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1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

У односу на претходну школску годину коју смо започели и окончали у 

отежанм условима због радова унутар зграде који су остали незавршени, почетак 

школске 2017/18. године дочекали смо у доста бољим условима уз неколико 

проблема који су остали нерешени, а то су неуређена зборница, нeдостатак видео 

надзора, недостатак огласног простора, завеса у неким учионицама, недостатак 

опреме у рачунарском кабинету, немонтирана техничка опрема из пројекта 

Развионица. 

  Реновирање велике фискултурне сале  је завршено у јуну 2017, тако да се 

од почетка ове године сала користила. Међутим, остало је још радова које треба 

завршити да би сала била у потпуности функционална – постављање рипстолова, 

заштита радијатора, боље осветљење. У току септебра појавиле су се и покотине на 

зиду сале, као последица радова на надоградњи. Иако је сала безбедна за 

коришћење, ови недостаци се морају отклонити па нас очекује нови пројекат 

санације. Од свих наведених недостатака, у току године отклоњен је проблем 

недовољне расвете постављањем великих панела за расвету.  

    Током октобра је делимично уређен простор зборнице за наставнике –

постављени су столови, ормарићи, столице, и велики огласни пано. У току године 

постављени су каблови за интернет и телевизију, монтиран је радни сто за 

рачунаре. Набавили смо и заленило за терасу на коју се излази из зборнице, али да 

бисмо могли да је користимо недостаје намештај.  

    У новембру је, уз финансијску подршку општине Врачар,   поново постављен 

видео надзор у школи, који је у време радова на надоградњи био демонтиран.  

Школски простор покривен је надзором са 18 камера распоређених на свим важним 

и ризичним местима. Видео надзор је радио месец дана да би се рутер покварио па 

смо једно време поново били без камера. Рутер је замењен почетком другог 

полугодишта и све камере су поново пуштене у рад. У холу школе постављен је 

екран који емитује сигнал са камера. Очекује се и повезивање видео надзора са 

централом МУП-а што ће омогућити бољу контролу збивања у школи и школском 

дворишту у време када нема наставе.    

Остало је још неколико учионица у које треба поставити завесе –кабинети за 

стране језике и један кабинет српског језика. Набавку завеса помогли су родитељи 

на иницијативу Савета родитеља.  

    Технички пријем зграде још није завршен због старих и дотрајалих  електричних 

инсталација у старом делу зграде због чега ни противпожарна полиција не може да 

да сагласност да је објекат у целини безбедан. Са овим проблемом упознати су 

извођачи радова, ЈУП и друге надлежне институције. Потребно је да се ураде два 

нова велика пројекта за које школа мора тражити средства –замена електричних 

инсталација у старом делу објекта и санација фискултурне сале.  
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5.11. одржана је обавезна провера знања запослених о заштити од пожара. Обуку и 

проверу је реализовала фирма Меријен. Лифт смо користили од другог 

полугодишта.  

Да бисмо имали комплетно уређен школски простор, остало је да се уради 

следеће: кречење и сређивање канцеларија, опремање информатичког кабинета, 

комплетно сређивање школског дворишта и кошаркашког терена, реконструкција и 

замена ограде око школског дворишта која је ниска и недовољно безбедна, замена 

дотрајалог намештаја новим, реновирање тоалета у старом делу зграде. 

Кабинет за наставу информатике није био опремљен рачунарима за почетак 

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

Лаптоп рачунари, предвиђени да се користе у настави, били су привремено 

постављени у кабинет за информатику за потребе наставе овог предмета. Опрема за 

кабинет информатике  је стигла у јануару и  користила се у другом полугодишту.  

У другом полугодишту, средствима општине Врачар, постављени су каблови и 

уређаји за пренос интернет сигнала на сва три спрата.  

Школа се од другог полугодишта укључила у пројекат Ес дневник. До краја 

школске године евиденција је вођена паралелно –у писнаим и у електронским 

дневницима. Организована је интерна обука за рад на  рачунару и за коришћење 

апликације Ес дневник. Намеревамо да од следеће школске године у потпуности 

пређемо на електронске дневнике.  

И даље није монтирана сва опрема коју је школа добила у пројекту 

Развионица. У кабинету физике и хемије прикључена је струја на ранодм столу за 

огледе и вода у кабинету за хемију.  

У овој школској години уписали смо четири одељења првог разреда, са 

укупно 112 ученика. Са порастом броја ученика првог разреда порасле су и потребе 

за услугама продуженог боравка. Ове године, због великог броја ученика првог 

разреда, у школском боравку смо формирали 2 групе првака и једну бројну групу 

ученика другог разреда. Рад у боравку  се ове године одвијао у две смене, а не у три 

како је био случај прошле године. За рад у боравку, уредили смо простор старе 

библиотеке и тиме добили једну лепу и довољно пространу учионицу за ученике у 

боравку. Радно време боравка усклађено је са потребама родитеља (од 7 00 до 18 

00).  

 

 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

  Људски ресурси школе су веома добри, будући да је настава у потпуности стручно 

заступљена.  У школи је радило 53 наставника. Од тог броја, четири наставника 

разредне наставе је са вишом стручном спремом (VI степен), а 49 наставника са 

високом. Персоналних промена у односу на претходну годину је било мало. 

Наставница српског језика Дубравка Матовић је отворила је дуже боловање и  на 
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њено место је дошла Јелена Симовић, проф. српског језика. На 40 % часова 

техничког и информатичког образовања промљена је Данка Мрдак. За рад у 

школском боравку је ангажована Бранислава Бајић, проф.разредне наставе.  

     Процедура избора директора школе окончана је у октобру сагласношћу 

Министра просвете на избор Иване Оролицки на место директора. Ивана 

Оролицки, психолог,  обављала је улогу вршиоца дужности директора од априла 

2017.  и била једини кандидат на конкурсу за директора.  

 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

 

Свечани пријем првака је организован 1. септембра у школском дворишту. 

Будући прваци су са својим родитељима одгледали  представу „Сам у кући“ у 

извођењу ПАНтеатра и  наступ хора млађих разреда.  Ученици су и ове године 

добили поклон пакете од ГО Врачар.   

Дан школе, 20. октобар обележен је приредбом у новој вишенаменској сали 

школе. Догађај су својим присуством увеличале бројне званице – представници 

општине, директори школа.    

Екскурзија ученика осмог разреда спроведена је  од 28.9. -31.10.  2017. 

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

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

екскурзију је ишло 73 ученика са старешинама одељења 8. разреда. Програм 

путовања је у потпуности остварен уз обилазак манастира Жича, што није било 

планирано.  У извештају вође пута Иване Томашевић констатовано је задовољство 

услугом агенције и водича, особљем хотела, храном, ангажовањем лекара а 

незадовољство хигијенским условима. Већина ученика се пристојно понашала за 

време екскурзије. Није било већи проблема. Извештај је разматран и усвојен на 

седници Школског одбора.  

Школску славу „Светог Саву“ обележили смо верским обредом и 

свечаним програмом у  новој вишенаменској сали школе. Присутстовали су 

углавном ученици млађих разреда, један број родитеља и чланови колектива, 

Школског одбора, Савета родитеља.   

