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1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Почетак школске 2016/2017.године смо дочекали у отежаним условима. 

Радови на надоградњи школске зграде нису били завршени по плану и зграда није 

била у потпуности спремна за почетак нове школске године. До краја августа 

нисмо знали да ли ћемо моћи да се уселимо у нашу зграду или ћемо рад започети у 

другим школама. У консултацији са Министром просвете, одлучено је да се школа 

у најкраћем року оспособи за пријем ученика иако радови нису у потпуности 

завршени. Због чишћења зграде након окончања радова, које је захтевало и 

ангажовање агенције за чишћење, били смо принуђени да прва два дана радимо ван 

школске зграде.  

У току радова на надоградњи оштећени су зидови, инсталације, подови, 

делови намештаја што такође захтева додатни посао и средства.  

Остали су незавршени следећи радови: кречење и сређивање канцеларија,  

постављање врата и опремање зборнице намештајем, реновирање велике сале за 

физичко васпитање, завршни радови у малој сали, реновирање свечане сале, 

постављање паравана у тоалетима на дограђеном спрату, пуштање у рад лифта, 

комплетно сређивање школског дворишта и кошаркашког терена.  

Кабинет за наставу информатике није био спреман за почетак школске 

године па је настава прва два месеца извођена у другим учионицама. Други 

проблем је што смо остали без рачунара и опреме за кабинет. За наставу 

информатике, оспособили смо неколико рачунара из старог кабинета и лаптоп 

рачунаре које смо добили за кабинетску наставу.  

Монтиран је само део опреме коју је школа добила у пројекту Развионица. У 

току године, пoставили смо фоно опрему у кабинет за стране језике чиме је 

омогућено да се део наставе одвија уз аудио подршку. До краја године, остао је 

нерешен проблем са кабинетом за физику и хемију јер предвиђена опрема није 

могла бити монтирана из техничких разлога.  

Остало је да се уради нова електрична инсталација на старом делу зграде, 

што није било предвиђено пројектом надоградње. Такође ће бити потребно да се 

зидови премажу масном фарбом јуер су се након неколико месеци запрљали и 

почели да љуште. Велика фискултурна сала оспшособљена је тек за полагање 

завршног испита, али је остало још тога да се уради како би била спремна за 

спортске активности.  

   Имали смо пуно пробмела са активирањем система противпожарне 

заштите. Аларми су тако урађени да их ученици могу лако активирати па је то 

стварало непоребне узбуне током целе школске године.  

Целу школску годину радили смо без зборнице, сале за физичко, 

информатичког кабинета,  што се одразило на реализацију великог броја 

планираних активности. 
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2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

Било је извесних промена у наставничком колективу. Мирјана Јовановић 

(српски језик) је отишла у пензију а на њено место је дошла Јована Николић 

Залетел.   Због већег броја одељења повећан је фонд часова предмета свих предмета 

што је захтевало и ангажовање нових наставника –историје, Владан Ћулафић и 

географије, Пеђа Војводић. У разредној настави, Ивана Цицварић из боравка је 

преузела пето одељења првог разреда, а за рад у боравку је ангажована Наташа 

Чаушић. Марију Вукобратовић, која је на породиљском одсуству, наставила је да 

мења Ксенија Лековић. На дужем боловању су били Ненад Матић и Светлана 

Лукић па су обезбеђене замене. Променио се и директор школе. Драги Лукић, 

дугогодишњи директор наше школе, отишао је на другу функцију, а за 

в.д.директора школе постављена је Ивана Оролицки, психолог. На место психолога 

примљена је Мирјана Марковић. 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

Рад у отежавајућим околностима одразио се на реализацију великог броја 

планираних активности.  

Прво полугодиште  је почело је у понедељак  5. септембра. У четвртак и 

петак организоване су часови у природи и спортске активности.  Свечани пријем 

првака је импровизован у отежаним организационим и временским  условима –

одржан је кратак музичко-сценски програм у Неимарском парку, а ученици и 

родитељи имали су упознавање и први час са учитељима у згради школског 

боравка.  Ученици су и ове године добили поклон пакете од општине.  

Дан школе, 20. октобар обележен је свечаним академијом у крипти Храма 

Св. Саве. Догађај су својим присуством увеличале бројне званице – председник ГО 

Врачар, представници општине, директори школа.    

Екскурзија ученика осмог разреда спроведена је  од 29.9. -1.10.  2016. године 

на релацији Београд – Крагујевац – Врњачка бања – Копаоник - Ђавоља варош – 

Београд, у организацији туристичке агенције „Соник турс“ из Београда. На 

екскурзију је ишло 59 ученика са старешинама одељења 8. разреда. Екскусрзија је 

углавном реализована према плану. У извештају вође пута Жељке Клус 

констатовано је да је атмосфера била добра и маршрута испоштована, а изнете су 

замерке на превоз, смештај , храну и захтевност маршруте.   

Школску славу обележили смо верским обредом и свечаним програмом у  

холу школе. Присутстовали су углавном ученици млађих разреда, један број 

родитеља и чланови колектива.  

Изузев прва два дана која су одрађена ван школске зграде, није било 

одступања од календара за школску 2016/17. годину.  
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Настава у првом полудодишту је завршена 31.1. 2017.године, уместо 28.1., 

пошто смо одрадили надокнаду два дана која су настала због продужетка божићног 

распуста.  

Пробно тестирање за завршни испит реализовано је 7. и 8. априла 

2017.године у ходнику наше школе. Испит је организован у два дана, првог се 

полагала математика, другог дана српски језик и комбиновани тест. Испиту је 

приступило 74 ученика. Просечан број поена на тесту из математике је био 11,88, а 

из српског језика 12,73. Резултати пробног испита су анализирани и на основу њих 

су наставници  планирали даљу припрему ученика за полагање завршног испита.  

Настава за ученике 8. разреда завршена је 30. 5.2017.године а за остале 

ученике 12. 6. 2017. године. 

Традиционална шетња матураната улицама Врачара организована је 

31.5.2017. године. 

Завршни испит полагао се од 14. до 16. јуна. Полагање је организовано у 

нашој школи, у две фискултурне сале. Полагање је протекло без тешкоћа и 

неправилности. На завршни испит изашло је свих 77 ученика, као и једна ученица 

из Републике Српске. Изабрани представници родитеља су присуствовали 

полагању завршног испита у школи, сваког дана по један родитељ. Постигнути су 

следећи резултати: просечан број поена на тесту из математике је био 14,87 

(односно 7.43 поена за упис), из српског језика 16,14 (8.07), а на комбинованом 

тесту 13,22 (6.61). На тесту из математике, постигли смо најбољи резултат на 

општини.  

Просек поена за упис на основу завршног испита био је 22,11 (од 30), што је 

знатно боље у односу на претходну школску годину. Просечан број бодова ученика 

на основу школског успеха био је 63,63 (од 70 )док је просечан број укупних поена 

за упис износио 85.74 поена што је изузетно добар резултат. 

С обзиром на резултате завршног испита и на број бодова који су остварили 

за успех у школи, велика већина наших ученика је уписала жељену школу.Сви 

ученици су се уписали у средње школе у првом уписном кругу. 

 Највећи број ученика је уписао гимназије, 51 ученик (24 друшвено-језички 

смер, 19 природно-математички, 4 опти, 3 спортску гимназију и 1 филолошку). У 

средње стручне школе се уписало 23 ученика, од тога само један у трогодишњу.Три 

наша ученика су уписала приватну средњу школу. 

Свечана прослава Мале матуре одржана је 23. 6. 2017. у клубу ТСЦ  

Вождовац,  по избору и у организацији родитеља ученика осмог разреда.  

У овој школској години уписали смо чак пет одељења првог разреда, са 

укупно 132 ученика. Са порастом броја ученика првог разреда порасле су и потребе 

за услугама продуженог боравка. И ове године, рад школског боравка организован 

је у три смене и са радним временом од 7 00 до 18 00 часова.  
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Рад стручних органа и тимова 

Сва стручна и одељенска већа реализовала су стручне теме и задатке 

предвиђене Годишњим планом рада школе. У првом полугодишту одржано је 

четири састанка Наставничког већа.  У периоду од 1.9. 2016.  до 30.1.2016.  

разматрана су питања организације наставе, дежурства наставника и ученика, 

организације ваннаставних активности, поделе задуђења и рада тимова,  правила 

понашања, поступања школе у ситуацијама насиља, кажњавања ученика, успеха и 

дисциплине. У другом полугодишту одржано је 8 састанака. Поред анализе успеха 

и дисциплине на крају трећег тромесечја и на крају школске године, веће се бавило 

и резултатима пробног и завшног испита,разматрањем и усвајањем извештаја 

стручних органа школе, такмичења,екскурзија, излета као и питањима у вези са 

избором директора школе.  

Педагошки колегијум учествовао је у изради плана стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника. Усвојен је план обиласка наставе и начина 

праћења наставе и прегледа педагошке документације.Дате су препоруке за 

унапређење наставе и вођења педагошке документације. Разматран је и праћен рад 

ученичког парламента, рад приправника и ментора,стручно усавршавање 

наставника и сарадника, рад продуженог боравка, праћена је реализација 

инклузивних програма.  Одржана су четири састанка Педагошког колегијума у 

првом полугодишту и шест у другом. 

Актив за школско развојно планирање се у овој школској години бавио 

праћењем и реализацијом активности планираних акционим планом за ову школску 

годину, анализом резултата самовредновања и планирањем активности за следећу 

школску годину. 

Тим је остварио добру сарадњу са осталим школским тимовима што је 

омогућило реализацију многих активности из плана. Tакође је ускладио 

развојни план са циљевима пројекта Развоница. Од планираих активности на 

остваривању Развојног плана, поред самовредновања,  највише времена посвећано 

је унапређивању наставе кроз примену приступа усмереног на учење односно 

реализацију пројеката учења, интегрисаних наставних, ваннаставних и 

ваншколских активности, примену ИКТ у настави.  

Што се тиче остваривања циљева школског развојног плана можемо закључити да 

је ниво остварености веома висок. 

Први циљ ШРП-а - Унапређивање наставног процеса кроз примену 

диференцираног приступа, метода активне наставе и информационих 

технологија планиран је кроз реализацију следећих задатака: 

 1. функционално коришћење опреме и учила добијених у пројекту Развионица, 2. 

реализација огледних часова и пројеката учења, 3. унапредити организацију и 

реализацију часова додатне и допунске наставе,4. Интерна обука за израду 

индивидуалних образовних планова за ученике са тешкоћама за нове наставнике 

,5.Обука за идентификацију даровитих ученика. 
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Први задатак је делимично остварен будући да је опрема коју је школа добила у 

пројекту само делимично инсталирана у учионице, пуну имплементацију програма 

огледа померамо за период када се стекну услови. До тада, наствници планирају 

активности у духу огледа у односу на расположиве ресурсе.  

2. Пројекти учења који су током школске 2015/16 били реализовани на нивоу 

одељења проширили су се на целе разреде. Тако да су у пројекту Путујемо кроз 

Европу учествовали сви ученици другог разреда. Одржана је и већина планираних 

огледних часова. Препорука је да се већи број наставника укључи у реализацију 

Пројекта учења. 

3. Часови допунске и додатне наставе су се одржавали према распореду и били су 

веома посећени. Велики број ученика учествовао је на такмичењима и постигао 

значајне резултате, такође је један број ученика учествовао у разним активностима 

које су организоване ван школе и проширили и усвојили нова знања која им нису 

била доступна на редовној настави. На крају школске године само два ученика су 

изашла на поправне испите, што нам говори да је већи број наставника успео да 

кроз часове допунске наставе ученици савладају потребне основе тј. основни ниво 

знања по стандардима из свог предмета.  

4. Овај задатак подразумевао је интерну обуку путем презентација на наставничким 

већима. Такав вид обуке је изостао али су наставници на одељењским већима били 

упознати са карактеристикама ученика којима је потребна подршка као и са 

начином израде индивидуланог плана. 

Активности везане за пети задатак изостале су и ове године. На ово треба обратити 

посебну пажњу приликом израде новог плана.  

Други циљ ШРП-а-  Унапређивање организације рада школе кроз сарадњу, 

тимски рад и бољи проток информација на свим релацијама остварен је у 

малом проценту.  Један од задатака био је праћење реализације акционог плана из 

области Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета који није реализован 

јер је тим за самовредновање ове године решио да понови вредновање области 

наставе и учења тако да се није бавио облашћу Руковођењем и организацијом. 

Други задатак био је редовно ажурирање и укључивање ученика у уређивање веб 

сајта школе и његова реализација је изостала због промене у начину одржавања 

сајта. Колеге из школе нису имале директан приступ сајту већ су реализоване 

активности слале електронским путем администратору сајта из тог разлога су 

некада информације на сајту касније ажуриране.  

Због ситних радова у школи није се уређивао ни пано на коме бисмо истакли 

информације за родитеље и ученике, место на коме бисмо истакли награђене 

ученике.  

Због слабе реализације овог циља Тим ће овај циљ поново планирати за наредну 

школску годину. 
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Трећи циљ ШРП-а је Подршка ученицима кроз стварање позитивне социјалне 

климе, већу партиципацију ученика у школским активностима и разноврсну 

понуду ваннаставних садржаја 

Остваривање овог циља било је замишљено кроз следеће задатке: подршка 

ученицима( урадити анкету из приручника за самовредновање), реализовати план 

рада вршњачког тима за насиље, Ученички парламент и велики број ваннаставних 

активности.  

Овај циљ је највише остварен. Вршњачки тим је присуствовао радионицама 

које су држали кординатор Вршњачког тима и психолог школе.  Обрађене су разне 

теме: ненасилна комуникација, врсте и облици насиља, реаговање у случају 

насиља, како емоције утичу на понашање ученика и наставника, невербална 

комуникација. Вршњачки тим није самостално држао радионице у нижим 

разредима, а свакако да то јесте приоритет и значајан задатак тима. Ученички 

парламент(два члана) је присуствовао и узео активно учешће на седницама 

Наставничког већа и Школског одбора. Организовали су и помогли око 

организације традиционалне шетње Врачарских матураната. У нижим разредима 

крај школске године завршен је обележавањем бројних приредби на нивоу 

одељењских заједница. Ученици су имали прилике да искажу своје таленте из 

глуме, певања и рецитовања. Све ове актикности ученици су развијали током целе 

шолске године са својим учитељима кроз ваннаставне садржаје. Такође су имали 

прилика да се упознају са неким занимањима, посетили су Фабрику Соко- Штарк и 

издавачку кућу „Политика“.  

Сви ученици и запослени у школи учествовали су у хуманитарној акцији 

Чеп за хендикеп, обележили Дан планете Земље и друге Светске дане у оквиру свог 

већа. Учествовали су у обележавању Светског дана орјентиринга са наставницом 

Невенпм Влајић у организацији планинарског друштва „Победа“.  

Актив за развој школског програма одржао је три састанка у првом 

полугодишту и три у другом.Израђен је анекс школског програма који се односи на 

секције и слободне активности, као и израду програма изборних предмета коју су 

ове године понуђени ученицима.Израђен је и нов програм за предмет верска 

настава, који је усклађен са Правилником о изменама наставног плана и програма 

за тај предмет. Ове године понуђено је и успешно реализовано  више секција и 

изборних предмета.Актив је пратио реализацију планова рада одељенских и 

стручних већа, које је и анализирао.Анализирани су полугодишњи и  годишњи 

извештаји о раду већа и активно је учествовано  у изради Извештаја о раду школе и 

Годишњег плана рада за наредну годину. 

Тим за самовредновање пратио је реализацију акционих планова свих 

вреднованих области. Планиране активности на вредновању области Подршка 

ученицима нису  реализоване збогјош до краја незавршених радова у школи. 

Уместо те области, у другом полугодишту вредноване су области Настава  и учење 

и Школски програм и годишњи план рада.Одржана су четири састанка 

Тима.Извештај о вреднованим областима је сачињен и налази се у прилогу. 
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У току године директор и стручни сарадници су реализовали планиран 

обилазак наставе и осталих облика  васпитно-образовног рада у оквиру 

педагошко-инструктивног рада. Укупно је обиђен 91 час, од тога 59 часова 

редовне наставе, 6 часова допунске наставе, 4 часа  додатне наставе и 22 часа 

одељенских заједница. Циљ посете часовима је био прилагођавање ученика 

1.разреда на школски живот и рад, прилагођавање ученика 5.разреда на предметну 

наставу, праћење квалитета остваривања стандарда из области наставе и учења, 

појачан васпитни рад у оквиру одељенских заједница, опсервација појединих 

ученика.  

Школски тим за инклузију је у  школској 2016/2017. години у већој мери 

успео да оствари све што је испланирао. На одељењским већима наставници су 

информисани о карактеристикама ученика којима је потребна додатна подршка у 

раду и учењу. Током целе школске године тим је у сарадњи са наставницима 

идентификовао ученике који показује тешкоће у праћењу наставе и учења. 

Формирани су тимови за израду ИОП-а 1, који су радили на задацима и циљевима 

предвиђеним за ученике који раде по индивидуалном образовном плану.Разматране 

су потребе за упућивање појединих ученика Интерресорној комисији али је на 

крају одлука Тима била да се сачека почетак нове школске године. Педагошки 

колегијум усвојио је за сваког ученика индивидуални план рада.   

Први разред ове године пет ученика је завршило са подршком личног 

пратиоца. За ове ученике урађени су педагошки профили. Узимајући у обзир све 

околности, можемо рећи да су се добро адаптирали на школски простор, наставу и 

учитеље, свако у складу са својим потенцијалом. Договорено је да се почетком 

следеће године уради процена усвојеног знања и вештина и на основу ње уради 

индивидуални план за сваког ученика. Један ученик другог разреда радио је по 

ИОПу 1, а један ученик у трећем разреду радио по ИОП-2 и има подршку личног 

пратиоца. У старијим разредима, један ученик петоградио је по ИОПу1, а један 

ученик у шестом разреду, за сада по ИОПу1. 

У овој школској години није организован ниједан семинар у школи на тему 

инклузије али је један број наставника у свом личном плану стручног усавршавања 

планирао похађање оваквих семинра. Ове године изостала је и интерна обука у 

школи али је велика подршка тиму био психолог школе која је члан Интерресорне 

комисије на нашој општини.  

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 

У току щколске 2016/2017. године Тим је одржао пет састанака, иницирао 

активности које су имале за циљ превентивно деловање и интервентне мере 

реаговања у случајевима насиља. 

На првом састанку тима направљен је план активности  Тима за школску 

годину. 

Договорене су процедуре поступања, реаговања и комуникације у 

случајевима насиља тј. начин функционисања унутрашње заштитне мреже. 

Договорено је да у оквиру тога наставници, одељенске старешине на нивоу сваког 
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одељења изаберу родитеља чија ће улога бити да помаже разредном старешини у 

превентивним активностима и решавању евентуалних проблема на нивоу одељења. 

Изабрани родитељи  ће  сарађивати са Тимом за превенцију насиља, са Саветом 

родитеља, тако што ће изабрати представника за наведена тела. Ова пракса није 

заживела током прошле године због радних обавеза родитеља, као и због 

недовољно јасно постављене њихове улоге, што је збунило неке наставнике.  Треба 

детаљније одредити њихову улогу и идеју реализовати следеће школске године. 

Реализоване су активности усмерене на повећање свести и осетљивости 

према насилном понашању у вршњачком комуницирању. 

За ученике наше школе социјални радник Дома здравља одржала је 

неколико предавања на теме вршњачког насиља, стреса код младих и болести 

зависности. 

Формиран је вршњачки тим који је током школске године присуствовао 

радионицама о ненасилној комуникацији, утицају вршњака, врстама и облицима 

насиља и многим другим темама. 

Вршњачки тим је организовао Новогодишњи базар. Велики број ученика 

узео је учешће у овој акцији  и базар је успешно реализован. Ученицима се свиђа 

овакав вид активности тако да ћемо се убудуће трудити да их буде што више. 

Тим је задовољан овогодишњим радом, дефинисали смо улогу тима, 

ученици чланови су се међусобно боље упознали и надамо се да ће следеће године 

радити у сличном, уиграном саставу. 

Тим се бавио једним случајем вршњачког насиља и дао своје предлоге за 

даље поступање према учеснику у оквиру реализације појачаног васпитног рада. 

