђић VII1,    наст. Неда Тодосијевић 

- Финале НИС такмичења у Новом Саду. Школу је представљала Ана Миладиновић 

VII3, наст. Неда Тодосијевић,   27.5.2018. 
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Секције 

Током године радиле су секције сва три страна језика.  

 

Немачку секцију у нижим разредима је водила професорка Илић а у вишим професорка 

Стефановић. О раду секција биће поднети посебни извештаји. 

 

За рад секције руског језика је била задужена наставница Мирјана Симић Коцић и 

наставница Неда Тодосијевић.Ученици су показали велико интересовање за секцију, 

поготово за савремене филмове на руском језику, тако да ће се ова пракса наставити и у 

следећој школској год. 

Наставнице Ана Анђелковић и Ивана Јеленковић су реализовале секцијуенглеског језика од 

5.до 8.разреда, док су секцију за млађе разреде реализовале Даниела Сланкаменац и Зорица 

Алексић.  

Наставница Милица Максимовић је била задужена за секцију ,,Уједињене нације''.  

Планирање активности и уједначавање критеријума 

Сви наставници који предају исте стране језике међусобно су се консултовали око задатака 

за контролне  и писмене вежбе, размењивали их, а потом вршили поређење резултата 

ученика који су углавном били доста уједначени. Све планиране контролне и писмене 

вежбе (припрема, рад, исправка) су реализоване у предвиђеним терминима.  

Настава свих страних језика се  одвија у кабинетима који су опремљени „паметним 

таблама“ или пројекторима,што часове чини додатно интересантним и олакшава учење. 

Наредне школске године користе се исти уџбеници као и претходне: 

 

Енглески језик: 

 

Издавачка куће Дата статус и то: за енглески језик од 1.-4. разреда Juniorstarter 1, 2, 3, 4, а 

од 5-7OxfordProject1,2,3 зa 8.разред OxfordChallenges.  

 

Немачки језик: 

 

Први разред: „Duundich 1“ , Завод за уџбенике и наставна средства 

Други разред: „Duundich 2“ , Завод за уџбенике и наставна средства 

Трећи разред: „Duundich 3“ , Завод за уџбенике и наставна средства 

Четврти разред: „Duundich 4“ , Завод за уџбенике и наставна средства 

Пети разред: „Wir 1“ , Klett 

Шести разред: „Wir 2“ , Klett 

Седми разред: „Wir 3“ , Klett 

Осми разред: „Wir 4“ , Klett 

 

 



60 
 

Руски језик: 

У млађим разреима (од 1. до 4.)користе исти уџбеници као до сада, издавачке куће ЗУНС 

Београд  а то је „Родничок“ аутора људмиле Поповић и Јелене Гинић, а у старијим 

разредима(од 5. До 7.) „Орбита“ аутора Предрага Пипера,Марине Петковић и Светлане 

Мирковић.У осмом разреду ће се први пут користити уџбеник издавачке куће Klet 

„Конечно“ групе аутора и Јелене Гинић. 

Презентација школе 

 

У суботу 21.04.20178.од 11-13часова одржан је и Дан отворених врата школе . Тога дана 

будући прваци и њихови родитељи  су могли да посете школу и виде како се одвија 

настава страних језика у нашој школи. Биле су представљене секције сва три страна 

језика.Програм су организовали наставници који ће наредне године предавати првом 

разреду. Ова манифестација је била веома посећена. Гости су били  колеге наставници, 

директор школе, педагог и многи други. Наставници су осмислили разноврстан програм, 

игре асоцијација, погађања речи и појмова и својим радом и креативношћу су заслужили 

све похвале. Професорке руског и немачког језика су говориле заједно о учењу ових језика 

као обавезног изборног предмета од 5. разреда. Посебан акценат су ставиле на учење ових 

језика као факултативног предмета од 1. до 4. разреда. 

Угледни  и огледни часови: 

 

Енглески језик 

Одржани су и угледни часови и то: Ана Анђелковић (3. разред), Милица Максимовић 

(3.разред) и Ивана Јеленковић (5.разред). 

Руски језик: 

 У току школске 2017/18. год. одржано је три угледна часа. Наставница Неда Тодосијевић 

је одржала први угледни час у октобру, затим наставница М.Симић-Коцић угледни час са 

темом руског празника Масленица(Покладе) у марту и у априлу наставница Неда 

Тодосијевић заједнички час са наставницом немачког Тањом Илић на ком су ученици 

представили земље у којима се говори руски и немачки језик. 

Немачки језик: 
У марту 2018. године наставник немачког језика Иван Мартић и наставница руског језика 

Неда Тодосијевић одржали су заједнички угледни час са ђацима одељења 3/3 уз присуство 

великог броја гостију. На часу су ученици радили вежбе везаних за тему храна и пиће и 

повезивали су садржаје из руског и немачког језика, притом су много тога научили о 

култури ових земаља. У решавању задатака помагали су им ученици који уче немачки и 

руски језик као и наставници. Атмосфера је била веома добра и креативност ученика је 

дошла до пуног изражаја. 
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У мају 2018. Година наставница Ивана Трајковић успешно је реализовала угледни час о 

чему је поднела извештај. 

 

 

Стручно усавршавање и активности: 

 

Ученици: Милица РанђићVII1, Маша КомленовићV4, Милица ЈузбашићVI2, Коста 

ШутановацV4, Данило РанђићV5, Ана МиладиновићVII3, Емилија МахалиVII3, 

Марина МладеновићVII3 

- Учешће у приредби ученика ОШ који уче руски језик са песмом „Крилата 

љуљашка“, наст. Неда Тодосијевић и наст. Марија Бабић, 7.12.2017. 

 

 У нашој школи су у августу и децембру и јуну била организована три семинара у трајању 

од по 8 сати на теме: „Асертивна комуникација“ ,„Могућност за унапређивање сарадње и 

тимског рада у установи“ и „Имплементација програма и унапређивање компјутерског 

повезивања“.Сви чланови стручног већа су присуствовали на семинарима.Професор 

енглеског језика Милица Максимовић је била и на семинару“Употреба филма у настави 

ГВ“ у октобру. 

 

У протеклој школској години руководилац СВ страних језика је била наставница енглеског 

језика Милица Максимовић. На састанку одржаном 23.11.2017. године,одлучено је да од 

наредне године СВ страних језика функцинишу засебно.Том приликом је сачињен и 

извештај о самовредновању на нивоу СВ страних језика. 

 

Руководилац стручног већа страних језика у школској 2017/18. 

 

Милица Максимовић 

 

11.2.1  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СВ НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Стручно веће за енглески језик у школској 2017/2018. години чинило је пет наставника: 

Даниела Сланкаменац, Ана Анђелковић, Зорица Алексић, Ивана Јеленковић и Милица 

Максимовић. 

СВ одржало је десет састанака током школске године и то : два у августу, три у октобру 

и по један у децембру, јануару, априлу, мају и јуну. На састанцима су разматрана текућа 

питања за одређени период (датуми контролних и писмених задатака, подела часова 

на наставнике, допуна енглеске библиотеке, такмичења, Дан отворених врата школе, 

усклађивање критеријума оцењивања). Већини састанака присуствовали су сви 

наставници. Они наставници који нису присуствовали састанцима обавештени су о 

садржају и договорима постигнутим на састанцима. 

Реализација наставног плана и програма је оцењена као успешна. Часови су редовно 

одржавани у обе смене. Додатна и допунска настава је, такође, успешно реализована. 
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Крајем октобра 2017. наставнице Ана Анђелковић и Ивана Јеленковић водиле су 

ученике шестог разреда у Амерички кутак поводом празника Ноћ вештица. Ученици су 

то са одушевљењем прихватили и маскирали се. 

У другом полугодишту ученици осмог разреда су учествовали на такмичењу из 

енглеског језика на којем су постигли завидан успех. Две ученице, Кристина 

Тодоровска и Андреа Дубљевић, пласирале су се на републичко такмичење. 

У мају 2018. је одржан посебан састанак СВ на ком је донета одлука о уџбеницима који 

ће се користити у школској 2018/2019. години за први и пети разред, који ће по одлуци 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, нову школску годину почети по 

измењеном програму. 

Током године реализовале су се и секције. Наставнице Ана Анђелковић и Ивана 

Јеленковић су реализовале секцију од 5. до 8. разреда, док су секцију за млађе разреде 

реализовале Даниела Сланкаменац и Зорица Алексић. Наставница Милица 

Максимовић је била задужена за секцију ,,Уједињене нације 

На састанку у јуну 2017. анализиран је успех ученика на крају школске године. 

Руководилац СВ за енглески језик у школској 2018/2019. биће Ивана Јеленковић. 

 

                                                                                                  Руководилац СВ за енглески језик 

                                                                                                             Даниела Сланкаменац 

 

11.2.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СВ НАСТАВНИКА РУСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Стручно веће руског језика за школску 2016/17. год чинилa су 2 наставника: 

 Мирјана Симић-Коцић и Неда Тодосијевић. 

Састанци су одржавани једанпут месечно углавном почетком месеца. 

На састанцима су разматрана питања везана за дати период(успех на крају 

класификационог периода,договор око контролних и писмених вежби,месечних планова) 

као и питања од генералног значаја(усклађивање критеријума, остваривање допунске и 

додатне наставе и ефекти, рад секције, стручно усавршавасе наставника и сл.) 

Састанцима су увек присуствовала по два наставника, колико их и и чини ово СВ. 

Додатна настава је одржавана у редовно у осмом разреду и шестом разреду. 

Допунска настава се по потреби одржавала  у свим разредима  тако да на крају школске 

год.  нема ученика са слабим оценама из руског јез. 
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На школском такмичењу је учествовало 4 ученика:Вукица Бојичић 8/2, Милица Ћућуз 8/2, 

Теодора Богдановић и Алекса Филиповић 8/4.Сви ученици су се пласирали за Општинско 

такмичење. 

Општинско такмичење је одржано 25.2.2017. год у ОШ“Милош Црњански“.Ученик Алекса 

Филиповић је освојио треће место и тиме се пласирао на Градско такмичење из руског 

језика. 

Градско такмичење је одржано 25.3. 2017. у ОШ“Змај Јова Јовановић“.Алекса Филиповић 

није успео да се пласира на Републичко такмичење. 

Што се тиче ваннаставних активности ове школске године је секција руског језика и 

остали заинтересовани ученици учествовала на Фестивалу језика27.1. 2017. год. 

Учеествовало је више од 20 ученика од петог до осмог разреда.Ученици су сами или уз 

помоћ наставница М.Симић-Коцић и Неде Тодосијевић припремили презентације на 

различите теме(књижевност,историја,празници и обичаји, географија и сл.) 

као и материјале којима су представљали руски језик и културу. 

За секцију је била задужена наставница Мирјана Симић Коцић и наставница Неда 

Тодосијевић.Ученици су показали велико интересовање за секцију, поготово за савремене 

филмове на руском језику, тако да ће се ова пракса наставити и у следећој школској год. 

У оквиру секције ученици су три пута посетили Руски Дом и као учесници и као гледаоци 

- 16.12.2017. Учешће у концерту ученика београдских основних школа: „Умом 

Россию не понять“, Руски дом у Београду 

Милица Ранђић VI1, Лаура Николић VI4, Вукица Бојчић VIII2 и хор Бајка: „Голубой 

вагон“ 

- 03.03.2017. Учешће у међународном конкурсу младих читалаца руске прозе: 

„Живая классика“, Руски дом у Београду 

Милица Ранђић VI1 : Иван Бунин – Святитель 

- 21.03.2017. Учешће у конкурсу рецитовања руске поезије поводом светског дана 

поезије „Поэзии чарующие стихи“, Руски дом у Београду 

Милица Ранђић VI1: М. Лермонтов – Тростник 

По прошлогодишњој одлуци уџбеници остају исти и следеће две године. 

Ученици чланови секције руског језика су учествовали и у презентацији школе будућим 

првацима 1.4.2017. год.Посебно су се истакли ученици петог разреда:Тијана 

Мојсић,Милица Вуловић,Ангелина Анђелић, Анђелија Човић, Јана Јовановић, Јана 

Младеновић, Ивана Пенић. 

Стручно усавршавање(Неда Тодосијевић) 

- Држање свог угледног часа 27.10.2016. V1/V2, Что делать? - утврђивање 
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- Састанак подружнице у Руском дому (градска секција за руски језик); организатор – 

Славистичко друштво Србије у сарадњи са Руским домом    - 2 сата       15.11.2016. 

- Састанак подружнице у Руском дому (градска секција за руски језик); организатор – 

Славистичко друштво Србије у сарадњи са Руским домом    - 2 сата       06.12.2016. 

- Састанак подружнице у Руском дому (градска секција за руски језик); организатор – 

Славистичко друштво Србије у сарадњи са Руским домом    - 2 сата       03.05.2017. 

-  Экспертно-методический семинар «Оптимизация поставок литературы из России в 

Сербию и эффективное использование поставленной литературы» 

3.11.2016.  ; организатор - Руски дом  (неакредитован) 

       -       радионица «Идентитет», ОШ Јован Ристић – психолог Биљана Михајловић, 

31.01.2017. 

       -       присуство угледном часу, енглески језик, други разред, проф. Наталија Кашак : Is 

there a… in your town? , утврђивање, 16.03.2017. 

Присуство угледним часовима ОШ Вук Караџић, Сремчица: 

- угледни час из историје 31.03.2017. Цар Душан, проф. Марко Пејовић, VI4 

- Угледни час из музичке културе 05.05.2017. Опера, VIII2, проф. Марија Бабић 

- Огледни (заједнички) час из музичке културе и српског језика – Ромео и Јулија, проф. 

Марија Бабић и проф. Марија Ћириловић, VIII1, мај 2017. 

Стручно усавршавање(Мирјана Симић-Коцић): 

Семинари у школи „Вук Караџић“ 

Присуство и анализа угледним часовима: 

-Угледни час из енглеског јез. Наставник Ана Недељковић 19.4. 2017. 

-Угледни час из биологије, наставник Љиљана Пејић мај 2017. 

-Угледни заједнички час Физичко васпитање и Биологија, наставници Бојан Манојловић и 

Нада Радибратовић. 

-Дежурни наставник Пробни завршни испит. 

                                                             Руководилац СВ М. Симић-Коцић 
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11.2.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СВ  НАСТАВНИКА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

Настава немачког језика је у школској 2017/2018. реализована према плану и програму у 

свим разредима. 

Допунска настава је одржавана редовно за ученике којима је била потребна помоћ у учењу. 

Сваки наставник је одржао планирани број часова уз незнатна одступања.  

Додатна настава је такође реализована. У извођењу додатне наставе такође су учествовале 

све четири наставника.  

 

У току 1. Полугодишта уместо наставнице Невене Узелац у школу је дошла наставница 

Ивана Трајковић, а уместо наставнице Тање Илић почела је да ради Марија Новитовић. 

Средином јуна 2018. године са породиљског одсуства вратила се наставница Нада Џаић. 

И поред промене наставног кадра, све планиране активности су реализоване, 

Наставник Иван Мартић је водио ђаке на октобарски Сајам Књига, наставница Маријана 

Стефановић је организовала школско такмичење и водила ученике 8. Разреда на 

Општинско такмичење, на коме нису остварени запажени резултати. 

Наставница Маријана Стефановић водила је ученике у посету Гете Института у Кнез 

Михајловој улици, утисци ученика и наставника су феноменални. 

23. априла 2018. Године у нашој школи био је дан Отворених Врата, када су будући ђаци 

прваци имали прилику да се кроз игру упознају са немачким језиком. Ученици 3. и 5. 

разреда су уз помоћ својих наставника направили специјалне игре и квизове за малишане 

који су били одушевљени. Програм су реализовале наставнице Марија Новитовић – Манић 

и Ивана Трајковић. 

 

Немачку секцију је водила наставница Трајковић. Учествовали су ученици трећег разреда. 

О раду секције наставница ће поднети посебан извештај. 

 

 Кабинет за немачки језик и интерактивни кабинет у којима се изводи настава немачког 

језијка су опремљени  лаптопом и пројектором што значајно унапређује наставу чини је 

занимљивијом ученицима и омогућава наставницима да успешно комбинују различите 

наставне методе. 

 

У марту 2018. године наставник немачког језика Иван Мартић и наставница руског језика 

Неда Тодосијевић одржали су заједнички угледни час са ђацима одељења 3/3 уз присуство 

великог броја гостију. На часу су ученици радили вежбе везаних за тему храна и пиће и 

повезивали су садржаје из руског и немачког језика, притом су много тога научили о 

култури ових земаља. У решавању задатака помагали су им ученици који уче немачки и 

руски језик као и наставници. Атмосфера је била веома добра и креативност ученика је 

дошла до пуног изражаја. 

 

У мају 2018. Година наставница Ивана Трајковић успешно је реализовала угледни час о 

чему је поднела извештај. 

 

Наставници су редовно одржавали састанке како би се договарали око важних питања, као 

што је на пример договор око термина за контролне и писмене задатке, као и око тема за 

исте. 
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На састанку актива у мају одлучено је да се у школској 2018 / 19 години и даље ради по 

уџбеницима фирме Klett за старије разреде као и по Заводовим уџбеницима за млађе 

разреде. 

 

Први разред: „Du und ich 1“ , Завод за уџбенике и наставна средства 

Други разред: „Du und ich 2“ , Завод за уџбенике и наставна средства 

Трећи разред: „Du und ich 3“ , Завод за уџбенике и наставна средства 

Четврти разред: „Du und ich 4“ , Завод за уџбенике и наставна средства 

Пети разред: „Wir 1“ , Klett 

Шести разред: „Wir 2“ , Klett 

Седми разред: „Wir 3“ , Klett 

Осми разред: „Wir 4“ , Klett 

 

Актив немачког језика је имао задатак и да се представи родитељима у вртићу „Горица“. 

Наиме, у вртићу је 25.4.2016. одржан родитељски састанак за родитеље будућих првака. 

Идеја је била да се родитељима представе обе школе из Сремчице. У име наше школе 

ишле су : психолог школе Јелица Грковић, педагог школе Жељана Позојевић,  

представници актива учитеља млађих разреда, наставница. енглеског језика Даниела 

Сланкаменац, наставник  руског језика Неда Тодосијевић и наставник немачког језика 

Иван Мартић. Наставници  руског и немачког језика су говорили заједно о учењу ових 

језика као обавезног изборног предмета од 5. разреда. Посебан акценат су ставиле на 

учење ових језика као факултативног предмета од 1. до 4. разреда. 

У вези са тим одржан је и Дан отворених врата школе 23.4.2018. Тога дана родитељи 

будућих првака су могли да посете школу и виде како се ради у нашој школи. Биле су 

представљене разне секције, између осталих и немачка. Учествовале су наставнице Ивана 

Трајковић и Марија Новитовић – Манић. 

 

 

                                                                     АКТИВ ПРОФЕСОРА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

 

11.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СВ  НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ 
 

Као и сваке године актив наставника математике се редовно састајао, како је планом и 

предвиђено.  

У току године због одласка на породиљско боловање колегиницу Ивану Јочић заменила је 

колегиница Марина Каровић. 

На почетку године у свим одељењима су одржани иницијални тестови који су детаљно 

анализирани, и на крају другог полугодишта  годишњи тестови за ученике од 5. до 7. 

разреда, и пробни пријемни за ученике 8. разреда, који се одржао 14. априла 2018. Стручно 

веће је на својим састанцима анализирало постигнућа ученика и донело закључке.  

Од активности у току ове школске године ,у нашој школи су одржани: школско 

такмичење, општинско такмичење и  такмичења Пангеа и Мислиша. 
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На школском такмичењу које је одржано 19.1.2018.године  је учествовало укупно 42 

ученика  по разредима :  пети-18, шести-8, седми-10 и осми-6 .  

 Радове старијух ученика су прегледали наставници математике : Сандра Филиповић 

Сандић, Ивана Јочић, Миланка Радаковић и Илија Баста. 

На општинско такмичење се пласирало  5 ученика петог, 4 ученика шестог, 5 ученика 

седмог и 2 ученика осмог разреда. 

Као и прошле године у нашој школи је одржано Општинско такмичење из математике 

24.2.2018.године. Иако је био јако велики број ученика учесника све је прошло 

беспрекорно о чему говоре и коментари колега који су у нашој школи били или као 

посматрачи или као комисије за преглед. 