Спољашње вредновање школе је обављено 14. и 15. новембра 2017.год.  У 

целини, оценом 4 оцењене су области Етос, Организавија рада и руковођење као и 

Ресурси. Добрим оценама (3) оцењене су и области Постигнућа ученика и Подршка 

ученицима. Школски програм и Годишњи план рада школе треба дорадити тако 

буду у већој мери усмерени на задовољење различитих потреба ученика. У области 

Настава и учење потребно је радити на прилагођавању наставе образовно-

васпитним потребама ученика и поступцима вредновања тако да буду у функцији 

даљег учења.  У сумарној оцени стоји да је школа остварила 83,33,% свих 

стандарда укључујући 80 % стандарда кључних за вредновање. Општи квалитет 

рада школе оцењен је оценом 3 (просек свих показатеља је 3.3). Директорка школе 
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је констатовала да је у овом тренутку оцена сасвим задовољавајућа, да је комисија 

добро препознала снаге слабости и потребе за унапређивањем и да је школа добила 

јасне смернице за унапређивање рада.  Са извештајем о спољашњем вредновању 

упознати су Наставничко веће, Школски одбор и Савет родитеља. На основу 

извештаја комисије која је вредновала рад школе, сачињен је акциони план за 

унапређивање рада по областима. Највише активности предвиђено је за 

унапређивање области Настава и учење.  

       Редован инспекцијски преглед обавила је инспекторка Весна Загорац и то 

8.1.2017. Школи није  наложена ниједна мера. Истог дана је обављен и ванредни 

преглед поводом представке која  се односила на догађај од 26. 10. када је ученик 

из боравка оборио колица са бебом за време слободних активности реализованих у 

парку. У поступку је преиспитана одговорност учитељице и утврђена повреда у 

вођењу евиденције у дневнику рада за коју је изречена опомена.  

 

Пробно тестирање за завршни испит реализовано је 13. и 14. априла 

2018.године у две фискултурне сале. Испит је организован у два дана, првог се 

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

приступило 68 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 31.5.2018.године а за остале 

ученике 14. 6. 2018.године. 

Традиционална шетња матураната улицама Врачара организована је 

1.6.2018.године. 

Завршни испит полагао се од 18. до 20. јуна. Полагање је организовано у 

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

неправилности. На завршни испит изашли су сви ученици, њих 81. 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 12.03  (односно 7.82 поена за упис), из српског 

језика 13.6  (8.88), а на комбинованом тесту 13, 05 (9.14 поена за упис). Резултати 

су слабији у односу на претходну школску годину што је  тенденција на државном, 

градском и општинском нивоу. 

Просек поена за упис на основу завршног испита био је 22,11. Просечан број 

бодова ученика на основу школског успеха био је 63,63 док је просечан број 

укупних поена за упис износио 85.74 поена што је доста 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. 
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 Највећи број ученика је уписао гимназије, 44 ученика (21 друшвено-језички 

смер,16 природно-математички, 7 општи и 1 филолошку). У средње стручне школе 

се уписало 24 ученика, од тога само један у трогодишњу. Једанаест наших ученика 

је ове године уписало приватне средње школе. 

Свечана прослава Мале матуре одржана је 26. 6. 2018. у клубу ТСЦ  

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

У овој школској години уписали смо четири одељења првог разреда, са 

укупно 112 ученика. Са порастом броја ученика првог разреда порасле су и потребе 

за услугама продуженог боравка, те смо и тражили одобрење за отварање још једне 

групе . И ове године, рад школског боравка организован је у три смене и са радним 

временом од 7 00 до 18 00 часова.  

Рад стручних органа и тимова 

      Школски одбор је одржао укупно пет састанка од чега три у првом 

полугодишту и два у другом.  На првом састанку усвојена су сва документа за ову 

школску годину –Извештај о раду школе за школску 2016/17, ГПРШ, Извештај о 

раду директора и др. и усвојени нови правилници и анекси.  Други састанак био је 

посвећен избору директора школе. На трећем састанку усвојен је финансијски 

план, план јавних набавки, извештај о попису и представљен извештај о 

спољашњем вредновању квалитета рада школе. На четвртом састанку усвојени су 

нови правилници, усклађени са Законом, финансијски изештај за календарску 

2017., Извештај о раду школе у првом полугодишту и Извештај о ревизији 

књижног фонда библиотеке. На петом састанку донесен је Школски програм за 

период од 4 године (2018.-2020.), разматрани извештаји о реализацији наставе у 

природи и екскурзија као и извештај о реализацији завршног испита.  

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. Сва стручна и одељенска већа реализовала су 

стручне теме и задатке предвиђене Годишњим планом рада школе. У првом 

полугодишту одржано је шест састанка Наставничког већа. У периоду од 1.9. 

2017. до 31.1.2018. разматрана су питања организације наставе, усклађивања 

распореда часова, организације наставе изборних предмета и ваннаставних 

активности, правила понашања, поступања школе у ситуацијама насиља, измена у 

Закону, анализа успеха. Једна седница била је посвећена упознавању са Извештајем 

о спољашњем вредновању квалитета рада школе. У другом полугодишту одржано 

je осам 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, резултатима 

постигнутим на такмичењима, извештајима о реализованим екскурзијама и 

излетима, резултатима поправних испита итд. 

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 
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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 и израде ИОП-а. Праћена је реализација завршног испита, 

као и израда новог Школског програма.  Одржана су четири састанка Педагошког 

колегијума у првом полугодишту и четири у другом. 

Актив за школско развојно планирање је ускладио развојни план са 

циљевима пројекта Развоница.  Од планираих активности на остваривању Развојног 

плана, поред самовредновања, највише времена посвећено је стварању позитивне 

социјалне климе, узимање већег учешћа ученика и родитеља у раду школе. 

Обележена је дечија недеља, родитељи првог циклуса су узели учешће у свим 

организованим активностима. Одржани су угледни и огледни часови, тим за 

стручно усавршавање направио је модел табеле како би број одржаних часова био 

прегледнији. Наставници су похађали семинаре и на тај начин развијали своје 

компетенције и омогућили квалитетнију наставу. Опрема добијена током пројекта 

Развионице се користи у настави, све учионице опремљене су рачунарима и 

повезане са интернетом чиме се осавременила настава. Унапређен је систем 

интерног информисања у школи кроз оперативно месечно планирање и 

извештавање као и систем информисања родитеља путем вебсајта. Тим је 

сарађивао са Тимом за самовредновање, Ученичким прламентом, Тимом за 

заштиту ученика од НЗЗ и осталим.   

Актив за развој школског програма одржао је три састанка у првом 

полугодишту и три у другом. Интензивно је рађено на изради новог Школског 

програма, нарочито за први и пети разред где се од ове године ради по новом 

програму наставе и учења. 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 је вредновао две области-Образовна постигнућа и 

Подршка ученицима. Израђен је план вредновања тих области и инструменти 

истраживања. Анкетирање ученика, родитеља и запослених спроведено је у првом 

полугодишту, а анализа резултата и извештај о вреднованим областима у другом 

полугодишту. Такође, рађено је  на  праћењу  реализације акционог плана за 

унапређење области Настава и учење, односно унапређивања наставног процеса, 

кроз примену приступа усмереног на ученика. Одржана су четири састанка Тима. 

Извештај о вреднованим областима је сачињен и налази се у прилогу. 

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 обиђено 90 часова, од тога 55 часова редовне 

наставе, 5 часова допунске наставе, 4 часа  додатне наставе, 6 часова секција  и 20 

часова 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, 
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појачан васпитни рад у оквиру одељенских заједница, опсервација појединих 

ученика.  

     Школски тим за инклузију је у  школској 2017/2018. години у већој мери успео 

да оствари све што је испланирао. Тим се током школске године састао седам пута. 

Пратио је и идентификовао ученике који показују тешкоће у праћењу наставе и 

учења. Велику помоћ у овом задатку тим је добио од одељењских старешина. У 

овој школској години 3 ученика раде по ИОП-2, 7 ученика по ИОП-1 и за три 

ученика је урађена индивидуализација. 