Одлуком директора школе због учесталог насиља за ученика покренут је и 

дисциплински поступак. 

Тим се бавио и једним случајем насиља ученика према запосленом у нашој 

школи (наставнику). Тим је заједно са Наставничким већем донео одлуку да се 

ученику на крају школске године оцена из владања смањи на оцену добар(3). 

На крају наставне године за укупно  52 ученика су изречене васпитне мере:  

26 опомене одељењског старещине, 20 укора одељењског старешине и 4 укора 

одељенског већа. Током школске године вођена су три васпитно-дисциплинска 

поступка. И након завршетка изречену су следеће мере: два укора директора и 

строги укор наставничког већа.  Укупно 12 ученика је имало врло добро владање, 

по један ученик имао је добро владање, задовољавајуће и незадовољавајуће. 

Из свега овога препорука је да се почетком школске године наставници и 

ученици подсете још једном на своја права и обавезе. 

Редован инспекцијски надзор је обављен 1.3. 2017. по новој методологији 

са чек листама и школа није добила ниједну меру.  

Конституисан је Савет родитеља за школску 2016/2017.годину. У првом 

полугодишту одржана су три састанка, а у другом два. За председника Савета 

изабрана је Тијана Ристић,  а за записничара Јелена Јаковљевић. Разматрана су 

питања безбедности, организације рада школе, организације наставе у природи, 

екскурзија и излета, понуда изборних предмета,  набавка уџбеника преко школе, 
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полагање завршног испита, информисање родитеља о току преосталих радова 

нашколској згради, прослава мале матуре и др. Родитељи су покренули и 

реализовали иницијативу да помогну школи да се у учионицама поставе завесе. 

Спроведено је анкетирање родитеља у циљу унапређивања сарадње између 

школе и родитеља. Анкетом смо испитали задовољство родитеља неким аспектима 

сарадње са школом, као и њихове препоруке како би се та сарадња могла 

унапредити. Анкетирано је 130 родитеља(по пет родитеља из сваког одељења од 

првог до седмог разреда). Извештај , са препорукама родитеља се налази у прилогу. 

Добијене податке и сугестије ћемо користити за планирање рада сарадње родитеља 

и школе за наредну школску годину. 

Извештај о стручном усавршавању 

 

У току школске 2016/17.године, запослени  у ОШ„Светозар Марковић“ су 

поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање реализовали  

и у самој установи. Реализација личних планова стурчног усавршавања запослених 

су у великој мери реализовани и поред отежаних услова рада, а због усељења и 

уређивања реконструисане школске зграде. Овакви услови рада и недостатак 

опремљеног, већег и адекватног простора,допринели су томе, да је ове школске 

године изостало стручно усавршавање у виду организованих, заједничких семинара 

у установи за све запослене. Сва стручна усавршавања ван установе, наведена у 

личним извештајима о стручном усавршавању запослених су појединачни.  

Наставно особље је успешно реализовало велики број сати стручног 

усавршавања у установи и то кроз следеће облике активности: 

1) одржавањем јавних и огледних часова наставе, приказивањем активности, 

праћењем резултата и постигнућа ученика, презентацијом  књига или вођењем 

радионице, 

 2) присуствовањем огледним часовима, редовним часовима, приказима 

активности и учествовањем у њиховој анализи,  

3) присуствовањем стручним састанцима на којима су остварени поједини 

облици стручног усавршавања, а који су у вези са пословима наставника, директора 

и стучних сарадника, али и вредновањем сопствене и туђе наставне праске.  

4) реализацојим и укључивањем у пројектне активности на новоу школе, 

општине и града 

Наставници су кроз реализацију планова стучног усавршавања у установи и 

ван ње унапредили: 

• компетенције, знања и вештине, чиме су лични професионални развој 

подигли на виши ниво са јасном одредницом и сликом самог себе у 

односу на очекивања, потребе, дилеме, перспективу, самопоштовање, 

струку и професију; 

•  Наставничке компетенције и различите улоге наставника између 

схватања улоге и њене релизације;  

• Од доминантног и ауторитарног до кооперативног и демократичног 

наставника;  

• Вештине комуникације, и то: 
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- Комуникација у циљу подстицања развоја ученика;  

-Смер комуникације у појединим облицима рада;  

-Оцена као повратна информација и мотивациони фактор;  

-Размена искустава и решавање конкретних ситуација везаних за 

оцењивање; -Дидактичко-методички аспекти наставе – Дидактика и 

педагошки троугао; --Припрема за час;  

-Облици рада;  

-Наставне методе;  

-Могуће активности на часу;  

-Различите наставне технике; 

-Врсте наставе, као што су : мултидисциплинарна, активна, 

интерактивна, кооперативна, егземпларна, програмирана, 

проблемска, тимска и мултимедијална. 

 Многи наставници су за своје предмете формирали  групе на интерној 

платформи за учење „Едмодо“ попут: физике, биологије, ученичког парламента, 

разредне наставе, школске библиотеке. Друштвено повезивање и виртуелне 

заједници у циљу успешнијег и иновативног приступа реализацији наставних 

садржаја  допринели су  развоју медијско информатичке писмености и ученика и 

наставника. 

Може се закључити да су индивидуални планови стручног усавршавања и 

напредовања  реализовани што потврђују појединачни извештаји о реализацији 

планираног и у установи и ван ње. 

Стручно веће учитеља 

Током школске 2016/2017. године, Стручно веће учитеља је одржало дeсет 

седница на којима је разматрано укупно 36 тачaка дневног реда.    

Дневни ред седница пратио је  план рада Стручног већа учитеља за текућу 

школску годину, као и актуелности и дешавања током школске године.  

Седницама Стручног већа  председавала је Ивана Милосавњевић, професор 

разредне наставе. Записнике седница водила је Ивана Вуковић, професор разредне 

наставе. 

Ангажовањем свих чланова Већа успешно су реализовани следећи садржаји: 

Сарадња са предшколским установама на територији општине Врачар и то 

кроз организовање различитих радионицау школи и организовање пролећног 

базара. 

Сарадња са ПУ Врачар је реализована и кроз трибине које су у вртићима 

држали и водили чланови Стручног већа учитеља, педагог и психолог. Циљ 

трибина је био да будућим ђацима наше школе, њиховим родитељима и 

васпитачима представимо школу, колектив и све оно што их од следеће школске 

године  очекујеу школи.  

 



12 

 

Стручно усавршавање у установи 

Према програму рада Стручног већа учитеља реализовано је 11  угледних 

часова. Чланови Стручног већа учитеља присуствовали су тим часовима. На 

састанцима Стручног већа вршене су анализе часова. 

Током шк. 2016/17. године чланови Стручног већа учитеља са својим 

ученицима су активно учествовали у више пројеката: 

✓ Пут кроз Европу 

✓ Успорите поред школе 

✓ Посета ,,Соко Штаркуʼʼ 

✓ Чеп за хендикеп 

✓ Новогодишњи базар 

✓ Пролећни базар 

✓ Школа без насиља 

✓ Национални дан без дуванског дима 

✓ Дан планете Земље 

✓ Дани Европе, који је организовала Општина Врачар 

✓ Хуманитарне акције 

✓ Посета издавачкој кући ,,Политикаʾʾ 

Чланови Стручног већа учитеља су организацијом и дежурствима на 

различитим такмичењима (школско и општинско такмичење из математике, 

математичка такмичења „Мислиша”, „Кенгур”, Најраспеванија одељењска 

заједница, пробни испит мале матуре...)  допринели квалитету рада школе и 

колективном и појединачном стручном усавршавању. 

Многи учитељи су посетили конференцију и сајам ,,Нове технологије у 

образовању 2017.ʼʼ у организацији British Council-a, одржаног у Belexpocentru у 

Београду од 9. до 11. фебруара. Тамо су се упознали са најновијим и најмодерним 

приступима и алатима у образовању. 

Светлана Бабић је похађала семинар ,,Desingforchangeʼʼ мају и јуну. Ксенија 

Лековић је своје знање и компетенције проширила на семинарима ,, Креативни рад 

са ученицима на превенцији  злоупотребе психоактивних супстанциʼʼ и ,,Основни 

курс прве помоћиʼʼ. 

Ненад Матић, Ивана Вуковић и Ивана Милосављевић су током школске 

2016/2017. године стекли лиценцу за рад. 

У току школске 2016/2017. године поново смо били школа вежбаоница 

Учитељског факултета за методику ликовне културе. Пробни и испитни часови 

студената одржавани су у свим одељењима млађих разреда током девет недеља. 

Искуство и менторство учитеља је било драгоцено студентима, који су држали 

часове. 

Током школске 2016/2017. четири студента Учитељског факултета је било 

на завршној континуираној пракси у другом разреду, у трајању од 5 недеља. 

Неколико студента прве, друге и треће године присуствовало је часовима у првом и 

четвртом разреду, како би направили снимке тих часова. 
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Школска 2016/2017. година завршена је представама и изложбом. 

 

У потпуности су реализовали планирани садржаји ваннаставних активности 

кроз рад секција млађих разреда: математичка секција, драмска, рецитаторска 

секција и  организованим одласцима у дечја београдска позоришта и музеје. 

Стручно веће друштвене групе предмета 

Актив друштвено језичких предмета чине наставници српског језика, 

енглеског, шпанског, француског језика, историје, географије, верске наставе и 

грађанског васпитања. У току школске 2016./2017. године одржано је 10 састанака 

тј. један месечно. 

Записници са састанака се налазе у свесци Актива. Записнике је састављала 

руководилац актива Јасмина Којанић.  

Чланови актива су се састајали једном месечно али смо многе ствари 

решавали и у ходу јер је некада месец дана дуго да би се посветили одређеном 

проблему. 

План рада актива је усвојен у јуну и спровођен је од августа месеца. Наше 

веће се бавило следећим активностима: 

 Пре  почетка школске године подељена су одељења и часови по предметима, 

испланирани термини одржавања писмених задатака и контролних вежби и 

постигнут је договор око одржавања угледних часова и пројеката тематског 

планирања.  

 На почетку школске године су израђени планови и програми за додатну, допунску 

наставу и секције.  

 Дискутовало се о резултатима полагања мале матуре која су ове године били јако 

добри. 

 Каснији састанци су проширивани темама о оцењивању и усклађености 

критеријума оцењивања као и о проблемима везаним за исте. 

 Тема је била и инклузија и проблеми везани за њу и начини израде ИОП-а.  

 Теме су биле везане и за стандарде, корелацију међу предметима, сарадњуса 

родитељима, извештаје о успеху ученика на тромесечјима, полугодишту и крају 

школске године.  

 Анализирана је опремљеност дидактичко-техничким средствима и употреба 

савремених технологија у настави. 

 Организована је припремна настава за полагање завршног испита. 

 Одржавали смо угледне часове и посећивале часове колега. 

 Успостављали смо корелацију међу предметима . 

 Учесртвовали смо на такмичењима 

 Учествовали смо на литерарним и рецитаторским конкурсима  

 Чланови нашег актива су учествовали у различитим тимовима везаним за 

унапређење рада школе.  

 Припремали смо се за такмичења и успешно учествовали на њима.  

 Бавили смо се различитим пројектима, учествовали у разним акцијама и 

обележавали различите догађаје. 
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 Учествовали смо у отвореним данима за будуће прваке, базарима, изложбама  и 

продајним изложбама.   

Актив ће  се трудити да настави са успешним радом и у следећој школској 

години. 

Стручно веће природне групе предмета 

Током школске 2016/17. године, стручно веће природних наука одржало је 6 

састанака, на којима су дискутоване и разматране теме планиране годишњим 

планом рада стручног већа. Актив математичара је, због специфичности предмета 

(матурског испита, и сарадње са млађим разредима), током школске године одржао 

3 додатна састанка. Састанке стручног већа и записнике водила је руководилац 

стручног већа Јасна Благојевић, професор математике. Састанцима су 

присуствовали сви чланови. Сви чланови стручног већа су активно учествовали у 

раду. Самим тим, план рада стручног већа је у потпуности реализован.  

Сарадња актива природних и друштвених наука остварена је кроз Еколошку 

секцију. Еколошку секцију водили су професор географије, Невена Влајић (члан 

стручног већа друштвених наука) и професор биологије, Мирјана Богићевић (члан 

стручног већа природних наука). У склопу сарадње са стручним већем учитеља, 

актив природних наука учествовао је у организацији математичких такмичења 

„Мислиша 2017”. 

На састанцима актива посебно је дискутовано о ученицима осмог разреда, 

пробном матурском испиту и начину припреме ученика за завршни испит из 

физике, хемије, биологије и математике. На састанцима актива математичара 

посебна пажња је посвећена ученицима осмог разред и припреми ученика за 

предстојећи матурски испит. После одржаног пробног матурског теста из 

математике, психолошко-педагошка служба је активу доставила детаљну обраду 

урађеног теста. Тако да су професори математике добили јасну слику о знању 

ученика осмог разреда по областима које су заступљене на матурском тесту. На 

активу је дискутовано о томе како предупредити исти проблем за наредну 

генерацију, као и како што боље припремити ову генерацију за предстојећи 

матурски испит. Организовани су додатни часови на којима су увежбаване области 

на којима су ученици постигли слабији резултат. 

У склопу сарадње са млађим разредима, професор математике, Јасна 

Благојевић, држала је додатну наставу ученицима четвртог разреда као припрему за 

такмичења и ради одабира ученика који ће учествовати на „Математичком 

турниру“ које организује друштво математичара «Архимедес» сваке године у мају. 

Наравно, учитељи су одиграли главну улогу у припреми ученика за такмичење. 

Успех, наравно, није изостао. 

У овој школској години успешно су реализоване све додатне и допунске 

активности предмета природне групе предмета. Успешност редовне и додатне 

наставе се огледа у малом броју ученика који су упућени на поправни испит (један 
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ученик из математике) и добром успеху на такмичењима, што се види у 

приложеном извештају о такмичењима. 

Од планираних 12 угледних часова ове године, чланови актива су одржали 

све што су испланирали. У октобру први угледни час „Историјски подаци и идеја за 

настајање Питагорине теореме“, у 7. разред одржала је професорка Оливера 

Лазаревић из математике. Затим,  „Популација и животна заједница“, професорка 

биологије Мирјана Богићевић у 8. разреду. Професорка физике, Жељка Клус је 

одржала угледни час „Сферна огледала“ у 8 разреду. И четврти угледни час одржан 

у октобру одржао је професор информатике Ахмед Абас, „Алгоритамско 

размишљање кроз практичне примере“, у 6. разреду. У новембру су одржана два 

угледна часа, један из техничког и информатичког образовања у 8. разреду на тему 

„Својства и примена електроинсталационог материјала“, (професока Наташа 

Томић), а други угледни час, професорка математике Александра Јовановић на 

тему „Прости и сложени бројеви“, 5. разред. У децембру су одржана три угледна 

часа и то: „Мера киселости раствора – pH вредност“, 8. разред (хемија) - професор 

Снежана Јовановић, „Подела и врсте грађевинских материјала, природни 

грађевински материјали – својства и примена“, 6. разред (техничко и информатичко 

образовање) професор Горан Танасијевић,  „Цвет – делови, облици, улога, 

једнополан и двополан цвет“, 5.разред (биологија) професорка Тања Марковић. У 

априлу још два угледна часа одржала је професорка математике Александра 

Јовановић, један у 6. разреду, „Врсте четвороуглова“, и други у 7. разреду, 

„Квадрат бинома. Последњи угледни час одржала је професорка математике Јасна 

Благојевић „Површина паралелограма“, 6.разред. 

Стручно веће естетске групе предмета 

Актив естетске групе предмета чини пет наставника: руководилац: Кристина 

Будић, наставник музичке културе, два наставника физичког васпитања: Маја 

Јовановић и Милун Бандука, и два наставника ликовне културе: Кристина 

Караклајић и Александар Јевтић. 

Одржано је осам састанака почев од августа 2016. до јула 2017. Дневни ред 

састанака је био по месечним плановима, али је имао и проширења у зависности од 

текућих дешавања у школском животу, што потврђују записници са ових састанака 

који се налазе у свесци Актива. Записнике је састављала Кристина Будић, 

руководилац Актива. На почетку школске године усвојени су план рада актива, 

наставни планови, планови за изборне предмете цртање, сликање и вајање  као и 

хор, за ликовну секцију и додатну наставу из музичке културе, хор, соло певање и 

спортске активности. Оквирно је договорен почетак и рад актива естетске групе 

предмета. Усвојили смо предмете мера за побољшање услова, за извођење наставе. 

Извршена је анализа опремљености дидактичко техничким средствима, и 

установљено да ове године имамо боље услове за рад   и могућност коришћења 

наставних средтава добијених пројектом ''Развионица''. Проблем је био што велика 

сала за физичко није завршена и настава физичког је и ове године извођена у 

отежаним условима. 
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Како су у овој школској години услови рада били знатно отежани, због 

реновирања фискултурне сале, настава се одвијала на отвореном терену дворишта 

школе и свечаној сали која својим просторно-техничким условима не дозвољава 

адекватно извођење наставе физичког васпитања и секција, због наведених разлога  

секције се нису редовно изводиле што се надокнађивало вођењем ученика на 

манифестације у организацији локалне самоуправе , града Београда, и самих 

наставника физичког васпитања. 

Током протекле школске године на састанцима актива су остварени 

садржаји планирани на почетку исте године и то: 

Водили смо рачуна о квалитету извођења секција као и о вођењу евиденције 

у дневницима за додатке облике рада.  

Усклађивали смо критеријуме оцењивања, анализирали правилник о 

оцењивању водећи рачуна о стандардима предвиђеним за одређени предмет, 

договорили различите начине процењивања постигнућа ученика . 

Договорили смо се о успостављању што боље корелације међу предметима 

физичког васпитања и музичке и ликовне културе. 

Угледни часовиодржани су из предмета музичка култура и ликовна култура, 

док из физичког васпитања нису због реконструкције фискултурне сале. 

Од посећених семинара и стручног усавршавања наставник музичке културе 

Кристина Будић похађала je семинар ''Методе наставе и учења'' кат.бр.411/2016. 

одржаног у Основној школи ''Владислав Рибникар''.  

Успешно смо организовали и реализовали актуелна дешавања у школи. 

Припремали смо ученике за такмичења, општинска и градска, остварили 

признања и награде. Одржана су и бројна такмичења из ових предмета на којима се 

истакла наша школа. 

Наставници актива естетске групе предмета задовољни су резултатима 

ученика и сопственим радом. 

Оквирно, усвојили смо и програм рада већа за наредну школску годину. 

Рад школске библиотеке 

Библиотекарка: Марина Радовановић, мастер учитељ 

У токушколске 2016/17.године,школскабиблиотекаје након годину дана 

паузе (због реконструкције и надзиђивања школске зграде), успела да реализује 

планиране активности. Реализовани су и многи пројекти који нису били планирани 

али чија је реализација у многоме допринела популаризацији читања и развијању 
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читалачке културе и навика. Иако је простор школске библиотеке до 23. децембра 

био потпуно закрчен, стварима и техником из школске зграде, библиотека је била 

отворена за ученике који су могли да изнајмљују књиге али не и да користе 

простор за читање.  

 

Инвентарисање библиотечких јединица и пословање 

Прошла школска и календарска година, у петој инвентарној књизи 

закључена је  редним бојем 13037.  

У првом полугодишту почев од броја 13038 унето је у фонд библиотеке 79 

књига, закључно са бројем 13116, што је уједно био и последњи инвентарни број у 

календарској 2016.години. Од наведених 79 књига, 61 је купљена на Сајму књига, 

13 су поклон издавачких кућа, а 5 су поклон ученика школе. 

 У току другог полугодишта инвентарисано је још 186 књига набављених 

средствима Министарства просвете и Школске управе Београд (одобрена 

сусредства у висини од 36.500 динара) и 87 уџбеника добијених од стране 

издавачких кућа.  

Школска 2016/17.година завршена је Инвентарним бројем 13389 у Петој 

инвентарној књизи. 

Донет је и усвојен  Правилник о раду школске библиотеке и формирана је 

Комисија за поклоне. 

Анкетирано је 750 ученика и родитеља у вези набавке часописа за ученика 

посредством школске библиотеке. У понуди су били: Мали забавник, Мали витез, 

Витез, Школарка и Светосавско звонце. 