Добра организованост пре свега актива математике али и  учитељица трећег и четвртог 

разреда,  педагошко психолошке службе и наставника информатике Ивана Миљковића 

резултирала је брзом и блеговременом информисаности школа учесница о резултатима 

такмичења. 

На Окружно такмичење се пласирало 6 ученика и то , два ученика 5. разреда, две ученице 

седмог разреда, једна ученица шестог разреда и једна ученица осмог разреда. На окружном 

такмичењу ученица Милица Ранђић је освојила 3. награду.  

У марту (8.3.2018. године) се традиционално у нашој школи одржава математичко 

такмичење МИСЛИША, на коме је ове године учествовало 31 ученик од петог  до осмог 

разреда. Две  ученице 7. разреда исвојиле су 3. награду, док су  један ученик петог разреда 

и једна ученица 8. разреда  похваљени.  

Наставници математике су у сарадњи са учитељицама трећег и четвртог разреда 

организовали и први круг  математичко такмичење ПАНГЕА 21.2.2018 године на коме је 

учествовало 85 . У други круг такмичења се пласирало 15 ученика. Други круг се одржао 

21. 4.2015. на коме је  ученик 5. разреда Никола Арсеновић награђен.  

Стручно веће наставника математике је на састанку, 8.5. 2018. једногласно донело одлуку 

да ученички комплет за 5. разред буде од издавачке куће Математископ. С обзиром на то 

да се програм за 5. разред мења, наставници су детаљно прегледали више комплета разних 

издавача и одлучили се због најједноставнијих и најприхватљивијих дефиниција и 

објашњења у уџбенику и збирке која је урађена по стандардима са  доста разноврсних 

задатака,  да буде Математископ.  

Ове године актив математике није посетио планирани Републички семинар из математике. 

Корелативни час је одржала  Сандра Филиповић ,  13.4.2018.године са наставницом 

Ликовне културе  у одељењу 5/3 а тема је била ОСНА СИМЕТРИЈА . 

Руководилац Већа 

Сандра Филиповић 
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11.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СВ НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ И 

ГЕОГРАФИЈЕ 
 

ЧЛАНОВИ  СТРУЧНОГ ВЕЋА :  

Историја: Мирјана Видовић 

 Марко Пејовић 

Географија:  Мирослав Воркапић 

Јелена Вранеш (I полугође) и Светлана Ничић ( II полугође) 

 Веће је извршавало активност према унапред предвиђеном плану за школску 

2017/2018 годину 

 Утврђени су на време предлози о подели предмета на наставнике, подели одељења, 

и задужења наставника који су унети у Годишњи план рада школе. 

 Урађени су планови рада по предметима, годишњи и месечни на време уз добру 

сарадњу наставника као и планови додатне и допунске наставе. 

 Инициални тестови су урађени у септембар 2017 годи средња оцена је била нежа од 

оцена на крају школске године. 

 Одржани су планирни часови редовне наставе уз минимално одступање у 

границама дозвољеног. 

 Наставници су одржали часове додатне и допунске који су нажалост слабије били 

посећени. 

 Одржани су часови припремне наставе за ученике осмог разреда али је одзив 

ученика био слаб. Часове географије је држала наставница Светлана Ничић а 

историје Миријана Видојевић. Коришћене су збирке у којима је обухваћено градиво 

од петог до осмог разреда. 

 Изабрани су уџбеници за пети разред из историје и географије који раде по новом 

плану и програму. 

 Наставиницу су имали часове стручног усавршавања које је организовала школа. 

 Сарадња са педагогом и психологом је била адекватна и помагала је у раду 

наставника историје и географије. Неки ученици су радили по ИОП- у па је помоћ 

била неопходна. 

На општинском такмишењу из географије учествовало је три ученика осмог разреда. 

 

1. Александра Мичић    3. Место и диплома 

2. Алекса Томић 

3. Катарина Зелић        4. Место. 
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Из историје су постигнути  бољи резултати. 

 

Општинско такмичење из историје организовано је 17. марта 2018. године у ОШ „Љуба 

Ненадовић“. Дипломе је узело 14 наших ученика и тиме остварило даљи пласман на 

градско такмичење.  

Резултати за наше ученике су следећи: 

Пети разред: 

1. Марко Старчевић V-3 40 поена 1. место 

2. Олга Алексијевић V-4 34 поена 3. место 

3. Милош Ђорђевић V-3 33 поена 3. место 

4. Виктор Парти V-1 30 поена  

5. Немања Момчиловић V-2 17 поена  

 

Шести разред: 

1. Јана Јовановић VI-4 32 поена 2. место 

2. Миња Костић VI-3 31 поен 2. место 

3. Јелена Ђорђић VI-2 31 поен 2. место 

4. Тијана Мојсић VI-5 30 поена 2. место 

5. Милица Вуловић VI-5 21 поен  

 

Седми разред: 

1. Јована Стефановић VII-3 37 поена 2. место 

2. Милица Гвозденац VII-1 36 поена 2. место 

3. Јован Марковић           VII-1   35 поена     2. место 

4. Наталија Јакшић VII-2 33 поена       3. место 

5. Марија Тасић VII-4 24 поена  

 

Осми разред: 

1. Михаило Пантелић VIII-5 39 поена 1. место. 

2. Александра Мичић VIII-4 32 поена 3. место. 

3. Ања Митић VIII-5 32 поена 3. место. 

4. Алекса Томић VIII-2 28 поена  

5. Анђела Допуђ VIII-2 16 поена 
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Градско такмичење из историје одржано је 22. априла 2018. године у ОШ „Милена 

Павловић Барили“, у Вишњичкој бањи. Добијена је 1 диплома и пласман на републичко 

такмичење. За ученике петог и шестог разреда ово је највиши ниво такмичења. Резултати 

за наше ученике су следећи: 

пети разред минимум поена за треће место 39 

 

1.  Марко Старчевић V-3 37 поена  

2. Олга Алексијевић V-4 26 поена  

3.  Милош Ђорђевић V-3 25 поена 

 

шести разред минимум поена за треће место 35 

 

1.  Миња Костић VI-3 29 поена  

2.  Тијана Мојсић VI-5 29 поена  

3.  Јелена Ђорђић VI-2 27 поена  

4.  Јана Јовановић VI-4 26 поена  

 

седми разред минимум поена за треће место 40 

 

1.  Наталија Јакшић VII-2 43 поена    2. место, пласман на републичко такмичење 

2.  Милица Гвозденац VII-1 39 поена  

3.  Јована Стефановић VII-331 поен  

4.  Јован Марковић VII-1 25 поена 

  

осми разред минимум поена за треће место 40 

 

1.  Александра Мичић VIII-4 38 поена  

2.  Михаило Пантелић VIII-5 36 поена  

3.  Ања Митић VIII-5 није учествовала 
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У току школске 2017/2018 године Марко Пејовић је предавао историју ученицима V1, V2, 

V3,V4, V5, VII1, VII2, VII3, VII4, VII5, а Миријана ВидојевићVI1, VI2, VI3, VI4, VI5, 

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4, VIII5. Географију је Мирослав Воркапић предавао ученицима 

V1, V2,V3,V4,V5,VI1, VI2, VI5, VII1, VII2, VII3, VII4, VII5, наставница Јелена Вранеш је 

предавала у првом полугођу а у другом ју је заменила Светлана Ничић одељењима VI3, 

VI4,VIII1,VIII2,VIII3,VIII4,VIII5. Часу географије присуствовао је педагог школе у циљу 

анализе наставног процеса. 

Географску секцију „ Јован Цвијић“ су  водиле наставниц Јелена Вранеш и Светлана 

Ничић. Ученици су са наставницом октобра 2017 посетили дечији сајам и били на 

представу „ Лет“ и Културном центру Чукарица. Ученици су радили радове из географије 

који су били изложени на паноу испред кабинета у оквиру географске секције. У оквиру 

секције и теме „ Завичајна географија“ ученици су обишли Рајкову бару као пример 

крашког језера, Цркву у Сремчици и Липовачку шуму као природно- географску 

карактеристику завичаја. 

Ученици су одржали час „ Ученици у улози наставника“  01.03.2018 године у обе 

сменеиз географије и историје. Ученици су припремили час, подељени су им били задаци. 

Ученици су самостално водили и креирали час. Углавном часови су били успешни и 

занимљиви и остала је идеја да се одрже и следеће године. 

07. 05.2018 године одржан је састанак актива наставнике историје и географије за одабир 

нових дигиталних уџбеника.  Наставници историје су остали при издавачкој кући 

ФРЕСКА са којом су и до сада сарађивали и ЗАНУС историјски атлас док наставници 

географије су се сложили да наставе сарадњу са КЛЕТОМ.  

 

ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ У 2017/2018 

У шестом разреду из географије не постоји такмичење па су часови додатне више били 

усмерени на израду паноа обилазак сајма, представе док се у осмом разреду радило на 

преипреми за такмичење и само такмичење( Изради тестова са досадашњих такмичења, 

обнављању градива , и обнављању слабије усвојеног градива).  Из геогрфије је покушано 

да се настава учини занимљивијом и тако привуче интересовање ученика. 

Дадатна настава из историје се више базирала на припреми за такмичење које постоји од 

петог до осмог разреда и из приложеног се види да је било доста успешне деце која су 

показали знање и освојили место на такмичењима. 

 

    Руководиоц активаСветлана Ничић 
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11.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СВ  НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ 
 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

Физика: 

Оливера Петровић - председник 

Биљана Шомођа 

Хемија: 

Светлана Шћепановић 

Биљана Вучићевић 

 

-Веће је извршавало активности према свом плану за школску 2017/2018.годину, према 

плановима рада за наставне области и Годишњем плану рада школе. 

-Утврђени су на време предлози поделе предмета на наставнике, подела одељења и 

задужења наставника који су унети у Годишњи план рада школе. 

-Урађени су сви планови рада по предметима, годишњи и месечни на време уз добру 

сарадњу наставника, кao и планови допунске, додатне наставе и других активности. 

Ради уједначавања критерујума оцењивања, договорено је да се за оцењивање на 

писменим проверама знања примењује следећа скала: (у процентима) 0 – 29 = 1, 30 – 49 = 

2, 50 – 69 = 3, 70 – 89 = 4 и 90 – 100 = 5. 

-Иницијални тестови су урађени у септембру 2017. године и то: седми и осми разред из 

физике и осми разред из хемије. Резултати су показали да су ученици постигли лошије 

резултате у односу на средње оцене на крају претходне школске године. 

-На почетку школске године утврђено је да постоји потреба за израдом ИОП-а II за три 

ученика 6. разреда из предмета физика и ИОП-а I за једног ученика 6. разреда из предмета 

физика, а у другом полугодишту се ИОП I примењивао за још три ученика 8. разреда из 

физике и хемије. Одлучено је да се индивидуализација примењује по потреби. 

-У настави је коришћен додатни материјал за ученике који су наставници обезбедили 

ученицима штампањем, диктирањем или упућивањем  на библиотеку, односно интернет. 

Поспешена је употреба рачунара у настави и осталих мултимедијалних средстава. 

-Анализом наставних средстава, утврђено је да се опремљеност кабинета сваке школске 

године знатно побољшава, као и да постоји потреба за новим наставним средствима. 

Кабинет за физику и хемију је на почетку школске године опремљен следећим наставним 

средствима: 

 Бежични миш за лаптоп 

 Дубоки лавабо (судопера) 

 Годишња претплата за 4 броја часописа Млади физичар 

 Лоптице (3 ком.) 

 Пластична кутија 
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-Фестивал „Чукарички експеримент“ одржан је 14.10.2017. на платоу испред ош „Јосиф 

Панчић“ у организацији општине Чукарица. На фестивалу су приказани експерименти из 

физике и хемије. Овај фестивал је посетило 20 ученика наше школе  (3 ученика 6. разреда, 

12 ученика 7. разреда и 8 ученика 8. разреда) у пратњи наставнице Оливере Петровић. Због 

немогућности добијања адекватног термина и високе цене улзнице за посету Фестивала 

науке под називом „Један на један“, ученици су упућени, да уколико имају могућности, 

посете фестивал у сопственој режији. 

-Одржани су сви планирани часови редовне (уз минимална одступања), допунске, додатне 

и припремне наставе.Одзив ученика на допунску и додатну наставу је углавном слабији 

осим у периодима који претходе контролним вежбама када је већа посећеност допунске 

наставе, те је потрбно додатно стимулисати ученике на похађање допунске наставе. 

Додатна настава се интензивније одвијала почетком другом полугодишта јер се тада 

организују такмичења. 

-Родитељи јако ретко долазе на отворена врата код наставника физике и хемије. 

-У оквиру часова „Ученици у улози наставника“ 1.3.2018. одржана су 2 часа физике у 7. и 

5 часова физике. 

-Осим о темама из научно популарних часописа (Млади физичар и Елементи) СВ је 

применило иновације у мултимедијалним садржајима као што су PhETсимулације и 

преглед одабраних делова емисије Галилео, као и различитих садржаја доступних на 

интернету. 

Презентовање предмета физика и хемија ученицима 4. разреда није реализовано. 

 Ученици су похађали додатну наставу из физике и хемије и учествовали на 

такмичењима. У табели је дат приказ учешћа ученика на такмичењима: 

 

предмет/ниво 

такмичења 
ОПШТИНСКО ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 

Физика 8 2 / 

Хемија 7 / / 

 

Ученици који су освојили награде на такмичењима: 

ПРЕДМЕТ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 
НАГРАДА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ФИЗИКА 

Наталија Вељковић VI4 III место општинско такмичење Оливера Петровић 

Јован МарковићVII1 III место општинско такмичење Оливера Петровић 

Тара Танасић VII5 

 

III место општинско такмичење 

III место градско такмичење 

Оливера Петровић 

 

 Миона Зељковић VIII3 II место општинско такмичење Биљана Шомођа 
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 На предлог СВ ученици су израђивали презентације и паное у складу са 

могућностима и  то:  
Физика – на тему:  

Топлотне појаве – ученици 7. Разреда 

 Занимљивости из физике – ученици 6. разреда 

Елементи атомске и нуклеарне физике - ученици 8. разреда 

Хемија -  на тему:  

Нафта, Витамини, Заштита животне средине – ученици 8. Разреда 

 Комбиновани годишњи тест радили су ученици 7. разреда 1.6.2018. године. Тест је 

садржао по 3 питања из предмета: физика, хемија, биологија, географија и историја. 

Из сваког предмета се на тесту налазио по један задатак са основног, средњег и 

напредног нивоа. При изради и прегледању теста учествовало је 5 наставника 

(Оливера Петровић (физика), Светлана Шћепановић (хемија), Нада Радибратовић 

(биологија), Мирослав Воркапић (географија) и Марко Пејовић (историја)), а као 

кординатор је била задужена Оливера Петровић 

 Стручно веће је разматрало успех ученика на свим класификационим периодима, 

као и друга питања везана за рад наставника и ученика.  

 На крају школске године није било ученика за поправни испит. 

 Припремну наставу за ученике осмог разреда одржали су: Биљана Шомођа – 

физика и Биљана Вучићевић – хемија. 

 Стручно усавршавање у току школске 2017/2018. године:  
Оливера Петровић : 

 „Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља“, одржан 3.3.2018. 

године у ОШ „ Вук Караџић“ у трајању од 16 сати, компетенција К3, 

приоритетна област 5, извођач ОШ „Бранислав Нушић“  “    
Биљана Шомођа: 

 „Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“ теме 3 и 

4, одржан 12.12.2017. у ОШ „ Вук Караџић“ у трајању од 8 сати, 

компетенција К1, приоритетна област 4, извођач Гимназија „Свети Сава“     

 „Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља“, одржан 3.3.2018. 

године у ОШ „ Вук Караџић“ у трајању од 16 сати, компетенција К3, 

приоритетна област 5, извођач ОШ „Бранислав Нушић“   

 „XXXVI  Републички семинар о настави физике“ одржан од 24. до 26. 

5.2018. године у Кладову у трајању од 24 сата, компетенција К1, 

приоритетна област 1, извођач Друштво физичара Србије 
Светлана Шћепановић: 
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 „Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“ теме 1 и 

5, одржан 30.8.2017. у ОШ „ Вук Караџић“ у трајању од 8 сати, компетенција 

К1, приоритетна област 4, извођач Гимназија „Свети Сава“     

 „Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља“, одржан 11.3.2018. 

године у ОШ „ Вук Караџић“ у трајању од 16 сати, компетенција К3, 

приоритетна област 5, извођач ОШ „Бранислав Нушић“   
Биљана Вучићевић: 

„Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља“, одржан 3.3.2018. године у 

ОШ „ Вук Караџић“ у трајању од 16 сати, компетенција К3, приоритетна област 5, 

извођач ОШ „Бранислав Нушић“    

Осим наведених акредитованих семинара, чланови већа су посетили огледне и 

угледне часове колега, наставница Оливера Петровић је са асистентом Суријом 

Реџепи одржала пет угледних часова у свим одељењима 7. разреда 

организованих као квиз знања на тему Равнотежа тела. Припрема за овај час се 

налази у прилогу. Такође, наставнице физике су редовно посећивале састанке 

Друштва физичара Подружнице – Београд.  

 Наставница Биљана Вучићевић  упућена је у ОШ „Љуба Ненадовић“ на обављање 

дужности прегледања тестова за време спровођења завршног испита. 

 Сарадња са педагогом и психологом је била адекватна и помогла је у раду 

наставника физике и хемије. 

 За наредну школску годину предлаже се да руководилац буде Оливера Петровић. 

  За школску 2018/19. годину подела наставника на одељења је следећа: 

Физика: 

Оливера Петровић –71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 85 

Биљана Шомођа – 61, 62, 63, 64, 65 

Хемија: 

Биљана Вучићевић - 71, 72, 73, 74, 75 

Светлана Шћепановић  - 81, 82, 83, 84, 85 

 Сматрамо да смо у овој школској години релативно успешно обавили све 

планиране ипостављене задатке, као и да смо приметили недостатке које треба 

унапредити следеће школске године. 

 

Датум предаје:                                                                                    Председник већа:  

27.6.2018.                                                                                            Оливера Петровић 
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11.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СВ НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ 

КУЛТУРЕ 
 

СВ музичке и ликовне културе у школској 2017/2018. години било је сачињено од 

наставница музичке културе, Марије Бабић и Милице Вељковић и наставница ликовне 

културе  Марије Нешић и Сузане Станковић. За руководиоца већа изабрана је Марија 

Бабић. 

У настави су током целе пколске године коришћени наведени уџбеници: 

У 5. и  6. разреду Музичка култура, издавачке куће Нови Логос, аутора Александре 

Паладин и Драгане Михајловић-Бокан, док је за наставу ликовне културе коришћен 

уџбеник Новог Логоса, аутора Милутина Мићића. У 7. и  8. разреду Музичка култура, 

издавачке куће Klett, аутора Александре Станковић и за ликовну културу уџбеник 

издавачке куће Едука, аутора Зорана Игњатовића и Драгана Ђорђевића. 

СЕПТЕМБАР 

Донешен је и усвојен план рада СВ за школску 2017/2018. Годину. Израђен је план 

стручног усавршавања, глобални план, опертивни планови, угледни и огледни часови и 

планови рада за све ваннаставне активности које се одржавају у оквиру СВ (приредбе, 

изложбе, посете музичком догађају и галерији...), као и активности у складу са Акционим 

планом Школског развојног планирања. 

Наставна средства за наставу ликовне културе пребачена су у кабинет за наставу 

музичке културе, тако да се настава ликовне и музичке културе одвијала у истом кабинету 

током целе школске године. 

Конституисана је секција Певање, на место секције Школски оркестар, под 

вођством наставнице Милице Вељковић. Секције Клуб уметности и културе (Марија 

Нешић и Сузана Станковић) и Музичка радионица – клавир (Марија Бабић) су наставиле са 

радом. Формиран је пколски хор кога чине ученици старијих разреда под вођством 

наставнице музичке културе Марије Бабић. На предлог Акционог планом Школског 

развојног планирања усвојено је да се прослава Дана школе обележи фестивалом музичке 

и ликовне културе.  

У циљу упознавања са предметним наставником који ће реализовати наставу у 5. 