Уз помоћ родитеља, пратиоца и одељењских старешина за сваког ученика урађен је 

индивидуални план рада и додатне подршке. Такође је формиран и мали тим, чији 

је задатак да прати напредак детета. Појединачни  индивидуални планови усвојени 

су на Педагошком колегијуму, а усвајању су  претходили индивидуални разговори 

са родитељима и њихова сагласност за израду ИОП-а. Само родитељи једног 

ученика нису прихвтили рад њиховог детета по ИОП-у, сматрајући да је за тако 

нешто још  рано и исказали су неповерење у државни систем инклузије.  

Психолог школе обавила је разговор са личним пратиоцима свих ученика којима је 

потребна подршка. Мишљење тима је да су пратиоци пуно заступљени у раду деце 

на часовима и препорука је да се ученици што више осамостаљују, да неке 

активности испрате без подршке пратиоца, да их пратилац остави 15 минута 

самостално на часу, итд..., све ово у зависности од потребе сваког детета и само ако 

је у најбољем интерсу деце. 

На тиму је договорена посета часовима од старане чланова малог тима. Посете су 

реализовале Светлана Лукић у одељењу 2/2, час енглеског језика. Бранисалава 

Бајић у одељењу 2/1 и Наташа Чаушић у одељењу 2/5. Са овом праксом 

наставићемо и следеће школске године.  

Након екстерног вредновања наше школе од стране школске управе Крагујевац, 

као препорука за бољу примену индивидуализације је већа укљученост ученика у 

рад на самом часу, истицање њихових постигнућа кроз различите активности и 

треба наћи начин да се  постигнућа ученика  јасно и конкретно документују. 

Поједини чланови  Тима су у првом полугодишту присуствовали семинару 

„Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“.  Предвиђено је 

присуство и другим семинарима како би се побољшао систем подршке. 

 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 

У току школске 2017/2018. године Тим је одржао седам 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.  

 

Реализоване су активности усмерене на повећање свести и осетљивости 

према насилном понашању у вршњачком комуницирању. 
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На почетку школске године чланови Тима добили су задатак да кроз 

радионичарски рад још једном упознају наставнике са Протоколом о поступању у 

слачају насиља, злостављања и занемаривања. Ова врста активности оснажила је 

наставнике да правилно реагују у случајевима када се догоди насиље. Педагог и 

психолог су такође путем Power Point презентације одељењске старешине 

подсетили о начинима покретања појачаног васпитног рада и васпитно- 

дисциплинског поступка.  

У школи су поново постављени плакати о спољашњој и унутрашњој мрежи 

подршке. Ово се показало као одлични подсетник за ученике  да у сваком тренутку 

знају коме треба да се обрате за помоћ у решавању проблема а уједно и да прошире 

знања о врстама и нивоима насиља.  

У току школске године Тим је увидео да постоје критичне тачке у школском 

дворишту и у самом објекту које нису покривене дежурством. Тим је направио 

нови план дежурства, упознао запослене на Наставничком већу. Потпуна 

реализација Плана дежурства је изостала, циљ Тима за следећу школску годину је 

да сви запослени ефикасно дежурство схвате као одличну превентивну активност 

за смањивање и заустављање насиља. 

У сарaдњи Министарства просвете и Министарства унутрашњих послова и у 

нашој школи успешно су реализоване радионице у четвртом и шестом разреду. 

Обрађене су теме: Безбедност деце у саобраћају, Полиција у служби грађана, 

Насиље као негативна појава, Превенција и заштита деце од опојних дрога и 

алкохола, Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, Превенција и 

заштита деце од трговине људима, Заштита од пожара, као и од техничко-

технолошких опасности и природних непогода. Са овим активностима наставиће се 

и следеће школске године, с тим што је у плану да се радионице реализују и за 

ученике првог разреда. 

Тим је иницирао обележавање дечије недеље низом активности( ликовни и 

литерарни конкурс, спортски дан, Дан замене улога, Узимање учешћа  родитеља, 

баки и  деки у активностима у току те недеље, Цртање породичног стабла и 

Карикатура наставника. Током целе школске године , кроз Књигу обавештења 

јавно су похваљени ученици који су постигли значајне резултате на свим  

одржаним такмичењима; 

Тим је заједно са Ученичким парламентом помагао у организацији 

Новогодишњег базара који је био хуманитарног карактера; 

У неколико одељења волонтер- дефектолог одржала је низ радионица у циљу 

превенције вршњачког насиља(2/5, 3/1) и у старијим разредима циклус радионица у 

вези Електронског насиља(7/1,2,3,4). 

 Обележили Међународни Дан толеранције кроз низ радионица и заједничко 

дружење између ученика Арапско- Либијске и наше школе. 

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. 

 

На крају наставне године за укупно 24 ученика су изречене васпитне мере:  

11 опомене одељењског старещине, 8 укора одељењског старешине и 5 укора 

одељенског већа. Током школске године вођена су два васпитно-дисциплинска 
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поступка. И након завршетка изречену су следеће мере: два строга укора 

наставничког већа.   

 Вршњачки Тим ове школске године имао је само два састанка. Ученици су 

тешко успевали да се организују за рад у међусмени, кординатори Тима нису 

направили план активности, нити јасно поделили задужења. Предлог за следећу 

школску годину је да Вршњачки тим ради по сменама недељно и једном месечно 

да се у међусмени окупља цео тим. 

 

Редован инспекцијски надзор је обављен 1.3. 2018. по новој методологији са 

чек листама и школа није добила ниједну меру.  

Конституисан је Савет родитеља за школску 2017/2018. годину. У првом 

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

изабрана је Бојана Лилић, 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, 

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 135 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 2017/18.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, 
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 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: 

- 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. 
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Стручно веће учитеља  

Током школске 2017/2018. 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 радионица у школи и организовање пролећног базара.  

За сарадњу је била задужена Ивана Вуковић. Предшколске групе из свих 

врачарских вртића, посетиле су нашу школу и присуствовале часовима првог и 

другог разреда.  

Предшколска група вртића ,,Лепа Витас,, имала је и свој штанд на 

новогодишњем базару у нашој школи. 

Пролећни базар, намењен презентацији школе будућим првацима, одржан је 

25. априла у дворишту наше школе. Сви учитељи су имали своје штандове и са 

својим ђацима су презентовали рад у школи. 

Учитељи четвртог разреда и учитељи који ће примити следећу генерацију 

одржали су неколико радионица у вртићима. 

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  очекује у школи.  

  

 

 Стручно усавршавање у установи 

  Према програму рада Стручног већа учитеља реализовано је 10  угледних 

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

састанцима Стручног већа вршене су анализе часова. 

  

 

Током шк. 2017/18. године чланови Стручног већа учитеља са својим 

ученицима су активно учествовали у више пројеката: 

 Пут по свету 

 Успорите поред школе 

 Посета Народној библиотеци Србије  

 Посета ,,Соко Штаркуʼʼ 

 Чеп за хендикеп 

 Новогодишњи базар 
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 Пролећни базар 

 Дан вода 

 Дан шума 

 Дан без аутомобила 

 Национални дан без дуванског дима 

 Дан планете Земље 

 Хуманитарне акције 

 Акција како сачувати здравље 

 Разне спортске активности 

 Дани културне баштине 

 Дечја недеља (хор млађих разреда) 

 Концерт хора ,,Само певај̓̓̓̓̓̓
̓̓̓
 ̓̓̓ 

 Наступ хора у Божићном сеоцету 

 

Чланови Стручног већа учитеља су организацијом и дежурствима на 

различитим такмичењима (школско и општинско такмичење из математике, 

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

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

колективном и појединачном стручном усавршавању. 

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

образовању 2018.ʼʼ у организацији British Council-a, одржаног у Belexpocentru у 

Београду од 7. до 9. јуна. Тамо су се упознали са најновијим и најмодерним 

приступима и алатима у образовању. 