 

Фрекфенција корисника 

Пет одељења првог разреда и четири одељења другог разреда 

(прошлогодишњи прваци) успешно  су укључени и упознати са правилима рада и 

коришћења школске библиотеке.  

Дневна и месечна евиденција фреквенције корисника показује да је и поред 

отежаних услова рада кроз школску библиотеку, у току првог полугодишта прошло 

789 корисника и издато је 653 књига. 

У току другог полугодишта, након оспособљавања целокупног простора 

библиотеке, а на основу дневне и месечне статистике, кроз школску библиотеки је 

прошло 919 корисника и изнајмљено је 645књига. 

У току школске године кроз библиотеку је прошло 1708 корисника који су 

изнајмили 1298 библиотечких јединица. 

 

Активности школске библиотеке 

Велики проблем у раду школске библиотеке представља недостатак 

интернета што онемогућава ажурирање старнице на званичним сајту школе и 

одржавање ФБ странице Школска библиотека Светозарац. 

Покренут је и рад библиотечке секција у коју је било укључено 12-оро 

ученика. 

Одржано је осам читалачких радионица у сарадњи са издавачком кућом 

Прополис Букс за ученике 3.,4., 7. и 8. разреда, као и сусрети са песником 

Радиславом Јовићем за ученике од 1. до 4. разреда. 

У сарадњи са Сосиете женерал банком реализован је пројекат „Песмарица 

Чика Јове Змаја“ за ученике првог разреда. Пројекат је реализован у 58 школа 
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широм Београда. Ученици првог разреда су имали задатак да илуструју задатау 

песму наведеног песника да би четири најуспешније илустрације завределе да буду 

штампане у Песмарици Јована Јовановића Змаја. Сви ученици и учитељи ученика 

првог разреда су на поклон добили Песмарицу, а реализоване се и школска и 

општинска изложба ученичких радова. Поводом истог пројекта приређене су и две 

свечане приредбе за родитеље и ученике. 

Поводом светског Дана књижевности за децу свечаним програмом и 

презентацијом уприличен је програм додела захвалница и признања истакнутим 

јавним личностима и донаторима књига школској библиотеци. Прорграм је 

реализован као ретроспектива активности. 

Школска библиотека се укључила и у пројекат организације луткарске 

представе „Патуљци и вилењаци“ који је подразумевао сарадњу више субјеката на 

нивоу општине, а у циљу извођења поклон представе за ученике основне школе 

„Душан Дугалић“. Најпре се бирао најбољи сценарио, затим су израђиване лутке. 

Одељење 2/3 и учитељица Снежана Сићовић су припремили извођење представе 

које си догодило у дворишту школе „Душан Дугалић“ за свих 90-торо ученика. 

Пројекат је имао изузетну завршници јер је доприне развијању емпатије заједнице 

за децу са проблемима у развоју. 

У сарадњи са Дубравком Матовић,  професорком српског језика реализован 

је јавни час „Нова лектира-Пикник за Ирму“ за ученике седмог разреда. Гости су 

били Мухарем Баздуљ, писац и публициста, Бојан Марковић, професор и асистент 

на Учитељском факултету Универзитета у Београду и Тамара Митровић, уредница 

књижевног програма Студентског културног центра.  

 

Табеларни приказ реализованих активности  

у току школске 2016/17. године 
Ред.бр. Актинвост Циљнагрупа Реализатори 

1. Израда анкете и 

анкетирање родитеља 

у вези набавке 

школских часописа 

Сви ученици, 

родитељи 

Библиотекар, учитељи, 

разредне старешине 

2. Рад на Правилнику о 

раду школске 

библиотеке 

 Библиотекарка, секретар 

школе 

3. Припреме за 

обележавање 170 

година од рођења 

Светозара Марковића 

 Библиотекарка, 

проф.српског језика и 

учитељи 

4. Учешће на литерарном 

конкурсу „Дани 

поезије“ Драгинац 

Сви ученици Библиотекарка, 

проф.српског језика и 

учитељи 

5. Увођење у картотеку 

ученика првог и 

другог разреда 

 библиотекарка 

6. Учешће у раду 

Форума библиотекара 

у НБС 

 библиотекарка 
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7. Реализација пројекта 

„Песмарица Чика Јове 

Змаја“ на новоу 

одељења, школе и 

општине  

 библиотекарка 

8. Посета Сајму књига  библиотекарка 

9. Реализација 

читалачких радионица 

„Деда у бекству“ 

ученици 3. и 4. 

разреда 

библиотекарка 

10. Изложба илустрација 

задате песме Ј.Ј.Змаја 

„Е, гледај је , молим 

те!“ 

ученици првог 

разреда 

библиотекарка 

11. Семинар за школске 

библиотекара у БГБ 

Школски 

библиотекари 

библиотекарка 

12. Обележавање Дана 

школе 

ученици Библиотекарка, 

проф.српског језика и 

учитељи 

13. Формирање 

библиотечке секције 

ученици од 5. до 

8. разреда 

библиотекарка 

14. Читалачка радионица 

„Иван, један једини“ 

ученици 7. и 8. 

разреда 

библиотекарка 

15. Хуманитарна акција 

прикупљања књига за 

Косово, Осојане 

ученици, 

наставници, 

грађанство 

библиотекарка 

16. Одабир лектире за 

набавку поводом 

Одлуке Мин. Просвете 

и ШК.управе Београд 

библиотекарка библиотекарка 

17. Општинска изложба 

илустрација задатих 

песама Ј.Ј. Змаја 

ученици првог 

разреда и 

родитњљи 

библиотекарка 

18. Састанак са 

Министром просвете 

Стручни 

сарадници 

библиотекарка 

19. Отварање Трга Моме 

Капора 

ученици из 

школског боравка 

Библиотекарка и учитељ 

Светлана Лукић 

20. Израда плаката за 

Новогодишњи базар 

Вршњачки тим за 

превенцију 

насиља, ученици, 

родитељи 

библиотекарка 

21. Уређењешколске 

библиотеке 

корисници Библиотекарка и помоћно 

особље 

22. Презентација „Реч, две 

о библиотекама“ 

ученици 1. и 2. 

разреда 

библиотекарка 

23. Школско такмичење 

рецитатора-жирирање, 

израда извештаја 

ученици од 1. 

до8. разреда 

Учитељи, професори српског 

језика, библиотекарка 
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24. Пролећни карневал за 

будуће прваке 

Потенцијални 

прваци и 

родитељи 

Библиотекарка,бБиблиотечка 

секција 

25. Израда захвалница, 

признања и плаката за 

светски Дан 

књижевности за децу 

ученици, 

донатори, 

дародавци, 

сардници, колеге 

библиотекарка 

26. Израда презентације у 

Power Point-u за 

приредбу 

Сви ученици, 

донатори, 

дародавци, 

сардници, колеге 

библиотекарка 

27. Свечаност-Светски 

дан књижевности за 

децу 

Сви ученици, 

донатори, 

дародавци, 

сардници, колеге 

Библиотекарка, библиотечка 

секција, УП 

28. Промоција збирке 

песама „Чаробни 

осмех“ и гостовање 

аутора Радислава 

Јовића (15 сусрета) 

ученици од 1. до 

4. разреда 

Библиотекарка 

29 Свечаност поводом 

уручивања Песмарица 

Чика Јове Змаја „Да ти 

кажем нешто...“ 

ученици првог 

разреда, учитељи, 

родитељи 

библиотекарка 

30. Избор најбољег 

сценарија 

ученици Друге 

економске школе, 

сарадници из 

ОШ“Душан 

Дугалић“, 

Сосиете женерал 

банка 

библиотекарка 

31. Луткарска представа 

„Патуљци и 

вилењаци“ 

ученици основне 

школе „Душан 

Дугалић“ 

Снежана Сићовић, 

Ученици 2/3, 

библиотекарка 

32. Јавни час: Нова 

лектира „Пикник за 

Ирму“ 

ученици седмог 

разреда, 

 колеге, 

Дубравка Матовић 

библиотекарка 

33. Израда посвета за 

књиге за награђивање 

ученика  

(ученик 

генерације, 

ноциоци  

Диплома „Вук 

Караџић“, 

успешни  на 

градским 

такмичењима,...) 

в.д.директор 

библиотекарка 
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Рад педагошко-психолошке службе 

 Педагог и психолог  школе реализовале су све планиране активности у оквиру 

подручја рада планирање и програмирање образовно-васпитног рада , као што 

су : прикупљање материјала и израда  Годишњег плана рада школе, израда 

извештаја о раду школе, израда Анекса школског програма, плана активности за 

реализацију Развојног плана , плана самовредновања, плана рада тимова и 

стручних већа, пружање помоћи наставницима у изради планова редовне, 

допунске, додатне наставе и слободних активности, учешће у избору одељенских 

старешина, формирање одељења првог разреда и распоређивање новопридошлих 

ученика.У оквиру области праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

рађено је следеће: праћење и анализа успеха ученика на крају сваког 

класификационог периода, анализа постигнућа на тестовима, реализација  

посебних програма, израда инструмената за вредновање и самовредновање, учешће 

у изради извештаја, посебно извештаја тимова и стручних органа, превентивног 

програма. У оквиру области рад у сручним органима и тимовима, стручни 

сарадници учествовали су у раду стручних тела и школских тимова за развојно 

планирање, развој школског програма, самовредновање, превенцију насиља, 

инклузивно образовање, професионалну оријентацију, за превенцију насиља, 

реализацију завршног испита, преглед школске документације. Психолог школе 

припремала је и координирала  рад Савета родитља школе и учествовала у раду 

Школског одбора. 

У оквиру области рад са и  наставницима, педагог и психолог  свакодневно 

су сарађивале са колегама, нарочито новим и приправницима.Посећивале су часове 

редовне наставе, допунске и секција . Сви обиђени часови су анализирани и дата је 

повратна информација наставницима. У току првог и другог полугодишта  стручни 

сарадници су реализовали планиран обилазак наставе и осталих облика  васпитно-

образовног рада у оквиру педагошко-инструктивног рада.Циљ посете часовима 

је био прилагођавање ученика 1.разреда на школски живот и рад, прилагођавање 

ученика 5.разреда на предметну наставу, праћење квалитета остваривања стандарда 

из области наставе и учења, појачан васпитни рад у оквиру одељенских заједница, 

опсервација појединих ученика..Педагог је обишла укупно 54 часа , од тога 39 

редовне наставе, 2 часа допунске, 3 часа додатне наставе и 10 часова одељенских 

заједница.Сачињен је извештај са обиласка наставе и направљен је план 

унапређења квалитета наставе. Психолог Ивана Оролицки, до априла, када је 

постала в.д.директора школе, обишла је укупно 37 часова, од тога 20 часова 

редовне наставе,, 4 часа допунске, 1 додатне наставе и 12 часова одељенских 

заједница. Од априла психолог школе је Мирјана Марковић. Одржала је неколико 

радионица Вршњачком тиму за насиље. Водила саветодавно-инструктиван рад са 

ученицима који имају развојне, емоционалне и социјалне проблеме, проблеме у 

прилагођавању и у понашању. Учествовала у писању извештаја и давала предлоге 

за нови план Тимова у којима је била члан и кординатор. 

У овој години смо, због недовршених радова , одустали од вредновања 

планиране области Подршка ученицима, већ смо вредновали области Настава и 
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учење и Школски програм и годишњи план школе.Наравно,пратиле смо 

реализацију акционих  планова свих вреднованих области. 

У оквиру области рада са ученицима, служба је током целе године 

реализовала редовне активности као што су: праћење адаптације ученика првог и 

петог разреда, као и нових ученика, индивидуални разговори са ученицима који 

испољавају тешкоће у учењу и понашању, групни разговори у циљу решавања 

конфликата међу ученицима, појачан рад са појединим одељењима где су уочени 

проблеми у односима међу ученицима . У неколико одељења је обављено и 

социометријско испитивање како би се осмислиле адекватне мере интервенције. 

Стручна служба је интензивно деловала у раду тима за превенцију насиља. 

Индидивуално се радило са 84 ученика. За 25 ученика израђени су планови 

појачаног васпитног рада.Дисциплински поступци су вођени за два ученика. 

Паралелно са радом са ученицима одвијао се и саветодавни рад са родитељима, 

који је и ове године био веома интензиван.Било је доста приговора на оцене и 

оцењивање, нарочито на закључне оцене. Има доста ученика са компликованом 

породичном ситуацијом, као и ученика који се теже уклапају у колектив па је била 

неопходна интензивна  сарадња са родитељима тих ученика. 

Поред тога, реализоване су и разне групне активности, као што су: 

радионице о правилима понашања, насиљу у школи,социометријска испитивања, 

радионице о дигиталном насиљу,  избор ученика за школски парламент, такмичење 

у дебатама.   

Стручни сарадници су све време координирали реализацију програма 

превентивног деловања. 

Од 1. априла до краја наставе (13.6.2017.) психолог и педагог су највећи део 

радног времена обављале испитивање готовости за полазак у школу будућих 

првака. Ове године тестирано је 114 првака.  Крајем августа, структуирана су 

одељења првог разреда.   

Током школске године, психолог и педагог  учествовале су у изради 

школске  документације  и разних дописа (Ценус, упитници Завода за 

унапређивање образовања, подаци за Школску праву, ГО Врачар, одговори на мере 

и друго). 

У склопу програма професионалне оријентације, реализоване су следеће 

активности:Координација рада тима за ПО, који су ове године чиниле одељењске 

старешине осмог разреда, анкетирање ученика о интересовањима и размишљањима 

о наставку школовања, групне посете Центру за професионално информисање, 

којима је било обухваћено 19 ученика осмог разреда, организована посета Сајму 

образовања у ГО Врачар, индивидуална саветовања ученика који су имали тешкоће 

да се определе. У другом, трећем, четвртом и седмом разреду, заинтересовани 

родитељи ученика су представљали своја занимања ученицима.  

Настављена је и сарадња са Одељењем за психологију Филозофског 

факултета. Ове године школа је поново могла бити домаћин практичне наставе из 
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предмета Ментално тестирање деце.  Ове године је једна група студената  посетила 

школу ради упознавања са послом психолога,  два психолога су обавила 

индивидуалну стручну праксу.  

Психолог школе је реализовала семинар Креативни рад са децом на 

превенцији злоупотребе ПАС и похађала 3 обуке намењене саветницима –спољним 

сарадницима МПНТР и обуку Професионални развој стручних сарадника у 

школама. Ове године, психолог је учествовала на Конгресу психолога са радом 

„Делотворност васпитно-дисциплинскх мера у основној школи“.  

Педагог школе је похађала семинар Основе савременог библиотекарства за 

школске библиотеке(50% радног времена ради као библиотекар у X гимназији) и 

била је реализатор два семинара: Утицај емоционалне интелигенције на управљање 

одељењем, групом и процесом учења и Управљање емоцијама у раду са 

децом/ученицима. 

Ове године педагог није била ментор младим колегама због смањеног обима 

радног времена, а психолог је била ментор двема колегиницама. . 

Извештај о реализацији програма превентивног деловања 

Програм превенције се реализује сваке године у сарадњи са ДЗ Врачар, 

Центром за социјални рад Врачар, Министарством унутрашњих послова Врачар и 

Београд и другим здравственим и образовним установама и 

организацијама.Реализацију овог програма координирају директор школе и 

стручни сарадници. Ове године реализоване су следеће активности на правенцији:  

 У сарадњи са Домом здравља Врачар, обављени су систематски прегледи 

ученика по плану и реализована су  предавања о болестима зависности и 

полно преносивим болестима за ученике осмог разреда. 

 У сарадњи са тимом МУПа, одржана су предављња за све ученике старијих 

разреда у периоду 18 -20. новембар. Теме су биле следеће: за пете и шесте 

разреде - Безбедност ученика, за седми разред Вршњачко насиље, а за осме 

Електронско насиље.  

 Реализовано је и предавање о пубертету за девојчице 6. разреда.  

Извештај о раду Ученичког парламента 

Према Пословнику о раду, донетом од стране Школског одбора, Ученички 

парламент има 12 чланова седмог и осмог разреда, по двоје из сваког одељења. 

Састав чине представници одељења који су изабрани гласањем између више 

кандидата на часовима одељенских старешина. Само два ученика осмог разреда, 

имала су искуства у овом тиму. Координатори ђачког парламента, и у овој 

школског години, биле су наставнице Невена Влајић (географија) и Ана 

Стевановић (енглески језик).  
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На првој седници, одржаној 27.09. 2016. године, наставнице А. Стевановић и 

Н. Влајић су поздравиле присутне ученике и пожелеле им успешан рад. Изабрано је 

руководство и представници у комисијама, прочитан је правилник и направљен 

план рада. Ученички парламент заседао је укупно пет пута. Новина је да су 

Парламент и Тим против насиља ове године сарађивали на више пројеката, а 

акценат је био на Тиму, јер учествују и 5. и 6. разреди. Трудили смо се, да сви 

састанци буду конструктивни, расправљало се о актуелностима у школи. Прво је 

врло успешно, одржан туринир у фудбалу. Одазвало се доста екипа, играло се на 

терену школе Краљ Петар и финале код нас, у реконструисаном дворишту. Затим је 

у децембру одржан хуманитарни базар, учествовала су скоро сва одељења, али 

идеја о постављању „кутије поверења“ није спроведена. Председник парламента, 

Ђорђе Ножанић, предложио је постављање кутије НУРДОР-а, за прикупљање 

добровољних прилога. Иако до тога није дошло, наша школа је са овом 

хуманитарном организацијом имала неколико активности. Имали смо улогу и у 

представљању школе будућим првацима, као и у обележавању Светског дана дечје 

књижевности. Ученици су нам се обраћали, ми смо помагали колико смо могли. 

Наши представници, редовно су присуствовали састанцима школског одбора, о 

чему су извештавали све чланове. Оно што нисмо остварили ове године, тиче се 

спровођења анкета по разним питањима, па би то требало осмислити за наредну 

школску годину. 

Записници са састанака уредно су вођени, мада ученици нису самостални у 

њиховом писању. Заведени су у књигу и чувају се у документацији секретара 

школе. Извештаје са базара и друге утиске, можете да прочитате на сајту школе. 