разреду, наставница Марија Бабић је одржала часове музичке културе у свим одељењима 

4. разреда, 12.9.2017. године. Марија Бабић је присуствовала програму обуке стручног 

усавршавања – Школско законодавство – основи развоја образовања и васпитања, који је 

одржан 30.8.2017 године. 
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ОКТОБАР 

Октобар је протекао у припремама и избору материјала и садржаја за прославу Дана 

школе у корелацији са СВ српског језика. На састанку је договорено да ће на отварању 

Дана школе наступити хор старијих разреда, учници старијих разреда у извођењу 

представе Мали принц и доделиће се награде ученицима за ликовни конкурс. Главни део 

приредбе биће фестивал, где ће бити представљене различите технике ликовне уметности 

и различити садржаји музичке уметности уз присуство музичких извођача различитих 

жанрова. Фстивал је добио назив  Осмоновембарски фестивал у циљу да се сваке наредне 

године Дан школе прослави у форми фестивала из различитих предмета.  

Марија Бабић је пратила и анализирала огледни час интегративне наставе 

наставних предмета енглеског језика и географије чија је наставна јединица гласила: 

Биљни и животињски свет на земљи. 

НОВЕМБАР 

На седницама Одељењских и Наставничких Већа анализирана су постигнућа 

ученика и остварености наставних планова на крају првог класификационог периода.  

План СВ музичке и ликовне културе за овај период је у потпуности реализован. 

Такмичење за Најраспеванију одељењску заједницу одржано је 23.11.2017. године у 

кабинету за музичку културу под организацијом Марије Бабић. Такмичиле су се 

одељењске заједнице свих пет одељења 3. и 4. разреда. Првопласирано место је освојила 

одељењска заједница III4, по дпедагошким радом Мирославе Миленковић.  Наставница 

Милица Вељковић учествује у припремама за учешће на такмичењу Златна сирена.  

На предлог ШРП-а прослава Дана школе осмишљена је у форми фестивала музичке 

и ликовне културе. Назив Осмоновембарски фестивал осмислили су ученици на часу 

ликовне културе као потреба да се сваке године Дан школе прославља као фестивал из 

неких других предмета. Организатори фестивала биле су наставнице ликовне културе 

Марија Нешић и Сузана Станковић, наставнице музичке културе Милица Вељковић и 

Марија Бабић и наставница српског језика Марија Ћириловић која је са ученицима 

драмске секције реализовала представу Мали принц. Фестивал је добио позитивне критике 

посетилаца због разноврсности садржаја музиче и ликовне културе. 

Урађена је евалуација уџбеника ликовне културе за 5. разред, аутора Милутина 

Мићића. Марија Нешић и Сузана Станковић су сарађивале са издавачком кућом Нови 

Логос као евалуатори овог уџбеника за 5. разред. 
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ДЕЦЕМБАР 

У циљу упознавања са предметним наставником који ће реализовати наставу у 5. 

разреду, наставница Марија Нешић је одржала часове ликовне културе у свим одељењима 

4. разреда, 5.12.2017. године. 

Марија Бабић и Марија Нешић су присуствовале програму обуке стручног 

усавршавања – Школско законодавство – основи развоја образовања и васпитања, другог 

дела, који је одржан 9.12.2017. године. 

Организована је посета и учешће на приредби основних школа у Руском дому од 

стане наставнице руског језика Неде Теодосијевић, у сарадњи са наставницом музичке 

културе Маријом Бабић. Ученици 5, 6. и 7. разреда представили су се руском песмом 

Крилатие качели, уз клавирску пратњу ученице 7. разреда,  Емилије Росите Махали, која 

похађа клавирску секцију. Ученици су имали прилику да виде пробе свих учесника, 

ученика школа из Београда, Младеновца, Ужица и школе при руској амбасади. Посета је 

организована 7.12.2017.  

Новогодишња изложба припремљена и постављена у сарадњи са ученицима који 

похађају наставу Цртање, сликање, вајање.  

ЈАНУАР И ФЕБРУАР 

Анализом успеха у редовној и ваннаставним активностима, завршено је прво 

полугодиште, Сви ученици су савладали предвиђене наставне садржаје из области музичке 

и ликовне културе и оцењени су позитивним оценама. Није било ученика са којима се у 

раду примењује ИОП. 

Месец јануар је протекао у припремама око приредбе Светог Саве. Ове године 

приредба је организована од стране наставника разредне наставе у сарадњи са 

наставницама музичке културе.  Наставница Милица Вељковић припремала је духовне 

композицијеса ученицима петог и шестог разреда, које нису ушле у програм због дужине 

драмског извођења ученика првог образовног циклуса и због понављања репертоара од 

прошле године. Наставница Марија Бабић је радила на припремама са ученицима петог, 

шестог и седмог разреда духовну композицију Милешевка. У договору са наставницима 

разредне наставе и руководиоцима музичке секције Химна је изведена у сарадњи два хора, 

Бајка и Великог хора. 

27.1.2018. године одржано је предавање и радионица о безбедности мотоциклиста у 

саобраћају у сарадњи са Интернационалном полицијском асоцијацијом и Мото клубом 

Безбедност. Предавању су присуствовали чланови ученичког парламента наше школе. У 

оквиру овог пројекта планирано је одржавање ликовне радионице Полиција у служби 

грађана. Ученици 5,6,7 и 8. разред који су учествовали на овом конкурсу награђени су на 

отварању изложбе 15.5.2018. године. 
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МАРТ 

Март је почео реализовањем активности планираних Акционим планом ШРП-а – 

ученици у улози наставника. Овом приликом су наставници у догову са ученицима 

препустили држање часа ученицима који су изразили жељу да се опробају у тој улози. 

Ученици 7. разреда су одржали час уместо наставника Милице Вељковић и Сузане 

Станковић.  

Ученици су и ове године били заинтересовани за учествовање на такмичењима. 

Златна сирена (општинско такмичење) је била одржана у марту 2018. године у основној 

школи „Јосиф Панчић“. Учествовале  су ученице шестог разреда, седмог разреда и осмог 

разреда. Освојиле су два прва и једно треће место, али се нису пласирале на градско 

такмичење. 

Марија Бабић, Милица Вељковић и Марија Нешић су присуствовале обуци  

програма стручног усавршавања са темом Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и 

насиља, у периоду од 3.3. до 3.4.2018. 

Сузана Станковић је присуствовала семинару Видео лекције - наставна средства 

савременог образовања. 

Марија Нешић, Милица Вељковић и Сузана Станковић су посетиле час 

интегративне наставе физичког васпитања и српског језика у 7/3. 

Марија Нешић и Сузана Станковић су водиле ученике у Музеј афричке уметности 

28.3.2018. Поред обиласка сталне музеолошке поставке ученици су имали прилике да 

учествују у ликовној радионици осликавања мурала на афричким традиционалним кућама. 

 

АПРИЛ 

Урађена је анализа успеха у редовној настави и ваннаставним активностима на 

крају другог класификационог периода. Сви ученици су позитивно савладали наставне 

садржаје и оба предмета. 

Јавни час калвирске секције одржан је 21.4.2018. године, на Дану отворених врата 

за будуће ђаке прваке.Учествовали су ученици 5, 6. и 7. разреда који су похађали секцију 

под педагошким радом Марије Бабић. Јавни час је осмишљен као концерт младих извођача 

на клавиру, металофонима, у соло певању и хорском певању. 

Милица Вељковић је посетила угледни час из хемије у одељењу 7/1. 

Чланови нашег већа, Марија Бабић и Марија Нешић, су дежурале на пробном 

испиту за будуће средњошколце.  

Марија Нешић је одржала час интегративне наставе у сарадњи са Сандром 

Филиповић Сандић, математика и ликовна култура, на тему симетрије облика у одељењу 

5/3.   
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МАЈ 

Анализом успеха у редовној и ваннаставним активностима, завршена је школска 

година за ученике 8. разреда. Одржано је 34 часа музичке културе, што је и планирано 

годишњим планом и школским календаром за ову школску годину и 36 часова ликовне 

културе са два часа више. Осмаци су наставу музичке и ликовне културе савладали без 

проблема. Организована је приредба за будуће средњошколце од стране наставнице 

Милице Вељковић у сарадњи са господином Сашом Костићем. Приредба је изведена у 

дворишту школе, где је хор певао неколико песама у рок жанру уз пратњу акустичних 

гитара из ансамбла Саше Костића. 

Марија Нешић и Сузана Станковић су посетиле званичне презентације уџбеника 

ликовне културе за 5. разред, као и презентацију дигиталних уџбеника за 5. разред 

издавачких кућа Клетт и Нови Логос.  

Наставнице ликовне и музичке културе су урадиле анализу уџбеника за будуће  

петаке и одабрале исти за наредну школску годину. За музичку културу ће се користити 

уџбеник издавачке куће БИГЗ, а  за ликовну културу уџбеник издавачке куће Нови Логос. 

ЈУН 

Урађена је анализа успеха ученика од 5. До 7. разреда. Сви ученици су остварили 

позитиван успех из предмета музичка и ликовна култура. Наставни план и програм оба 

предмета је у највећој мери реализован, као и годишњи план СВ и ваннаставних 

активности. Реализовано је 69 часова наставе музичке културе у петом разреду, што је два 

до три часа у минусу у зависности од одељења. Није постојала могућност надокнаде због 

преоптерећености распореда часова код ученика, а часови нису могли да се реализују на 

време због ексурзија и излета. 

Наставнице музичке и ликовне културе су биле задужене за дежурство на завршном 

испиту будућих средњошколаца. 

Наставници ликовне и музичке културе су се договорили око поделе одељења за 

наредну школску годину на следећи начин: 

Ликовна култура: 

Марија Нешић 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/2, 6/3, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/4, 8/5 

Сузана Станковић 6/1, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3 

Музичка култура: 

Милица Вељковић 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 

Марија Бабић 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 

Ваннаставне активности ће бити накнадно подељене, када буду готови резултати   

анкете ученика. 
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Предлог је да се за руководиоца Стручног већа изабере Милица Вељковић. 

Наставни план и програм предмета ликовна култура и музичка култура је у највећој 

мери реализован, као и изборног предмета хор и оркестар, годишњи план Стручног већа и 

ваннаставних активности. 

Руководилац СВ 

Марија Бабић 

 

11.7.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СВ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 
 

За шкоску 2017/2018 годину је планирано да школа учествује на што више такмичења и да 

се тиме ученици анимирају како би се подигла свест о бављењу спортом. 

Одржана 4 актива физичког васпиња, на којима једат предлог да се уради протокол  у 

случају повреде ученика. Такође је одлучено да циљ на такмичењима буде учествовање, 

дружење, уживање у спортској игри а не примарно резултат. 

С А Д Р Ж А Ј : 

СЕПТЕМБАР 

Извршена подела спортова за Изабрани спорт по одељењима: 

6-1  ф(М)/о(Ж)                 7-1  ф(М)/о(Ж)                    8-1ф(М)/о(Ж) 

6-2  ф(М)/о(Ж)                 7-2   ф(М)/о(Ж)                   8-2    ф 

6-3          ф       7-3   ф(М)/о(Ж)  8-3 ф(М)/о(Ж) 

6-4          р                          7-4   ф(М)/о(Ж) 8-4ф(М)/о(Ж) 

6-5  ф(М)/о(Ж)   7-5    ф(М)/о(Ж) 8-5ф(М)/о(Ж) 

 

- Учешће на општинском такмичењу у рукомету за 7.-8. Разред. Дечаци изгубили 

у првом колу а девојчице освојиле 3. Место 

ОКТОБАР 

- Учешће на Играма без граница у оквиру Дечје недеље у ОШ Душко Радовић и 

освојено 1. место 

- Учешће на Шумарском вишебоју у Липовичкој шуми, освојено 1, место 

- У општинском такмичењу у одбојци за дечаке седмих и осмих избили у првом 

колу од школе Аца Милосављевић 

- На градском такмичењу у пливању Миња Костић освојила 3. Место 

- Учешће на општинском у одбојци за старије девојчице, испале у дргом колу од 

ОШ Браће Јерковић 
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НОВЕМБАР/ ДЕЦЕМБАР 

- Учешће на општинском у кошарци за 7. и 8. разред за дечаке, изгубили у другом 

колу од од ОШ Мика Антић 

- Учешће на општинском у кошарци за 7. и 8. разред за девојчице, изгубили у 

другом колу од од ОШ Браће Јерковић 

- Учешће на општинском у кошарци за 5. и 6. разред за дечаке, изгубили у трећем 

колу  колу од  ОШ Браће Јерковић и тиме заузели 4. Место 

ФЕБРУАР 

- Учешће на општинском у фздбалу за дечаке и девојчице 7.-8.. Обе екипе 

депласиране у првом колу 

- Учешће на општинском у фздбалу за дечаке и девојчице 5.-6. Дечаци изгубили у 

другом а девојчице у првом колу 

МАРТ 

- Учешће на најмасовнијем кошаркашком такмичењу у свету, НБА Лиги која се 

игра у 43 земље. Осим сјајне организације и атмосфере, ученици су се 

такмичили против школа из других општина и размењивали искуства 

- Одржана 2  одељенска такмичења у кошарци. У седмом победили дечаци 7-4 а у 

осмом из 8-5 

АПРИЛ 

- Учешће на општинском у атлетици. Два сјајна резултата, Ученица шестог 

разреда Петра Раденковић освојила 3. место у скоку у даљ а прво место освојила 

Алексадра Стевановић и тиме изборила пласман на градско. 

МАЈ  

- Учешће на општинском у стоном тенису 

- Учешће на општинском у кросу. Лука Лацмановић и Ања Костић изборили 6. 

место док је Анђела Петровић дошла до 4. места 

 

Председник актива: 

Бојан Манојловић 
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11.8.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СВ НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКОГ И 

ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

Чланови стручног већа: Аца Вучић - руководилац 

                                         Магдалена Дељанин 

                                         Зоран Ристић 

                                         Оливер Тошић 

                                         Иван Миљковић – наставник информатике и рачунарства 

 

Стручно веће је испоштовало планирану динамику рада по месецима. 

На првом састанку наставника Техничког и Информатичког образовања, извршена је 

подела секција. Наставник Аца Вучић је руководилац Саобраћајне секције, Зоран Ристић  

Шаховске секције, Информатичка секција, наставници Магдалена Дељанин и Иван 

Миљковић су као и прошле године извршили поделу  ( 5 и 6 разред – Магдалена, а 7 и 8. 

разред наставник Иван). Наставник Оливер води секцију Обновљиви извори. Часови 

секција су у већој мери одрађени, са неким мањим одступањима. 

Извршена је подела смена: парна Вучић – Дељанин, непарна Ристић – Тошић, наставник 

Иван је имао све разреде 5,6,7,8.  

Урађени су глобални и оперативни планови рада за школску 2017/2018.год, и то је у 

складу са упуствима у примени образовних стандарда. За сваку наставну јединицу 

планирани су облици и методе рада, средства и технике 

Наставни план и програм за ову школску годину је у већој мери реализован, са тим да 

имамо одступања од минус два, а негде и вишак од шест часова а све због промене у 

школском календару који је мало другачији него прошле године. У настави је коришћена 

литература издавачке куће "Завод за уџбенике и наставна средства,, од 5-7 разреда, а  за 8 

разред,,Инфотехника''. На састанку стручног већа наставника Техничког и Информатичког 

образовања као и наставника Информатике и Рачунарства одлучено је да ће за 5 разред 

школске 2018/19. године бити уџбеник издавача KLETT, за 6 и 7 разред ,,ЗУНС'' а за 8 

,,Инфотехника''. 

Кабинет за техничко образовање је премештен претпрошле године, а ове године смо 

добили платно за пројектор, чиме смо опремили видео бимом наше кабинете.Такође доста 

нових алата је купљено како би деца што боље могла да реализују свој рад., и у складу са 

стандардима за наставу ТИО. Потребе за следећу школску годину су пре свега у новим 

столицама и за још алата и прибора. Такође и за још нових компјутера који би заменили 

старе. 

У току ове школске године наставници стручног већа су посетили три семинара, која су 

била од велике користи за престојећи наставни план и програм. Такође наставници Аца 

Вучић и Магдалена Дељанин су водили децу на сајам технике. 
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Наставница Магдалена је имала угледни час на тему: "Power Point презентација”, где су 

присуствовали педагог школе, ментор Аца Вучић и наставник Иван. Такође наставник 

Иван Миљковић је одржао угледан час на тему ,,Интегративна настава математике и 

информатике'' где су присуствовали наставници Вучић Аца и Дељанин Магдалена, Током 

месеца марта имали смо тему: Ученици у улози наставника, где су ученици 6 и 8 разреда 

држали час уместо наставника. Све је протекло јако лепо и ученици су били веома 

креативни.  

 

Састанци стручног већа су се одвијали једном месечно и присуство свих чланова је било 

обавезно. Најчешће се разматрало о опремљености  кабинета,  критеријуму оцењивања и 

текућим питањима наставног процеса. 

На крају школске године извршена је подела задужења за школску 2018/19. годину.  

 Руководилаца стручног већа је и ове године наставник Аца Вучић.  

 

Сва техничка опрема у кабинету се одржава и није било неких драстичних промена у 

односу на прошлу годину. 

 

Руководилац стручног већа  

                                                                                                                          Аца Вучић 

 

11.9.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СВ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ И ГРАЂАНСКОГ 

ВАСПИТАЊА 
 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 Чланови Стручног већа Верске наставе у школској 2017/2018. години су: 

руководилац СВ Михајло Микић и Горан Теодоровић, који је од ове школске године нови 

наставник верске наставе у нашој пколи. 

 План и програм предвиђен за предмет Православни катихизис у школској 

2017/2018. успешно је реализован уз неопходна одступања. Фонд часова је испуњен и 

ученици свих разреда су оцењени описним оценама. 

 Ученици млађих разреда воле да гледају библијске цртане филмове и касније имају 

доста питања из којих се види да су заиста заинтересовани за оно што гледају, јер на 

визуелан начин усвајају знања. Такође, ученици старијих разреда, гледајући документарне 

филмове и презентације, развијају даља интересовања у оквиру верске наставе. 

Коришћење пројектора и веома је унапредило реализацију часова верске наставе. 

 У оквиру акције осликавања васкршњих јаја, као и сваке године уочи васкршњих 

празника, ученици млађих разреда дали су свој допринос. Ова акција, која је у 
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организацији општине Чукарица, има хуманитарни карактер, чији је циљ помоћ болесној 

деци са наше општине.  

 Вероучитељи су и ове школске године учествовали у организацији прославе Светог 

Саве. Приредба је обухватала поред резања славског колача још и програм који су 

припремили ученици млађих и старијих разреда наше школе. 

 У мају су одржана „Отворена врата школе“ и том приликом су вероучитељи 

представили свој рад у једном од кабинета. Учествовали су ученици другог, трећег и 

четвртог разреда. Цео програм је био пропраћен интерактивним садржајем. Будући прваци 

упознати су са садржајима који их очекују на часовима верске наставе. 

 По први пут, ученици наше школе учествовали су у такмичењу (квизу) из верске 

наставе на нивоу општине Чукарица. Том приликом, освојили су 4. место и јавно су 

похваљени.   

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                            

 

 Током школске 2017/18. године стручно већенаставникаграђанског васпитања  

чинило је четири члана: Јелица Грковић (психолог),Жељана Позојевић (педагог), Неда 

Теодосијевић(проф.руског језiка) и МилицаМаксимовић(проф.енглескогјезика).Од 

01.11.2018. наставник енглеског језика Ивана Јеленковић је преузела 3 групе,тако да су 

актив ГВ чиниле МилицаМаксимовић (5/3,5/4,5/5,6/1,6/2,6/4,7/1,7/4,7/5) Ивана 

Јеленковић(6/3;8/1,2,3,4,5;7/2,3) и Неда Теодосиjевић(5/1,2). 

Стручно веће је испоштовало планирану динамику рада по месецима. Подела рада 

за наредну школску годину ће бити извршена у августу, када ће игодишњи планови бити 

предати. 

Ученициодељења 7/4 и 7/5 су у оквиру наставног програма организовали 

волонтерску акцију рециклирања пластичних флаша и лименки у трајању од 3 месеца. 

Ученици 7/1,2,3 су организовали волонтерску акцију у којој су хранили псе луталице. 

Ђаци, родитељи  и професори су се радо одазвали акцији. Иако су били помало и  невољни 

пре акције, много ме је обрадовало њихово одушевљење и жеља да поновимо акције и 

следеће године. 