Учитељи четвртог разреда и учитељи из продуженог боравка похађали су 

,,Програм обуке наставника основне школе за први циклус остваривања програма 

наставе и учења оријентисана на процес и исходе учења̓̓̓̓̓̓
̓̓̓
 ̓̓̓. 

У току школске 2017/2018. године поново смо били школа вежбаоница 

Учитељског факултета за методику наставе ликовне културе. Пробни и испитни 

часови студената одржавани су у већини одељењима млађих разреда током девет 

недеља. Искуство и менторство учитеља је било драгоцено студентима, који су 

држали часове. 

Током школске 2017/2018. пет студента Учитељског факултета је било на 

завршној континуираној пракси у првом, другом и трећем 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. 

У мају и јуну реализоване су наставе у природи. Први разред је био у Грзи, 

други на Златару, трећи у Кучеву, а четврти на Дивчибарама. Реализација је 

успешно обављена.  

Школска 2017/2018. година завршена је представама.  

Током посете екстерне просветне инспекције у новембру 2017. године сви 

чланови стручног већа су били на нивоу задатка и професионално су представили 

нашу школу. 
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     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 

7грађанског васпитања. У току школске 2017/2018. 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  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, 

сарадњу  са 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.Укупно је 

одржано 8 часова.  

                - Спроводили смо пројекте “Светозарци на путу око света“ и „Оштро 

перце“и „Escape school“. 

                - Успостављали смо корелацију међу предметима  

                - 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 2017/18. 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 2018”. 

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 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 

ученик из математике) и добром успеху на такмичењима, што се види у 

приложеном извештају о такмичењима. 

Од планираних 11 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 Jaсна 

Благојевић из математике. Професорка физике, Жељка Клус је одржала угледни час 

„Сферна огледала“ у 8 разреду. И трећи угледни час одржан у октобру одржао је 
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професор информатике Ахмед Абас, „Алгоритамско размишљање кроз практичне 

примере“, у 6. разреду. У новембру су угледни час одржала је наставница 

математике „Прости и сложени бројеви“, 5.разред. У децембру су одржана 3 

угледна часа, из техничког и информатичког образовања “Подела и врсте 

грађевинских материјала, Природни грађевински материјали – својства и примена” 

за ученике 6. разреда.  Затим из биологије “Цвет, цваст (делови, једнополни и 

двополни)“за 5. разред. Наставница Снежана Јовановић Стојановић је их хемије 

одржала угледни час у 8 разреду: „Мера киселости раствора – pH вредност“, 8. 

разред (хемија). У марту су одржана два угледна часа из математике, наставница 

Александра Јовановић „Врсте четвороуглова“ у 6. разреду и наставница Јасна 

Благојевић „Квадрат бинома“ у 7. разреду. У априлу један угледни из математике 

„Површина паралелограма“ у 6. Разреду, наставница Оливера Лазаревић. И у мају 

наставница биологије Мирјана Богићевић одржала је угледни час у 7. разреду 

„Системи органа за размножавање“.  

Стручно веће естетске групе предмета 

Актив естетске групе предмета чини пет наставника: руководилац: Кристина 

Караклајић, наставник ликовне културе, два наставника физичког васпитања: Маја 

Јовановић и Милун Бандука, наставник ликовне културе Александар Јевтић и 

наставник музичке културе Кристина Будић.  

Одржано је шест састанака почев од августа 2017. до јула 2018. 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 Караклајић, 

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. 

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 . 
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Договорили смо се о успостављању што боље корелације међу предметима 

физичког васпитања и музичке и ликовне културе. 

 Угледни часови одржани су из предмета музичка култура, ликовна култура, 

и физичког васпитања. 

Угледни час из ликовне културе одржан у одељењу 5-3, наставница Кристина 

Караклајић наставна јединица била је ,,Орнамент / својства орнамента“, часу је 

присуствовао психолог и наставник ликовне културе Александар Јевтић, такође 

наставник Александар Јевтић је одржао угледни час а наставна јединица је била „“ 

Угледни час из музичке културе одржан у 5.разреду, наставна јединица била је 

,,Лудвиг ван бетовен, живот и дело“, часу је присуствовао психолог и наставница 

ликовне културе Кристина Караклајић. 

Угледни час из физичког васпитања одржан у одељењу 5-2, наставник Милун 

Бандука, наставна јединица била је ,,Пулс пре и после оптерећења“, часу је 

присуствовао психолог и наставница физичког васпитања Маја јовановић, такође и 

нставница Маја Јовановић је одржала угледни час а наставна јединица је била 

„Штафетно трчање, штафетне игре“ 

Успешно смо организовали и реализовали актуелна дешавања у школи. 

  Школска приредба поводом Дана школе одржана је у свечаној сали школе, 

20.10.2017.године. Програм поводом дана школе припемали су наставница музичке 

културе са наставницама српскг језика уз пмоћ наставника ликвне култре. Изведена 

је представа „Мали принц“, а у склопу програма наступ је хор са химном школе у 

чијем кмпоновању је учествовала наставница музичке културе Кристина Будић са 

ченицима. Осим химне изведене су и следеће нумере : „ Музика на струју “ ; „ Свет 

је леп када сањамо “ , као и шпанска нумера „Iho de la luna “. За потребе представе 

ученици су уз коректуру наставника ликовне културе направли сценорафију  као и 

потребне  реквизите.  

 

 Прослава Дана Светог Саве 27.01. 2018.године уприличена је у свечаној 

сали школе. Ломљењем колача уз присуство свештеника, директока школе  се 

обратила ученицима, родитељима, наставницима уз звуке Химне Светом Сави коју 

је интерпретирао школски хор. Хор је такође извео и  Химну школе и у саадњи 

наставника музике Кристине Будић и дечијег композитора Леонтине Вукомановић, 

хор је добио право на извђење свих леонтининих Светосавских песама, па је 

зведена песма „Има право свако дете“ поменте композиторке, на модеран дечији 

аранжман , а све то у оквиру представе Бајка о Светом Сави, ученика шестог 

разреда.  

Наступи хора школе били су на Божићом сеоцету, манифестацији одржаној 

исперд Храма Светог Саве. Хор је отпевао шест дечијих забавних песама. Слисти 

су били Ника Пурић 3/3, Бертолоти Ману 3/3, Тара Голубовић 7/3, Валентина 

Томић 7/3, Невена Ђорђевић 8/3. Одржано је школско такмиење Најраспеваније 

одељење и победило је одељење 3/3. У жирију је била наставница музичке културе 

Кристина Будић и гост настаница Александра Станковић. Одржана су и тамичења 

„Мотиви  Врачара“ где су наши ученици добили похвалу за учешће на такмичењу и 

„Свети Сава лик и дело“ где је наш ученик Василије Миловановић V2 освојио 

ДРУГУ НАГРАДУ. Такође одржана су такмичења из кошарке, фудбала и одбојке. 
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Из одбјке девојчице 6 и 5 разред биле су прве у граду, добиле су златне медаље и 

пехар. Ученици су учествовали и на Светосавском турниру у бадминтоу. У 

појединачној конкуренцији Попара је освојио злато, у дублу Ђокић и Санчанин су 

освојили бронзу. У женској катеорији у појединачној конкуренцији Грубер је 

освојила бронзу, а у мешовитом дублу су Кувељић и Вуковић освојили бронзу.  

Реализовано је темтско плаирање на тему „ Креативнос за наш тим“.  

Наставници су са учеицима петог разреда имали час у природи, где су у 

оквиру физичог и здравственог васпитања имали органзован мини турнир у 

рукомету.  