Реализација наставног плана и програма 

Наставни план и програм за ову школску годину је реализован. Часови 

редовненаставе, допунске , додатне и припремне су реализовани у планираном 

броју, са мањим изузцима код појединих предмета, а све у законском 

оквиру.Часови слободних активности и секција су реализовани у  знатно 

већемобиму у односу на претходну годину, када смо радили у другим школама. 
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Табела 1а. Реализовани часови редовне наставе – млађи разреди 

 

предмет   I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I II-1 II-2 II-3 II-4 II III-1 III-2 III-3 III IV-1 IV-2 IV-3 IV I-IV 

српски језик 
план. 180 180 180 180 180 900 180 180 180 180 720 180 180 180 540 180 180 180 540 2700 

реал. 180 180 180 180 180 900 180 179 180 180 719 180 180 180 540 180 180 180 540 2699 

разл. 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

математика 
план. 180 180 180 180 180 900 180 180 180 180 720 180 180 180 540 180 180 180 540 2700 

реал. 180 180 180 180 180 900 180 179 180 180 719 180 180 180 540 180 180 180 540 2699 

разл. 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

енглески 
језик 

 

план. 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 288 72 72 72 216 72 72 72 216 1080 

реал. 72 72 72 71 72 359 72 72 72 70 286 72 72 72 216 72 71 72 215 1076 

разл. 0 0 0 1 0 1 0 0   2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4 

ликовна 
култура 

план. 36 36 36 36 36 180 72 72 72 72 288 72 72 72 216 72 72 72 216 900 

реал. 36 37 36 36 36 181 72 71 72 72 287 72 72 72 216 74 72 72 218 902 

разл. 0 -1 0 0 0 -1 0 1   0 1 0 0 0 0 -2 0 0 -2 -2 

музичка 
култура 

план. 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 540 

реал. 36 36 36 35 36 179 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 37 109 540 

разл. 0 0 0 1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 

свет око нас 
план. 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 288       0       0 648 

реал. 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 288       0       0 648 

разл. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

природа и 
друштво 

 

план.           0         0 72 72 72 216 72 72 72 216 432 

реал.           0         0 72 72 72 216 72 72 73 217 433 

разл. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

физичко 
васпитање 

план. 108 108 108 108 108 540 108 108 108 108 432 108 108 108 324 108 108 108 324 1620 

реал. 108 108 108 108 108 540 108 107 108 108 431 108 108 108 324 108 108 108 324 1619 

разл. 0 0     0 0 0 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

верска настава 
план. 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 540 

реал. 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 540 

разл. 0 0     0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

грађанско 
васпитање 

план. 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 540 

реал. 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 540 

разл. 0 0     0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

од играчке 
до рачунара 

план. 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 540 

реал. 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 35 35 36 106 36 35 36 107 537 

разл. 0 0     0 0 0 0   0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 3 
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Табела 1б. Реализовани часови редовне наставе – старији разреди 

 

предмет   V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI VII-1 VII-2 VII-3 VII VIII-1 VIII-2 VIII-3 VIII V-VIII 

српски језик план. 180 180 180 180 720 144 144 144 144 576 144 144 144 432 136 136 136 408 2136 

  реал. 177 177 177 177 708 141 143 143 142 569 144 144 143 431 133 133 133 399 2107 

  разл. 3 3 3 3 12 3 1 1 2 7 0 0 1 1 3 3 3 9 29 

енглески план. 72 72 72 72 288 72 72 72 72 288 72 72 72 216 68 68 68 204 996 

језик реал. 72 72 72 72 288 72 73 71 72 288 72 72 72 216 68 67 68 203 995 

  разл. 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

ликовна план. 72 72 72 72 288 36 36 36 36 144 36 36 36 108 34 34 34 102 642 

култура реал. 72 68 68 71 279 34 34 35 34 137 36 34 35 105 33 32 32 97 618 

  разл. 0 4 4 1 9 2 2 1 2 7 0 2 1 3 1 2 2 5 24 

музичка план. 72 72 72 72 288 36 36 36 36 144 36 36 36 108 34 34 34 102 642 

култура реал. 72 72 72 72 288 36 36 37 37 146 36 37 37 110 34 34 34 102 646 

  разл. 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 0 -1 -1 -2 0 0 0 0 -4 

  план. 36 36 36 36 144 72 72 72 72 288 72 72 72 216 68 68 68 204 852 

историја реал. 36 34 34 35 139 73 72 72 72 289 71 71 71 213 65 68 67 200 841 

  разл. 0 2 2 1 5 -1 0 0 0 -1 1 1 1 3 3 0 1 4 11 

  план. 36 36 36 36 144 72 72 72 72 288 72 72 72 216 68 68 68 204 852 

географија реал. 36 36 36 36 144 69 70 69 69 277 72 72 71 215 68 68 68 204 840 

  разл. 0 0 0 0 0 3 2 3 3 11 0 0 1 1 0 0 0 0 12 

  план. 144 144 144 144 576 144 144 144 144 576 144 144 144 432 136 136 136 408 1992 

математика реал. 144 144 144 144 576 142 144 144 143 573 144 144 144 432 133 135 135 403 1984 

  разл. 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 3 1 1 5 8 

  план.         0 72 72 72 72 288 72 72 72 216 68 68 68 204 708 

физика реал.         0 68 68 72 68 276 72 72 71 215 68 66 68 202 693 

  разл. 0 0 0 0 0 4 4 0 4 12 0 0 1 1 0 2 0 2 15 

  план.         0         0 72 72 72 216 68 68 68 204 420 

хемија реал.         0         0 72 71 71 214 68 68 68 204 418 

  разл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 

  план. 72 72 72 72 288 72 72 72 72 288 72 72 72 216 68 68 68 204 996 

биологија реал. 70 70 73 71 284 70 72 72 72 286 73 72 70 215 67 68 68 203 988 

  разл. 2 2 -1 1 4 2 0 0 0 2 -1 0 2 1 1 0 0 1 8 
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Табела 1б. Реализовани часови редовне наставе – старији разреди (други део) 

 

предмет   V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI VII-1 VII-2 VII-3 VII VIII-1 VIII-2 VIII-3 VIII V-VIII 

техничко и план. 72 72 72 72 288 72 72 72 72 288 72 72 72 216 68 68 68 204 996 

информатичко реал. 72 72 72 72 288 72 72 72 72 288 72 72 70 214 66 66 66 198 988 

образовање разл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 6 8 

физичко план. 72 72 72 72 288 72 72 72 72 288 72 72 72 216 68 68 68 204 996 

образовање реал. 71 72 70 72 285 71 73 72 70 286 72 71 72 215 69 69 68 206 992 

  разл. 1 0 2 0 3 1 -1 0 2 2 0 1 0 1 -1 -1 0 -2 4 

шпански план. 72 72 72 72 288 72 72 72 72 288 72 72 72 216 68 68 68 204 996 

језик реал. 72 72 70 71 285 72 69 70 69 280 71 72 72 215 64 64 67 195 975 

  разл. 0 0 2 1 3 0 3 2 3 8 1 0 0 1 4 4 1 9 21 

француски план. 72 72 72 72 288 72 72 72 72 288 72 72 72 216 68 68 68 204 996 

језик реал. 72 72 71 71 286 71 70 70 70 281 72 72 72 216 65 66 67 198 981 

  разл. 0 0 1 1 2 1 2 2 2 7 0 0 0 0 3 2 1 6 15 

  план. 36 36 36 36 144 36 36 36 36 144 36 36 36 108 34 34 34 102 498 

информатика реал. 34 35 36 34 139 36 36 36 36 144 36 35 34 105 36 34 33 103 491 

  разл. 2 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 1 2 3 -2 0 1 -1 7 

изабрани  план. 36 36 36 36 144 34 36 36 36 142 35 36 36 107 34 34 34 102 495 

спорт реал. 34 35 34 34 137 36 33 36 37 142 36 34 33 103 32 33 32 97 479 

  разл. 2 1 2 2 7 -2 3 0 -1 0 -1 2 3 4 2 1 2 5 16 

грађанско план. 36 36 36 36 144 36 36 36 36 144 36 36 36 108 34 34 34 102 498 

васпитање реал. 34 34 34 34 136 35 36 35 34 140 36 34 34 104 34 34 35 103 483 

  разл. 2 2 2 2 8 1 0 1 2 4 0 2 2 4 0 0 -1 -1 15 

верска план. 36 36 36 36 144 36 36 36 36 144 36 36 36 108 34 34 34 102 498 

настава реал. 35 35 35 34 139 36 36 36 36 144 36 34 35 105 34 34 32 100 488 

  разл. 1 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 2 2 10 
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Додатна, допунска и припремна настава  

У складу са потребама и интересовањима ученика, током целе године, 

биле су организоване допунска и додатна настава.  

 У млађим разредима у свим одељењима од првог до четвртог разреда 

била је организована допунска настава из српског језика и математике, док је у  

трећем и четвром организована и из енглеског језика.Укупно је било обухвачено 

60 ученика допунском наставом из математике а 65 допунском из српског 

језика.Петнаест ученика је похађало допунску наставу из енглеског језика. 

Додатна настава из математике је била организована у четвртом 

разреду(обухват 34 ученика), aинтензивно је радила математичка секција у 

млађим разредима(93 ученика), у циљу припреме ученика за такмичења у 

организацији Друштва математичара и клуба Архимедес (Мислиша 2017.и  

Кенгур). На овим такмичењима ученици су показали запажене резултате, који 

ће бити наведени у извештају. Додатну наставу из српског језика похађало је 8 

ученика, а из енглеског језика 6 ученика. 

У петом разреду, додатна настава је организована из математике, српског 

језика, биологије,  историје,  шпанског језика,енглеског језика, техничког и 

географије и обухватала је 108 ученика. Допунска настава организована је из 

српског, математике, биологије, историје, географије,шпанског, енглеског и 

француског  и у њу је укључено укупно 79 ученика.  

У шестом разреду додатна настава је организована из следећих предмета: 

српски, математика, француски,енглески,шпански језик, биологија, физика,  

техничко и историја. Укупно је обухваћено 87ученика. Допунска настава је 

оранизована из српског, шпанског, француског, математике, физике, географије, 

историје,биологије и енглеског  језика, са обухватом од 63ученика.  

У седмом разреду додатна настава је организована из српског језика, 

математике, француског и енглеског језика, историје, биологије, физике, хемије 

техничког и географије.  Додатну наставу похађало је укупно 79 ученика. 

Допунска настава је организована из српског, математике,француског, 

енглеског и шпанског језика, хемије, историје, физике,биологијеи географије  са 

обухватом од 87 ученика.  

У осмом разреду додатна наставе је организована је српског језика, 

математике, енглеског, шпанског и француског језика,физике, хемије,техничког 

и  историје  са обухватом од 57ученика. Допунска настава је организована из 

српског језика, географије, биологије, француског и енглеског 

језика,математике, физике, хемије и историје са обухватом од 63 ученика. 

Можемо рећи да је обухват ученика допунском и додатном 

наставомвеома велик, што се одразило на веома добар  школски успех  и успех 

ученика на такмичењима.  

За ученике осмих разреда била је организована припремна настава за 

полагање завршног испита из српског језика, математике, историје, 

географије,биологије, физике и хемије.Реализовано је 140 часова припремне 

наставе током другог полугодишта и у јуну месецу. 

Реализовани часови додатне и допунске наставe 

Реализовани часови допунске и додатне наставе приказани су у наредним 

табелама.
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Табела 2. Реализовани часови допунске и додатне наставе 

 

предмет   I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I II-1 II-2 II-3 II-4 II III-1 III-2 III-3 III IV-1 IV-2 IV-3 IV I-IV 

српски  допунска 18 19 17 17 17 88 18 18 18 18 72 18 18 36 72 18 18 18 54 286 

језик додатна           0         0     36 36 0 0 0 0 36 

математика допунска 18 17 17 17 17 86 18 18 18 18 72 18 18 36 72 18 18 18 54 284 

  додатна           0         0     36 36 19 36 18 73 109 
 

предмет V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI 
VII-

1 
VII-

2 
VII-

3 
VII 

VIII-

1 
VIII-

2 
VIII-

3 
VIII 

V-

VIII 

математика 35 35 35 35 140 30 20 20 30 100 22 22 22 66 30 30 30 90 396 

физика         0 18 18 18 18 72 10 10 10 30 19 19 19 57 159 

хемија         0         0 10 10 10 30 11 11 11 33 63 

шпански језик 30 30 30 30 120 15 15 15 15 60 30 30 30 90 14 14 14 42 312 

историја 9 9 9 9 36 9 9 9 9 36 9 9 9 27 9 9 9 27 126 

енглески језик 19 19 19 19 76 18 18 18 18 72 18 18 18 54 15 15 15 45 247 

српски језик 30 30 30 30 120 15 15 18 18 66 16 16 16 48 18 18 18 54 288 

географија 11 11 11 11 44 9 9 11 11 40 11 11 11 33 14 14 9 37 154 
француски 

језик 
25 25 25 25 100 25 25 25 25 100 26 26 26 78 25 25 25 75 353 

биологија 12 12 12 12 48 10 12 12 12 46 12 12 12 36 12 12 12 36 166 
 

предмет V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI 
VII-

1 
VII-

2 
VII-

3 
VII 

VIII-

1 
VIII-

2 
VIII-

3 
VIII 

V-

VIII 

математика 18 22 22 22 84 18 18 18 18 72 18 19 19 56 18 18 18 54 266 

физика         0 9 13 13 9 44 9 9 9 27 17 17 17 51 122 

хемија         0         0 9 9 9 27 11 11 11 33 60 

шпански језик 8 8 8 8 32 15 15 15 15 60 0 0 0 0 14 14 14 42 134 

историја 9 9 9 9 36 9 9 9 9 36 9 9 9 27 9 9 9 27 126 

енглески језик 19 19 19 19 76 14 14 14 14 56 18 18 18 54 15 15 15 45 231 

српски језик 30 30 30 30 120 16 16 18 18 68 13 13 13 39 18 18 18 54 281 
француски 

језик 
16 16 16 16 64 0 0 0 0 0 22 22 22 66 30 30 30 90 220 

географија 0 0 0 0 0 14 14 14 14 56 9 9 9 27 9 9 9 27 110 

биологија 12 12 12 12 48 12 12 12 12 48 12 12 12 36 8 8 8 24 156 
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Извештај о раду продуженог боравка 

у школској 2016/2017. години 

 
Учитељице у боравку: 

Славица Палошевић 

Светлана Лукић 

Наташа Чаушић 

 

У току школске 2016/2017. године рад у продуженом боравку реализован 

је у две смене, у складу са временском организацијом редовне наставе. Радно 

време боравка је од 7 до 18 часова. Ученици су распоређени у три групе, које су 

водиле учитељице Славица Палошевић, Светлана Лукић и Наташа Чаушић. 

• Прву групу чинили су ученици одељења I2 и I3 и са њима је радила 

учитељица Славица Палошевић. Прва група је бројала 30 ученика. 

• Другу групу чинили су ученици одељења II1, II2 и II3 и са њима је радила 

учитељица Светлана Лукић. Друга група је бројала 32 ученика. 

• Трећу групу чинили су ученици одељења I1, I4, I5 и II4 и са њима је 

радила учитељица Наташа Чаушић. Трећа група је бројала 30 ученика. 

Рад у боравку је организован према Годишњем плану рада продуженог 

боравка, у складу са планираним распоредом активности.Остварен је основни 

циљ - да се проведено време у боравку организује квалитетно, обухватајући 

израду домаћих задатака, додатно утврђивање школског градива, креативне, 

музичке и спортске радионице, исхрану, слободно време, одмор и дружење са 

вршњацима. 

          У току дана, планираним редоследом и временском организацијом, 

смењивале су се следеће активности:  

• самостални рад (израда домаћих задатака и учење),  

• слободне активности (креативне, музичке, спортске радионице),  

• слободно време (организовано у складу са потребама и интересовањима 

ученика), 

• ручак и ужина.   

Учитељи су водили Дневник рада у продуженом боравку, у коме се води 

евиденција долазака деце, свих дневних активности, података о деци, мишљење 

о раду и напредовању ученика. 

Учитељи су имали добру сарадњу са родитељима (индивидуално и на 

родитељским састанцима) и размењивали мишљења о раду и напредовању 

ученика, понашању и социјализацији у групи. Остварена је добра сарадња са 

педагогом, психологом, библиотекаром и учитељима  из наставе, са којима се 

свакодневно размењују информације у вези са децом која остају у боравку. 

Рад у продуженом боравку усклађен je сa васпитно-образовним задацима 

у редовној  настави. Одвијао се по програму који обухвата васпитање и 

социјализацију ученика, помагање у учењу и раду, стицање радних и 

хигијенских навика, предузимање превентивних мера ради очувања здравља 

ученика, организовање и реализовање активности ученика током слободног 

времена. При организацији активности водило се рачуна о узрасту и 

индивидуалним могућностима детета. Акценат је стављен на подстицању 
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дружења, тимског рада, толеранције и сарадње међу децом.Ученици су се 

усмеравали да активно учествују у процесу организације рада.  

У оквиру слободних активности, организоване са радионице на 

различите теме. Ученици су својим радовима учествовали на бројним 

изложбама и приредбама (Новогодишњи базар, Прослава школске славе, 

Ускршњи вашар посвећен будућим првацима и др.) У боравку су организована 

рецитаторска такмичења, такмичења у спортским и штафетним играма, 

креативне радионице са различитим ликовним техникама (декупаж, колаж, 

прављење накита...). Ученици првог разреда (I2 и I3) су са учитељицом 

Славицом Палошевић у месецу мају посетили Зоолошки врт. 

Организованим активностима у продуженом боравку, остварени су 

бројни педагошки, психолошки, васпитни и социјални задаци. 

Извештај о раду секција,учешћу на спортским такмичењима и 

манифестацијама 

По повратку у реновирану школу, заживео је и рад секција. Радило је 10 

секција у старијим разредима, са обухватом од око 300 ученика. У млађим 

разредима је такође формирано 10 секција са обухватом од око 600 ученика. 

Извештаји о раду секција у старијим разредима 

Рад хора, соло-певача и оркестра 

Школски хор броји око 60 чланова. Укључени су ученици од  петог до 

осмог разреда.  

Најбројнији у хору су ученици петог и шестог разреда. Хор негује 

савремену забавну дечију песму,  народну  (домаћу и страну), староградску и 

класичну соло песму свих епоха. 

Хор наступа на свим школским приредбама поводом '' Дана школе'', 

''Дана Светог Саве'', ''Дочеку првака'' и свим другим битним дешавањима у 

оквиру школе, али и манифестацијама ван ње, на општинском и градском нивоу. 

Имали смо и бројне наступе у школи, а такође су у плану и за наредну школску 

наступи у медијима у циљу промоције школе и представљања широј публици. 

Најталентованије ученике наставник бира за извођење солистичких деоница у 

току хорских нумера и за општинско и градско такмичење најбољих соло певача 

''Златна сирена''.  

 Хор је ове школске године имао учешће на приредби поводом ,,Дана 

школе’’, 20.10.2016.у Крипти Храма Светог Саве, где се публици представио 

разоврсним репертоаром песама:'' Химна Боже, правде'' и ''Химна Светом Сави'', 

народним песмама ''Ајде, Јано'' и ''Македонско девојче'', али и забавном песмом 

В.Вељковић ''Маштарија''. Овације публике и громогласно дуг аплауз хор је 

добио за извођење песме  ''Тамо далеко''. 

 Приредба поводом Дана Светог Саве одржана је у холу школе. Хор је уз 

сечење колача и присуство свештеника извео ''Химну Светом Сави'', затим 
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песму Љубе Манасијевића ''Милешевка'', и песму Леонтине Вукомановић 

''Свети Саво, мудра главо''.   

Општинско такмичење основних школа Врачара ''Златна сирена'' 

одржано је 3.марта 2017. у Основној школи '' Свети Сава''. У великој 

конкуренцији прве награде и пласман на градско такмичење oсвојили су 

следећи ученици: 

Никола Лазић у жанру забавне дечије песме, 1.награда 

Дрина Грубер у жанру забавне дечије песме, 1.награда 

Голубовић Тара у жанру народне песме 1. награда 

Валентина Томић и Голубовић Тара, дует,  

у жанру класичне соло песме 1.награда 

Друге награде: 

Премовић Ива, Марковић Јана, Ђорђевић Невена. 

Треће награде: 

Ника Пурић, Коста Бенић, Јана Татић и Јана Премовић  

Градско такмичење Златна сирена     

У великој дворани Дечијег културног центра Београд, 20. , 23. и 27. марта 

2017. одржана су три концерта у три дана, градског такмичења соло певача, 

дуета, терцета у различитим жанровима и узрастним категоријама. 

20. марта, одржано је такмичење у жанру класичне соло песме, где су 

наше две ученице 6.разреда Тара Голубовић и Валентина Томић у дуету извеле 

песму “Сумрак“ – Лудвиг ван Бетовена и освојиле 2. награду. 

23. марта, у жанру народне домаће песме ученица Тара Голубовић извела 

је песму Густа ми магла паднала и освојила 1. награду. 

27. марта, у жанру дечије забавне песме Дрина Грубер ученица 3. разреда 

извела је песму “Марија дивно свира“ композитора Боре Мајданца и освојила 1. 

награду. 

Никола Лазић, ученик 6. разреда забавном дечјом песмом “Диван дан“- 

Дејана Цукића, освојио је СПЕЦИЈАЛНУ 1. награду на градском такмичењу и 

наступа на ревији победника градског такмичења “Златна сирена“ које је 

одржано 8. маја 2017. у великој дворани Дечијег културног центра. 

Саобраћајна секција 

У току ове школске године формирана је школска саобраћајна секција у 

којој је учествовало 8 ученика . 

 Акценат рада са ученицима је био из области познавања саобраћајних 

прописа, понашања учесника у саобраћају, нарочито пешака и бициклиста.  

Ученици су упознати са значењима одређених група саобраћајних знакова и 

сваког појединачно.  
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Првенствени циљ секције проучавајући претходно наведене области је 

био да се ученици едукују и припреме за безбедно учешће у саобраћају из 

разлога што сами ученици највише учествују у саобраћају као пешаци или 

бициклисти. Ученици који су похађали саобраћајну секцију активно и успешно 

су учествовали и помагали другим ученицима да на часовима техничког и 

информатичког образовања лакше савладају градиво из ове области.  