Све презентације ученичких пројеката петог и шестог разреда су успешно 

реализоване уз присуство жирија, разредних старешина, родитеља као и осталих 

ученика.Посебну пажњу директора наше школе је привукла презентација ђака петог                  

разреда који су обрађивали теме насиља и недисциплине у нашој школи.Она је  изразила 

жељу да се презентације понове  ииспред Савета родитеља.  

Ученици 6/4 су обрађивали тему „Ракина бара“ и на презентацијикоја је била јако 

успешна,наставница Милица је снимала камероми објавњена је на сајту школе. 
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Стручно веће је током целе године заједнички учествовало уприпреми  програма. 

Посебно смо радиле на уједначавањукритеријума при оцењивању,као и на што 

атрактивнијеми занимљивијем начину обрађивања тема. Тако су групе ученика 7/1,2,3 у 

оквиру наставног плана који се бави темом државеимали powerpoint презентације 

различитих држава. 

Такође,ученици седмог и осмог разреда су ишли у обилазакНародне скупштине 

Србије.   

На крају школске године извршена је подела задужења за наредну годину. 

 

      Руководилац Стручног већа ВН и ГВ 

                                                                                         Михајло Микић 
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12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 
 

12.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ  
 

На почетку школске 2017/2018. године, у другој радној недељи септембра месеца,након 

спроведених анкета о избору секција кoје ученици желе да похађају, конституисана је на 

првом часу Драмскa секција за коју се пријавило 10 ученика од 5. до 8 разреда. На првом 

часу, члановима је прочитан план рада секције чиме су они упознати са активностима које 

их очекују током школске године. Чланови су се на већ следећем, другом часу похвалили 

својим глумачким умећима, кроз имитацију, мимику и рецитовање.На наредном 

часусекције ученици су вежбали акценте и упознали се са основним појмовима из 

позоришне и филмске уметности.   

Већ почетком првих дана месецаоктобрапочели су планови за Дан школе. Ове школске 

године, ову приредбу би требало да припреме ученици од 5. до 8.разреда са својим 

наставницима. На састанку је договорено да се већ планирани Фестивал музичке и ликовне 

културе одржи баш на дан прославе Дана школе и том фестивалу смо дали назив 

,,Осмоновембарски фестивал“. Поред активности које планирају наставници музичке и 

ликовне културе, договорили смо се да се фестивал после награда управо отвори једном 

драмском представом. Пошто је представа ,,Мали Принц“, која је одржана у јуну, била 

хуманитарне природе и приказивана била у учионици, нису је видели баш сви ученици 

школе, а и јако нам се свимља допала, решили смо да са том представом отворимо 

фестивал. Тако почињу озбиљне припреме током целог октобра месеца, па све до 

8.новембра. Ученици су добро знали текст, али смо овом приликом морали да имамо пробе 

и са ученицима (глумцима) који су завршили 8. разред и који долазили само на пробе у 

нашу школу. Јако је било важно опустити ученике и припремити их за сцену и публику. 

Том приликом се радило на читању текста, сценским покретима, дикцији, мимици, 

ослобађању ученика од треме, интонацији и свему ономе што ће допринети бољем 

извођењу.  

Тако је ,,Осмоновембарски фестивал“, 8. новембра, на прослави Дана школе, отворен 

представом ,,Мали Принц“. Ученици који су глумили у представи су: Ђорђе Пузовић (наш 

бивши ученик 8/1 одељења), Вук Матић, Тамара Самарџија, Тамара Симић, Милица 

Ранђић, Младен Дабић – ученици 7/1 и Анђела Вранић и Петар Гардовић, ученици 7/5 

одељења). Овог пута смо мало више порадили на упечатљивости костима и сценографији. 

Посебно смо поносни на то што је музику за ову представу компоновао наш бивши ученик 

некадашњег 8/2, Алекса Павловић. Представа је поздрављена овацијама.  
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Од децембра месеца, па све до краја школске године, часови секције су се одвијали у 

континуитету, једном недељно. Иако приредбу ни представу на дану прославе Светога 

Саве ове школске године нису припремали старији ученици, чланови секције су били  

мотивисани, углавном редовно похађали часове секције и јако лепо се забављали на њима. 

Најчешће су волели да имитирају, да сами пишу сценарија, и импровизују сцене из 

телевизијских серија и филмова. Волели су вежбе изражајног читања, интонације и 

дикције. Вежбали су се покрети, гестови, мимика, кретање на сцени, ритам, темпо итд.  

У мају месецу се се посебно припремали ученици 5. разреда за драматизацију епизода из 

романа ,,Том Сојер“. Уживали су у припремама и своје умеће показали на часовима 

српског језика.   

Ове школске године је на часовима секције било пуно смеха, забаве, учења, искустава и 

што је најважније превазилажења свих изазова која највише оплемењују децу, уче их 

дружењу, пријатељству и одрастању.  

Укупно је одржано 36 часова секције који су се одвијали у континуитету. Ученици су 

задовољни радом у секцији и радују се новим садржајима, плановима и идејама за наредну 

школску годину. Руководилац Драмске секције 

                                                                             наставник српског језика Марија Ћириловић 

Извештај о раду драмске секције за школску 2017/18.годину 

       Аудиција и пријем нових чланова драмске секције је реализована на почетку школске  

године.Члановима је саопштен план рада драмске секције.Драмска секција је понедељком 

(уторком ) 6.час  а по потреби и другим данима. Чланови су увек на време обавештени. 

       У септембру и октобру на часовима су рађене  вежбе -Вежбе дикције, игре и покрета.У 

новембру смо одабрали текст за приредбу поводом школске славе .Написан је сценарио и 

извршена подела улога.Током новембра,децембра и јануара приступили смо реализацији 

као и изради костима и сценографије. У реализацији су учествовали ученици од првог до 

четвртог разреда (драмска секција,ликовна секција) и хор ,,Бајка'' .  

       У фебруару и марту смо наставили са вежбама дикције,игре и покрета. Драмтизовали 

смо песме посвећене мајкама и извели их пред њима. За завршну приредбу одбрали смо 

сценарио ,, Снежана и 7 патуљака  '' А. Поповића.  Драматизација песама Љубивоја  

Ршумовића, су урађени за ,,Отворени дан школе'' за будуће прваке. 

       Током априла,маја и јуна радили смо на глуми за завршну представу ,као и изради 

костима ,сцене и потребних реквизита (ученици одељења 4/3 и 4/4 ). 

      Завршна представа је изведена 14.јуна у сали за физичко.  

                                                        Биљана Николић, Сања С. Паланчанин и Славица Насковић 
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12.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 

               У раду литерарне секције у овој школској години учествовало је девет ученика,а 

одржано је 22 часа. Чланови секције су се састајали ,углавном, четвртком, где смо читали 

радове и разговарали како настају књижевна дела. 

      Сарађивали смо са Клубом писаца Чукарице и учествовали на њиховим приредбама. 

Сви чланови су учествовали у наградном конкурсу поводом Дана школе на тему 

„Пријатељство се негује као цвет“,а награђено је три ученика. 25.10.2017. чланови секције 

су посетили Сајам књига,где су се упознали са најновијим издањима издавачких кућа  и 

купили књиге које су им привукле пажњу. 

                 Наша литерарна дружина је учествовала  и на бројнм конкурсима широм земље, 

као и на конкурсима у организацији Миистарства просвте, науке и технолошког развоја.  

                        О свему овоме су ученици писали на школском сајту,на чијем уређењу су 

активно учествовали. Сваког месеца су вредно радили и на уређењу паноа са својим 

најуспешнијим радовима. Ово је била успешна школска година ,а надамо се да ће свака 

следећа школска година бити још успешнија, а литерарна секција масовнија.   

                                                                                         Руководилац литерарне секције  

                                                                                                        Јелена Томашeвић 

 

12.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Извештај о раду рецитаторско-литерарне секције ученика млађих разреда, за 

школску 2017/18. годину 

 

Ученици од прог до четвртог разреда ( око 60 ученика ), учествовало је у бројним 

активностима у  школи и ван ње. 

Ученици су учествоали на школској приредби поодом Дана школе . Писали су 

песме на тему „Пријатељство“. 

Награђени ученици литерарног конкурса су : 

1.награда Андреа Керкез III-5 

2.награда  

Дуња Ракићевић III-1 

Тара Станковић III-4 

3.награда Филип Богдановић III-3 
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У децембру месецу, 22.12.2018.године, чланови секције су учествовали на 

општинском ватрогасном такмичењу „Ватрогасац у акцији гашења пожара“, у 

сарадњи са атрогасним савезом Чукарице. 

Награђени ученици су : 

2.место Зорица Крстић III-1 

3.место 

Андреа Керкез III-5 

Милица Крајновић III-5 

Ученици су учествовали и на приредби поводом прославе Светог Саве . 

21.4.2018.године чланови секције су учествовали на маниестацији „Дан отворених 

врата школе“ где су предтављали рад своје секције будућим ђацима првацима и 

њиховим родитељима. 

23.4.201.године учествовали на општинском такмичењу „Крв живот значи“ у 

сарадњи са Црвеним крстом Чукарице.Ученица Хелена Живковић III-2 освојила је 

2.место. 

 

Руководиоци секције, 

                                                                             Ања Милчић и Славица Стекић 

 

12.4.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Новинарска секција је на почетку школске године бројала двадесетак чланова, од 

тога је до краја школске године  било активно девет . Они су  редовно присуствовало 

часовима секције. У рад су на неки начин били укључени и ученици млађих разреда са 

којима су разговарали чланови секције, посебно у рубрици Кефалица.  

Приметно је да због великог броја часова редовне наставе, ученици нису 

расположени да долазе на часове секције, али када је требало урадити неки задатак, 

прихватали су обавезе са задовољством. Зато смо ове школске године наш рад више 

сводили на константан рад ( када имамо нека дешавања у школи и ван ње, о којима 

пишемо), него на рад на часовима у тачном термину. 

Ипак били су нам неопходни и такви часови, да би ученици савладали основне 

појмове из области новинарства. 

На првим часовима, ученици су савладали основне појмове новинарства: шта је 

вест, извештај, интервју, репортажа, колумна...и они су сами имали задатак да пишу. 

Доносили су дневну штампу и препознавали све оно што су на часовима радили. Такође су 

читали своје радове, на тему коју им је наставник дао.  
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Чланови су били веома сарадљиви при постављању Зидних новина и доносили су 

велики број својих извештаја, занимљивости... Посебно су биле корисне посете ученика 

различитим институцијама и манифестацијама (биоскоп, позориште, Планетаријум, 

Народна библиотека, Сајам књига, Гете институт, Музеј Вука и Доситеја...) јер су писали 

извештаје и доносили фотографије са истих. Велики број спортиста, такође нам је излазио 

у сусрет, давали су интервјуе нашим члановима и тако заинтересовали многе наше ученике 

за одређене спортове. 

Ученици су изразили жељу да школа има свој школски часопис, али им је 

објашњено да школа тренутно није у могућности да га штампа. План за следећу школску 

годину је да ученици ураде своје новине тако што ће их сваког месеца штампати на пар 

страна, а у плану је и симболична продаја како бисмо имали средстава за штампање сваког 

следећег месеца. 

                                                                                                                           Руководилац 

секције 

                                                                                                                                 Слађана Микић 

12.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Руководилац секције: Драгана Новаковић 

Број ученика који похађају секцију: 19. 

Термин секције је петак 6. час. 

Циљ рада је развијање ликовних стваралачких способности ученика, љубави према 

ликовној уметности и  стицање знања из ове области. Секција подразумева следеће 

активности: проширивање и продубљивање ликовних задатака који се раде на редовним 

часовима ликовне културе упознавање и рад са ликовним техникама које се не могу 

упражњавати на редовним часовима групне радове ученика на великим форматима, 

естетска анализа дела, уређење школског ентеријера, опремање радова за излагање, 

излагање радова у школи, учешће на ликовним конкурсима. 

На часовима ове секције је такође циљ дружење, међусобно помагање, развијање емпатије 

и боље упознавање интересовања другара. 

Активности секције: 

Септембар 

1. Упознавање са радом  секције 

2. Ученички предлози 

3./4. Цртачке ликовне технике и материјали, тема: "Украсни предмети у кући" 
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Октобар 

5.Израда маски за Индијанце 

6./7. Јесењи плодови (колаж) 

8. Уређење паноа поводом прославе Дана школе 

 

Новембар 

9.Уређење паноа поводом прославе Дана школе 

10. Кишобрани 

11. Јесењи лист 

12. Значај постојања музеја и галерија 

Децембар 

13. Вајарске ликовне технике и материјали - украси за Нову годину (припреме за Новогод. 

вашар) 

14.Уређење паноа поводом новогодишњих и божићних празника 

15. Уређење паноа; Правимо декоративне сапуне 

 16. Новогодишњи продајни вашар 

Јануар 

17. Припреме за школску славу Св. Саву 

18. Сликарска техника гваш 

19.Уређење паноа за школску славу Св. Саву 

20. Сликарска техника гваш, тема:"Дечије зимске радости" 

Фебруар 

21. Лицитерско срце  

22. Лицитерско срце 

23. Висибаба 

Март 

24. Уређење паноа у холу школе, 8.март Дан жена 

25. Уређење паноа у холу школе 

26./27. Правимо цветове 
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Април 

28. Пролеће (маслачак) 

29./30. Календар рођендана 

20.4.2017 . је одржан  Отворени дан школе,  ученици ликовне секције су се  представили 

кроз своје  радове, користили смо колаж за прављење животиња од папира. Тема нашег 

рад је била:"Животињско царство". Учествовали су и ученици који су били заинтересо-

вани.  Дочекали смо будуће прваке и омогућили им да учествују у заједничком раду са 

нама. 

Мај  

31. Календар рођендана 

32. Инсекти од папира 

33. / 34. Пролећна ливада 

Јун 

Уређујемо паное 

 

    Руководилац секције: Драгана Новаковић 

 

12.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ УМЕТНОСТ И КУЛТУРА 
 

Клуб уметности и културе је радио током целе школске године, од септембра до маја 

2018.године. 

Септембар 

o Конституисање секције, уводни час  

o Посета музеју, галерији 

o Припреме за одржавање Фестиваламузичког и ликовногстваралаштва 

 

Почетком септембра месеца одржан је час са ученицима на коме је представљен предлог 

годишњег плана рада. Договорено је да се у току школске године, у зависности од 

понуђених изложби, организује посета музеју. 

Уређен је кабинет и постављена изложба дечјих радова. 

Почеле су припреме за одржавање фестивала ликовног и музичког стваралаштва. 

Направљен је план рада и подељена задужења. 
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Октобар и новембар 

 

o Припреме за обележавање Дана школе 

o Припреме за одржавање Фестивала музичког и ликовног стваралаштва 

o Активности у оквиру прославе Дана школе и Фестивала музичког и ликовно 

гстваралаштва 

 

Ове школске године, прославу Дана школе смо осмислили и спровели кроз један сасвим 

нов концепт. У досадашњој пракси је било уобичајено припремање драмских , 

рецитаторских и музичких садржаја са ученицима и извођење на свечаности која се 

организује поводом Дана школе. 

Од ове године, уводимо праксу организовања Фестивала са различитим садржајима, који 

су везани за уметност, науку, књижевност, технологију и све оно што може бити 

интересовања ученика. Предност оваквог начина обележавања Дана школе је што се у 

саму припрему и организацију укључује велики број деце и што на самом фестивалу сви 

ученици наше школе имају могућност да учествују као организатори и водитељи 

радионица, огледа... или као посетиоци који на самом фестивалу могу да испробају, 

тестирају себе, такмиче се са својим другарима, откривају, истражују, сазнају или 

једноставно уживају у дружењу са осталим учесницима, наставницима и гостима. 

Сам назив Осмоновембарски фестивал, проистекао је као резултат рада на часу ликовне 

културе, где су ученици имали задатак да предложе име за наш Фестивал и дају идејно 

решење плаката. Заслуге за овај оригинални назив, припадају Страхињи Чановићу, 

ученику одељења 6 /1. 

Овогодишњи Осмоновембарски фестивал имао је за тему ликовну уметност и музику. 

Наставнице ликовне и музичке културе, Сузана Станковић и Марија Нешић, покренуле су 

своје ученике и заједнички осмислиле програм фестивала, припремиле и организовале 

ученике који су се пријавили да учествују. Као посебно изненађење, позвани су гости који 

су заједно са нашим ученицима учинили да овај фестивал буде једно незаборавно искуство 

за све нас. 

Прослава је почела у 11 часова извођењем химне и представе Мали принц, након чега је 

фестивал проглашен отвореним у 12 часова и трајао до 14 часова. Ликовни садржаји су 

презентовани у приземљу школе у учионицама 3. и 4. разреда. 

У оквиру ликовних садржаја, понуђене су следеће радионице: 

Калиграфија – у сарадњи са Центром за ликовно образовање Шуматовачка, са којима 

имамо успешну сарадњу последнјих пар година. 

Позориште сенки – у сарадњи са Центром за ликовно образовање Шуматовачка 

Сликање мурала – у сарадњи са студенткињама Академије ликовних уметности у 

Београду, које су се за ову прилику одазвали нашем позиву и учиниле нам велико 

задовољство. Данас нашу школу краси предиван мурал, на чијем осмишљавању и 

осликавању су заједнички учествовали наши ученици и младе београдске уметнице.   
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Радионица керамике – у сарадњи са студентима Академије примењених уметности у 

Београду. Ова радионица је изазвала невероватно интересовање, посебно ученика млађих 

разреда који су уживали у игрању са глином и могли да се опробају у раду на грнчарском 

точку.  

Ткање ћилима 

Таписерија 

Прављење накита– којом је руководила ученица Јована Стефановић 7/3 

Цртање Манга стрипова– којом је руководила ученица Наташа Војводић 8/5 

Склапање 3Д модела 

Квизоманија – квиз из области ликовног стваралаштва. 

Осим наведених радионица, ученици и остали посетиоци су могли да уживају у изложби у 

оквиру које су биле изложене репродукције најзначајнијих домаћих и страних уметника из 

различитих епоха и да се упознају са њиховим биографијама, да се забаве слагањем пазли 

са мотивима уметничких дела, да се опробају и покретном квизу и погоде назив 

уметничког дела и аутора и да посматрају настајање слике у нашем малом атељеу који је 

заживео у једном кутку, специјално за ову прилику, а у коме је сликала ученица Јована 

Војводић 8/5. 

Фестивал је имао невероватно велику посећеност и изазвао огромно интересовање ученика 

и осталих посетилаца, што свакако показује да је сваки труд био оправдан и на опште 

задовољство свих који су у њему узели учешћа. 

 

Децембар 

 

o Новогодишња радионица 

Одржана је новогодишња радионица, на којој су ученици од различитих материјала 

правили пахуљице већих димензија које су окачене у холу школе. Друга група ученика је 

радила мозаике са новогодишњим мотивима, који су изложени у кабинету. 

 

Јануар  и фебруар 

o Припреме за Светосавску свечаност 

 

Постављена је изложба у холу школе, поводом прославе Св Саве и сценографија за 

светосавску свечаност. 

Одржано је предавање и радионица о безбедности мотоциклиста у саобраћају у сарадњи са 

Интернационалном полицијском асоцијацијом и Мото клубом Безбедност. 

 

Март 

o Припреме за учествовање на предстојећим ликовним конкурсима 

и манифестацијама 

Израда ликовних радова за наградни конкурс на тему „Полиција у служби грађана“. 
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Организована је посета Музеју афричке уметности – обилазак поставке и радионица са 

темом „Осликавање мурала на традиционалним афричким кућама“. 

 

Април 

 

o Ускршња радионица 

o Посета музеју, галерији 

 

Одржана је пролећна ускршња радионица на којој су ученици правили велике цветове од 

папира, које смо касније окачили у холу школе. 

Посета музеју је реализована у марту месецу. 

 

 

Мај 

 

o Индивидуалне изложбе надарених ученика 

 

У холу школе је постављена изложба најуспешнијих ликовних радова „Полиција у служби 

грађана“. Награђено је пет радова, а ученицима су награде уручили представници 

Интрнационалне полицијске асоцијације. 