Наставна јединица : Рукомет- хватање, додавање и вођење лопте 

Наставник је такође ученицима задао да сами спреме здраву ужину за излет и о 

томе дискутовао са њима у току шетње.  

Музичка култура / 

Наставна јединица : Четири годишња доба- Вивалди 

Ученици су уз озбиљну музику али и уз меледују новокомпонване школске химне 

навијали и бодрили једни друге.  

Ликовна култура / 

Наставна јединица : Линије у природи  

Ученици су имали задатак да фотографишу дешавања у току излета а потом су на 

часу уз помоћ тих кадрова цртали пејзаже у складу са наставном јединицом. 

 

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 току  школске 2017/18. године,  школска библиотека је успела да 

реализује планиране активности али и многе  непланиране , које су у великој мери 

допринеле популаризацији читања и развијању читалачке културе и навика. На 

Сајму књига на шданду БИГЗ школства нашој библиотеци је додељена награда и 

уручена  Захвалница за  реализацији значајног броја активности библиотеке. 

Инвентарисање библиотечких јединица и пословање 

Редовна ревизија фонда  школске библиотеке, се по законској регулативи 

обавље сваке треће године. Поштујући важећа правила пословања, припреме за 

обављање редовне ревизије отпочеле су у септембру  школске 2017/18. године. 

Припремљене су  инвентарне књиге, прилагођен простор, одређени чланови 

комисије и обезбеђен  материјал за рад. 
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Путем огласних табли, о предстојећој ревизији књижног фонда библиотеке, 

обавештени су ученици,  родитељи и колеге. Школска библиотек,а у време трајања 

ревизије, није престајала са радом са ученицима. 

За чланове комисије одређене су: библиотекарка Марина Радовановић, Славица 

Палошевић, наставник у школском боравку и спремачица Далиборка Петровић, 

која је била укључена у три претходне ревизије. 

Због повећаног обима посла у школи и због екстерне евалуације која је била  

средином новембра, као и због боловања чланова пописне комисије, ревизија је 

неколико пута прекидана или се отежано и успорено одвијала.  

Ово је била прилика да се отпишу све оштећене и „болесне „ књиге које су са 

полица уклоњене у току прошле школске године. По листама за расход (укупно 4 

листе), расходовано је 1440 књига и 33 сликовнице. 

Након обављене ревизије, која је трајала до 31. јануара 2018., фонд школске 

библиотеке располаже са 7520  књига ( монографских публикација). Израђен је и 

печат за ревизију који библиотека до сада није имала. 

Од краја јануара 2018.године почело је за обрадом у увођењем  нових 

монографских публикација како би се обогатио фонд библиотеке. Нове књиге су 

набављене као поклон појединаца и издавачких кућа али и кроз донације 

Министарстзва просвете, науке и технолошког развоја.Средства за набавку нових 

издања донирана су у два наврата, и то : за набавку школске лектире, са списка 

препорученог од стане Министарства (19.000 динара),и  за набавку дидактичког 

материјала за рад са децом по ИОП-у  (25.750 динара). 

Школска 2017/18. година завршена је Инвентарним бројем 13492 у Петој 

инвентарној књизи.  

У току другог полугодишта инвентарисано су 103 књига, и то 53 набављених 

средствима Министарства просвете и Школске управе Београд (одобрена 

сусредства у висини од 19.000 динара); 22 књиге  добијених од стране издавачких 

кућа и аутора; 28 књига добијених на поклон од ученика и професора школе.  

У току ове школске године уведен је софтвер за електронско пословање 

библиотеке помоћу бар кодова. Софтвер је набављен од Академије Филиповић и 

захтева увођење целокупног фонда у електронску базу података. Ово је обиман 

посао који ће се радити и током наредне школске године. 

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. 

Фреквенција корисника 

Четири одељења ученика првог разреда успешно  су укључени и упознати са 

правилима рада и коришћења фонда школске библиотеке.  

Дневна и месечна евиденција фреквенције корисника показује да је и поред 

отежаних услова рада (ревизије фонда и увођења новог софтвера) кроз школску 

библиотеку у току ове школске године прошло 1397 корисника и издато је 1285 

књига. 

Активности школске библиотеке 

На самом почетку школске године,а након  конкурса издавачке куће БИГЗ 

школство нашоој библиотеци је уручено признање и награда за велики број 

активности у претходној школској години. Поклон је био у виду књига различитих 

издавача. 
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Велики проблем у раду школске библиотеке представљао је недостатак интернета 

који је уведен у марту 2018. године. Због тога није редовно ажурирана старнице 

БИБЛИОТЕКА на званичним сајту школе нити  је редовно одржавана ФБ странице 

Школска библиотека Светозарац. 

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

Уређен је простор библиотеке и читаонице као и улаз у библиотеку. Осмишљен је 

нов постер испред улазних врата који има за циљ да ученике подсети на културу 

понашања у библиотеци. Осмишљена је и наградна игра за све ученике који су 

имали прилику да се за сваку прочитану књигу који су на време вратили у 

библиотеку  сами награде Смајлићем. На крају шк.године награђени су сви они 

који су прикупили 20 и више Смајлића. Како су највише књига прочитали ученици 

првог разреда, њих осморо, је награђено посебно осмишљеном Дипломом „Читалац 

године“ и часописом „Разонода“, издавачке куће Витез. 

На позив Народне библиотеке Србиј,е ученици трећег разреда су се укључили у 

радионичарске активности поводом новогодишњих и божићних празника, у акцији 

„Деца деци у библиотеци“. Ученици су израђивали новогодишње честитке за децу 

из Центра за заштиту одојчади, деце и омладине из Београда. 

Школско такмичење рецитатора реализовано је у две категорије. Библиотекарка је 

била члан жирија у категорија ученика од 5. до 8. разреда. Општинско такмичење је 

реализовано у организацији „Пријатеља деце Врачара“ у основној школи 

„Владислав Рибникар“. 

Одржано је осам читалачких радионица у сарадњи са издавачком кућом „Прополис 

Букс“ за ученике 1.и,4., разреда, као и сусрети са песником Радиславом Јовићем 

који је промовисао своју нову збирку песама „Чаробни осмех. 

За ученике 3/1 одржана је радионица „Соробан-јапански абакус“ на иницијативу 

библиотекарке, јер су ученици показали интересовање и жељу да сазнају више о 

овом начину рачинања. 

Такође је реализована и радионица за ученике првог разреда обухваћених 

школским боравком, поводом Светског дана књиге и ауторских права. Ученици су 

илустровали насловну страну своје омиљене књиге. Ученички радови су изложени 

у школском холу. 

За исту популацију ученика реализовано је дружење са комшиноцом Олгом коју 

смо замолили да деци прича о прошлости Неимара у којем се налази наша школа, о 

савезничком бомбардовању и ратним годинама, као и о породици Лончаревић у 

чијој се кући налази школски боравак и библиотека. 

Поводом Дана писмености, организована је Трибина, на којој је гошћа била проф. 

Виолета Бабић. У свечаној сали за ученике седмог разреда одржала је предавање на 

тему „Недоумице у српском језику“ и промовисала је  књиге „Језичке цртице 356“ 

и „Језичке цртице 366“. 

У оквиру стручног усавршавања библиотекара и  похађања онлајн семинара 

„Електронски школски часопис у функцији креативности ученика“ настао је и први 

број електронског часописа „Е-Светозарац“. Намера је да се са овом активношћу 

настави у наредној школској години. 