Рецитаторска секције 

Предметни наставници: Анђелка Танчић-Радосављевић 

                                           Јована Николић 

 

Планирано: 36 часова; Одржано: 26 часова 

Рецитаторској секцији школске 2016/17. године прикључило се 19 

ученика петог разреда, 5 ученика шестог и 2 осмог разреда.План рада и наставне 

јединице обрађене у оквиру рецитаторске секције налазе се у Дневнику осталих 

облика образовно-васпитног рада (рецитаторска секција) и обухватају припрему 

за Дан школе (20. окотобар), Школску славу (27. јануар) школско (13. март) и 

општинско (3. април) такмичење рецитатора, Пролећни вашар (1. април) и 

„Краљевство поезије“ (29.април). Школско такмичење је одржано у марту. 

Пласман за општинско такмичење имале су Јана Молдвај6/4 и Јована Бурза6/2. 

Рад литерарне секције 

Предметни наставник: Дубравка Матовић 

Ове године одржано је 29 часова литерарне секције, што мањи број од 

укупно предвиђеног броја часова. Узрок томе је боловање наставника у два 

наврата, као и двосменски рад наставника који није дозвољавао идеалне 

термине за одржавање овог обликанаставе. Секцију је похађало 11 ученика 

семог разреда и 4 ученика шестог разреда. 

Током часова секције ученици су ширили знање о књижевним родвима 

иврстама, стилским фигурама, правопису, историји драме (посебно комедије), 

односу дело-писац-публика и усавршавали своје писано изражавање на 

различите теме. 

Писали су текстове за литерне конкурсе у сарадњи са школском 

библиотеком, радили на предлогу текстова за дан школе, писали текстове о 

Светом Сави. Сарадња је остварена и са музичком и ликовном секцијом. На 

овим часовима посвећена је пажња анализи романа Мали принц што је 

послужило као мотивација за писање текства који ће се објединити у драмски 

текст „Бајка о малом принцу заснована на историјским чињеницама“. Део 

часова посвећен је посебно односу дело-публика и литеррна секција је прерасла 

делимично и у драмску секцију. Полазници скције увежбали су текст 

својеауторске представе, припремили га за драмско извођење, учествовали у 

изради костима, сценографије, музике. Представа је успешно изведенеа пред 

ученичком, наставничком, родитељском публиком и тиме је процес учења 

заокружен јер су ученици добили непосредну награду и похвале (аплауз, 

реакције публике, вербалне похвале) за активности које су током године 

предузели и схватили да стечена знања имају практичну примену. 
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Рад еколошке секције 

Невена Влајић, координатор секције 

Септембар 

1.септембар,наставак акције„Чеп за хендикеп“ 

Акција прикупљања пластичних чепова је заштитни знак наше секције. 

Наменске кутије су биле постављене у холу школе, код појединих учитеља и у 

кабинету за географију. Ученици су често доносили кесе пуне чепова, а акција 

се, захваљујући ТВ прилозима о нашој школи као сабирном центру, прошилила 

и изван школе, па су нам долазили и грађани. Екипа на челу са Зораном 

Мартиновим из Друштва параплегичара Зрењанина, на свака 2-3 месеца, 

односила је по 30-35 килограма, никад мање од три пуна џака! Одушевила су ме 

запажања ученика, да није логично, што се од целе флаше рециклира само чеп. 

Међутим, у питању су различити материјали полипропилен и полиетилен, који 

се не топе исто и зато се посебно рециклирају. Ако будемо имали услова, 

проширићемо деловање. 

16. септембар Светски дан очувања озонског омотача 

 За прву активност у току школске године, користили смо текстове, 

питања и филм „Ози озон“ из пројекта „Зелени пакет“. Ученици одељења 6/4, 

припремили су кратке текстове о озонском омотачу којима су едуковали 

ученике свих четвртих разреда. У радионичарском делу часа, четвртаци су били 

подељени у групе и свака је имала задатак да илустрацијом дочара озонски 

омотач. Неки су цртали проблеме који се јављају због загађења, други начине 

очувања, трећи лепоту наше планете. И поред мањих пропуста, часови су били 

добри, а панои одлични.С обзиром да је активност трајала три школска часа, за 

свако одељење појединачно, убудуће је потребна боља координација 

наставника, припремљеност ученика у смислу корекције текстова и инструкције 

млађим ученицима о томе шта подразумева рад у групи. На крају, треба истаћи 

и техничку подршку канцеларије Црвеног Крста Врачар, од које смо позајмили 

пројектор. 

22. септембар Светски дан без аутомобила 

Ученици, који учествују у акцији Дан без аутомобила, уместо да их 

родитељи довозе колима, у школу долазе бициклом, тротинетом, скејтом, на 

ролерима. Сваке године, учествује више од 50 ученика. Њихова имена и 

превозна средства се бележе, а ове године, први пут, једна ученица другог 

разреда дошла је са кавербордом. Шта ће све набавити интересантно до 

следећег септембра, једва чекамо да видимо. Сваки учесник акције, награђен је 

беџом са логом секције. 

Децембар 

18. децембар посета Заводу за заштиту природе 

Ученици осмог разреда су, после обраде наставне јединице о природним 

добрима Србије, посетили Завод за заштиту природе.  У музејском делу зграде 

на крају Новог Београда, у посебним витринама, налазе се макете наших 

националних паркова. У њима су препариране животиње, осушене биљке, 

примерци стена карактеристични за одређене регије. Наташа Панић, запослена у 
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овој инситуцији, приказала нам је видео презентацију о природним добрима и 

пословима којима се баве заводи у Београду, Нишу и Новом Саду. 

Март 

22. март Светски дан вода 

 Овај дан, обележили смо врло оригинално. Деца и наставници су били 

обучени у плаво. Акција, прва ове врсте, у потпуности је успела, све се плавило! 

Било је задовољство ући у одељења или изаћи на одмору у двориште. За 

убудуће, 21. марта сви ћемо бити обучени у зелено – за дан шума, а следећег 

дана - у плаво. Ова несвакидашња акција се допала многим ученицима, а 

долазак у школу им је учинила интересантнијим. 

25. март Сат за нашу планету 

Светска организација за природу, од 2007. године, спроводи акцију „Сат 

за нашу планету“. Као и у стотинак земаља широм света,  и у нашој школи, 

многи ученици укључивањем у ову акцију, дају допринос очувању животне 

средине. Циљ је подизање свести о климатским променама и важности штедње 

извора енергије. На овај дан, од 20:30 до 21:30 часова, треба угасити сва светла 

у кући. Деци је занимљиво седење у мраку, многи овај сат искористе за разговор 

у оквиру породице, играње друштвених игара уз свеће и сл. Извештаји су 

духовити, тичу се реакције родитеља, превазилажења страха, али и правдања 

због неучествовања.  

Мај 

24. мај Европски дан паркова 

Светски дан оријентиринга, када се свуда у свету одржавају такмичења, 

обележили смо – где друго, него у Неимарском парку. Повод за то је био и 

Светски дан паркова, а овом приликом ученици су упознати са историјатом 

нашег парка, за који нису пре тога чули да се званично зове по балерини Јелени 

Шантић, као и о утисцима неких бивших ученика који су, говорећи о својим 

школским данима, обавезно писали и о „паркићу“. Дан је био леп и у парку је, 

као и обично, било пуно деце свих узраста. Поводом ове манифестације, 

требало би, од следеће године, организовати више активности. 

Јун 

5. јун Светски дан животне средине 

Квиз 

Поводом Светског дана заштите животне средине, који сваке године 

означава крај активности еколошке секције наше школе, ученици петог разреда 

су, заједно са наставницом географије, саставили питања на тему екологије. 

Главни испитаници били су прваци и трећаци, а папирићи које су ученици 

извлачили из корпе су садржавали питање и три понуђена одговора, од којих је 

само један тачан. Циљ акције је био, да млађим ученицима приближимо идеју 

рециклаже и да се забавимо. Следеће године, побољшаћемо активност, тако што 

ће ученици за сваки тачан одговор добити заслужену награду – бомбону.  

Еколошки скуп у општини Врачар 

У свечаној сали општине Врачар, обележен је Светски дан заштите 

животне средине који је Генерална скупштина УН-а успоставила 1972. године. 

Југославија је била један од предлагача, а данас се обележава у више од 100 

земаља како би се обезбедила чистија и зеленија будућност. На скуп су позвани 
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ученици седмог разреда наше школе, којима је одржан јавни час уз пројекцију 

анимираног филма на тему рециклаже отпада. Обраћајући се присутнима, 

председник општине Милан Недељковић је изјавио да је очување животне 

средине један од приоритета рада општине Врачар.Ученицима се обратио и 

Горан Триван из градског Секретаријата за заштиту животне средине, који их је 

упознао са историјатом, али и будућим активностима.  “ Желео бих да се поново 

видимо на јесен и у време садње биљака заједно посадимо ново дрвеће, “ 

истакао је Триван.Манифестацији је присуствовао и Иван Карић, из странке 

Зелених и Душан Јаковљевић, из покрета „ LetsDoIt”, као и Драги Лукић, 

општински већник и наш бивши директор.Фирма Solagroteam је за ову прилику 

ученицима представила еколошки бицикл који рециклира лименке окретањем 

педала, а вожња ове направе била је најзанимљивија активност нашим ђацима. 

28.јун Видовдан 

На крају сваке школске године, на последњем родитељском састанку,  

после завршене наставе и свих других обавеза наставника, а пре одласка на 

одмор, ученици добијају сведочанства о завршеном разреду. Уз сведочанства, 

биће им уручене и посебне дипломе за залагања у појединим предметима из 

којих не постоје званична такмичења у оквиру Министарства просвете. Том 

приликом, биће додељене и дипломе  у области екологије, онима који су се 

истакли у акцији прикупљања пластичних затварача „Чеп за хендикеп“. Од 

следеће године, када уведемо „Књигу утисака“ о свакој делатности секције, 

наградићемо и најбоље коментаре, утиске, извештаје, сугестије, а посебно 

извештаје за сајт. Све у циљу још бољег рада у наредном периоду! 

Географска секција 

Невена Влајић, координатор Географске секције 

 

прво полугодиште 

 Од ове године, први пут званично имамо кабинет за географију, који 

делимо са наставом историје, па смо целе године радили на његовом уређењу. 

Многи ранији радови су сачувани и поред реновирања школе, а постере 

значајне за наставу које смо углавном добили од издавачких кућа, сада смо 

лепили на картон са летвама или на шперплоче. У томе нам је помогао 

стаклорезац Саша Марин, а финансирала школа. Ученици су, осим што су 

правили неке од изложених радова, помогли у качењу.  Сада кабинет изгледа 

као мало царство историје и географије и свима се допада. 

27.септембар Музеј Јована Цвијића 

 У музеју Јована Цвијића, нисмо били у протекле две године, због 

реновирања. Музеј не ради  ни сада, али је ових дана отворен у оквиру 

манифестације Дани Београда. Ову прилику искористили смо да ученици 

петог разреда сазнају нешто више о животу и делу највећег српског 

географа. На крају посете, уследио је, већ традиционални квиз - 

девојчице против дечака. И поново су девојчице победиле. Утиске су 

записали у свескама из географије, где су залепили и улазнице. Надам се 

да ће ову посету памтити. 

18. децембар Завод за заштиту природе 
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 Ученици осмог разреда су, после обраде наставне јединице о природним 

добрима Србије, посетили Завод за заштиту природе.  У музејском делу зграде 

на крају Новог Београда, у посебним витринама, налазе се макете наших 

националних паркова. У њима су препариране животиње, осушене биљке, 

примерци стена карактеристични за одређене регије. Наташа Панић, запослена у 

овој инситуцији, приказала нам је видео презентацију о природним добрима и 

пословима којима се баве заводи у Београду, Нишу и Новом Саду. 

 

друго полугодиште 

Ученици шестог разреда су, у току другог полугодишта, у оквиру наставе 

географије, правили презентације о појединим државана Европе. С обзиром да 

не располажемо дигиталном опремом, још увек се служимо паноима, али је 

услов да постер не буде већи од формата блока број 5 (за ликовно). Ове радове, 

по завршетку одређене регије, излагали смо на зиду испред учионице. 

24. фебруар Сајам туризма 

 Редовна активност секције је и одлазак на сајам туризма, један од 

највећих у региону. У халама Београдског сајма, своју понуду, тада 

излажу туристичке агенције, организације општина из целе Србије и 

појединачно, туристички објекти. Широку понуду на тему „где отићи“ 

употпуњују далеке дестинације, а честе су и дегустације хране и пића на 

штандовима. Пре поласка на сајам, формиране су групе 2-3 ученика и 

свака је добила задатак, виртуелног туристу или групу туриста који са 

одређеном намером долазе у Србију. Тражио се камп за децу из 

Норвешке, бања за пензионере са Флориде, римски локалитети за 

Јапанце. Осмацима је било забавно, али време боравка на сајму, наредне 

године, мора да буде дуже. 

2. март Афрички музеј 

 Афрички музеј израстао је из донације приватне зборке Веде и 

Здравка Печера, пријатеља моје породице, на шта сам веома поносна. 

Данас је допуњен и садржи предмете углавном из Западне Африке. 

Маске, обредне фигуре, оруђе, слике, накит... Кустос Марија Личина са 

којом годинама сарађујемо, увек припреми занимљиву активност за крај 

посете. Подели ученицима слике и задатак је да свако пронађе свој 

предмет, штампа неме карте Африке, пушта слике и музику. Одличну 

сарадњу, употпунили смо пригодним поклоном, уџбеником из географије 

за седми разред, како би убудуће још боље ускладили предавање и 

прилагодили је том узрасту. 

25. март Сеизмолошки завод Србије 

 Посету Сеизмолошком заводу Србије, искористили смо за 

обилазак једног од најзначајнијих паркова у нашем граду. Ташмајдан је 

некада био рудник, (сада је на том месту реновирани стадион), гробље 

(касније измештено), сабориште карађорђеве војске, једна од могућих 

локација на којима су спаљене мошти Светог Саве. Дана се овде налазе 

две цркве Светог Марка и Руска, хотел Таш и позориште „Душко 

Радовић“, Телевизија Београд. Баш на овај дан, у бомбардовању зграде 

РТС-а страдали су радници, чији смо споменик такође обишли. У самом 
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заводу, сазнали смо доста од историје и почетака, до тога како се данас 

мере земљотреси. Ученици су писали своје утиске, који су били 

позитивни. На повратку кући, частили смо се сладоледом, дан је био 

диван. 

19. мај Галерија природњачког музеја 

 Најновија поставка у галерији природњачког музеја на 

Калемегдану, посвећена је Метеорима. Иако је простор мали, изложба је 

добро осмишљена. Штампани су панои у црној боји, изложени су вредни 

експонати, делови метеора који су пали код нас, али и они које смо 

добили разменом са другим земљама, макете кратера и бокс са 

3Dпризорима из свемира. У ову занимљиву посету, ишла сам са 

осмацима, који су били сентиментално расположени, знајући да нам је 

ово последње у низу лепих дружења ван школе. На повратку смо 

посетили Гетеов институт у Кнез Михајловој улици, где је у току 

интерактивна изложба Душана Вуксана дизајнера светског гласа, иначе 

рођеног стрица нашег Владимира из 82. 

25. мај Хидрометереолошки завод Србије 

 Традиционално, пред крај школске године, у оквиру теме 

„Атмосфера“, са ученицима петог разреда, посећујем ХМЗС преко пута 

Храма Светог Саве. Одличан метеоролог, госпођа Гордан, показала је 

ученицима шта се све налази и како се мере климатски елементи у 

метеоролошком кругу. На крају, питања о томе шта су запамтили и 

похвала за изузетно добре, мада мало немирне ђаке. 

Стони тенис 

Предметни наставник: Маја Јовановић 

Школске 2016/2017. године,на предлог наставника физичког васпитања 

кренула је са радом стони- тенис секција.Како се у овој години радило у 

изузетно отежаним условима, уз непостојање објеката за физичко васпитање, 

реконструкције која је трајала читаве године, секција се одвијала у помоћној 

учионици школе и холу.Због горе наведеног нису испуњени сви планом 

предвиђени садржаји и поједини су замењивани у ходу .И поред свега одржано 

је двадесет и пет часова, којима је било обухваћено петнаесторо ученика 

углавном петих разреда.Крајем септембра и почетком октобра месеца одржано 

је школско такмичење у појединачној и дубл конкуренцији. Прво место освојио 

је ученик Петровић Урош ( 5/1), друго место Ђуђевић Александар (5/1) и треће 

место Терзић Стефан (5/1).У конкуренцији парова прво место освојили су 

Ђуђевић Александар и Терзић Стефан, друго место Бабић Лазар (5/4) и Митић 

Димитрије (5/4).Сви учесници јавно су похваљени, резултати и фотографије са 

такмичења и секције налазе се на сајту школе и летопису школе.Победници 

школског такмичења представљали су школу на општинском такмичењу у 

стоном тенису, одржаном у новембру месецу у просторијама клуба“ Црвена 

Звезда“.Увођење стони-тенис  секције показало се као изузетно решење и уз 

ентузијазам наставника, ученика и родитеља школе у наредним годинама 
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радиће се на њеном унапређењу и омасовљењу,нарочито код ученица, које су 

почеле да показују интресовање за бављење овим спортом.   

Ликовна секција 

Наставник / Кристина Караклајић  

Одељења / VI 1 ; VI2 ; VI4 ; VIII1 ; VIII2 ; VIII3 

Ликовној секцији је присуствовало укупно 15 ученика од тога 9 шестака 

и 6 осмака. Одржано је двадесет двочаса у првом полугодишту, где смо између 

осталог имали припрему радова за конкурс „ Лик и дело Светог Саве ``.  

На часовима сам учила ученике да посматрају, уочавају и тумаче појаве, 

предмете и облике.Да активно учествују и постављају питања, да схватају 

начине повезивања ликовних елемената у композицији, односно да стварају 

путем примене и надоградње, експериментисања и истраживања. Ученици су 

стварали своје самосталне радове у различитим ликовним техникама и 

материјалима, вршили естетске анализе својих радова и радова других и 

износили закључке о томе.  

English drama club 

Наставник Ивана Томашевић 

 

Секцијом су обухваћени ученици петог и седмог разреда. Секцију је 

похађало 22 ученика- 12 ученика петог разреда и 10 ученика седмог разреда. 

Планирано је 36 часова а реализовано је 34 часа. Ученици су долазили онда када 

им то није представљало оптерећење и када им то није угрожавало редовну 

наставу и обавезе у школи. Примећено је да је одзив ученика у првом 

полугодишту био доста већи неко у другом и то посебно код ученика седмог 

разреда јер су, чини се, ученици имали доста обавеза око школског градива из 

других предмета, али су ипак долазили кад год су могли и помагали колико су 

могли.  

Тема секције је била Fairytales( Бајке) На овим часовима су ученици сами 

смишљали сценарија за драмске приказе, одређивали улоге, организаторе и 

сценографију. У првом полугодишту су на основу постојеће бајке“ Пепељуга“ 

(Cinderella) писали нови сценарио, додавали улоге и текст, а онда увежбали и 

извели пред другарима. У другом полугодишту су сами осмислили нову бајку „ 

Три вука и велико зло прасе“ (Threewolvesandabigbadpig), написали сценарио, 

осмислили костиме и сценографију. 

 

Библиотечка секција 

Радовановић Марина, библиотекарка 

 

У току ове школске године покренут је рад библиотечке секције. Секција 

је окупила 11-оро заинтересованих ученика од 5.до 8.разреда, осим једне 

ученице која је у четвртом разреду. 
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Чланови библиотечке секције 

Ред.бр. Име и презиме Разред/одељ. 