 

У Сремчици, 

21.6.2018.                                                                                                                           

Руководиоци секције 

                                                                                              Сузана Станковић и Марија Нешић 

 

12.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ-КЛАВИР 
 

          Часови секције су се одржавали континуирано, од почетка до краја школске године у 

три термина: понедељком и петком другог часа и средом четвртог. Одржано је укупно 58 

часова, а настава је била организована у форми групних и индивидуалних часова у 

зависности од потреба ученика. Секцију је редовно похађало 10 ученика различитог 

узраста, за које је вођена евиденција о часовима у дневнику ваншколских активности. То 

су ученици: Емилија Росита Махали и Ивана Вучковић из 7/3, Сара Ковачевић, Сара 

Рељић, Александра Мичић, Катарина Ралевићиз 8/4, Милица Јузбашић 6(2, Милица Дивић 

Шево и Ана Стаменковић из 6/1 и Григорије Мерџановић 5/2. Са секцијом су кренули и 

ученици Селена Савић 8/4, Бојана Стојановић 7/5 и Ања Младеновић 7/2 , али су због 

преоптерећености одустале у току године. Евиденција часова секције се водила у дневнику 

за остале облике образовно-васпитног рада за седми разред. Неколико редовних ученика 

није заведено у евиденцију присутних ученика због преотерећености допунске и додатне 

наставе у дневнику седмог разреда.  
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          Задаци наставе били су развијање способности и жеље ученика за активним 

музицирањем, корелација инструменталне наставе са теоријским знањем из области 

музике као и подстицање креативних способности ученика. Циљеви наставе били су 

упознавање и овладавање техником свирања на клавиру као и проширивање знања 

музичке писмености, али и развијање музикалности и моторичких способности ученика. У 

настави су коришћени одговарајући уџбеници (Piano book, Level 1A), приручници (Easy 

Piano Classics, Beethoven piano book, Mozart piano book, The Usborne Piano book of Classics), 

као и дела композитора различитих епоха (у оригиналном облику или транскрипцији за 

клавир). Избор композиција је био прилагођен могућностима, способностима и нивоу 

постигнућа ученика.  

Иако већина ученика нема клавир код куће, што је неопходно за успешно 

овладавањем инструментом, ученици су показали велико интересовање да сваки слободан 

тренутак искористе да вежбају на школском интрументу. Ученици су овладали основама 

технике свирања на клавиру, музичког писма и научили велики број композиција 

различитог садржаја и карактера, а своја индивидуална постигнућа представили су пред 

родитељима и ученицима школе на јавном часу клавирске секвије 21. 4. 2018. године у 

музичком кабинету, на Дану отворених врата. Наступ је био ново искуство за поједине 

ученике где су ученици показали своје стечено знање о музици током похађања ове 

секције. На почетку су наступиле ученице седмог разреда Ивана Вучковић и Емилија 

Росита Махали са композицијом у четири руке Бенд свира бис, а потом је свака 

индивидуално одсвирала своју композицију, Ивана – Шпанску игру, а Емилија Прелудијум 

у Ц-дуру Јохана Себастијана Баха. Ученице осмог разреда свирале су дела Бетовена и Баха 

прилагођеним за почетнике на клавиру. Неколико ученика су се припремали током целе 

године за овај наступ,  али на жалост у том тренутку су били на ексурзији тако да нису 

могли да наступе. На јавном часу су наступили и ученици петог разреда у свирању на 

металофонима, са Шубертовом Серенадом, као и хор који је дочекао ђаке прваке са 

нумером Ђаци прваци, каноном и нумером Девојко мала. 

 Предлог за следећу годину је да се на почетку ученицима одржи едукација о значају 

хорског певања, с обзиром да ученици немају ширу слику о овој лепој активности. Мали 

број ученика се на почетку пријави за певање у хору, и то је група оних ученика који су 

свестрани и похађају више секција током године. Они остају до краја и редовно похађају 

ову активност, али тај број није довољан за формирање великог школског хора и 

континуирани рад достојан учествовању на такмичењима. Како би разбили предрасуде код 

ученика о певању уметничке музике, али не само певању, него уопште предрасуде о 

уметности и култури, сматрам да би едукација била неопходна. Проблем у броју ученика 

за клавирску секцију не постоји, јер индивидуални рад код ове вештине и не дозвољава  

већи број ученика. 

Руководилац музичке радионице - клавир Марија Бабић      
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 12.8. ИЗВЕШТАЈ О СЕКЦИЈЕ МАЛИ ХОР 
 

Мали хор „Бајка“ окупља чланове од првог до четвртог разреда. Ове године број чланова је 

био око 30 ученика. После одржане аудиције и пријема нових чланова, почео је са радом у 

октобру.         Термин одржавања секције био је уторком у међусмени  и повремено 

суботом пред одређене наступе.  

       Први наступ је био за школску славу Свети Сава 27.1.2018.године и хор је наступао у 

пуном саставу. Ученици су певали „Химну Светог Саве“ са великим хором. Одељење 3-4 у 

чијем саставу се налази 6 ученика чланова малог хора. Пеали су песме „Разгранала грана 

јоргована“ и „Певам дању, певам ноћу“ , а солиста је био ученик тог одељења и члан малог 

хора Растко Комленовић. 

      У априлу на Дану отворених врата школе секција је била отворена за посетиоце и 

госте. Уз обичајен музички програм у рад секције тога дана уврштене су и песме 

прилагођене предшколском узрасту, како би гости будући ђаци прваци могли да учествују 

у програму наше секције. 

      Поред наведених активности музичка секција је наступала у свим програмима у оквиру 

школе. Чланови су били редовни , мотивисани и успешни. Одржано је више око 30 часова 

ове секције. Сваке године секција је све бројнија , надамо се да ће ученици и  у будуће  

радо учествовати у раду ове секције и да ћемо остварити пуно успешних наступа. 

Мирослава Миленковић 

Јована Ракићевић 

 12.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ПЕВАЊЕ 
 

Секција се одржавала једном недељно, у оквиру школске 2017./2018. године,  у првом  и у 

другом полугодишту. Одржано је 36 часова, колико је било и планирано. Ученици који су 

учествовали у реализацији секције су ученици шестог разреда 

Програм певања је садржао: изворну народну музику, химне, музику са дечјих фестивала, 

популарну музику свих епоха. У оквиру секције су коришћене клавијатуре и  акустичне 

гитаре.  

Ученици су учествовали на приредби у оквиру школске славе „Светог Саве“, приредбе за 

дан Школе, као и у оквиру концерта зарад обележавања завршетак школовања ученика 

осмог разреда. 
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Предлажем да следеће школске године секција остане као секција „Певање“. Током 

разговора са ученицима је закључено да су ученици заинтересовани за певање. 

 ЗЛАТНА СИРЕНА- такмичење, школска  2017/2018 

Ученици су и ове године били заинтересовани за учествовање на такмичењима. „Златна 

сирена“ (општинско такмичење) је била одржана у марту 2018. године у основној школи 

„Јосиф Панчић“. Учествовале  су ученица шестог разреда, седмог разреда и осмог разреда: 

1. Милица Јузбашић, VI2 

2. Анђела Вранић VII5 

3. Анђела Милићевић VIII5 

Ученице су презентовале школу, и оствариле значајне пласмане:  

1.Анђела Вранић- прво место на општинском такмичењу, са песмом „Hallelyjah“,  Jeff 

Buckley 

2. Анђела Милићевић- прво место на општинском такмичењу са песмом „Густа ми магла“, 

српска народна песма 

 3. Милица Јузбашић- треће место на општинском такмичењу са песмом „Македонско 

девојче“, македонска народна 

 12.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГЕОГРАФСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
Географску секцију као део плана и програма у раду школе за 2017/ 2018 године у првом 

полугођу водила  наставница Јелена Вранеш док је у другом полугођу секцију водила 

наставница географије Светлана Ничић. 

Секција је обахвитила ученике од шестог до осмог разреда и циљ је био да привуку што 

више деце и да се ученици заинтересују за простор који их окружује начин на који требају 

и могу сачувати животну средину, за завичај у коме ученици живе.  

У току првог полугођа ученици су обишли галерију „ Сања „ у Сремчици  где су уживали у 

наступу музичке школе Ватрослав Лисински, и насупима познатих песника Чукарице. 

Присуствовали су и представи „ Лет“ у организацији градске општине Чукарица рађена 

према мотивима  романа Ричарда Баха „ Галеб Џонатан Ливингстон режији Маје Бањац  и 

продукције Студија „БИС“ у културном центру Чукарица.  
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У току фебруара и марта током другог полугођа ученици су се бавили израдом карата на 

хамеру пратећи градиви шестог разреда. Карте су биле истакнуте на паноима испред 

учионица.  

У  мају месецу оквиру теме Завичајна географија ученици су са наставницом обишли 

познато излетиште становника Сремчице „ ЛИПОВАЧКУ ШУМУ“ где су пажњу 

посветили биљним и животињским врстама које су заступљене у њиховом завичају 

упознали се са средином у којој живе, обишли водопад на липовачком потоку.Проучавали 

речну ерозију и акумулацију и дружили се. Посетили су и цркву СВЕТЕ ТРОИЦЕкоје са 

налази у близини школе.  

Приликом следећег обиласка завичаја ученици су обишли највеће крашко језеро у 

њиховом крају „РАКИНА  БАРА“. Ово је једно од некадашњих три где су два пресушила 

нажалост и Ракина бара је се неовољно одржава обрасла је травом а воде није било у 

тренутку обиласка. 

Географска секција се трудила да учиницима представи географију на један занимљив 

начин далеко од школских клупа. Хладније време је искоришћено за израду карата док 

лепше време је проведено на терену. 

Наставник географије Светлана Ничић 

 

12.11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Секција млађих разреда 

У току школске 2017/2018. године секцију млађих разреда водиле су наставнице Зорица 

Алексић и Даниела Сланкаменац. 

За рад у секцијипријавило се 17 ученика, али је на часовима секције број присутних  

варирао у зависности од распореда часова ученика. Одржано је 28 часова. 

На часовима секције ученици су читали текстове прилагођене свом узрасту, решавали 

слагалице којима је проверавано разумевање текстова.Слушали смо музику, причали о 

традицији и култури у Уједињеном Краљевству. Нарочито им је било занимљиво да виде 

националне ношње Ирске и Шкотске, као и да слушају њихову националну музику. Били 

су одушевљени групом „RiverDance”.Компјутерске игре су такође биле повремено 

заступљене на часовима секције са искључивим циљем да се подстакне дечија 

креативност, инвентивност и рад у пару, односно у групи. Све ове активности смо могли 

да реализујемо јер је кабинет за енглески језик опремљен „паметном таблом“. Омогућен је 

и приступ интернету, па ученици имају „свет у учионици“.  
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Манифестација „Дан отворених врата школе“ одржана је 21. априла 2018. где су чланови 

секције нарочито били ангажовани, а њихове активности на овој манифестацији 

организовала је наставница Милица Максимовић. Тога дана будући ученици првог разреда 

су дошли у школу са својим родитељима, а у кабинету за енглески језик су се ученици 

трећег и четвртог разреда дружили са њима, показивали им шта ће све радити на часовима 

енглеског језика, цртали, бојили, певали дечије песмице на енглеском… Будући прваци су 

углавном били задовољни и расположени, а и показали су да и они знају да кажу нешто на 

енглеском језику, будући да већина њих учи енглески у предшколским установама. 

Наставнице енглеског језика, 

Зорица Алексић и Даниела Сланкаменац 

Секција старијих разреда 

У току школске 2017/2018. године секцију старијих разреда, водиле су наставнице Ивана 

Јеленковић и Ана Недељковић. 

 

       Секција је била намењена ученицима петог и шестог разреда, односно седмог и осмог 

разреда.  

Ван предвиђеног плана за секцију старијих је била припрема и вођење на Хипо такмичење, 

ученика шестог разреда. Такође у плану није стајала посета америчком кутку која је 

реализована у току октобра месеца. Теме на редовним окупљањима чланова секције биле 

су по плану.  

 

 У секцији за пети и шести разред ученици VI/2 су показали највише 

интересовања.Десетученикасепријавилозарадусекцијиалијенанашимсастанцимабројприсут

нихварираоузависностиодраспоредачасовадеце. 

Овасекцијајебилаактивнатокупрвогполугодишта. 

Утокупрвогполугодиштаученициовесекцијесупосетилиамеричкикутак. 

Овојечетвртагодиназаредомданашашколаидеупосетуамеричкомкутку. 

ЦиљпосетејебилоупознавањесаамеричкимпразникомНоћвештица. Ткођесупогледалифилм 

’’The nightmare before Christmas''. Децасууглавномбилазадовољна, 

алипоштојефилмбиобезтитланекојдецијебилотешкодаиспратерадњуфилма. 

Изтогразлогаунареднимпосетамаћеакценатбитинаконверзацији.  Посетајетрајала 90 

минута. Свиученицисуималиприликудасебесплатноучланеубиблиотеку. 

Свекњигеовебиблиотекесунаенглескомиделасуамеричкихаутора. Посетајереализована 

31.10. 2017. 

УнаставкугодинеученицисуизразилижељудаучествујенаХиппотакмичењу. 

Овотакмичењејеприватноизањеганијебилопотребноорганизоватишколскотакмичење. 

Оноштојеуовомтакмичењуспецифичнојештосеоцењујуразличитејезичкевештине. 

Пасутакоученициималидеосаразумевањемнаписаногтекста, 
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разумевањеговораиписањеесеја. 

Ученицисуизразиливеликузаинтересованостзатакмичењеиврлоозбиљносхватилиприпрме. 

Нажалост, никосенијепласираоудругикругтакмичења. Ученици који су учествовали су: 

 

1. Валентина Ковачевић 6/5, (укупно 69/70 поена, она је била најближа другом кругу). 

2. Станић Магдалена, 6/3, (67/70) 

3. Костић Миња, 6/3, (65,5/70) 

4. Милошев Лазар 6/1, (65/70) 

5. Кашиковић Лазар, 6/2, (64/70) 

6. Арсић Емилија 6/2 (61,5/70) 

7. Живановић Ивона, 6/3 (57,5/70) 

8. Јовановић Лана 6/3 (56/70) 

9. Почуча Анђела 6/2 (49/70)  

 

Секција седмог и осмог разреда је била редовна у току првог полугодишта. Са ученицима 

се форсирала конверзација кроз разне теме које су њима биле занимљиве. У току другого 

полугодишта је фокус био на припремама за такмичење ученика осмог разреда. 

 

На састанцима обе секције, деца су радила задатке на тему обрађену на редовном часу. Ти 

задаци су захтевали веће знање и разумевање енглеског и били су тежи од задатака који су 

се користили на редовним часовима. Веома често је доношен додатни материјал у виду 

осмосмерки или укрштених речи. Обзиром да сва деца у данашње време интензивно играју 

компјутерске игрице, између осталих активности, исте су биле повремено заступљене на 

састанцима секције а са искључивим циљем да се подстакне дечија креативност, 

инвентивност и рад у пару односно у групи. У томе нам је, у великој мери, олакшала 

чињеница да је кабинет за енглески језик опремљен најсавременијом „паметном таблом“. 

Омогућен је и приступ интернету, па су деца у могућности да и на тај начин прошире 

видике и да и у електронској форми имају увид у уџбенике које користе. Такође, деца су 

имала прилике да искажу креативност, радећи паное на задате теме. Неки од паноа су 

нашли место у кабинету за енглески језик.  

 

      Надамо се да ће и на даље бити велико интересовање за секцију енглеског језика 

 

                                                                            Ивана Јеленковић и Ана Недељковић      
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12.12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НЕМАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Школске 2017./2018.секцију за немачки језик водила је наставница (приправник) Ивана 

Трајковић. Учествовали су ученици петог и седмог разреда. 

Ученици су уређивали кабинет немачког језика паноима на тему „Kennst du Deutschland“?  

Радили су у групама и на паноима представили познате личности са немачког говорног 

подручја. Такође су радили презентације у Power Point-у о свему ономе што је 

карактеристично за Немачку, Аустрију и Швајцарску. 

Читали су лектире „Bergkristal“, „Geheimnis der Stautue“ , „Jungs sind keine Regenschirme“ 

ирадилиодговарајућавежбањаувезисаразумевањемтекста.  

Слушали су песме на немачком (Mark Singer, Nena Hagen).  

У марту 2018. испред Међународном студентске организације AISEC у посети нашој 

школи је био Sofiane Bennaceur, студент немачког језика из Алжира. Он је посетио по 

неколико часова сваког од наставника, како у вишим, тако и у нижим разредима. Обрађене 

су различите теме, са нижим разредима представљањњ себе на немачком језику, са вишим, 

поред  конверзацијског дела и читање немачких часописа за младе.  

У суботу, 23.априла 2018. Од 10 до 12 часова, учесници секције су поводом  Дана 

отворених врата у нашој школи, у кабинету за немачки језик дочекивали будуће прваке и 

њихове родитеље иупознавали их са делом садржаја који се у првом, али и у каснијим 

нижим разредима уче на настави немачког језика.  

Ученици петог, и седмог разреда, али и пар трећака говорили су малим гостима како се на 

немачком кажу поједине речи: воће, бројеви, животиње... упућивали их на разне садржаје 

који су за њих тог дана били припремљени у кабинету: да обоје разне цртеже, играју игру 

меморије, а све време слушајући дечје песмице на немачком . 

Неколико ученика петог разреда отпевало је песмицу „Körperteileblues“ , o деловима тела 

уз одговарајуће покрете. Сваки мали „посетилац“ добио је на поклон распоред часова н 

анемачком на коме са називима предмета и школског прибора. 

Отворена врата организовале су ове године наставнице Ивана Трајковић и Марија 

Новитовић Манић уз помоћ колега из актива, Маријане Марковић и Ивана Мартића.  

 

                                                                                                                   Ивана Трајковић 
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12.13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Руска секција формирана је у септембру 2016. Год.Списак ученика старијих разреда налази 

се у дневницима рада допунске, додатне наставе и слобоних активности.Руску секцију у 

старијим разредима похађало је 20 ученика. 

Ученици –чланови ове секције сагласили су се са планом рада на почетку школске године. 

У октобру су ученици били ангажовани око уређивања паноа и сређивања учионице а 

поводом предстојећег Фестивала језика. 

У новембру су ученици завршавали своје радове на различите теме а поводом Фестивала 

језика.Ученици су радили у групама и обрађивали су различите историјске(реферат о 

Јурију Гагарину и Валентини Терешковој), књижевне(реферати о Достојевком, Толстоју, 

Пушкину и Јесењину) теме из свакодневног живота(празници као што су Нова год. Или 

стари руски празник Масленица), спортске о познатим савременим спортистима, највећим 

и најлепшим руским градовима и др. 

У оквиру секције ученици су три пута посетили Руски Дом и као учесници и као гледаоци 

- 16.12.2017. Учешће у концерту ученика београдских основних школа: „Умом 

Россию не понять“, Руски дом у Београду 

Милица Ранђић VI1, Лаура Николић VI4, Вукица Бојчић VIII2 и хор Бајка: „Голубой 

вагон“ 

- 03.03.2017. Учешће у међународном конкурсу младих читалаца руске прозе: 

„Живая классика“, Руски дом у Београду 

Милица Ранђић VI1 : Иван Бунин – Святитель 

- 21.03.2017. Учешће у конкурсу рецитовања руске поезије поводом светског дана 

поезије „Поэзии чарующие стихи“, Руски дом у Београду 

Милица Ранђић VI1: М. Лермонтов – Тростник 

Ученицима старијих разреда се допало и прелиставање руских часописа и новина за децу  

и омладину, где су могли да прочитају и о неким темама које иначе нису заступљене у 

плановима за редовну наставу.Такође је било веома добрих реакција, јер су могли да виде 

и неке часописе које су навикли да читају или виде само  на српском језику.  

На Фестивалу језика који је одржан последњег дана првог полугодишта ученици чланови 

секције су представили своје радове које су припремали током првог полугодишта и тиме 

на најлепши могући начин покушали да представе руски језик и култутру свим 
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посетиоцима Фестивала.Реакције учесника и публике су биле веома позитивне тако да је 

њихов предлог да овакве врсте Фестивала постану пракса у нашој школи 

 Часови су  такође били посвећени и другим различитим врстама активности(израда паноа, 

прављење честитки за празнике украшавање јаја за Васкрс и такође и обележавању 

празника Масленица, који представља опроштај од зиме и дочекивање пролећа. 

Чланови  секције су били ангажовани и у припреми представљања школе будућим 

првацима које је одржано 1.4.2017. У представљању школе су посебно ангажовани 

ученици петог разреда.И ове године је био запажен одзив заинтересованих, тако да су  

ученици представили на најбољи могући начин своју школу и рад на часовима руског 

језика и руске секције. 