Табеларни приказ активности библиотеке 

у  школској 2017/18. године 
Ред.бр Актинвост Циљна група Реализатори 

1. Израда анкете и анкетирање 

родитеља у вези набавке 

Сви ученици, 

родитељи 

Библиотекар, учитељи, разредне 

старешине 
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школских часописа 

2. Трибина поводом Дана 

писмености-гост 

проф.Виолета Бабић 

ученици Анђелка Танчић 

Библиотекарка-модератор 

3. Увођење у картотеку 

ученика првог  разреда 

 библиотекарка 

4. Почетак ревизије фонда 

школске библиотеке 

 Библиотекарка, 

Комисија за ревизију 

5. Формирање библиотечке 

секције  

 библиотекарка 

6. Обележавање Дана школе Ученици, 

родитељи, 

званичници 

колектив 

7. Посета Сајму књига ученици од 5. 

до 8. разреда 

библиотекарка 

8. Уручење награде БИГЗ 

школства за школску 

библиотеку 

 библиотекарка 

9. „Деца деци у библиотеци“-

новогодишње радионице 

Ученици 

трећег 

разреда 

Директорка, ученици 3.разреда, 

библиотекарка 

10. Увођење корисника у 

електронску базу  Е-

библиотека, Академија 

Филиповић 

од 1. до 8. 

раз. 

Библиотекарка, библ.секција 

11. Одабир лектире -Донација 

Мин. просвете и Шк.управе  

 Библиотекарка, директорка 

12. Одабир дид.средстава за 

ученике по ИОП-у-

Донација Мин просвете и 

ШК.управе 

 Библиотекарка, директорка 

13. Уређење школске 

библиотеке 

корисници Библиотекарка и помоћно 

особље 

 Презентација „Реч, две о 

библиотекама“ 

ученици 1. и 

2. разреда 

библиотекарка 

14. Радионица „Упознајмо 

прошлост нашег краја“ 

Ученици 

првог разреда 

Библиотекарка, проф.раз.нас.из 

боравка 

Олга Нешић 

15. Школско такмичење 

рецитатора-жирирање 

ученици од 1. 

до 8. разреда 

Учитељи, професори српског 

језика, библиотекарка 

16. Општинско такмичење 

рецитатора 

Пласирани 

ученици 

Библиотекарка и проф.српског 

језика Марина Кузмановић 

17. Пролећни карневал за 

будуће прваке 

Потенцијални 

прваци и 

родитељи 

Библиотекарка,библиотечка 

секција 

18. Радионица-Светски дан 

књиге и ауторских права 

Библиотекарк

а 

Библиотекарка 

Наташа Чаушић 
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Учитељи из 

школског 

боравка 

ученика 

првог разреда 

Јелена 

19. Изложба ученичкихрадова 

„Илустрација насловне 

стране моје омиљене 

књиге“ 

Ученици 

првог разреда 

Библиотекарка 

 

20. Читалачке редионице 

Издавачке куће „прополис 

Букс“ 

ученици од 1. 

до 4. разреда 

Библиотекарка, 

Тања Лебовић Зечевић 

21. Промоција збирке песама 

„Чаробни осмех“ и 

гостовање аутора Радислава 

Јовића (15 сусрета) 

ученици од 1. 

до 4. разреда 

Библиотекарка, 

песник Радислав Јовић 

22. Посета фестивалу поезије 

„Витезово пролеће“ 

 библиотекарка 

23. Радионица за ученке трећег 

разреда-Соробан-јапански 

абакус-презентација 

Ученици 3/1 библиотекарка 

24. Онлајн семинар за 

библиотекаре Електронски 

школски часопис у 

функцији креативности 

ученика 

Библиотекари

, 

проф.разредн

е и предметне 

наставе 

библиотекарка 

25. Израда првог електронског 

школског часописа Е-

Светозарац 

Ученици, 

родитељи,... 

библиотекарка 

26. Израда диплома „Читалац 

године“  

ученици библиотекарка 

27. Уручење Диплома 

„Читалац године“ и наград  

Ученици 

првог разреда 

Библиотекарка и педагог 

28. Израда посвета за књиге за 

награђивање ученика  

Ученик 

генерације, 

ноциоци  

Диплома 

„Вук 

Караџић“, 

успешни  на 

градским 

такмичењима 

директор 

библиотекарка 

29. Посета завршној 

конференцији ЕУ „Читање 

медија“ 

Школски 

библиотекари 

библиотекарка 

30. Свечано уручење 

сертификата он лајн 

семинара „Електронски 

 библиотекарка 
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школски часопис у 

функцији креативности 

ученика“ 

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 новог 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, израда плана рада са новим ученицима, ученицима из осетљивих група, 

као и рада са ученицима којима је потребна подршка у учењу.  

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 рада 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. 

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 47 часова , од тога 30 

редовне наставе, 3 часа допунске, 2 часа додатне наставе и 8 часова одељенских 

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

унапређења. Психолог школе обишла је укупно 32 часа, од тога 25 редовне наставе, 

2 часа допунске наставе и 5 часова слободних ваннаставних активност.  Водила 

саветодавно-инструктиван рад са ученицима који имају развојне, емоционалне и 

социјалне проблеме, проблеме у прилагођавању и у понашању. Учествовала у 
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писању извештаја и давала предлоге за нови план Тимова у којима је била члан и 

кординатор. 

У овој години смо, као чланови Тима за самовредновање, радиле на 

вредновању области Постигнућа ученика и Подршка ученицима. Радиле смо на 

изради акционих планова за унапређење области школски програм и настава и 

учење, односно унапређивања наставног процеса, кроз примену приступа 

усмереног на ученика. , као и њихову примену. 

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 42 ученика. За 15 ученика израђени су планови 

појачаног васпитног рада. Дисциплински поступак вођен је за једног ученика. 

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

који је и ове године био веома интензиван. 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  психолог и педагог су највећи део радног 

времена обављале испитивање готовости за полазак у школу будућих првака. Ове 

године тестирано је 93  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 
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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 

предмета Ментално тестирање деце.   

Педагог школе је похађала семинар о примени новог програма наставе и 

учења и била је реализатор  семинара Управљање емоцијама у раду са 

децом/ученицима. 

Ове године педагог је била ментор колегиници, која стажира у нашој школи 

како би стекла услов  за полагање испита за лиценцу. 

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. Координатори ђачког парламента у 

овој школског години, били су наставница Бранкица Срдић (шпански језик) и  

наставник Владан Ћулафић (историја).  

На првој седници, кординатори су поздравили присутне ученике и пожелеле 

им успешан рад. Изабрано је руководство и представници у комисијама, прочитан 

је правилник и направљен план рада. Ученички парламент се састајао једном 

месечно. На састанцима се разматрало о укидању спортског дана петком поподне, 

организовање Сајма образовања у школи, размене ученика, хуманитарног 
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продајног базара, спортских турнира једном месечно, осмишљавања и цртања грба 

и заставе школе. 

 

 Ученички  Парламент је  заједно са Тимом за превенцију насиља одлучио да школа 

прослави Дан толеранције 16. новембар кроз активности и сарадњу млађих и 

старијих ђака.  

 

Пред новогодишње празнике посветили смо се  традиционалној организацији 

Новогодишњег хуманитарног продајног базара. Први пут ове године Парламент је 

организовао базар и преузео  ту већ постојећу и развијену традицију у нашој 

школи. Покушали смо да обогатимо програм, распоредили штандове, дежурали, 

помагали и расклонили на опште задовољство. 

Чланови Парламента, размењивали су искуства о начинима учења, преслишавања, 

понављања, одговарања и поправљања оцена пред закључивање оцена на 

полугодишту. 

 

На почетку другог полугодишта анализирали смо претходне успехе. Како у 

Парламенту учествују углавном одлични и примерни ђаци, разматрали смо начине 

да помогнемо слабијим другарима .  

 

Даље смо се бавили кућним редом саме школе, предстојећим екскурзијама, 

ућешћем на Беогрдаком маратону. 