1. Грубер Катја 7/3 

2. Јанковић Невена 7/3 

3. Ђурђевић Анђелија 7/1 

4. Марјановић Мина 6/4 

5. Коцић Милица 6/4 

6. Манасијевић  Мила 7/1 

7. Радовић Урош 7/3 

8. Милачић Даница 6/4 

9. Нејковић Нађа 5/1 

10. Митровић Марија Јулијана 5/1 

11. Ненадовић Петра 4/1 

 

Секција је почела са радом 30.септембра 2016.године и реализована су 36 

часова. Ученици су имали прилику да: 

• се упознају са основама библиотечког пословања 

• науче и практично помажу у физичкој обради библиотечких јединица 

• помажу у азбучењу и уређењу библиотечке грађе 

• помажу у дистрибуцији школских часописа („Мали забавник“, „Витез“, 

„Школарка“ и „Светосавско звонце“ 

• учествују у свечаности пшоводом отварања Трга Моме Капора 

• учествују у хуманитарној акцији прикупљања књига за библиотеку у 

Осојану на Косову и Метохији  

• осмишљавају и учествују у пројектним активностима школске 

библиотеке 

• проналазе грађу за израду презентација у Power Point-u (Реч, две о 

библиотекама, Светски дан књижевности за децу) 

• Учествују у реализацији: 

- школске и општинске изложбе ликовних радова ( илустрације песама 

Јована Јовановића Змаја) 

-свечасности поводом светског Дана књижевности за децу 

-да сарађују са УП на реализацији школских приредби 

-да помажу у раелизацији јавног часа „Нова лектира-Пикник за Ирму“ 

-да помажу у реализацији Карневала за будуће ђаке прваке и родитеље 

-активно учествују у осмишљавање луткарске представе „Патуљци и 

вилењаци“ за ученике основне школе „Душан Дугалић“ 

-да помажу у реализацији пројекта Песмарица Јована Јовановића Змаја 

Рад и активности библиотечке секцији су били веома запажени и у 

великој мари су допринели реализацији планираних активности школске 

библиотеке, популаризацији читања међу ученицима, медијско информатичком 

описмењавању, формирање пожељних ставова и система вредности и неговању 

читалачке култур и навика. 
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Извештаји о раду секција у млађим разредима 

На седници Стручног већа учитеља одржаној 26.06.2012. године 

(Записник бр. 9) донета је Одлука о реализацији ваннаставних активности у 

млађим разредима. Одлучено је: 

 Да се током школске године настави са класичним радом математичке и 

драмске секције 

 Да се остале ваннаставне активности организују на нивоу одељења према 

личним афинитетима учитеља уз могућност да се прикључе и остали 

заинтересовани ученици из других одељања и разреда. Термини 

одржавања оваквих ваннаставних активности биће јавно истакнути и на 

тај начин обавештени и остали заинтересовани полазници. 

Образложење: Оваква Одлука је донета због немогућности да се усклади рад 

преподневне и поподневне смене и одржавања наставе, а због недостатка 

простора за реализацију планираних ваншколски активности.Одлука  је важила 

и за 2016/17.годину. 

Математичка секциja 

Наставници: Миланка Аврамовски, Ивана Милосављевић, Ненад Матић 

Годишњи фонд часова: планирано 36, реализовано 36 

 

Наставници математичке секције су по утврђеном плану и задужењима 

реализовали планиране садржаје. Математичку секцију је похађало око 60  

ученика I, II, III и IV разреда. 

 

 Поред редовних активности на реализацији планираних садржаја, 

математичка секција је организовала школско такмичење из математике у ком је 

узело учешће око 34 ученика III разреда и 35 ученика IV разреда. 

23 ученика IV разреда се квалификовао и учествовао на општинском такмичењу 

и 22 ученика III разреда се квалификовао и учествовао на општинском 

такмичењу. 

 

 Математичко такмичење „Мислиша 2017“ је организовано 9. марта 2017. 

године. На такмичењу  је учествовало  221 ученик  од II до VIII разреда. 

Поред такмичења „Мислиша 2017ʼʼ организовано је и такмичење ,,Кенгур без 

границаʼʼ 16. марта 2107. године. На овом такмичењу учествовало је 40 ученика 

од 2. до 8. разреда. 

 Веће првог разреда је организовало школско такмичење за прваке по 

угледу на такмичења Кенгур и Мислиша. На такмичењу, које је одржано 28. 

априла 2017. у нашој школи, учествовало је 83 ученика. Прво место је освојио 

Вранић Лазар, друго место су поделили Шкодрић Никола, Спасеновић Матеја и 

Лазић Данило , а треће Цветковић Ненад, Дворњицки Коста, Стевановић Марко, 

Анђелић Лана и Ханин Алдури.   

 

 Услед великог интересовања ученика за поменуто такмичење, али и 

повећаног интересовања за похађање Математичке секције током другог 
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полугодишта, раду секције су се прикључили следећи наставници: Снежана 

Јовановић, Снежана Сићовић, Ивана Вуковић, Белинда Ристић, Миланка 

Радуловић, Данило Глигорић, Снежана Бандука, Мирјана Аврамовић и Јасна 

Благојевић. Оснажени тим секције је успешно допринео како бољој 

организацији, тако и квалитетнијем раду са ученицима. 

 

Резултати и  успех на свим нивоима такмичења биће приказани у извештају са 

такмичења . 

 

 

Mатематичка секција II-3 

 

Због велике заинтересованости ученика за математику и великог броја 

пријављених ученика за такмичење „Мислиша“ и „Кенгур без граница“, 

ученици II3  су у оквиру свог одељења имали математичку  секцију током 

другог полугодишта  школске 2016/2017.  године. 

Планирано је и одржано 20 часова математичке секције у другом 

полугодишту.  

Обрађени су садржаји из аритметике, геометрије, пребројавања, 

комбинаторике и логички задаци. 

Часовима је присуствовало  23 ученика. 

На такмичењу „Мислиша“ учествовали су сви ученици. Похвале су 

освојили Кристина Балаћ, Катарина Зердо и Ника Пурић. 

На такмичењу „Кенгур без граница“ учествовало је 19 ученика II-3. 

Похвале за запажене резултате су освојили Феђа Теофиловић  и Кристина 

Балаћ. 

 Ученица Катарина Зердо освојила је  максималан број поена, прво место 

и златну медаљу.Тим резултатом пласирала се у супер финале„Кенгура без 

граница“, и освојила друго место и сребрну медаљу на државном нивоу. 

Драмска секција 

Драмска секција је остварила планом унапред предвиђене активности за 

школску 2016/17.годину.Активности су биле усмерене ка проширивању знања 

ученика о свим сегментима драмске и позоришне уметности.  

Специфичности драмске секције у нашој школи, услед недостатка 

постора, рада у две смене и различитих распореда часова се огледају у томе што 

се представе изводе по одељењима и одељенске представе изводе разредне 

старешине на нивоу одељења. Учитељи су изводили драмске приказе заједно са 

својим одељењима и остварили су циљеве унапред предвиђене планом драмске 

секције. 

Први разред 

Драмска секција има 60 чланова и организована је на нивоу већа првог разреда, 

једанпут недељно. Током ове 2016./2017. школске године, реализоване су три 

позоришне представе: 

“Ђаче прваче” (I-1), 

“Бајка о словима” (I-1,I-2,I-3,I-4,I-5), 
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“Пролећни цветови” (I-1,I-3). 

Представе су извођене за родитеље, за будуће ђаке прваке, министра 

просвете (када је дошао у обилазак школе), као и за школске пригоде.Деца су 

уживала на часовима драмске секције.Учествовали су у избору текстова и улога, 

увежбавали дикцију и драмско извођење, учествовали у изради сценографије и 

костима.Наступали су веома успешно.Највећи напредак деца су постиглау 

личном оснаживању и освајању сцене.Наступи су били масовни и веома 

посећени.Деца су дала своје предлоге за рад секције наредне школске године. 

Учитељи одељенског већа првог разреда су били сарадници на тематском 

предмету “Бајка о словима”, аутора Светлане Бабић. Сва одељења су извела 

истоимену представу. Драмском руководиле су: 

 

Светлана Бабић, професор разредне наставе 

Ксенија Лековић, професор разредне наставе 

 

Други разред 

 

II/3 

Због велике заинтересованости ученика за глуму и јавне наступе,ученици 

II3 су у оквиру свог одељења имали драмску секцију током првог полугодишта  

школске 2016/2017.  године. 

 Изучавали смо сценске игре,сцену,костиме и игре покрета, а све то у 

оквиру актуелних тема. 

У децембру смо извели представу “Новогодишња бајка“, а   26. јануара 

представу „Славско навечерје“, посвећену школској слави Светом Сави. У обе 

представе  су учествовали сви ученици и играли је за школу и родитеље. 

Током ове школске године ученици су веома напредовали у изражавању. 

Показују већу сигурност у јавним наступима као и жељу за истим. 

 

Снежана Сићовић, професор разредне наставе 

 

II/4 

Због велике заинтересованости ученика за глуму и јавне наступе,ученици 

II4су у оквиру свог одељења имали драмску секцију током другог полугодишта  

школске 2016/2017.  године. 

 Изучавали смо сценске игре,сцену,костиме и игре покрета, а све то у 

оквиру актуелних тема. 

Током ове школске године ученици су веома напредовали у изражавању. 

Показују већу сигурност у јавним наступима као и жељу за истим. Извели су 

јавни час за родитеље на крају школске године. 

Ивана Вуковић, професор разредне наставе 

 

 

Четврти разред 

IV/1 

У рад секције укључено цело одељење 4/1 – 26 ученика; 

Током школске 2016./2017. припремали се следећи драмски текстови: 
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     -Бубица- Тоде Николетић;Пепељуга- А. Поповић;Принц без мираза- 

Александар Лукић; Заљубишка- Саво Шкобић;Девојчице играју фудбал- Ђурђа 

Лила; 

Сви драмски текстови реализовани и приказани родитељима. 

Драмски текст-Пепељуга приказан предшколцима који су били гости школе. 

Драмски текст: ,, Свети Сава” – реализован и приказан за школску славу ,, 

Свети Сава” ; 

Сценске детаље ученици припремали током године; 

Током школске 2016/2017. године реализовано 28 часова 

Снежана Бандука, професор разредне наставе 

Рецитаторска секција 

Рецитаторску секцију наше школе за млађе разреде воде професори 

разредне наставе Снежана Јовановић (у парној смени) и Светлана Гавриловић (у 

непарној смени). 

Са пригодним рециталом дочекали смо прваке у септембру. 

У крипти Храма Светог Саве обележен је Дан школе,где су наступали и 

наши рецитатори. 

Поводом обележавања школске славе,Светог Саве,одељење 2/1 

припремило је пригодан рецитал о Светом Сави,а у оквиру одељенске приредбе. 

На  "Пролећном базару" имали смо радионицу прављења и украшавања 

круница и чаробих штапића. Наши ученици приредили су и пригодан рецитал. 

Извештај са такмичења рецитатора узраста од првог до четвртог разреда: 

Такмичење је одржано 14.3.2017. године. Наступ рецитатора вредновао је 

жири у саставу: 

глумац Фуад Табучић,професорка српског језика и књижевности 

Анђелка Радосављевић Танчић,библиотекарка Марина Радовановић,мастер 

учитељ. 

Такмичило се укупно 29 рецитатора. Жири је прогласио прва места која 

се упућују на општинско такмичење и четири похвале. Своју одлуку је 

образложио и дао сугестије како би се неговали рецитаторски потенцијали и 

унапредио квалитет. 

Похваљени су: 

1. Данило Лазић 1/4-"Био једном један лав",Душан Радовић 

2. Милена Неранџић 1/5-"Заљубљене патике",Ђорђе Радишић 

3. Душан Ковачевић 2/1-"Рекоше ми буди",Љубивоје Ршумовић 

4. Анамарија Антонопулос 3/1-"Ветар",Недељко Попадић 

Два прва места додељена су: 

1. Катарина Антонопулос 2/3-"Освајање среће",Душаан Радовић 

2. Клара Цветковић 4/1-"Где је Цица",Милован Данојлић 

Наша школа је освојила другу и трећу награду на општинском 

такмичењу рецитатора. 

У организацији библотекарке наше школе имали смо дружење са дечјим 

песником Радославом Јовићем. Песник је говорио своје стихове,а ученици су му 

рецитовали научене песмице. 
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На завршној одељенској приредби 2/1,под називом "Другарство је песма 

све деце света",ученици су рецитовали стихове о другарству. 

Секција енглеског језика 

Предметни наставник: Јасмина Којанић 

Секција из енглеског језика је одржавана сваке недеље, понедељком 

5.час пре подне или као претчас када су ученици ишли поподне у школу. У њој 

су учествовали ученици 3-1 и 3-3 одељења трећег разреда. Одржано је укупно 

36 часова. Циљеви секције су били: 

 

-подстицање потребе за учењем страног језика 

-мотивација за учење језика 

-стимулисање маште, креативности и радозналости 

-стимулисање тимског рада и духа 

-подстицање употребе страног језика у личне сврхе и из задовољства 

 

Чињеница да већина ученика приватно учи језик и да имају пуно других обавеза 

које нису могли да  ускладе је утицала на бројност. Редовно је долазило 6 

ученика а повремено још неколико. И поред те чињенице часови су редовно 

одржавани и јако су се свидели присутним ученицима.  

Сви циљеви су постигнути. Ученици су са великим задовољством учили и 

певали 17 различитих песмица, читали и коментарисали текстове о дечаку 

Колину који је залутао у земљу компјутера, глумили кроз дијалог и 

побољшавали своја знања из енглеског језика. Посебно треба истаћи тимски рад 

и дружење током ових часова. Ученици су имали прилику да искажу своју 

машту и креативност кроз глуму и песму. 

 

Музичка секција 

 

Предметни наставник: Ивана Цицварић 

Октобар: Аудиција ученика првог разреда и формирање хора првог 

разреда, од ученика који су положили аудицију. Хор је бројао 48 чланова. 

Пробе су одржаване средом, од 12:50часова, када се ишло по подне у 

школу, и у 12:20 часова, када се ишло пре подне у школу. 

Научили смо Тон и модел песме од тона C1 закључно са тоном G1, како 

бисмо се помоћу њих распевавали на почетку проба, као и остале вокализе, 

пролазећи кроз разне тоналитете, октаве и лествице,преко вокала и назива 

тонова,  како бисмо се што боље распевали. 

Песме које смо у 10. месецу учили су: Чему служи срце Весне Вељковић 

Жабчић, Жеља ,   Весне Вељковић Жабчић ,Лажљива песма,  Весне Вељковић 

Жабчић, Два јарца ,  Весне Вељковић Жабчић. 

Новембар:Наступ хора на акцији банке Societegenerale, на промоцији 

песама Јована Јовановића Змаја. Наступ је одржан у холу школе. 

Децембар: Поздрав великом пријатељу деце, Манди. Учење песама: С 

оне стране дуге, Срећна ти ова година нова. 

Песма коју смо научили тада је  Девојко мала и Моја мама дивно прича 

сваке ноћи 

Наступ  хора на Новогодишњем базару 

Јануар: Химна Светом Сави, и  Да ми се обећа цела царевина,      

Светосавска песма. 
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Наступ хора првака на школској слави  уз хор старијих разреда, под 

диригентском палицом Кристине Будић, професорке музичке културе у  ОШ 

Светозар Марковић 

Фебруар: Научено извођење песме Маштарија и Главу Горе Весне 

Вељковић     Жабчић 

Март: учење песама: У Будиму граду (Друга Мокрањчева руковет) ,  

Volare Cantare групе Jipsy king,  учење извођења на   шпанском језику 

Април: Седам сати удар,  Београд се отвара,Људи ликујте, народи чујте 

Гостовање на РБ- у. Извођење тон и модел песама, ДевојкоМала и У 

Будиму граду 

Мај:  Учење песме  Једва чекам недељу да дође. 

Учење рускепесмеПодмосковние већера. Краћи  нaступ на концерту 

групе VanGogh, извођењем песме Коло 

 Интензивне пробе хора  за завршниконцерт, који је одржан 16. јуна 

2016. године, усвечаној сали ОШ“Светозар Марковић“ 

Јуни: Пробе хора за завршни концерт, пробе текстова за најаве песама  и 

пробе извођења песама и Завршни концерт хора првака. 

Постигнућа са Златне сирене : Десет учесника из виших разреда и троје 

из нижих на Општинском такмичењу. ДринаГрубер изодељења  III/3 je освојила 

1. место на градском такмичењу и за Нику Пурић из одељења II/3 и Јану 

Премовић, изодељења    IV/3. 

Најраспеванија одељенска заједница Одељење IV/2 је освојило прво 

место на Општинском такмичењу. 

Шаховска секција  

Предметни наставник: Ивана Милосављевић 

Одржано је 30 часова шаховске секције током школске 2016/2017. 

године. 

Секција је обухватила укупно 20 ученика другог разреда, који су се 

смењивали и нередовно долазили на часове секције.  

Секција је одржавана у учионици другог разреда, а табле и фигуре 

доносили су ученици. 

Обрађене су следеће теме: 

I тема: Основе шаха, шаховске фигуре, њихово кретање и вредност (11) 

II тема: Обележавање и записивање потеза (5) 

III тема: Шаховска игра и њена правила (13) 

IV тема: Одигравање партије (7) 

Пред крај сваког часа увек је остављано време за партију шаха.  

У раду секције је учествовао и помагао ученик II₂Теодор Милосављевић, 

који је државни првак за свој узраст. 

4. ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА  

У табели 3 дат је приказ бројног стања ученика по разредима и 

одељењима, број дечака и девојчица, број и проценат ученика по оствареном 

школском успеху, као и број недовољних оцена – по одељењима, разредима и 

укупно. 

Школску годину похађало је укупно 741ученик, од чега 369 дечака и 

372девојчице. Број ученика у разредној наставије374 а у предметној настави367. 

Просечан број ученика по одељењу износи 25,5. 

Школску годину су  завршили сви ученици, њих  741. 
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Табела 3a. Успех ученика на крају школске 2015/16. године 

разред   
број 

ученика 
              

успех 

ученика 
              

  дев. деч. свега позит. % негат. % одл. % вр. доб. % доб. % дов. % неоц. % 

I-1 20 10 30 30 100                         

I-2 10 13 23 23 100                         

I-3 8 16 24 24 100                         

I-4 15 15 30 30 100                         

I-5 10 12 22 22 100                         

свега 63 66 129 129 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II-1 8 10 18 18 100,0 0 0,0 17 94,4 1 5,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

II-2 11 10 21 21 100,0 0 0,0 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

II-3 11 12 23 23 100,0 0 0,0 23 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

II-4 11 14 25 25 100,0 0 0,0 25 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

свега 41 46 87 87 100,0 0 0,0 86 98,9 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

III-1 13 15 28 28 100,0 0 0,0 28 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

III-2 19 11 30 30 100,0 0 0,0 30 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

III-3 9 16 25 25 100,0 0 0,0 19 76,0 6 24,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

свега 41 42 83 83 100,0 0 0,0 77 92,8 6 7,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

IV-1 19 7 26 26 100,0 0 0,0 25 96,2 1 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

IV-2 15 9 24 24 100,0 0 0,0 21 87,5 2 8,3 1 4,2 0 0,0 0 0,0 

IV-3 13 12 25 25 100,0 0 0,0 19 76,0 5 20,0 1 4,0 0 0,0 0 0,0 

свега 47 28 75 75 100,0 0 0,0 65 86,7 8 10,7 2 2,7 0 0,0 0 0,0 

I-IV 192 182 374 374 100,0 0 0,0 228 93,1 15 6,1 2 1 0 0,0 0 0,0 
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Табела 3б. Успех ученика на крају школске 2015/16. Године 

разред   
број 

ученика 
              

успех 

ученика 
              

  дев. деч. свега позит. % негат. % одл. % вр. доб. % доб. % дов. % неоц. % 

V-1 10 15 25 25 100,0 0 0,0 25 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

V-2 13 13 26 26 100,0 0 0,0 20 76,9 5 19,2 1 3,8 0 0,0 0 0,0 

V-3 20 11 31 31 100,0 0 0,0 25 80,6 5 16,1 1 3,2 0 0,0 0 0,0 

V-4 16 12 28 28 100,0 0 0,0 23 82,1 4 14,3 1 3,6 0 0,0 0 0,0 

свега 59 51 110 110 100,0 0 0,0 93 84,5 14 12,7 3 2,7 0 0,0 0 0,0 

VI-1 11 15 26 26 100,0 0 0,0 14 53,8 11 42,3 1 3,8 0 0,0 0 0,0 

VI-2 8 15 23 23 100,0 0 0,0 17 73,9 5 21,7 1 4,3 0 0,0 0 0,0 

VI-3 10 14 24 24 100,0 0 0,0 21 87,5 3 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

VI-4 11 12 23 23 100,0 0 0,0 15 65,2 7 30,4 1 4,3 0 0,0 0 0,0 

свега 40 56 96 96 100,0 0 0,0 67 69,8 26 27,1 3 3,1 0 0,0 0 0,0 

VII-1 18 11 29 29 100,0 0 0,0 18 62,1 11 37,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

VII-2 14 13 27 27 100,0 0 0,0 16 59,3 9 33,3 2 7,4 0 0,0 0 0,0 

VII-3 13 15 28 28 100,0 0 0,0 18 64,3 8 28,6 2 7,1 0 0,0 0 0,0 

свега 45 39 84 84 100,0 0 0,0 52 61,9 28 33,3 4 4,8 0 0,0 0 0,0 

VIII-1 14 13 27 27 100,0 0 0,0 15 55,6 10 37,0 2 7,4 0 0,0 0 0,0 

VIII-2 11 15 26 26 100,0 0 0,0 17 65,4 8 30,8 1 3,8 0 0,0 0 0,0 

VIII-3 11 13 24 24 100,0 0 0,0 15 62,5 7 29,2 2 8,3 0 0,0 0 0,0 

свега 36 41 77 77 100,0 0 0,0 47 61,0 25 32,5 5 6,5 0 0,0 0 0,0 

V-VIII 180 187 367 367 100,0 0 0,0 259 70,6 93 25,3 15 4,1 0 0,0 0 0,0 

                  I-VIII 372 369 741 741 100,0 0 0,0 487 79,6 108 17,6 17 2,8 0 0,0 0 0,0 
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4. 1. Анализа успеха ученика  

Успех ученика првог разреда 

У први разред је ове године кренуло чак 132 ученика.  До краја 

полугодишта у друге школе је отишло троје ученика. Уписано је пет ученика са 

тешкоћама из спектра аутизма, који имају подршку личног пратиоца у школи. 