И ове године су ученици имали прилику да гледају неке савремене руске филмове међу 

којима је  нарочито интересовање изазвао филм“Битка за Севастопољ“ (у 2. Светском 

рату).Ова пракса се наставља и наредних година.   

 Наставник: Мирјана Симић-Коцић 

 

12.14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
Секцију за млађе разреде, односно за ученике 5 и 6 разреда је као и прошле године водила 

наставница Магдалена Дељанин, док је старије разреде водио наставник Информатике 

Иван Миљковић.  

Као и прошле године секције су се одвијале у кабинетима за Техничко образовање 

(Технику и технологију) и Информатику и рачунарство. Секција се одржавала четвртком у 

13:15h.  Одазив деце је био знатно мањи него прошле године, због преклапања термина са 

осталим наставним и ваннаставним активностима, али су опет ученици петог разреда 

предњачили по броју присутних. Укупан број ученика је износио 34 уз делимичне промене 

стања. 

Као и до сада план рада секције се састојао из комбинације градива Информатике и 

рачунарства, Техничког и информатичког образовања (Техника и технологија у петом 

разреду) и осталих пратећих активности. 

Ученици 5. разреда су по плану имали задатак да се упознају са основним елементима 

програма који се најчешће користе у раду на рачунару, Идеја је била да на овај начин 

стекну елементарно знање о програму за цртање „Paint”, програму за креирање и 

модификовање текстуалног садржаја „MicrosoftWord“ као и програму за израду 

презентација “PowerPoint“. Накох стицања знања везаних за поменуте програме, 

наставница Магдалена је са ученицима обрађивала софтвер за графичко приказивање и 

пројектовање објеката везаних за Технику и технологију. Ту смо радили: if, els, 
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repeatструктуру, као и разне задатке везане за тај програм. Наставник Иван би на редовним 

часовима њима давао домаће задатке које би они прикзивали на секцији а потенцијалне 

недоумице заједничким снагама решавали. Укупан број реализованих часова секције у 

петом разреду је 38. 

Ученици 6. разреда су на почетку рада имали задатак да се присете основних ствари које 

су радили у петом разреду, као и да савладају напредније функције програма 

„MicrosoftWord“. Затим су са наставницом Магдаленом обрадили основне елементе 

програма за векторску графику и 2D моделовање „MicrosoftVisio”. Овај програм 

представља сам темељ рада у програмима које ће ученици радити даље током школовања. 

Након тога, на велико инсистирање ученика посветили смо већу број часова програму за 

3D моделовање “SweetHome”. Рад на овом програму је уједно и увод за практичан рад 

ученика у креирању макета ентеријера животног простора.  

Друго полугодиште се посветило у потпуности програмирању тј. раду у програмском 

језику „Python”. Где су ученици савладавали различите математичке и логичке функције, 

типове алгоритама и програмских структура.  

Укупан број реализованих часова секције у шестом разреду је 35. 

Код ученика седмог и осмог разреда је владало велико интересовање за област 

рачунарског хардвера и његовог сервисирања, тако да смо упоредо са предвиђеним темама 

радили и на тој области. Ученици су уз помоћ наставника срвисирали неколико школских 

рашунара и одржавали рачунарску мрежу у кабинету за Информатику и Техничко 

образовање.  

Ученици седмог разреда су радили и на обради звука, креирању и обради видео записа у 

програму „Windowsmoviemaker“, изради презентација и цртању у програму „Inkscape“. Ту 

смо имали успешну реализацију неколико пројеката везаних за израду видео материјала. 

Неке од тема су биле : Новогодишња мултимедијална честитка, Видео презентација школе, 

Презентација места у коме живимо итд.. 

Ученици осмог разреда су радили детаљно у програму за прорачуне под називом 

„MicrosoftExcel“, ту смо вршили креирање разних табела и извршавали одређене 

математичке прорачуне.У другом полугодишту су се сусрели са програмским језиком 

„HTML“, где се детаљно радило на свакој одређеној ставци везаној за израду интернет 

сајта. Ученици су имали прилику да се упознају са кодовима за додавање текста на 

страницу, додавање слике, креитања боје и позадине странице, као и са кодом за креирање 

и модификовање листи.  За крај рада у програмском језикум „HTML“, неколицина ученика 

је имала за задатак на на часовима секције као и на часовима Информатике и рачунарства, 

уз помоч наставника Ивана, одради пројекат под називом „ Интернет сајт мог одељења“. 

Број часова секције је 34. 
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Поред сталних активности везаних за секцију, ове године смо увели и два новитета. 

 Посету Сајму науке и акцију прикупљања електронског отпада у школи.  

Ученици који су били у посети су се вратили пуни утисака и са предлогом да се у наредној 

школској години посети још неколико сличних манифестација, што смо ми као наставници 

подржали. Што се тиче акције у којој се прикупљао отпад, идеја за следећу годину је да се 

са овом акцијом изађе ван оквира школе и да се укључи већи број људи. 

Секције су се одвијале по предвиђеном плану, са мањим одступањима због нерадних дана 

а ученици који су присуствовали  показали су велико интересовање за Информатику.  

                                                                                                  Наставници: Магдалена Дељанин 

                                                                                                                Иван Миљковић  

 

12.15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

За спортску сецију се определило 42 ученика 1. И 3. разреда. Од укупно 36 планираних 

часова   реализовано је 35. 

    Током наставе физичког васпитања не могу се задовољити у потпуности потребе 

појединих ученика за физичком активношћу. Зато је циљ спортке секције и ове године био 

да окупи све заинтересоване ученике који желе да учествују у додатним спортским 

активносима и своје моторичке способности подигну на виши ниво. Мотивисаност за 

одмеравање са другим ученицима који су изузетно заинтересовани за спортска 

постигнучћа даје додатна надахнућа, која потпомажу да се границе способности стално 

померају. Укључивањем ученика у саму организацију секције извршен је утицај на њихове 

организаторске способности. Поред ових општих циљева у току рада посебан акценат 

сомо стављали на: 

- унапређење здравља развојем мишићних склопова важних за правилан раст и развој   уз 

вежбе загревања мишића важних за извођење планираних активности; 

-унапређивање способности стицањем вештина и знања неопхоних за усклађивање покрета 

екстремитета и тела приликом манипулације лоптом; 

-побољшање психомоторних способности, а пре свега координације и равнотеже приликом 

сложених покрета; 
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-развијање спортског духа током такмичења усмереног на проверавање телесне 

способности, издржљивости и координације покрета на захтевним полигонима са 

препрекама; 

-формирање моралних квалитета личности и тимског духа неопходних за бављење 

тимским спортовима. 

    Чланови спортска секције су узели учешће у презентацији својих активности у оквиру 

Дана отворених врата школе ( 21. април 2018. године ). Будућим ученицима и њиховим 

родитељима су презентовали свој рад, укључујући у њега и заитересоване  за савладавање 

полигона спретности. 

Руководилац спортске секције 

 Зоран Стаменковић 

 

12.16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Циљеви:усавршавање већ стечених моторичких способности. Развој тимског духа. Кроз 

методику кошарке упознати децу са основима тактике и технике. Развој морално-вољних 

капацитета личности 

Задатак секције:кроз различите задатке утицати на развој фер-плеја као и на дружење 

између ученика. Указати на везу између стварног живота и спорта 

С  а  д  р  ж  а  ј    ч  а  с  о  в  а 

- Већина ученика је из осмог разреда, махом због термина одржавања секције 

- У овој школској години одржано укупно _ часова 

На сам час долазило приближно 10-15 ученика 

- Осим обраде основних елемената (држање и вођење, додавање лопте, примање и 

шут на кош, двокорак) ученици су имали одењенско и општинско такмичење. 

- Дечаци петих разреда су учествовали на најмасовнијем такмичењу у 

организацији КССа и НБАа и сакупили поред лепог дружења и доста искуства 

играјући са школама из других општина. 

- Циљ за следећу школску годину је анимирати и девојчице. 

                                                                        Наставних реализатор секције:  

Бојан Манојловић 
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12.17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОМЕТНЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Област: Рукомет 

Школска година: 2017-18 

Задатак секције: Задатак  је да се окупи што више ученика за овај спорт јер је у школама 

неправедно запостављен , док је свету итекако популаран. Подстаћи масовност бављења 

спортом. Направити основу за дање бављење овим спортом, као и формирање школског 

тима. 

Циљеви: усавршавање већ стечених моторичких способности. Развој тимског духа. Кроз 

методику рукомета упознати децу са основима тактике и технике. Развој морално-вољних 

капацитета личности. 

С  а  д  р  ж  а  ј    ч  а  с  о  в  а 

- У овој школској години одржано укупно 36 часова 

- Број ученика се често мењао, како због последњег часа у распореду тако и због 

преклапања са осталим секцијама. На сам час долазило приближно 15–20  

ученика 

- Осим обраде основних елемената (држање и вођење, хватање и додавање лопте, 

шут на гол,одбрана) ученици  и ученице су изашли и на општинско такмичење 

,а дечаци 7-8 разред су освојили 3. место. 

- Циљ за следећу школску годину је омасовити овај спорт како за дечаке тако и за 

девојчице. 

-Школски тим је успешно састављен а на обострано задовољство је изузетно 

напредовао уз доста утакмица. 

  Наставник секције: Драгана Јанковић 

12.18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ БОНТОН 
 

Секција Бонтон успешно је реализована у школској 2017/18. Циљ секције је да 

ученике упозна са основним правилима лепог понашања и да научено примене у 

свакодневном животу.  

Основни задаци секције били су: 

 Упознавање и развијање лепих манира и углађености; 

 Оспособљавање да путем Бонтона чувају лично достојанство; 

 Неговање осећаја за поштовање других; 

 Исказивање племенитости; 
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 Откривање смисла живота захваљујући правилима бонтона; 

 Усвајање појмова из бонтона; 

 Оспособљавање ученика да схвате да је могуће бити пристојан међу непристојнима; 

 Да схвате зашто су пристојни људи омиљени. 

У току ове школске године, за секцију Бонтон више су се одлучивали ученици 

млађих разреда. Усвојен је план реализације секције. Сваког месеца реализоване су 

предвиђене теме.  

У раду са ученицима коришћене су и интерактивне методе. Деца су гледала мини 

филмове о лепом понашању као и анимирани филм о полуларном „Пажљивку“, како би 

научили како да се понашају на улици, јавним местима и у саобраћају.  

Најзанимљивије теме које су реализоване на секцији су се односиле на то како се 

треба понашати на јавним местима, у позоришту, биоскопу, градском превозу итд. Деца су 

упозната и са основни појмовима везаним за бонтон. Велику пажњу деци је привукло и то 

како треба правилно и пристојно да комуницирају путем смс порука и e-mail-а. 

 

У Сремчици,           Руководилац секције 

22.6.2018.            Михајло Микић 

 

 

12.19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Еколошка секција броји 43 ученика од 1. до 4. разреда. Реализована је углавном сваке 

друге недеље у трајању од  два часа, али понекад и једним часом недељно. Укупно је 

реализовано 36 часова. 

 

Циљеви рада еколошке секције: 

-Усвајање основних знања о екологији; 

-Стицање вештина и навика еколошког понашања; 

-Буђење и развијање свести о значају еколошког понашања; 

-Развијање и неговање емпатије према живом свету; 

-Развијање стваралачких способности; 

-Развијање способности самосталног и кооперативног рада; 

-Стицање вештине коришћења различитих материјала за стварање нових предмета; 

-Буђење свести о могућностима коришћења отпадних материјала за креативно и 

уметничко стварање 

 

На еколошкој секцији ученици су упражњавали различите облике активности. Те 

активности су биле реализоване углавном кроз еколошке радионице. Поред еколошких 

радионица реализовани су часови вођења разговора и дискусија у вези са значајем очувања 
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животне средине и свега што чини природу; активно стицање знања о значају еколошког 

понашања из различитих извора.  Учествовање у буђењу и развијању еколошке свести и 

код осталих ученика школе путем израде еколошких паноа и радова. Кроз еколошке 

радионице примењен је стваралачки и кооперативни рад у изради различитих предмета од 

еколошких материјала. Већина радова направљених у току тих радионица били су 

изложени на изложби коју смо организовали за Нову годину и Ускрс.  У априлу месецу 

смо припремили радионице за будуће прваке, у организацији Отворених врата школе. Тада 

смо правили сукње од новина и маске од картона. Ђаци су били одушевљени и јако 

мотивисани у изради и организацији . 

Током еколошких радионица користили смо различите материјале за рад као што су:Хамер 

папир, дрво, пластичне флаше, стари дискови, пластичне кантице, картон,кестење,суво 

лишће,папир,стиропор, пластичне чаше, кесе. 

 

 

Руководиоци еколошке секције: Марија Цветковић, Јована Јовановић и Дарка Новокмет. 

Извештај о раду еколошке секције од 5 до 8 

Планом и програмом за еколошку секцију предвиђен је један час недељно. Секцију је 

похађало 15 ученика од 5. до 8. разреда. 

-Посетили смо АРБОРЕТУМ у оквиру ,,Института за шумарство,,на Бановом брду. 

29.3.2018. год. 

-У оквиру активности ЕКО СЛУЖБЕ У ОПШТИНИ ЧУКАРИЦА учествовала је наша 

школа кроз радионицу 06.06.2018. год.  

-Ученици су током године сакупили доста рециклираног материјала . 

-Током школске године бавили смо се уређењем кабинета, сређивање биљака.  

Формирали смо акваријум тако да су ученици доносили разне врсте риба и хране .  

-Пролећно сађење биљака у жардињере.  

-Ученици су учествовали у уређењу дворишта , брига о растињу, ружама које су засађене 

претходних година.  

-Ученици петог разреда су засађивали житарице у саксије и пратили развој биљке о томе 

водили запис.  

-Еколошка секција је имала афирмативан ефекат и код ученика пробудила интересовање за 

живописну науку као што је биологија. 

 Наставник биологије 

Љиљана Пејић 
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У рад секције било је укључено 12 ученика 3. и 4. разреда. Са ученицима трећег разреда 

одржано је 14 часова и рад са њима био је фокусиран на изражајно читање, јер се радило о 

ученицима који слабије читају. Са ученицима 4. разреда одржан је 21. час. Осим на 

часовима секције ученици  су скоро свакодневно били присутни у библиотеци и помагали 

приликом издавања и раздуживања књига и сређивања фонда.  

Реализација програма рада: 

Програм рада остварен је у потпуности. Ученици су са библиотекарком читали књиге 

поезије и прозе, упознали се са бонтоном, енциклопедијама, речницима.  

Остваривање циља: 

Библиотекарска секција имала је два циља: 

- упознавање са радом библиотеке и библиотекара  

- развијање љубави према читању кроз приближавање  литературе за њихов узраст, 

усавршавање изражајног читања, побољшање разумевања прочитаног текста.  

Оба ова циља су остварена. 

Библиотекар 

Биљана Јовановић 

12.21. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ УРАДИ САМ 
 

Секција Уради сам обухватала је 26 ученика 1.  разреда. 

Реализована је сваког другог четвртка и петка у међусмени. Укупно је реализовано 36 

часова. 

Циљ окупљана деце у секције требало би, пре свега да буде стварање услова за развој 

дечје креативности, проширивање њихових знања и интересовања, које се надограђује 

на оно што се стиче током редовне наставе, као и дружење, разонода и игра са 

вршњацима. 

Ученици показују велико интересовање за рад у слободним активностима.  

У овој школској години, било је веома различитих активности, јер сама секција нам то 

омогућава, а и узраст деце је омогућио да испробамо различите активности , пројекте и 

материјале.  

12.20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
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У оквиру секције имали смо изложбе, маскембале, јавни час, а начин реализације је био 

кроз договор, ликовно и литерарно стваралаштво, предавања, драмско стваралаштво. 

Носиоци актиивности су биле учитељице, ученици, родитељи( креативне радионице)  

Материјали које смо користили су : дрво, папир, пластичне кашичице, жица, чепови, ЦД 

дискови,лишће, глина, лепак, силикон,темпере.  

- У оквиру секције имали смо и вашар за Нову годину, као и Дан Отворених врата 

школе, где су будући прваци могли да виде и учествују у раду са осталим 

ученицима  

                                     Руководиоци  секције : Александра Тренковски и Гордана Вулетић  

 

12.22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Ове школске  године секција се одржавала сваког уторка од 13.10 часова у    кабинету за 

техничко образовање. 

 Посећеност секцији у прва два месеца била је изражена, да би касније дошло до смањења 

броја ученика.   Тако да је око  шест ученика у просеку  долазило  на секцију.  

Највећи број ученика који су долазили на секцију, а ове године то је било укупно 18.пута,  

чинили су ученици петог разреда а нарочито  одељења 5/5 који су доста често долазили. 

Први пут ове године на секцију су долазила  два ученика првог разреда и један ученик 

трећег разреда. 

Ове године  само једна девојчица долазила пар пута и када је видела да је једина  више се 

није појављивала. 

Oве године  на општинско такмичење нисмо ишли  јер тренутно ови ученици који долазе 

на секцију нису још на нивоу за неко озбиљније такмичење. 

                                                                                             Руководилац секције 

                                                                                                    Ристић Зоран 
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12.23. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Школско такмичење у оквиру акције „Шта знаш о саобраћају``  одржано је 24.03.2018.год. 

На такмичењу је учествовало 12 ученика шестих, и 10 ученика осмих разреда.  На 

општинском такмичењу су се пласирали следећи ученици:  

1.Андрејевић Ђорђе  

2.Велиновић Реља 

3.Гајић Александра 

4.Јовановић Јана и две резерве:  

Стојановић Матија и Копривица Анастасија 

Општинско такмичење је организовано 21.04.2018. године у ОШ ,, Аца Милосављевић '' . 

На општинском такмичењу екипа није учествовала, јер је у истом термину заказана 

екскурзија за ученике шестих разреда. 

                                                                                Руководилац саоб.секције 

                                                                                Проф. Вучић Аца 
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13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

13.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 Ученички Парламент(у даљем тексту УП) реализовао је све активности предвиђене 

Планом рада УП који се налази у Годишњем плану рада школе за школску 2017/18. год. 

УП је имао 30 чланова-просечно по три представника из сваког одељења седмог и осмог 

разреда.Седнице су биле отвореног типа и њима су могли присуствовати сви 

заинтересовани у школи.Обавештења о времену одржавања и дневном реду седница 

благовремено су истицана на огласној табли УП у холу школе. 

Парламентарци су често на седнице позивали директорку школе Ану Бошковић или је 

накнадно обавештавали о свом раду и иницијативама.Анализу успеха и владања после 

првог и другог тромесечја као и првог полугодишта износила је педагог Жељана 

Позојевићили психолог Јелица Грковић.Одржано је девет седница-једном месечно од 

септембра до маја.Радом УП координирале су Мирјана Видовић наставница историје и 

Мирјана Симић –Коцић наставница руског језика. 

Конститутивна седница УП одржана је 22.9.2017. на којој су се представили сви чланови и 

изабрани председник, потпредседник, записничар и представници УП на седницама 

ШО.Усвојен је план рада за школску 2017/18. год. За председника је изабрана Миона 

Зељковић 8/3, за потпредседнике Никола Бурсаћ 8/4, за другу смену Михајло Стојковић 7/1 

и Невена Минић 7/2, за записничара Јелена Влајковић 8/2, а за представнике УП на 

седницама ШО Миона Зељковић 8/3 и  Немања Новичић 8/4. 

Током школске године УП је сарађивао са Тимом за заштиту деце од насиља, 

координаторком Тима за другу парну смену Иваном Јеленковић, педагошким асистентом 

Суријом Реџепи и специјалним педагогом Игором Стојановићем, као и библиотекарком 

Биљана Јовановић. 

УП је обележио Међународни дан писмености посетом Музеју Вука и Доситеја 

6.10.2017.Музеј је посетио 31 ученик у пратњи координаторке УП- наставнице историје  

Мирјане Видовић и педагога Жељане Позојевић. 

Обележен је Светски дан здраве хране 16.10.2017. Предавање су одржале патронажне 

сестре ДЗ „Др Симо Милошевић“ у Сремчици, Татјана Мићуновић и Јелена Соколовић 

Костић. 