 

Рад Парламента закључили смо анализом,предлозима за следећу годину и бројним 

разговорима о матури, избору и упису будућих школа. 

 

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. 

Реализација наставног плана и програма 

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

редовне наставе, допунске , додатне и припремне су реализовани у планираном 

броју, са мањим изузецима код појединих предмета, а све у законском оквиру. 
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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 

57 ученика допунском наставом из математике а 52 допунском из српског 

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

Додатна настава из математике је била организована у четвртом 

разреду(обухват 30 ученика), a интензивно је радила математичка секција у 

млађим разредима(60 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 13 ученика. 

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

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

географије и обухватала је 18 ученика. Допунска настава организована је из 

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

француског  и у њу је укључено укупно 22 ученика.  

У шестом разреду додатна је организована из следећих предмета: српски, 

математика, француски,енглески,шпански језик, биологија, физика,  техничко и 

историја. Укупно је обухваћено 56 ученика. Допунска настава је оранизована из 

српског, шпанског, француског, математике, физике, географије, 

историје,биологије и енглеског  језика, са обухватом од 68 ученика.  

У седмом разреду додатна настава је организована из српског језика, 

математике, францускогиенглеског језика, историје, биологије, физике, хемије 

техничког и географије.  Додатну наставу похађало је укупно 63 ученика. 

Допунска настава је организована из српског, математике,француског, 

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

обухватом од 75 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 44 ученика. Допунска настава је организована из 

српског језика, географије, биологије, француског и енглеског 

језика,математике, физике, хемије и историје са обухватом од 82 ученика. 

Можемо рећи да је обухват ученика допунском и додатном наставом 

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

успех ученика на такмичењима.  
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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 120 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 
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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 2017/2018. години 

 
Учитељице у боравку: 

Славица Палошевић 

Бранислава Бајић 

Наташа Чаушић 

 

          У току школске 2017/2018. године рад у продуженом боравку реализован 

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

време боравка је од 7:30 до 18 часова. Ученици су распоређени у три групе, које 

су водиле учитељице Славица Палошевић, Наташа Чаушић и Бранислава Бајић. 

 Прву групу чинили су ученици одељења II1, II2, II3, II4 и II5 и  и са њима је 

радила учитељица Славица Палошевић. Прва група је бројала 30 

ученика. 

 Другу групу чинили су ученици одељења I1 и I4 и са њима је радила 

учитељица Наташа Чаушић. Друга група је бројала 33 ученика. 

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

учитељица Бранислава Бајић. 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 
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времена. При организацији активности водило се рачуна о узрасту и 

индивидуалним могућностима детета. Акценат је стављен на подстицању 

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 (,,Моје породично стабло“, ,,Спортски дан”, ,,Враћање у 

прошлост“). Ученици су својим радовима учествовали на бројним изложбама, 

приредбама, спортским и културним манифестацијама (Новогодишњи 

маскембал, Прослава школске славе, Пролећни базар 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...).  

Организованим активностима у продуженом боравку, остварени су 

бројни педагошки, психолошки, васпитни и социјални задаци. 

 

        Извештај о раду секција,учешћу на спортским такмичењима и 

манифестацијама 

У 2017/2018.години у школи је радило  10 секција у старијим разредима, 

са обухватом од око 250 ученика и 9 секција у млађим разредима  са обухватом 

од око 500 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 седмог 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 важним 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''.  

На Општинском такмичењу најраспеванијих одељења основних школа 

Врачара одржаног 19.02.2018. године у Основној школи „Свети Сава“ победило 

је одељење наше школе 3/3 и пласирало се на градско такмичење. 

На градском такмичењу одржаном 27.02.2018. године у Великој дворани 

Дечијег културног центра одељење 3/3 заузело је друго место. 



37 

 

Ученике су припремале учитељица Cнежана Сићовић и наставница музичке 

културе Кристина Будић. 

На манифестацији ,,Божићно сеоце“ 23.01.2018. године, испред Храма 

Светог Саве, наступао је хор наше школе и извео свој разноврстан репертоар 

песама под диригентском палицом наше наставнице музичке културе Кристине 

Будић. 

Управо у тренуцима извођења Химне Светом Сави огласила су се и црквена 

звона, што је дало посебан печат извођењу. Посебне симпатије публике 

изазвало је извођење Химне школе и дечије забавне песме у извођењу наших 

солиста: 

Невена Ђорђевић 8/3, Валентина Томић 7/3, Тара Голубовић 7/3, Ника Пурић 

3/3 и Ману Бертолоти 3/3. 

 

Tакмичење основних школа Врачара „Златна сирена“ одржано је 1. марта 

2018. године у Основној школи „Свети Сава“. У великој конкуренцији наши 

ученици освојили су тринаест награда. 

Прва награда: 

- Валентина Томић 7/3 у жанру забавне дечије песме; 

- Тара Голубовић и Валентина Томић 7/3 у жанру класичне соло-песме; 

- Јана Татић 7/3 у жанру народне песме; 

- Ђорђевић Невена у жанру стране народне песме; 

- Марковић Јана 7/3 у жанру староградске песме; 

- Шевић Наталија 5/1 у жанру староградске песме; 

- Ника Пурић и Максим Николић 3/3, дует у жанру дечије забавне песме. 

Друга награда: 

- Дуња Стефановић 1/2 у жанру дечије забавне песме; 

- Катерина Антинопулос 3/3 у жанру стране народне песме. 

Трећа награда: 

- Ника Пурић 3/3 у жанру дечије забавне песме; 

- Тамара Броз 5/1 у жанру дечије забавне песме. 

Четврта награда: 

- Јана Премовић 5/3 у жанру староградске песме; 

- Тара Голубовић 7/3 у жанру популарне забавне песме са групом певача 

(Теодора Гајшек, Валентина Томић, Јана Татић, Невена Ђорђевић, Јана 

Марковић) и музичком пратњом (Ђорђе Ножанић, гитара и Јанко 

Кустурица, тарабука). 

 

Градско такмичење „Златна сирена“ традиционално је одржано у Дечијем 

културном центру у Великој дворани „Донка Шпичек“ у три дана, 19.03.2018. у 

жанру класичне и староградске соло песме, 22.03.2018. у жанру народне песме 

(домаће и стране) и 27.03.2018. у жанру забавне дечије песме. 

Наши такмичари освојили су вредне награде: 

 

- Валентина Томић 7-3 и Голубовић Тара 7-3, жанр класична соло песма, 

дует 2. награда; 

- Јана Марковић 7-3, жанр староградска песма, 2. награда; 

- Наталија Шевић 5-1, жанр староградске песме 2. награда; 
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- Јана Татић 7-3, жанр народна домаћа песма 2. награда; 

- Невена Ђорђевић 8-3, жанр народна страна песма 2. награда; 

- Валентина Томић 7-3 у жанру дечије забавне песме 1. награда. 

- Дует у жанру забавне дечије песме Ника Пурић и Максим Николић је 

похваљен.  

Хор и соло певачи за наредну школску годину имају у плану учешће на 

приредбама у школи и ван ње, такође и наступе у медијима.  

Саобраћајна секција 

  У току ове школске године формирана је школска саобраћајна секција у 

којој је учествовало 7 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.  

 

    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.  