Почетни општи утисци учитеља првог разреда о карактеристикама генерације 

били су доста неповољни. На састанцима разредног већа констатовано је да 

велики број ученика недовољно спреман за школу, пре свега у сфери социјално-

емоционалног развоја, да је пуно ученика са разним сметњама говора и 

поремећајима понашања.  На крају полугодишта, учитељи су ипак известили да 

је уочен напредак у односу на почетно стање али да је то захтевало много више 

уложеног труда и рада и са децом и са родитељима него што је уобичајено чак и 

за први разред.  Ученици који имају подршку личног пратиоца су са тешкоћама 

из спектра аутизма. Прилагођавање ових ученика на школско окружење текло је 

постепено. У почетку је било доста проблема са навикавањем на учионицу, 

усвајањем основних правила понашања, укључивањем у активности. Изузетак је 

ученик 1/5 А.Б. који је од почетка успешно укључен у активности на часу и не 

негодује. Највише проблема је било са учеником Л.М. који до краја 

полугодишта практично није боравио у учионици, изузев на часовима енглеског 

језика. На почетку другог полугодишта, променио се лични пратилац ученика 

Л.М. и ситуација је била далеко боља. Међути, проблеми су се интнзивирали са 

учеником 1/1, У.С. који је интензивно негодовао до краја школске године. 

Крајем године, школа је упутила допис организацији Дечије срце да сеовом 

ученику додели стручан пратилац како би се ученику помогло да се  адаптира 

на школско окружење. 

На крају године, на одељењском већу првог разреда, констатовано је 

већина ученика напредовали  у социјализацији и постигнућима у односу на 

почетак, али да и даљем има пуно ученика којима је потребно више подршке 

као и ученика који испољавају разлишите проблеме и поремећаје у понашању 

(бурне емоционалне реакције, недостатак контроле беса, вербална агресивност и 

др.) 

Прошле године промењен је начин оцењивања постигнућа ученика првог 

разреда. Учитељи су имали недоумица у тумачењу модела оцењивања јер није 

било обуке за примену новог модела. У оцењивању су користили искуства 

колега од прошле године и  уједначили  критеријум за ову школску годину.   

Други, трећи и четврти разред 

Од 245 ученика у разредној настави чији се успех оцењује бројчано, са 

одличним успехом је завршило 228 или процентуално изражено 93,1% ученика. 

Укупни проценат одличних ученика у млађим разредима је93,1, 

врлодобрих 6,1 а добрих 1. 



50 

 

Висок проценат одличних ученика у другом, трећем и четвртом разреду 

учитељи објашњавају својом жељом да ученике мотивишу и оцене напредак 

сваког ученика, што је педагошки оправдано. Великом проценту ученика са 

одличним успехом доприности и бројчано оцењивање музичке, ликовне културе 

и физичког васпитања. Петнаест ученика(6,1%) ученика у млађим разредима 

има врло добар успех.Добра су два ученика. 

Старији разреди 

Анализа успеха ученика старијих разреда дата је кроз збирну табелу 

успеха као и кроз табелу средњих оцена по наставним предметима.  

Одличан успех ученика петог разреда говори о томе да су се они 

успешно адаптирали на предметну наставу. Пети разред је одличним успехом 

завршило  84,5%  ученика, 14 ученика(12,7)су имала врлодобар успех  док три 

ученика имају добар успех(3,1%) Успех ученика петог разреда је 

одличан,просечна оцена сва четири  одељења је 4,73.Сва четири одељења су 

бројна, 27,5 ученика по одељењу. 

У шестом разреду 69,8% ученика је постигло одличан успех, 27,1% 

врлодобар успех, док су три ученика(3,1%) постигла добар успех.Сва четири 

одељења су постигла такође одличан успех, просечна оцена на нивоу разреда је 

4,58. 

У седмом разреду успех је  нешто слабији него у петом и шестом, али и 

даље  веома добар.  У седмом разреду  61,9% је  одличних ученика, 33,3% врло 

добрих и 4,8% добрих. Просечна седмог разреда је 4,47. Сва три одељења 

седмог разреда су бројна, 28 ученика по одељењу.Два ученика 7/2 одељења су 

упућена на поправни испит из математике и положили су. Два ученика су 

полагала разредни испит из информатике пошто су били неоцењени због 

непохађања наставе тог предмета. 

Ученици осмог разреда  остварили су веома добар успех.Осми разред са  

одличним успехом завршило је 70,6% ученика, 25,3 % је било врлодобрих,а 

добрих је било4,1%. Просечна оцена  осмог разреда је 4,51.Организован је 

разредни испит из математике за два ученика, због жалбе родитеља ученика на 

закључну оцену. 

Дакле, укупни проценат одличних ученика у старијим разредима  износи 

70,6%, док је врлодобрих  25,38%, а добрих 4,1%. 

Ако изузмемо ученике првог разреда, чија се постигнућа оцењују описно 

(129), са одличним успехом годину је завршило 487 ученика, што износи 79,6%. 

Проценат врлодобрих ученика је 17,6, добрих 2,8%. 

Четрнаестученика осмог разреда остварило је „Вукову диплому“(Маша 

Радуловић,Владимир Вучковић,Матеја Вучковић,Константин Вучковић,Елена 

Гошњић,Теодор Петровић,Милица Радосављевић,Милица Ристић,Катарина 

Врачевић,Војислав Ивановић,Јана Кецојевић,Маша Лукић,Лука Милајић и 

Матеја Шупић.  За ученика генерације проглашен је ученик8/3, Лука Милајић. 
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Из табеле 4 која следи, можемо видети да су најбољи успех постигли 

ученици петог разреда, затим шестог, осмогпа седмог. По предметима, нешто 

ниже су оцене из хемије и физике, па математике, иако супросечне оцене  и из 

тих предмета високе.Највише оцене су из физичког васпитања и изабраног 

спорта,као и ликовне и музичке културе. 

Изузетно добар успех ученика наше школе (под успехом подразумевамо 

велики проценат одличних ученика, ученика са свим петицама и успех на 

такмичењима) је очекиван с  обзиром на интелектуалне потенцијале наших 

ученика, образовну структуру родитеља која је изнадпросечна, затим велики 

обухват ученика додатном наставом као и  високу излазност на такмичењима, 

где су показали изузетне резултате. Такође, и резултати Завршног испита 

показују да су наши ученици стекли солидна знања. 
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Табела 4. СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ ПО ОДЕЉЕЊИМА, РАЗРЕДИМА И  

ПРЕДМЕТИМА 

 

Од. срп енг лик муз ист гео физ мат био хем ТиО физ.в шпа фра сп. инф. црт. хор. вл. у 

5-1 4,8 4,88 5 5 5 4,84   4,68 4,92   5 5 4,83 5 5 4,81 5 5   4,92 

5-2 3,81 4,23 5 4,81 4,88 4,19   4 4,46   4,96 5 4,57 4 5 4,46 5     4,56 

5-3 4,13 4,65 5 4,84 4,77 4,52   4,29 4,58   4,9 5 4,61 4,69 5 4,8 5 5   4,74 

5-4 4,04 4,46 5 4,89 4,79 4,39   4,11 4,36   4,96 5 4,68 5 5 4,56 5 5   4,70 

5.раз. 4,20 4,56 5,00 4,89 4,86 4,49   4,27 4,58   4,96 5,00 4,67 4,67 5,00 4,66 5,00 5,00   4,73 

6-1 4,07 4,07 4,84 4,84 4,69 3,96 3,19 3,42 4,76   4,80 5,00 4,21 3,83 5,00 5,00 4,73 5,00 4,96 4,47 

6-2 4,30 4,52 4,87 4,70 4,48 4,39 3,70 4,00 4,65   4,87 5,00 4,50 4,67 5,00 4,00 4,38 5,00 4,96 4,56 

6-3 4,42 4,92 4,96 5,00 4,83 4,79 4,12 4,33 4,83   5,00 5,00 5,00 4,85 5,00 4,92 4,50 5,00 4,92 4,80 

6-4 3,96 4,61 4,74 4,70 4,17 4,17 4,00 4,00 4,30   5,00 5,00 4,19 4,50 5,00 3,90 4,75 5,00 5,00 4,50 

6.раз. 4,19 4,53 4,85 4,81 4,54 4,33 3,75 3,94 4,64   4,92 5,00 4,48 4,46 5,00 4,46 4,59 5,00 4,96 4,58 

7-1 4,48 4,55 5,00 4,79 4,45 4,48 3,52 4,17 4,27 3,62 4,93 5,00 4,50 4,80 5,00 4,63 5,00 5,00 5,00 4,59 

7-2 4,48 4,33 5,00 4,70 4,26 4,37 3,63 3,56 4,15 3,48 4,93 5,00 4,14 4,80 5,00 4,00 5,00   4,89 4,43 

7-3 4,39 4,39 5,00 4,96 4,54 4,39 3,25 4,21 4,00 3,43 4,61 5,00 4,59 4,33 5,00 4,40 5,00 4,67 4,86 4,47 

7.раз. 4,45 4,42 5,00 4,82 4,42 4,41 3,47 3,98 4,14 3,51 4,82 5,00 4,41 4,64 5,00 4,34 5,00 4,84 4,92 4,50 

8-1 4,04 4,44 4,96 4,93 4,44 4,44 3,48 3,74 5,00 3,33 4,78 5,00 4,21 4,38 5,00 5,00 4,67   4,56 4,47 

8-2 4,15 4,50 5,00 4,80 4,61 4,75 3,69 3,96 5,00 3,38 4,80 5,00 4,54 4,47 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,56 

8-3 4,08 4,58 4,96 4,75 4,83 4,50 3,29 3,58 4,83 3,42 4,75 4,96 4,14 5,00 4,96 5,00 4,76   4,79 4,51 

8.раз 4,09 4,51 4,97 4,83 4,63 4,56 3,49 3,76 4,94 3,38 4,78 4,99 4,30 4,62 4,99 4,67 4,81 5,00 4,78 4,51 

5-8 4,23 4,50 4,96 4,83 4,61 4,45 3,57 3,99 4,57 3,44 4,87 5,00 4,46 4,60 5,00 4,53 4,85 4,96 4,89 4,58 
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4.2 Успеси ученика на такмичењима 

Велики број наших ученика учествовао је на такмичењима и постигли су 

веома запажене резултате. 

Ученици наше школе наставили су традицију масовног учешћа на 

такмичењу из математике.Општинско такмичење из математике одржано је 

25. фебруара 2017. године у ОШ”Јован Миодраговић” на Врачару. На једном 

месту окупило се више од 500 младих математичара са наше општине. Од 

наших младих математичара учествовало је 22 трећака, 23 четвртака, 16 петака, 

11 шестака, 5 седмака и 8 осмака. Такмичење из математике је као и сваке 

године једно од најмасовнијих. Наши ученици су освојили 22 награде.Градско 

такмичење из математике је одржано је 25. Марта 2017. године у основној 

школи “20. Октобар” на Новом Београду. Награде су освојила четири 

ученика.Републичко такмичење је одржано 29. 4. 2017. у ОШ ”20. Октобар” на 

Новом Београду, где смо имали једног представника и освојили трећу награду. 

 Како на општинском тако и на градском  и републичкомтакмичењу 

наши ученици су заблистали. Резултати су дати у табели која следи.  

У мају, наша школа је учествовала на Архимедесовом турниру 

основних школа. Турнир је одржан, као и сваке године у Хемијско-прехрамбено 

технолошкој школи на Бановом Брду. На овом такмичењу учествује по један 

ученик од 4. разреда до 8. разреда. Нашу школу предстаљали су следећи 

ученици: 

1. Исидора Влајковић, 4. разред 

2. Александар Џуџевић, 5. разред 

3. Никола Лазић, 6. разред 

4. Михајло Мирковић, 7. разред 

5. Владимир Вучковић, 8. разред  

Вођа екипе је наставник математике, Јасна Благојевић. Школа је од 106 школа 

из целе Србије, колико је учествовало на овом турниру, заузела 9.место и 

освојила II награду. Појединачно, ученица 4.разреда, Исидора Влајковић је 

добила похвалу, ученик 6.разреда, Никола Лазић је добио 2.награду, и ученик 

8.разреда, Владимир Вучковић је добио похвалу. 

Математичко такмичење „Мислиша 2017“ је организовано 9. марта 2017. 

године. На такмичењу  је учествовало  221 ученик  од II до VIII разреда 

(табеларни приказ по разредима). 

разред II III IV V VI VII VIII 

број 

учесник

а 

63 47 36 35 19 12 9 
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Постигнути резултати на такмичењу „Мислиша 2017ʼʼ су следећи: 

● Похвалу је освојило 16 ученика (по разредима II – 6, III – 3, IV – 3, V – 1, 

VI – 3, VIII - 1) 

● Треће место је освојило 2 ученика - Крацановић Реља,  Лазић Никола  

● Друго место је освојио 1 ученик - Ђургуз Ђорђе 

● Прво место oве године нико није освојио 

Похваљени су следећи ученици:  

2. разред - Балаћ Кристина, Грујић Огњен Вук, Зердо Катарина, 

Ковачевић Душан, Павловић Филип, Пурић Ника 

3. разред - Лазаревић Димитрије, Симић Андрејас, Славковић Вишња 

4. разред - Шевић Наталија, Шкопеља Душан, Дрезгић Сава 

5. разред - Петровић Урош 

6. разред - Маринковић Вук, Нешковић Милан, Станојевић Михајло 

8. разред - Вучковић Матеј 

Сви похваљени и награђени ученици су добили књиге. 

 Поред такмичења „Мислиша 2017” организовано је и такмичење 

,,Кенгурбез граница” 16. марта 2107. године. На овом такмичењу учествовало је 

40 ученика од 2.до 8.разреда. Ученица другог разреда Катарина Зердо je 

освојила прво место, а у супер финалу је заузела друго место.Ученик другог 

разреда Феђа Теофиловић добио је похвалу, као и ученик трећег разреда 

Димитрије Лазаревић. 

 

Српски језик  

 

Поред такмичења у организацији Министарства,где су наши ученици 

остварили добре резултате, који су приказани у табели која следи, наши 

ученици су учествовали и на другим такмичењима у области српског језика и 

културе.  

На такмичењу рецитатора млађих разреда, успех су постигли следећи 

ученици:  

Похваљени су: 

1. Данило Лазић 1/4-"Био једном један лав",Душан Радовић 

2. Милена Неранџић 1/5-"Заљубљене патике",Ђорђе Радишић 

3. Душан Ковачевић 2/1-"Рекоше ми буди",Љубивоје Ршумовић 

4. Анамарија Антонопулос 3/1-"Ветар",Недељко Попадић 

Два прва места додељена су: 

1. Катарина Антонопулос 2/3-"Освајање среће",Душаан Радовић 

2. Клара Цветковић 4/1-"Где је Цица",Милован Данојлић 

Наша школа је освојила другу и трећу награду на општинском такмичењу 

рецитатора. 
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Школско такмичење рецитатора старијих разреда је одржано у марту. Пласман 

за општинско такмичење имале су Јана Молдвај 6/4 и Јована Бурза 6/2. 

У Оквиру пројекта „Оштро Перце 2016/2017“ организовано је 

међушколско такмичење. 

Награђени су следећи ученици: Николас Бертолоти 5-1 - Најоштрије 

Перце за приказ, Лазар Бабић 5-4 и Јован Милосављевић 5-4 - Најталентованије 

Перце за мултимедијални приказ, Паола Игњатовић 5-1 – Најоштрије Перце за 

насловну страну књиге, Анђела Јовев 5-3 – Најоштрије Перце за плакат књиге. 

Ликовна култура 

Из предмета ликовна култура колеге су слале радове на конкурс за  

''Нaјчуднију књигу на свету'', али наши ученици нису прошли на даље 

такмичење. Школски конкурс за најбољу карикатуру ученици су успешно 

реализовали, а највише су се истакли Јаков Планојевић 6-3,Миа Бабић 5-1, 

Милош Ранђић 6-3 и Андрија Лукавац 6-1. 

31.маја на конкурсу ''Мали Пјер'' у сали Општине Врачар изложени су радови 

наших ученика Маше Бркановић, Саре Булатовић, Теодоре Ракић и Сташе 

Станковић, ученице 5-2. Радови су похваљени. 

 

 

 На конкурсу „ Живот и дело Светог Саве“ 3. награду су освојиле Марија 

Манојловић 5-3 и Анђелија Манојловић 5-3 

 

Музичка култура 

 

Општинско такмичење најраспеванијих одељења основних школа Врачара 

1.место одељење 4-2 

 

Градско такмичење најраспеванијих одељења  

одељење 4-2 је освојило 2.место према оцени дечјег жирија и похвалу према 

оцени стручног жирија. 

 

Општинско такмичење за најбољег диџеја  

 

1.место Јанко Кустурица 6-1 

 

Општинско такмичење „Златна сирена“ 

 

1. местоНикола Лазић у жанру забавне дечије песме 

1.место Дрина Грубер у жанру забавне дечије песме,  

1.место Голубовић Тара у жанру народне песме  

 

1. место Валентина Томић и Голубовић Тара, дует, у жанру класичне соло песме 

 2. место Премовић Ива, Марковић Јана, Ђорђевић Невена. 

3. место Ника Пурић, Коста Бенић, Јана Татић и Јана Премовић. 

 

Градско такмичење „Златна сирена“ 
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1. место Тара Голубовић, жанр народне домаће песме  

1. местоДрина Грубер, жанр дечије забавне песме 

2 .место Тара Голубовић и Валентина Томић, дует,  жанр класичне соло песме 

 

Никола Лазић, ученик 6. разреда забавном дечјом песмом “Диван дан“- Дејана 

Цукића, освојио је специјалну 1. награду на градском такмичењу. 

 

 

Физичко васпитање 

 

У школској 2016/2017. години ученици наше школе узели су учешће на 

бројним такмичењима и спортским манифестацијама. 

Такмичења су одржана на више нивоа, према календару одржавања  

система школских спортских такмичења Града Београда-Спортиш.Најпре су 

одржана школска такмичења из свих спортских игара (Кошарка, Одбојка, 

Рукомет, Мали фудбал), као и из индивидуалних спортова (Стони тенис, 

Пливање, Шах, Бадминтон, Атлетика, Бициклизам ) , најбоље екипе као и 

најбољи појединци представљали су школу на општинским и градским 

такмичењима. 