На другој седници УП 26.10.2017. координатор Тима за заштиту деце од насиља Ивана 

Јеленковић -наставница енглеског језика и психолог Јелица Грковић  упознале су 
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члановеУП  са Протоколом за заштиту деце од насиља и договорено је укључивање УП у 

рад Тима. 

УП је активно учествовао у припремама и програму и био један од домаћинаДана школе 

8.11.2017. под називом „Осмоновембарски фестивал“ -фестивал ликовне и музичке 

културе(по плану за  крај децембра) и прослави школске славе Светог Саве, на којој је УП 

додељена Захвалница за изузетно ангажовање и представљање школе у најбољем светлу.  

Планирана посета позоришту реализована је 28.11.2017. посетом представе „Ромео и 

Јулија-неочекивано весела трагедија“ у извођењу омладинског студија“ Бис“ на сцени за 

младе у Културном центру Чукарица. 

Парламентарци Никола Бурсаћ, Немања Новичић и Алекса Томић учествовали су на 

конференцији у организацији центра за омладину Твоја Србија у великој пленарној сали 

Народне скупштине РС(зграда у Краља Милана 14.) 11.12.2017.Пројекат је носио назив 

„Реци НЕ навијачком насиљу“.Презентацију пројекта представили су у сарадњи са 

педагогом и психологом на четвртој седници УП 28.12.2017 у присуству ученика седмог и 

осмог разреда. 

На конференцију ученике је позвао професор доктор Небојша Пантелић председник 

Интернационалне полицијске асоцијације-секција Србија са којим смо и ове године имали 

успешну сарадњу.Господин Пантелић је са својим сарадницима и полицајцима из Мото 

клуба Безбедност члановима УП организовао 27.1.2018. у просторијама школе од 10 до 11 

часова, предавање и радионице о безбедности мотоциклиста у саобраћају.Учествовало је 

25 чланова УП. 

На петој седници 18.1.2018. на тему Породица и породични односи предавање је одржао 

специјални педагог Игор Стојановић, а на тему Има ли дискриминације међу нама? 

говорила је Сурија Реџепи педагошки асистент.Парламентарци су одгледали кратки филм 

о дискриминацији, дискутовали и учествовали у кратким радионицама.Задатак је био да 

њих дванаесторо уради шест паноа који би представљали неке од најчешћих видова 

дискриминације.У  раду седнице активно су учествовали педагог Зељана Позојевић и 

психолог Јелица Грковић. 

На шестој седници 28.2.2018. УП је упознат са пројектом Министарства просвете Набавка 

уџбеника и других наставних средстава за школску 2018/19. -за које категорије ученика су 

обезбеђени бесплатни уџбеници.Том приликом упознати су и са одабиром и набавком 

нових уџбеника преко школе као и о плану Савета родитеља школе о размени старих на 

крају школске године.На истој седници УП се представио студент из Алжира 

SofianeBenefiteur који је у нашој школи током месец дана одржао читав низ занимљивих 

радионица  о Алжиру на француском, немачком и енглеском језику. 
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Својим учешћем чланови УП су допринели реализацији планиране активности у оквиру 

ШРП-а 1.марта 2017. под називом „Ученици у улози наставника“. 

И ове школске године у оквиру теме Професионална оријентација ученика, на седмој 

седници 20.3. 2018. представљена је Техничка школа“Дрво арт“ и занимања: тапетар-

декоратер, дрворезбар, техничар за пејзажну архитектуру, столар и техничар за 

обликовање намештаја и ентеријера.Мина Комазец, бивша ученица наше школе 

презентовала је смерове своје школе Техно арт, а посебно се осврнула на израду 

накита.Члан Савета родитеља школе Олга Панкеричан упознала је УП са модним дизајном 

и израдом сценске одеће. 

Посета Народној скупштини РС организована је 30.3.2018. са почетком у 

11часова.Парламент су посетила 34 ученика у пратњи координатора Мирјане Видовић.Том 

приликом посећена је и занимљива изложба у холу зграде РТС-а у Таковској улици са 

темом Одећа и предмети који су коришћени приликом серије „Немањићи- рађање 

Краљевине“.На тај начин смо обележили 800 година од проглашења Србије за 

Краљевину(што нисмо успели да реализујемо прошле године). 

Парламентарци су били активно присутни као домаћини приликом одржавања 

Општинског такмичења из математике  као и на „Дану отворених врата 

школе“21.4.2018.год. 

Планирано организовање и учешће у хуманитарним акцијама реализовано је крајем 

децембра 2017.  када је организован хуманитарни концерт у школи и прикупљен новац за 

лечење нашег бившег ученика Огњена Петровића и почетком марта 2018. када је 

прикупљан новац за лечење Филипа Божанића. 

На више седница УП присуствовали су ученици седмог и осмог разреда који похађају 

наставу грађанског васпитања са наставницама Жељаном Позојевић, Јелицом Грковић и 

Иваном Јеленковић. 

И ове школске године  парламентарци су давали предлоге о испраћају осмака, дискутовали 

о резултатима пробног завршног испита и о активностима у вези са завршним испитом и 

уписом у средње школе. 

На деветој седници, последњој ове школске године, УП је свој рад 2017/18. оценио оценом 

четири јер увек може боље и дао сугестије и предлоге за наредну школску годину.  

Координаторке у раду УП 

Мирјана Видовић 

Мирјана Симић-Коцић 
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13.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЛУБА УН 

 

Клуб је организовала и водила: 

проф.енглеског језика Милица Максимовић 

 

Списак ученика који су похађали секцију: 

 

1. Милица Ранђић 7/1 

2.Уна Миланов 7/1 

3. Дуња Радоја 7/5 

4. Тијана гојовић 7/4 

5.Тамара Тасић 7/4 

6. Николић Лаура 7/4 

7. Александра Вукмировић 7/4 

 

 

Клуб УН се састајао сваког другог понедељка у месецу у трајању од 

90     минута (од14.00-15.30ч). 

У току школске 2017/2018 године реализовано је 36 часова.Током 

ове школске године обрађиване су теме из следећих области: 

 

- представљање циљева и програма 

- заштита деце од насиља 

- дечја права 

- светски дан људских права 

- међународни дан толеранције 

- прављење новогодишњих честитки 

- светски дан породице 

- светски дан жена 

- дан матерњег језика 

-светски дан здравља 

-светски дан слободе медија 

 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

Веома сам задовољна знањем и интересовањем који су деца показала.Изузетно су се 

показали  у истраживачком делу и сакупљању материјала.Омиљени део,израда 

паноа, им је омогућила потпуну креативност.Панои су истакнути на првом спрату у 

ходнику школе,чиме је постигнуто да сви ученици имају могућност да се 

информишу и едукују о наведеним темама. 
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13.3.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДМЛАДКА ЦРВЕНОГ КРСТА 
 

У оквиру школске 2017/2018. године, Подмладак Црвеног крста Чукарица у сарадњи са 

основном школом  

„Вук Караџић“ у Сремчици, имао је бројна задужења и са великим успехом спровео  много 

акција. 

У септембру месецу, договорано је о предвиђеним плановима и програму за наредну 

школску годину, подели задужења у оквиру школе, а везано за Црвени крст, као и о 

реализацији многих акција које нам предстоје.  

- 28.9.2018. године- у оквиру школе, реализована је Промоција хуманих вредности, 

ученицима 7. разреда; 

- 29.9.2018. године- у оквиру школе, реализована је обука прве помоћи за ученике 3. 

разреда. 

У октобру месецу, реализовано је следеће: 

- 2.10.2018. године-  у оквиру школе, организована је обука 1. помоћи ученицима 7. 

разреда; 

- 4.10.2018. године- договор око реализације „Трке за срећније детињство“; 

- 16.10.2018. године- састанак актива, прикупљање новца и договор око реализације 

„Трке за срећније детињство“; 

- 21.10.2018. године- одржана „Трка за срећније детињство“ (ученици 4. разреда 

учествовали у трци, трка одржана на Атлетском стадиону у Кошутњаку); 

- 30- 31.10.2018. године, одржан је когрес Црвеног крста на Златибору 

(присуствовале две чланице, представници школе); 

У оквиру новембра месеца, Подмладак Црвеног крста Чукарица је постигао следеће: 

- 2.11.2018. године- предат је новац који је сакупљен у оквиру акције „Трка за 

срећније детињство“, у оквиру које су учествовали сви ученици школе (од 1. до 8. 

разреда)- сакупљено је укупно 33 425 динара, што је и највиша прикупљена сума од 

стране свих школа; 

- 15.11.2018. године- волонтери Црвеног крста, ученицима 4. и  6. разреда одржали 

радионице под називом „Моје здравље и ја“, „Дувански дим“, „Физичка ативност“, 

„Исхрана“; 

- 20.11.2018. године- акција прикупљања новца за бившег ученика наше школе 

Огњена Петровића; 

У оквиру децембра месеца, остварено је следеће: 
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- 4- 18.12.2018. године- у акцији „Један пакетић, много љубави“, учествовали су 

ученици од 1. до 8. разреда у прикупљању пакетића, за ученике који немају 

довољно средстава и који су лоших материјалних услова; 

- 15.12.2018. године- прикупљање новца за бившег ученика наше школе22.12.2018 

године- новац прикупљен у акцији „Трка за срећно детињство“ додељен је 

ученицима наше школе (120 000 динара); 

- 25. 12. 2018. године- подељени  су новогодишњи пакетићи, прикупљени у акцији 

„Један пакетић- много љубави“ (укупно 92 пакетића), основна школа „Вук 

Караџић“ је сакупила највећи број пакетића, од свих школа на општини, које су 

учествовале у акцији; 

У оквиру  месеца јануара, 

- 15.1.2018. године- чланови Подмлатка Црвеног крста, испред школе „Вук Караџић“ 

су присуствовали Свечаној академији поводом 90 година од оснивања Црвеног 

крста Чукарица; 

У оквиру месеца фебруара, Подмладак Црвеног крста је имао следећа постигнућа: 

- Од фебруара до априла су у току припреме за школско такмичење „Шта знам о 

Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви“; 

- 28.2.2018. године- сакупљање новца за бившег ученика наше школе који је тешко 

оболео- Филипа Божанића; 

У марту месецу, постигнуто је следеће: 

- 1.3.2018. године- договор око ликовно/ литерарног конкурса  „Крв живот значи“; 

- 5.3.2018. године- договор око реализације квиза „Шта знаш о Црвеном крсту и 

добровољном давалаштву крви“; 

- 6.3.2018. године- Семинар у просторијама Црвеног крста, давање инструкција и 

прецизних смерница око организације и реализације школског, а потом и 

општинског такмичења „Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву 

крви“; 

- 23.3.2018. године- одржана припремна настава за ученике 4. Разреда који учествују 

у школском такмичењу „Шта знам о Црвеном крсту и добровољном давалаштву 

крви“; 

- 29.3.2018. године- посета породици Филипа Божанића и предаја сакупљеног новца 

(сакупљено укупно  89 200 динара)- због смртног исхода болесног детета, новац 

предат породици; 

У априлу месецу,  

- 16.4.2018. године- договор око реализације Отворених врата школе и презентовање 

Подмлатка Црвеног крста Чукарица; 
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- 18.4.2018. године- одржано  школско такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту и 

добровољном давалаштву крви“- одељење 4/1 је освојило 1. место и пласирали се 

на општинско такмичење; 

- 21.4.2018. године- Отворена врата школе и презентација Црвеног крста Чукарица; 

У мају месецу,  

- 3.5.2018. године- припрема ученика за такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту и 

добровољном давалаштву крви“; 

- 8.5.2018. године- такмичење на нивоу општине „Шта знаш о Црвеном крсту и 

добровољном давалаштву крви“, ученици 4/1 освојили друго место; 

- 11.5.2018. године- ученица 3. разреда је освојила 2. место на литерарном конкурсу 

„Крв живот значи“; 

- 15. 5. 2018. године- припреме за општинско такмичење ученика 7. разреда у 

пружању прве помоћи; 

- 18.5.2018. године- у оквиру акције под називом „Помоћ народним кухињама на 

Косову и Метохији“, прикупљен новац уплаћен на жиро рачун Епархије Рашко 

Призренске, манастир Грачаница (уплаћено 2400 динара); 

- 26.5.2018. године- општинско такмичење у пружању прве помоћи за ученике 7. 

разреда (ученици освојили 2. место); 

У јуну месецу,  

- 8.6.2018. године- 3. Сабор човекољубља; 

- 15.6.2018. године- одабир 5 ученика 3. и 4. разреда за бесплатно летовање на Гочу, 

Митрово Поље. 

 

 У току целе школске године (од септембра до јуна) је организована  акција 

прикупљања старих ствари, одеће и обуће, као и њихова подела. Реализовано је 

кроз 47 часова. 

Чланови  Подмлатка  Црвеног  крста  Чукарица  Сурија Реџепи  

Наташа Крстић  

У Сремчици, 25.6.2018. године     Дина Пријић  
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14. ИЗВЕШТАЈИ О ПОСЕБНИМ ПРОГРАМИМА 

ВАСПИТНО–ОБРАЗОВНОГ РАДА 
  

14.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

У  току школске године, одржано је 9 састанака Тима, о чијем току и исходу постоје 

појединачни извештаји у школској писаној документацији Тима, укључујући и 6 извештаја 

везаних за Кутију поверења.  

Евидентарано је 46 случајева насиља, од чега: 12 случајева физичког насиља првог нивоа, 

9 случајева физичког насиља другог нивоа,4 случаја физичког насиља трећег нивоа,15 

случајева психичког насиља првог нивоа , 3 случаја социјалног насиља првог нивоа, 2 

случаја сексуалног насиља првог нивоа и 1 случај дигиталног насиља 1. нивоа (ван школе). 

Eвидентирана су и 3 случаја повреде забране понашања које вређају углед, част  или 

достојанство код 3ученика 8. разреда.  Од поменутих  случајева психичког насиља првог 

нивоа, у два случаја је након васпитног рада дошло до поновљеног насиља па се 

интервенисало активностима предвиђеним за други ниво. Ефекти реализације планова 

заштите за поменуте случајеве насиља су задовољавајући, односи међу ученицима који су 

били актери насиља су адекватни, карактерише их одсуство насилног понашања. 

Интервентне мере које су предузете су: појачан васпизни рад на нивоу одељенске 

заједнице, одељенског старешине, корективни рад са специјалним педагогом, психологом 

и педагогом, саветодавни рад са родитељима ученика, координација чланова Тима 

укључујући сарадњу са школским полицајцем. У случају 1 ученика 5. разреда где је 

предлог Тима било разматрање покретања васпитно-дисциплинског поступка, он није 

покренут али је Одељенско веће на предлог одељенског старешине ученику изрекло Укор 

одељенског већа због агресивног понашања ученика а родитељи поново позвани на 

разговор у циљу изналажења прихватљивог модела за приступ ученику. Задовољавајући 

помаци у понашању првобитно нису забележени код још једне ученице (понављање првог 

нивоа физичког насиља). Са њом се спроводи ИОП из области социјалних вештина, а са 

родитељима је додатно рађено на мотивацији да се, раније него што је било предвиђено, 

дете одведе у специјализовану установу. Спровођење ИОП-а и појачан васпитни рад у 

координацији са члановима Тима, родитељима и упућивање у специјализовану установу, 

резултирали су позитивним помаком у понашању ученице на самом крају првог 

полугодишта. Током првог полугодишта, покренута су 2 васпитно-дисциплинска поступка 

због повреде забране физичког и психичког насиља, који су резултирали изрицањем Укора 

директора. У случају ученика 6. разреда, није дошло до рецидива у агресивном понашању. 

Други васпитно-дисциплински поступак против ученика 5. разреда је окончан почетком 2. 

полугодишта без изрицања укора али је и након њега, настављен појачан васпитни рад. У 
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другом полугодишту, осим потупака који су покренути због неоправданог изостајања са 

наставе или тежих повреда Правилника, покренут је васпитно-дисциплински поступак 

против 2 ученика 8. разреда због повреде забране понашања које вређају углед, част или 

достојанство. Окончан је и васпитно-дисциплински поступак против ученика 8. разреда 

због психичког насиља према ученику, без изрицања Укора, након што је појачан васпитни 

рад довео до позитивне промене у понашању ученика. Пошто у случају 2 ученика 3. 

разреда након итнензивираног васпитног рада није забележен пожељан помак у понашању, 

а није покренут васпитно-дисциплински поступак, координатор Тима, директор и педагог 

су предложили разматрање премештаја ученика у друго одељење (на седници Одељењског 

већа разредне наставе). У два  наврата, школа је због постојања сумње на насиље од стране 

родитеља према деци, обавестила ЦСР (ученица 8. разреда и ученик 1. разреда; друга 

пријава је уследила по завршетку школске године, након повратка са рекреативне наставе).  

Превентивне активности: 

Радионице: 

- Реаговање у случајевима дигиталног насиља  4/4 

- Мере заштите на друштвеним мрежама  4/2 

- Ненасилна комуникација: креативна сарадња  4/5 

- Трагови које остављамо на интернету 4/1 

- Безбедност деце на интернету  3/3 

- Друштвене мреже: могућности и ризици 4/3 

Предавања: 

- Социјално насиље  7/1 

- Предавање о безбедности на интернету у сарадњи са МУП  6/5 

Групне дискусије: 

-  Превенција социјалне изолације и психичког насиља 5/4 

-  Превенција социјалног, психичког насиља и дискриминације 7/3 

- Превенција дискриминације и социјалне изолације  5/5  

- Превенција социјалног и психичког насиља  7/3 

- Превенција физичког, психичког и социјалног насиља 3/2 

- Дискриминација међу нама: породични односи (Ученички парламент) 
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Уз учешће МУП-а, реализовано је предавање за родитеље ученика на тему коришћења 

психоактивних супстанци и превенције наркоманије. 

За потребе наставе грађанског васпитања, пружена је подршка ученицима 5. разреда 

учешћем у интервјуу на тему вршњачког насиља. 

Посебна тачка дневног реда на састанку Школског одбора, Савета родитеља (укључујући 

захтев упућен одељенским старешинама везан за исту тачку дневног реда на родитељским 

састанцима) била је „Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите и реаговање у 

случају када се насиље деси“. 

Међу наведеним случајевима насиља, приметно је одсуство евидентираних случајева 

дигиталног насиља, са изузетком једног случаја првог нивоа који се десио ван школе, 

након чега је спроведен појачан васпитни рад са ученицима 6/3. 

Остале активности везане за превенцију и реаговање у случају насиља, саставни су део 

извештаја о раду специјалног педагога, психолога, педагога и других запослених, у домену 

њиховог плана и програма рада.  

Сремчица, јун 2018.   

специјални педагог Игор Стојановић, координатор Тима за заштиту ученика од 

дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања 

 

14.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Стручни тим за инклузивно образовањеје у школској 2017/18. наставио да ради у складу 

са планираним активностима у пружању подршке, пре свега, ученицима са сметњама у 

развоју. За ученике са већим сметњама израђени су индивидуални образовни планови, а 

у раду са ученицима са мањим сметњама примењивана је индивидуализација. 

 За све ученике у раду са којима се примењује ИОП1 и 2 урађени су педагошки 

профили, планови рада и на полугодишњем нивоу извештаји о реализацији. Педагошка 

документација је комплетирана. 

 

1. Разред   ИОП 1 – пет ученика 

2. Разред    ИОП 1 – три ученика 

3. Разред ИОП1 – 1 ученик, ИОП 2 – 4  ученика 

4. Разред ИОП1 – три ученика, ИОП2 – 3 ученика 

5. Разред ИОП1 – пет ученика, ИОП2 – 4 ученика 

6. Разред ИОП1 – једанученик, ИОП2 – 4 ученика 

7. Разред ИОП1 – два ученика 

8. Разред ИОП1 – једанученик, ИОП2 – 2 ученика 
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Закључци: 

 У раду са једним учеником 1/5 који је радио по ИОПу1 примењиваће се 

ИОП2 

 Укида се ИОП1 за три ученика првог разреда, примењиваће се 

индивидуализација 

 У раду са два ученика првог разреда који су радили по индивидуализацији, 

уводи се ИОП1 у другом разреду 

 Један ученик 2.разреда је са ИОП-а 2 прешао на ИОП1 

 Укида се ИОП1 за једног ученика трећег разреда, примењиваће се 

индивидуализација 

 Један ученик 5.разреда је са ИОП-а 2 прешао на ИОП1 

Стручни тим за ИО пратио је спровођење активности у реализацији ИОП-а. На 

крају првог полугодишта и на крају школске године извршена је анализа стања и у складу 

са тим планирање даљих активности. Стручни сарадници, нарочито психолог, пружали су 

подршку наставницима у свим фазама реализације ИОП-а.  