Школско такмичење у стоном тенису одржано је крајем септембра и 

почетком октобра месеца и то у појединачној конкуренцији и 

паровима.Такмичењу се одазвао велики број ученика и ученица,сви учесници 

јавно су похваљени, а посебно ученици одељења 5-1, најбољи појединци 

обезбедили су учешће на општинском такмичењу. 

На првенству Општине Врачар у Кошарци у конкуренцији 7. и 8.  разред 

дечаци   ОШ „ Светозар Марковић“ освојила је треће место: 

На првенству Општине Врачар у Кошарци у конкуренцији 5. и 6.  разред 

дечаци ученици наше школе освојили су треће место. 

На првенству Општине Врачар у Малом фудбалу у конкуренцији 5. и 6. 

разред дечаци,   екипа наше школе освојила је треће место . Ученици 7. и  8. 

разреда дечаци освојили су прво место и остварили право учешћа на градском 

такмичењу. 

На првенству Општине Врачар у Одбојци у конкуренцији 5. и 6. разреди 

девојчице , освојено је треће место, на истом турниру у конкуренцији 5. и 6. 

разреди дечаци, освојено је четврто  место. 

На првенству општине Врачар у Атлетици,одржаном 9. Маја на стадиону 

„Рајко Митић“, учествовали су ученици и ученице у свим конкуренцијама, 

најбољи појединци остварили су право учешћа на градском такмичењу 

одржаном сутрадан на истом стадиону, и то:Марко Ђурђевић ( 8. Разред )-

кугла,Ања Грубер ( 8. Разред )-кугла, Милица Кецман ( 8. Разред )- скок у даљ, 

Катја Грубер (7. Разред )- 300 м.; Милица Вуковић ( 7. Разред )-600м и Вања 

Богдановић (7. Разред )-100 м.Ученица Вања Богдановић освојила је четврто 

место на градском такмичењу у дисциплини 100м. 

На отвореном првенству у Орјентирингу одржаном у спомен парку 

Шумарице у Крагујевцу учествовали су ученици осмог разреда. 

На Београдском Маратону ове године узели су учешће ученици од петог 

до осмог разреда, истрчали су трку задовољства. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 
ОПШТИНСКА 

ТАКМИЧЕЊА 
3. место 2. место 1. место 

Математика  3.разред 

Вишња Славковић  

Mарко Неговановић  

4.разред 

Нађа Ристић  

Видан Цивкароски  

Огњен Остојић  

Дуња Зрнић  

5.разред 

Александар Џуџевић  5-1 

Ђорђе Ћургус 5-4 

Филип Марковић 5-1  

6.разред 

Милош Ђуровић 

7.разред 

Михаило Марковић 7-1 

8.разред 

Владимир Вучковић 8-2 

 

3.разред 

Предраг Марковић  

Мина Вуњак 

4.разред 

Душан Шкопеља  

Анђела Јоцовић  

Исидора Влајковић  

Наталија Шевић  

5.разред 

Стефан Терзић 5-1 

6.разред 

Михаило Станојевић 6-3 

 

8.разред 

 

Матеј Вучковић8-2 

3.разред 

Димитрије Лазаревић 

Андреас Симић 

5.разред 

Урош Петровић 5-1 

6.разред 

Никола Лазић 6-1 

Математика –такмичење „Мислиша“ 
Похвале 3. награда 2. награда 

2. разред - Балаћ Кристина, Грујић Огњен 

Вук, Зердо Катарина, Ковачевић 

Душан, Павловић Филип, 

Пурић Ника 

3. разред - Лазаревић Димитрије, Симић 

Андреас, Славковић Вишња 

4. разред - Шевић Наталија, Шкопеља 

Душан, Дрезгић Сава 

5. разред - Петровић Урош 

6. разред - Маринковић Вук, Нешковић 

Милан, Станојевић Михаило 

8. разред - Вучковић Матеј 

•  

Крацановић Реља,  

Лазић Никола 

Ђургус Ђорђе 5-4 

ОПШТИНСКА 

ТАКМИЧЕЊА 
3. место 2. место 1. место 

Српски језик 

граматика 
 

Нађа Нејковић 5-1 

Тијана Јолић 5-4 

Лена Пинџо 6-3 

Лука Милајић 8-3 и 

Урош Петровић5-1 
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Милица Ристић 8-2 

 
Српски језик –

књижевна 

олимпијада 

Анастасија Пејовић  8-2 

Александра Дурђевски-

директан пласман на 

окружно 

  

Физика Јеловић Ива 7-1 СтанојевићМихаило 6-3 Милутиновић Андреја 6-

3, Никола Лазић 6-1 

Владимир Вучковић 8-2 

Матеј Вучковић 8-2 

 
Хемија Вучковић Матеј 8-2 

 

 

Михаило Марковић 7-1 

Петровић Теодор 8-2 

Милајић Лука 8-3 

 

Ђорђе Ножанић 7-3 

Вучковић Владимир 8-2 

 

Енглески језик Општинско такмичење је ове године било спорно, те је Друштво за стране језике 

одлучило да сви ученици са општинског имају пласман на градско такмичење. 

Историја Ђорђе Ножанић 7-3   
Географија Андреа Јаковљевић 72  

Нина Милутиновић 71 

Мила Кресоја 72 

Душан Ђурић 8-2 

Марко Ђурђевић 8-3 

 

 

 

Биологија  Исидора Обрадовић 5-4                                                    

Никола Лазић 6-1                                                      

Лука Милајић 8-3 

Нађа Шупић 6-4  

 Лена Пинџо 6-3 

 
Шпански језик Миа Мишковић 8-2 и 

Никола Недељковић 8-2  

 

 Софија Јаковљевић 8-1  

 Ања Живковић 8-2  

 
Француски језик   Милица Ристић 8-2  
Техничко и 

информатичко 

образовање 

 Ђорше Катанић 5-1  

Информатика и 

рачунарство 
Владимир Вучковић 8-2  

Константин Вучковић 8-2 

  

ГРАДСКА 

ТАКМИЧЕЊА 
3. место 2. место 1. место 

Српски језик   Нађа Нејковић 5/1 

 Урош Петровић 5/1 

Тијана Јолић 5/4 

Лена Пинџо 6-3 

Лука Милајић8-3 

математика  Александар Џуџевић 5-

Никола Лазић 6-1 

Владимир Вучковић 8-2 

Матеј Вучковић 8-2 

4. Разред 

Исидора Влајковић  

Михаило Станојевић 6-3 

физика Милутиновић Андреја 6-3 

СтанојевићМихаило 6-3 

 

Владимир Вучковић 8-2 

Матеј Вучковић 8-2 

 

хемија  

Вучковић Владимир 8-2 

 

Ђорђе Ножанић 7-3 и  

Михаило Марковић 7-1 

 

Милајић Лука 8-3 
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биологија  Лена Пинџо 6-3 

Лука Милајић 8-3 

Нађа Шупић 6-4 

Енглески језик Елена Гошњић 8-2 Милица Миливојевић 8-1 

 

 

Шпански језик Миа Мишковић 8-2  

Никола Недељковић 8-2  

 

 Софија Јаковљевић 8-1  

 Ања Живковић 8-2  

 
Француски језик  Милица Ристић 8-2  
географија Марко Ђурђевић 8-3   
Информатика и 

рачунарство 
Владимир Вучковић 8-2  

Константин Вучковић 8-2 

 

  

РЕПУБЛИЧКА 

ТАКМИЧЕЊА 
учешћа похвале награде 

математика   Никола Лазић 6-

1,3.награда 
физика   Никола Лазић 6-1, 

1.награда 

Матеј Вучковић 8-2, 

2.награда 
хемија   Милајић Лука 8-3 ,2. 

награда 
Српски језик Лука Милајић8-3   
Енглески  језик    
Шпански језик Миа Мишковић 8-2  

Никола Недељковић 8-2  

Софија Јаковљевић 8-1  

Ања Живковић 8-2  

 

 

  

Француски језик Милица Ристић 8-2   
биологија Лука Милајић 8-3   

5. ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА И ИЗОСТАНЦИ 

5.1 Дисциплина ученика 

Од 741 ученика њих 726(98%) је имало примерно владање, 12(1,6%) 

ученика врлодобро владање, добро, задовољавајуће и незадовољавајуће владање 

имају по један ученик. Разлози са смањивање оцене су непримерено 

понашањеученика у школи и неоправдано изостајање.Током првог полугодишта 

изречено су укупно 58 васпитних мера (23 опомена разредног старешине,30 

укора разредног старешине и 5 укора одељенског већа. У другом плугодишту 

изречене су  укупно 52  васпитне мере( 26 опомена одељенског старешине, 20 

укора одељенског старешине и 4 укора одељенског већа), као и 3 дисциплинске 

мере( 2 укора директора и строги укор наставничког већа).Смањење оцена из 
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владања  је изведено поступно, након  појачаног васпитног рада са ученицима и 

изрицања васпитних мера. Такође, спроведена су три  васпитно-дисциплинска 

поступка, након чега су изречене васпитно-дисциплинске мере- укор директора 

и укор наставничког већа. 

оцене из владања по разредима 

 

 
Примерно 

5 

Врлодобро 

4 

Добро 

3 

Задовољавајуће 

2 

Незадовољавајуће 

1 

I-IV 374 0 0 0 0 

Пети 

разред 
110 0 0 0 0 

Шести 

разред 
93 3 0 0 0 

Седми 

разред 
80 3 0 0 1 

Осми 

разред 
69 6 1 1 0 

укупно 726 12 1 1 1 

5.2. Изостанци ученика  

Број оправданих изостанака ученика мањи је у односу на прошлу 

школску годину.Наши ученици су направили укупно 43055 оправданих  

изостанака, што значи да просечан број изостанака по ученику, када га 

одредимо према броју оправданих, износи58,1(прошле године је износио67,6). 

То даље значи да су ученици у просеку одсуствовали нешто мање од две  радне 

недеље. Из табеле се види да је број изостанака доста  мањи у млађим 

разредима, што упућује на закључак да се у старијим разредима одсуствује и из 

неких других разлога, изузев болести. 

 
одељ. 

бр.ученик

а 

Oправдан

и 

изостанци 

Неоправдан

и изостанци 
Просечан број 

изостанака 

Први разред I-1 30 675 0 22,5 

  I-2 23 416 0 18,1 

  I-3 24 567 0 23,6 

  I-4 30 676 0 22,5 

  I-5 22 557 0 25,3 

Укупно:   129 2891 0 22,4 

Други разред II-1 18 635 0 35,3 

  II-2 21 450 0 21,4 

  II-3 23 716 0 31,1 

  II-4 25 629 0 25,2 

Укупно:   87 2430 0 27,9 
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Трећи разред III-1 28 945 0 33,8 

  III-2 30 707 0 23,6 

  III-3 25 641 0 25,6 

Укупно:   83 2293 0 27,6 

Четврти разред IV-1 26 485 0 18,7 

  IV-2 24 778 0 32,4 

  IV-3 25 630 0 25,2 

Укупно:   75 1893 0 25,2 

Млађи 

разреди: 
  374 9507 0 25,4 

 

Пети разред V-1 25 1996 13 80,4 

  V-2 26 1798 15 69,7 

  V-3 31 2083 0 67,2 

  V-4 28 2093 24 75,6 

Укупно:   110 7970 52 72,9 

Шести разред VI-1 26 1904 11 73,7 

  VI-2 23 2482 20 108,8 

  VI-3 24 1630 8 68,3 

  VI-4 23 1906 83 86,5 

Укупно:   96 7922 122 83,8 

Седми разред VII-1 29 3092 45 108,2 

  VII-2 27 2760 68 104,7 

  VII-3 28 3432 290 132,9 

Укупно:   84 9284 403 115,3 

Осми разред 
VIII-

1 
27 2829 223 113,0 

  
VIII-

2 
26 2793 68 110,0 

  
VIII-

3 
24 2750 102 118,8 

Укупно:   77 8372 393 113,8 

Старији 

разреди: 
  367 33548 970 94,1 

            

Школа:   741 43055 970 59,4 

 

 

Напомена: Просечан број изостанака у табели  израчунат је у односу на укупан 

број оправданих и неоправданих изостанака.  

У односу на прошлу школску годину, број неоправданих изостанака је 

ове године  повећан (прошла година1,1 неоправдани изостанак по ученику, ове 

1,3), али је и даље  у односу на претходне године(пре пет година4,15 по 

ученику), евидентно мањи.То је још један доказ да је добро да је дошло до 

промене  Правилника о оцењивању владања ученика.Примећено је да су 
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ученици пре неколико година доста олако схватали неоправдане изостанке 

пошто се померила граница за смањивање оцене из владања, што се  прошле и 

ове школске године променило. Број неоправданих изостанака је у  седмом и 

осмом разреду највећи, те је и то један од разлога изрицања васпитних мера.У 

циљу покушаја  превазилажења овог проблема договорено је да се чешће 

контактирају родитељи ученика и то чим одељенски старешина констатује да 

ученик није у школи, уколико није обавештен о евентуалном разлогу 

изостајања.Овом проблему ће се и убудуће посвећивати велика пажња а у 

превазилажењу ће сигурно допринети и постојећи Правилник о оцењивању, који 

прописује правовремено опомињање и обавештавање родитеља о недолажењу 

ученика у школу. 

7. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ И САРАДЊА СА 

ОБРАЗОВНИМ, ЗДРАВСТВЕНИМ И ДРУГИМ УСТАНОВАМА 

-    У оквиру програма Професионалне оријентације реализовано је 

тријажно анкетирање ученика о интересовањима и опредељености за 

наставак школовања и две групне посете Центру за информисање и 

саветовање при НСЗ  као и део активности из програма ПО на часовима 

редовне наставе.  

- Реализује се програм Креативни рад са децом на превенцији злоупотребе 

психоактивних супстанци у одељењу 4/2.   

- Настављано је факултативно учење кинеског језика и то у одељењима 4/1 и 

4/3, при чему је 4/1 укључено цело и заједно са учитељицом што се показало 

као веома добро решење.  

- У сарадњи са Домом здравља Врачар, обављени су систематски прегледи 

ученика по плану. Предавања о болестима зависности и полно преносивим 

болестима за ученике осмог разреда реализована су 2. 12.. Гост –предавач је 

била Љубица Дошен, иначе члан спољашње заштитне мреже школе за борбу 

против насиља.    

- У одељењима 5/2 и 5/4 одржано је предавање из области безбедности у 

саобраћају.  

- У сарадњи са тимом МУПа, у новембру су одржана предављња за ученике 

старијих разреда.Теме су биле следеће: за шесте разреде - Безбедност 

ученика, за седми разред Вршњачко насиље, а за осме Електронско насиље. 

Предавања за ученике петог разреда су померена за друго полугодиште.  

 

- Од 7. до 9. новембра реализована је хуманитарна акција  „Два слаткиша за 

два пакетића”. Прикупљени слаткиши су били намењени  намењен деци 

ОШ „Бранко Пешић”  која и деци и члановима   удружења „Добра вила за 

вас” које помаже болесној и социјално угроженој деци. 

- 24. јануара је у школи снимана емисија о коришћењу и злоупотреби 

интернета код деце основношколског узраста. У снимању су учествовали 

ученици трећег и седмог разреда.  

- Ученици старијих разреда су организовано посетили Фестивал науке и 

Сајам образовања.  

- У децембру је одржан'' Новогодишњи базар''  у холу школе . Ученици од 

првог до осмог разреда продавали су своје радове, колаче и разне 

рукотворине направљене у сарадњи са својим наставницима ликовне 
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културе и разредним старешинама. Сав приход биће употребљен за 

опремање школе.   

- 24. децембра одржан је и традиционални Новогодишњи базар у 

просторијама ГО Врачар,  на којем је учествовало осамдесетак ученика од 

другог до осмог разреда. Догађај су посетиле и баке, деке и случајни 

пролазници који су путем флајера и плаката сазнали за исти. На 

штандовима су  деца по симболичним ценама продавала своје рукотворине, 

од новогодишњих украса, честитки, разних фигурица, цртежа, прекоколача, 

кифлица, пита, до накита. У пријатној атмосфери двочасовног дружења, 

показали су своју креативност, солидарност и жељу за радом. 

- 25. децембра је реализовано предавање о променама у пубертету и личној 

хигијени за девојчице 6. разреда.  

- Ученици наше школе, су ове школске године, први пут учествовали на 

литерарно-ликовном конкурсу „Оштро перце”, а у оквиру истоименог 

пројкета Друштва библиотекара Србије. Заједничка тема, како литерарног, 

тако и ликовног стваралаштва, била је „ Зашто волим школску библиотеку”. 

-  5. маја реализовали смо програм “Учимо  се одрживом развоју у српским 

школама”. Ученици од шестог до осмог разреда су учествовали у 9 

интерактивних радионица заснованих на видео игрицама на теме Енегрија, 

Вода и Отпад као и на 10 предавања уз  мултимедијалне презентације које 

су за ову прилику  биле организоване на пројекцијама великих формата у 

свечаној сали школе.  Сви учесници су имали прилику да се упознају са 

ресурсима воде и енергије које сваки појединац троши у свакодневном 

животу и на тај начин израчунају сопствени отисак који узимају из локалног 

окружења, изражен у литрима воде и киловат часовима потребним за 

производњу тих предмета. 

- Од септембра 2016. године до јуна 2017. године ученици II₂ били су 

укључени у пројекат ,,Пут кроз Европуˮ заједно са одељењима II₃ и II₄. 

Пројекат је реализован на часовима ликовне и музичке културе и часовима 

одељењске заједнице. Сви ученици другог два су учествовали у пројекту и 

били веома активни. Сваки ученик је имао свој пасош и карту Европе. 

Поједини родитељи су преузели на себе помоћ у виду набављања потребног 

материјала и складиштења ученичких радова.Евалуација пројекта је 

извршена завршном изложбом 22. јуна 2017. године у холу наше школе 

- Светозарци за другаре из основне школе „Душан Дугалић“ 

На иницијативу Сосиете женерал банке која  покренут реализован је  

пројекат  за децу са посебним потребама основне школе „Душан Дугали“. 

Пројекат је подразумевао повезивања    више субјеката на нивоу општине, а 

у циљу припреме и извођења поклон представе за ученике основне школе 

„Душан Дугалић“. У реализацију пријекта били су укњучени: Марина 

Радовановић, библиотекарка школе „Светозар Марковић“, учитељица 

Снежана Сићовић и одељење 2/3, Друга економска школа и професорка 

српскпог језика Ђина Костић. Најпре је изабран најбоњи сценарио ученика 

Друге економске школе, а затим су израђиване лутке за представу. 

Извођење представе поверено је ученицима 2/3 основне школе „Светозар 

Марковић“. Луткарска представа „Патињци и вилењаци“ изведена је 17. 

маја, у дворишту основне школе „Душан Дугалић“. за свих 90-торо ученика. 
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Пројекат је имао изузетну завршници јер је доприне развијању емпатије 

заједнице за децу са проблемима у развоју. 

- У току школске 2016/2017. године поново смо били школа вежбаоница 

Учитељског факултета за методику ликовне културе. Пробни и испитни 

часови студената одржавани су у свим одељењима млађих разреда током 

девет недеља. Искуство и менторство учитеља је било драгоцено 

студентима, који су држали часове. 

- Током школске 2016/2017. четири студента Учитељског факултета је било 

на завршној континуираној пракси у другом разреду, у трајању од 5 недеља. 

Неколико студента прве, друге и треће године присуствовало је часовима у 

првом и четвртом разреду, како би направили снимке тих часова. 

- Настављена је и сарадња са Одељењем за психологију Филозофског 

факултета. Реализована је практична настава из предмета Ментално 

тестирање деце 

- Сарадња са ПУ Врачар је реализована  кроз трибине које су у вртићима 

држали и водили чланови Стручног већа учитеља, педагог и психолог. Циљ 

трибина је био да будућим ђацима наше школе, њиховим родитељима и 

васпитачима представимо школу, колектив и све оно што их од следеће 

школске године  очекујеу школи.  

- организоване су завршне приредбе и изложбе одељења млађих разреда 

 

 

 

 