На крају школске године Тимови за ИОП израдили су извештаје о реализацији 

програма и постигнућима ученика, као и препорукама за даље напредовање. 

Урађен је Акциони план за 3 ученика који полажу завршни испит по ИОП-у. 

Реализован је индивидуализовани рад са укупно 35 ученика (14 ученика првог 

циклуса, 21 ученик другог циклуса). 

 

Координатор рада тима 

                                                                                                              психолог Грковић Јелица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.3.  ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА 
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Име и презиме наставника ЕКСТЕРНО 

СУ 

БР.САТИ ИНТЕРНО СУ БР.САТИ УКУПНО 

1.  Гордана Вулетић 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
8 

OFFICE 365 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

21 29 

2.  Јована Јовановић   ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

14 38 

3.  Драгана Новаковић 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

УГЛЕДНИ ЧАС 

3И 

17 33 

4.  Зоран Стаменковић  

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
16 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ПРАЋЕЊЕ 

ОГЛЕДНОГ ЧАСА 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

26 42 

5.  АлександраТренкоски ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
8 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

13 21 

6.  КрунаСтанковић 

Кецојевић 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ОГЛЕДНИ ЧАС 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

29 53 

7.  Деана Трбојевић 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

24 40 
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8.  Марија Цветковић 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ПРАЋЕЊЕ 

ОГЛЕДНОГ ЧАСА 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

34 50 

9.  Марија  Петровић 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ПРАЋЕЊЕ 

ОГЛЕДНОГ ЧАСА 

ФЕСТИВАЛ 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

40 64 

10.  Сања Огњеновић 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

 

16 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ФЕСТИВАЛ 

НАЈРАСПЕВАНИЈА 

ОЗ 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

25 41 

11.  Славица Стекић 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ПРАЋЕЊЕ 

ОГЛЕДНОГ ЧАСА 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

44 68 

12.  Маја Мирчић ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
8 ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 8 16 
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13.  Дина Пријић 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 

ОГЛЕДНИ ЧАС 

ПРАЋЕЊЕ 

ОГЛЕДНОГ ЧАСА 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

31 47 

14.  Дарка Новокмет 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

32 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ОГЛЕДНИ ЧАС 

ПРАЋЕЊЕ 

ОГЛЕДНОГ ЧАСА 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

39 71 

15.  Мирослава Миленковић 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ПРАЋЕЊЕ 

ОГЛЕДНОГ ЧАСА 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

41 65 

16.  Славица Насковић 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

 

16 

ПРАЋЕЊЕ 

ОГЛЕДНОГ ЧАСА 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

27 43 

17.  Наташа Крстић  
ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

ОБУКА 

НАСТАВНИКА 

(1.РАЗ.) 

40 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ТЕШКОЋЕ... 

33 73 
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ПРИКАЗ УЏБЕНИКА 

ЗИ 

18.  Јована Ракићевић 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

ОБУКА 

НАСТАВНИКА 

(1.РАЗ.) 

 

30 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ТЕШКОЋЕ... 

ЗИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

34 64 

19.  СањаСлавковић 

Паланчанин 

 

 

 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

ОБУКА 

НАСТАВНИКА 

(1.РАЗ.) 

32 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ЗИ 

31 63 

20.  Биљана Николић 

ОБУКА 

НАСТАВНИКА 

(1.РАЗ.) 

16 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ЗИ 

31 47 

21.  Ања Милчић 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

ОБУКА 

НАСТАВНИКА 

(1.РАЗ.) 

 

48 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

43 92 

22.  Зорица Алексић 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
16 

OFFICE 365 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ТЕШКОЋЕ... 

ЗИ 

22 38 
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23.  Мирослав Воркапић ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ЗИ 

16 40 

24.  Драгана Јанковић ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
16 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ЗИ 

16 32 

25.  Јелена Томашевић 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

ЗИМСКИ СЕМИНАР 

40 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

УЏБЕНИКА 

ТАКМИЧЕЊА... 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ЗИ 

26 66 

26.  Иван Мартић 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
16 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ТЕШКОЋЕ... 

ЗИ 

21 37 

27.  Мирјана Видовић 
ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

 

16 

ЧАС СА 

ПРЕДМЕТНИМ 

НАСТАВНИКОМ 

ТЕШКОЋЕ... 

6 22 

28.  МаријаНовитовић-

Манић 
ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16   16 

29.  Миланка Радаковић 
ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

32 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ТЕШКОЋЕ... 

ЗИ 

39 71 

30.  Аца Вучић 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

32 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ПРАЋЕЊЕ 

ОГЛЕДНОГ ЧАСА 

ТЕШКОЋЕ... 

ЗИ 

21 53 

31.  Нада Страњина 
ЗИМСКИ СЕМИНАР 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

36 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ТЕШКОЋЕ... 

ЧАС СА 

ПРЕДМЕТНИМ 

НАСТАВНИКОМ 

31 67 
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ЗИ 

32.  Ивана Трајковић 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

25 41 

33.  СандраФилиповић 

Сандић ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ЗИ 

34 58 

34.  Марија Ћириловић 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ЗИМСКИ СЕМИНАР 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

48 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ЗИ 

23 71 

35.  Марко Пејовић 
ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

OFFICE 365 

ЗИ 

52 76 

36.  НадаРадибратовић-

Абуши  

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ЗИ 

15 31 

37.  Љиљана Пејић 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ПРЕДАВАЊЕ МУП-а: 

НАРКОТИЦИ 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ТЕШКОЋЕ... 

ЧАС СА 

ПРЕДМЕТНИМ 

НАСТАВНИКОМ 

ЗИ 

28 52 
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38.  Ивана Јеленковић ШК. 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОБУКА ЗА 

НАСТАВУ ГВ 

ВОДИЧ ЗА ОС 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

68 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ПРЕДАВАЊЕ МУП-а: 

НАРКОТИЦИ 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ЗИ 

32 100 

39.  Маријана Стефановић 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ПРЕДАВАЊЕ МУП-а: 

НАРКОТИЦИ 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

16 32 

40.  Магдалена Дељанин 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

32 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ОГЛЕДНИ ЧАС 

ПРЕДАВАЊЕ МУП-а: 

НАРКОТИЦИ 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ЗИ 

42 74 

41.  Ана Анђелковић 

 

 

 

 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
8 

OFFICE 365 

ПРЕДАВАЊЕ МУП-а: 

НАРКОТИЦИ 

ТЕШКОЋЕ... 

ЗИ 

19 27 

42.  МирјанаСимић-Коцић  

проф 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
8 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ПРЕДАВАЊЕ МУП-а: 

НАРКОТИЦИ 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

30 38 

43.  Ивана Васић   ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ПРАЋЕЊЕ 

12  
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Стојанка Јовановић УГЛЕДНОГ ЧАСА 12 

44.  Милица Вељковић  

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

16 

 

ФЕСТИВАЛ 

НАЈРАСПЕВАНИЈА 

ОЗ 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

 

11 

 

27 

45.  Илија Баста   ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

OFFICE 365 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ЗИ 

36 

 

 

36 

46.  Сузана Станковић   ФЕСТИВАЛ 

ЕВАЛУАТОР 

УЏБЕНИКА 

ПРИКАЗ УЏБЕНИКА 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

 

26 

 

26 

47.  Даниела Сланкаменац  ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 OFFICE 365 

ЗИ 

16 32 

48.  Марија Бабић 

 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

32 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ФЕСТИВАЛ 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

НАЈРАСПЕВАНИЈА 

ОЗ 

ЧАС СА 

ПРЕДМЕТНИМ 

НАСТ. 

ПРИКАЗ УЏБЕНИКА 

ЗИ 

48 

 

 

80 

49.  Бојан Манојловић 

 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
16 

ТЕШКОЋЕ... 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ЗИ 

21 37 

50.  Милица Максимовић  

 
ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

32 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

OFFICE 365 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ЗИ 

32 

64 
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51.  Михајло Микић    ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

14 14 

52.  Неда Тодосијевић 

 

УСПЕШНО 

УПРАВЉАЊЕ 

ОДЕЉЕЊЕМ 

ДОБРА ПРИПРЕМА 

ЗА ЧАС 

36 ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

УЏБЕНИКА 

ОБУКА ЗА ДИГ.УЏБ. 

ЗИ 

38 

 

 

74 

53.  Марија Нешић 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ФЕСТИВАЛ 

ЕВАЛУАТОР 

УЏБЕНИКА 

ЧАС СА 

ПРЕДМЕТНИМ НАСТ 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРИКАЗ УЏБЕНИКА 

 

40 

 

64 

54.  Зоран Ристић ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 ЗИ 10 26 

55.  Оливер Тошић 

 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
16 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ЗИ 

17 33 

56.  Оливера Петровић  

 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

МЕТОДИКА 

ЊУТНОВИХ ЗАКОНА 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

OFFICE 365 

ДРУШТВО 

ФИЗИЧАРА 

ТЕШКОЋЕ... 

УГЛЕДНИ ЧАС + 

ПРАЋЕЊЕ 

ДРУШТВО 

ФИЗИЧАРА 

44 60 

57.  Слађана Микић 

 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ЗИМСКИ СЕМИНАР 

40 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ТЕШКОЋЕ... 

ЧАС СА 

ПРЕДМЕТНИМ 

19 59 
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НАСТАВНИКОМ 

ЗИ 

58.  Вера Ристић    OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

7 7 

59.  Ивана Јочић ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
16 ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 8 24 

60.  Марина Каровић 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ТЕШКОЋЕ... 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ЗИ 

26 

42 

61.  Биљана Вучићевић  ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ЗИ 

14 30 

62.  Биљана Шомођа 

 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

МЕТОДИКА 

ЊУТНОВИХ ЗАКОНА 

ИОП У ФИЗИЦИ 

ТЕШКОЋЕ... 

12 36 

63.  Јелена Вранеш 

 
ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

 

8 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ЧАС СА 

ПРЕДМЕТНИМ 

НАСТ. 

УГЛЕДНИ ЧАС 

OFFICE 365 

20 

28 

64.  Светлана Ничић ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 
ТЕШКОЋЕ... 

ЗИ 

21 37 

65.  Иван Миљковић 

 
ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ПРАЋЕЊЕ 

ОГЛЕДНОГ ЧАСА 

OFFICE 365 

УГЛЕДНИ ЧАС 

ЗИ 

48 

 

72 

66.  Светлана Шћепановић 

 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ПРЕДАВАЊЕ МУП-а: 

НАРКОТИЦИ 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

12 36 

67.  Горан Теодоровић 

 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

14 30 
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68.  Нена Драгојевић 

 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 
2 18 

69.  Биљана Јовановић 

 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

18 34 

70.  Сурија Реџепи ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 16 ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ДИСКРИМИНАЦИЈА 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ШТА ЗНАШ О 

ЦРВЕНОМ КРСТУ 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ЗИ 

55 

 

 

71 

71.  Јелица Грковић 
ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОБУКА 

НАСТАВНИКА 

(1.РАЗ.) 

32 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ТЕШКОЋЕ УСЛЕД 

ЖИВОТА У 

НЕСТИМУЛАТИВНОЈ 

СРЕДИНИ 

ЗИ 

33 65 

72.  Жељана  

Позојевић-Корин 
ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

ОБУКА 

НАСТАВНИКА 

(1.РАЗ.) 

48 

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

ПРЕДАВАЊЕ МУП-а: 

НАРКОТИЦИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ТЕШКОЋЕ... 

ЗИ 

60 

 

 

148 

73.  Ана Бошковић 

ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

32 

ОПШТИНСКО Т. 

МАТЕМАТИКА 

OFFICE 365 

ТЕШКОЋЕ... 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ШКОЛЕ 

ЗИ 

 

45 

 

77 

74.  Игор Стојановић ШКОЛСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ... 

24 

ПРАЋЕЊЕ 

УГЛЕДНОГ ЧАСА 

ТЕШКОЋЕ... 

11 35 
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14.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ  

Професионална оријентација ученика у школи подразумевала је организовани систем 

мера, у складу са Годишњим планом рада школе, који се састојао од: свеобухватног 

информисања, подстицања, праћења и усмеравања професионалног развоја ученика.На 

овом послу радио је Стручни тим за професионалну оријентацију у сарадњи са другим 

наставницима школе. У поједине сегменте били су укључене специјализоване институцује 

изван школе. Остварена је сарадња са више средњих школа. 

     У школској 2017/18. години професионално усмеравање остварено је: 

 у оквиру ЧОС-а у септембру је реализована тема „Моја очекивања у вези са даљим 

школовањем“, у 7. и 8.разреду; 

 у октобру су израђени панои са образовним профилима у средњим школама који су 

се смењивали током школске године; 

 психолог и педагог су са ученицима разговарале о разним занимањима и пословима 

који се обављају у оквиру тих занимања са ученицима 7. и 8. разреда; 

 ученици су преко посебно намењене огласне табле „Где после основне 

школе?“детаљно и благовремено информисани о терминима  отворених врата у 

средњим школама, сајмовима образовања, презентацијама средњих школа у нашој 

школи, као и о конкурсима и календару уписа. 

 испитивање професионалних интересовања ученика путем теста, који је психолог 

школе спровела са свим ученицима осмог разреда, а након тога обављени су 

индивидуални саветодавни разговори са тестираним ученицима (од октобра до 

априла); 

 презентације занимања родитеља у оквиру часова одељењског страешине у свим 

одељењским заједницама, као и на састанку ученичког парламента. Одржане су у 

псоледњој недељи марта. Детаљан списак родитеља који су учествовали у овим 

презентацијама налази се у извештају о реализацији акционог плана ШРП. 

 Организоване су презентације следећих средњих школа: Техно арт, Дрво арт, 

Техничка школа Железник, Средња школа Барајево и приватна средња школа 

Доситеј.  

 Остварене су посете Америчком кутку (октобар) и Гете институту (март), у 

организацији наставника енглеског језика (Ивана Јеленковић и Ана Анђелковић) и 

немачког језика (Маријана Марковић). 

 Организована је посета Сајму образовања, у организацији секретаријата за 

образовање, 12.4.2018. На сајам се ишло организовано аутобусом општине 

Чукарица. Одабрано је по пет ученика из сваког одељења осмог разреда, 30 укупно.  

 Остварене су посете Филолошкој гимназији (20.02.2018) и 13тој београдској 

гимназији (28.5.2018) у организацији одељењског старешине 8/2 Иване Јеленковић. 

Посетили су их заинтересовани ученици осмог разреда. 

 Организована је посета општини Чукарица и разговор са представником 

Националне службе за запошљавање. У општину су ишли ученици осмог разреда. 
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 Организована је посета радионици Професионална оријентација и саветовање и 

планирање каријере. Овој радионици су присуствовали ученици седмог разреда.   

 Саветодавни рад са ученицима и родитељима у оквиру индивидуалних разговора о 

упису у средњу школу. Ови разговори су обављани од стране одељењских 

старешина и стручних сарадника.  

 заједнички родитељски састанак родитеља ученика осмог разреда одржан је 

7.6.2018, на коме  су родитељи информисани о свим активностима у вези са уписом 

ученика у средњу школу. Достављено им је упутство за родитеље и ученике, као и 

календар уписа. 

 

Програм професионалне оријентације почиње од 1. разреда, а реализован је кроз 

различите садржаје у складу са узрастом ученика: 

 Кад порастем ја ћу бити – 1.разред – учитељ 

 Они који раде у школи ,а нису наставници. – 2.разред – учитељ 

 Шта ћу бити кад порастем – 2.разред – учитељ 

 Занимањa мојих родитеља – 3.разред – учитељ  

 Колико занимања  познајемо?– 3.разред – учитељ 

 Занимања мојих родитеља. – 4.разред – учитељ 

 Упознајмо се са једним занимањем – 4.разред – учитељ/родитељ 

 Разноврсна занимања – занимања мојих родитеља–5.раз.–одељ. стар./ психолог 

 Успех у школи и избор занимања.– 5.разред – одељ. стар./ педагог 

 Где раде наши родитељи? – 6.разред – одељењски старешина 

 Да ли постоје мушки и женски послови? – 6.разред – психолог 

 Успех у школи и избор занимања – 6. разред – педагог 

 Фактори који утичу на правилан избор занимања – 7.разред – психолог 

 Моја очекивања у вези са даљим школовањем – 7. и 8.разред – одељењски 

старешина 

 Сазнајем са интернета – путеви образовања и каријере, 7. и 8. разред 

 Образовни профили у средњим школама – 8.разред – ОС 

 Фактори који утичу на правилан избор занимања – 8.разред – психолог 

 Критеријуми за избор школе – 8.разред- психолог 

 Описи различитих занимања 8.разред, ОС/психолог/педагог 

 Упис у средњу школу – где и како? – 8.разред – педагог 

 Презентација занимања родитеља 

 

 Стручни сарадници су у оквиру индивидуалних разговора пружали помоћ 

ученицима и родитељима  у вези са припремом и процедуром полагања мале матуре. 

Усмеравале су ученике према њиховим могућностима и постигнућима, приликом 

попуњавања листа жеља.  

 

      Тим за професионалну оријентацију 
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14.5.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА  

ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Стручни актив за развој школског програма стара се о осигурању и унапређивању 

квалитета образовно-васпитног рада школе. Прати остваривање циљева и стандарда 

постигнућа у оквиру школских програма и ради на њиховом унапређивању. Стручни актив 

за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. 

Чланове Стручног актива за развој школског програма : 

      Ана Бошковић директор 

Жељана Позојевић-Корин педагог 

Марија Цветковић учитељ 

Дарка Новокмет учитељ 

Александра Тренкоски учитељ 

Миланка Радаковић професор математике 

Биљана Вучићевић професор хемије 

Биљана Шомођа професор физике 

 

Активности СА у школској 2017/18. години: 

 Израда Анекса школских програма за школску 2017/18.годину у складу са 

изменама плана и програма за 5.разред, изменама уџбеника, увођењем нових 

нових ваннаставних активности, програма Основи безбедности деце и 

реализацијиом програма Покренимо нашу децу. 

 Извршена је анализа анкета - опредељеност ученика за обавезне изборне, 

изборне и факултативне предмете 

 Извршена је анализа анкета - опредељеност ученика за ваннаставне 

активности 

 Извршена је анализа резултата иницијалног тестирања и њихова усклађеност 

са школским програмима и образовним стандардима постигнућа 

 Праћење израде индивидуалних образовних планова и њихове примене 

 Процена усвојености Школског програма на крају првог класификационог 

периода ( анализа се налази у оквиру извештаја о самовредновању) 

 Процена усвојености Школског програма на крају првог полугодишта  

( анализа се налази у оквиру извештаја о самовредновању). 

 Процена усвојености Школског програма на крају другог полугодишта. 

 Промоција школе – израда флајера, презентовање школе у предшколској 

установи, организовање Отворених врата школе 

 Размена искустава између предметних наставника 5.разреда и учитеља и 

организовање часова предметних наставника у 4.разреду. 

  Израда новог Школског програма  за први и други циклус, који садржи нове 

програме за први, пети и шести разред.Педагог школе                                                                                        

Жељана Позојевић-Корин 
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15. УСПЕХ УЧЕНИКА 
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16.  ОСНОВНИ ЗАДАЦИ УСВОЈЕНИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 

СИТУАЦИЈЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ 

 
 Разматрајући основне резултате рада током школске године и анализирајући 

одређене проблеме, стручни органи школе предузимали су потребне мере ради 

побољшања разултата рада.  

 

Основни задаци у организацији успешног рада школе биће: 

 

 Развијање мотивације ученика за учење кроз организовање различитих активности, 

као што су тематски дани, даље организовање квизова, фестивала, часова на којима 

су ученици у улози наставника. 

 Побољшање квалитета знања ученика, нарочито у области математике. 

 Развијање компетенција ученика за ненасилну комуникацију и спровођење 

континуираних активности у области превенције наркоманије. 

 Унапређивање организација ваннаставних активности  

 Унапређивање просторно-техничких услова рада школе и оплемењивање школског 

простора 

 Промоција школе кроз различите активности: израдом фејсбук странице, 

унапређивањем школског сајта, укључивањем већег броја ученика чланова 

Ученичког парламента и „изласком школе у јавност“. 

 

 