 

Драмско- рецитаторска секција 

 

Предметни наставник: Анђелка Танчић-Радосављевић 

Планирано: 36 часова; Одржано: 42 часа 

Драмско-рецитаторској секцији школске 2017/18. године прикључује се 8 

ученика петог разреда, 12 ученика шестог разреда и 3 ученице седмог као 

чланови драмске секције, а за такмичење рецитатора предметни наставници 

припремају ученике петог, шестог и седмог разреда. План рада и наставне 

јединице обрађене у оквиру рецитаторске секције налазе се у Дневнику осталих 

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

реализацију свечаности за Дан школе (20. октобар), такмичење театарских 

ансамбала основних школа са Врачара у Центру за образовање и културу 

„Божидарац – 1947“ (14, 15. и 28. децембар – 1. место за представу „Врати се“), 

Школску славу (27. јануар), школско (30. март) и општинско (11. април) 

такмичење рецитатора и општинско такмичење „Краљевство поезије“ (17. мај). 

Школско такмичење рецитатора је одржано 30. марта. Пласман за општинско 

такмичење су имале Јана Молдвај 7/4 и Марија Васиљевић 6/3. Краљевство 

поезије је одржано у 17. маја у Општини „Врачар“. Клара Цветковић 5/1 је 

освојила 2. место, а Марија Васиљевић 6/3 3. место у категорији основних 

школа. 

 

 Литерарно-новинарска секција, наставник Јелена Симовић 

Чланови литерарне секције, формиране на почетку школске године 

према интересовањима и предлозима ученика (укупно 9 ученика:  4 из 6. 
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разреда и 5 ученика из 8. разреда), установили су рад секције и превасходно 

упознали функционалне стилове изражавања. Будући да је литерарна секција, 

услед потреба школе, прерасла у новинарску редакцију и проширала своје поље, 

ученицима су представљени одређени новинарски жанрови. Поред уобичајених 

кратких вести и извештаја који се односе на догађаје из живота и рада школе 

(секције, спортска такмичења, такмичења ученика основних школа из појединих 

предмета), ученици су били обучавани да пишу и саставе са тзв. слободном 

темом, онако како су тренутно мотивисани и инспирисани. Одржан је укупно 21 

час, с ти8м да су часови одржавани и према потреби да неки литерарни радови 

буду коментарисани и дорађивани. 

Идеја наставника који је формирао и осмислио новинарски рад с 

ученицима била је израда једног броја школског часописа. Идеје су биле бројне, 

формирање редакције готово извршено, али идеја није реализована услед 

изненадне промене наставника. План ће бити реализован следеће школске 

године.  

Чланови литерарне секције баве се писањем кратких литерарних форми, 

обично по сопственим афинитетима и интересовањима за теме. Наставница 

Дубравка Матовић организовала је и спровела креативну радионицу сонета. Као 

одговор на захтеве конкурса, које је спровело Министарство одбране уз 

подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, увежбавано је и 

писање писма као вида стваралачког писања. Катарина Симић, ученица 6. 

разреда, похваљена је за литерарни рад који је конкурисао за награду. Посебно 

је похваљен и биће штампан у зборнику радова са тог конкурса.  

Рецитаторска секција 

Наставник: Марина Кузамановић 

 

Рецитаторска секција се показала продуктивном и инспиративном за 

ученике, па чак и за оне који се нису такмичили ван школе. Показано је 

изузетно интересовање од стране ученика, као и иновативност и креативнот 

приликом бирања песама. На секцији смо се бавили савременом прозом, колико 

и оном која је обухваћена школским програмом. Ученицима су дате смернице 

приликом одабира песама. Такође, секција је служила да се поспеши и унапреди 

акцентовање, дикција и наглашавање специфичних елемената песама. Усвојена 

су правила о поступању за време рецитовања, као и правило о дужини трајања 

рецитације, па смо и о томе водили рачуна. 

Значајне резултате ученици су постигли на такмичењу рецитатора 

названо „Краљевство поезије 2018.“ у част и славу легендарног глумца, а и 

познатог рецитатора, Петра Краља. Друго место је освојила ученица петог 

разреда, Клара Цветковић, са песмом „Одлука“ Мирослава Мике Антића, а 

треће место је освојила ученица шестог разреда, Марија Васиљевић, са песмом 

„Деца расту“ Мирјане Стефановић. 
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Еколошко-географска секција  

Наставник Невена Влајић 

 

                                                                                                        05.06.2018 

Светски дан заштите животне средине 

На овај важан дан у еколошком календару, који се симболично обележава на 

крају школске године, сумирамо резултате. И данас смо организовали квиз у 

познавању основних појмова из заштите животне средине. Ученици су за време 

великог одмора одговарали на питања, а као награду за сваки тачан одговор, 

добили су по једну бомбону. Трудили су се да покажу шта знају и заслужено се 

засладили. Питања су сами смишљали на часовима географије под слоганом: 

Живи еколошки – мисли еколошки! 

02.06.2018 

Прва помоћ – градско такмичење 

После успешне демонстрације наученог на часовима пружања Прве помоћи и 

освојеног првог места на општинском нивоу, још боље припремљени и пуни 

елана, отишли смо на градско такмичење. У категорији „подмладак“ такмичило 

се дванаест општина у парку код Конака кнеза Милоша, а наша шесточлана 

екипа је освојила пето место. Уз подршку инструктора из врачарског огранка 

Црвеног крста, у целодневном надметању, из полигона у полигон смо били све 

бољи, али нам је пласман на републичко такмичење измакао за неколико поена. 

Наша екипа је била међу најмлађима (сви су ученици 6. разреда) и верујемо да 

ће догодине бити још успешнији. Њихова жеља да постану волонтери Црвеног 

крста је највећи успех овог пројекта. 

18.05.2018 

Разговор о ваздухопловству 

„Удружење за одбрану ћирилице“ угостило је у својим просторијама преко пута 

Народне библиотеке Србије, ученике петог разреда и представило им занимање 

– војни пилот. У пријатној атмосфери, на питања ученика, одговарали су 

инструктори војне школе Мирослав Младеновић Мачак, пилот авиона типа 

„Орао“ и Милорад Ђошић, пилот хеликоптера „Гама газела“. Сазнали смо, да је 

српско војно ваздухопловство настало 5-6 година пре британског (које се сматра 

најстаријим), да је авион браће Рајт био мањи од једног крила данашњих авиона, 

да је пилот звање које се тешко стиче, мада летење није тешко савладати. 

Професор Младеновић нам је рекао да ко зна за петицу на земљи, у ваздуху зна 

за тројку, јер је „горе“ све другачије и мора брзо да се мисли и дела. На бројна 

питања о авионским несрећама, уверавали су нас да је авион најсигурнији 

превоз, да није истина да се пилоти путничких авиона катапултирају, да 

авионом управља искључиво један пилот, али да на дугим летовима обавезно 

има копилота. Да њих двојица не једу исту храну током лета, да жмурећи морају 

да знају где је које дугме и да обуку прође тек један од 1000. На крају су деца 

могла да испробају опрему и наравно –  фотографишу се. Обојица пилота-

инструктора су у пензији и активисти су удружења које брине пре свега о 
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очувању ћирилице. Овде се, у Скерлићевој улици број 12, недељно одржи бар 

једно предавање. 

16.05.2018 

Еколошка радионица „Корњаче“ 

У склопу сарадње наше школе и општине Врачар, а као наставак пројекта који 

је покренула НВО АСК, ученици једног четвртог разреда су учествовали у 

еколошкој радионици и том приликом правили корњаче од рециклираног 

материјала, које су касније бојили темперама. Све потребно за извођење овог 

часа, донели су студенти примењене уметности Невена и Ненад, а радови су 

одмах изложени у холу школе. Извињавамо се нашим драгим теткицама због 

„креативног хаоса“ који смо оставили за собом. 

12.05.2018 

Општинско такмичење „Прва помоћ“ 

Организације Црвеног крста Врачара и Палилуле, осмислиле су програм 

целодневног такмичења у пружању прве помоћи за ученике основних и средњих 

школа. Демонстација спретности и знања у случају незгода и правилног 

реаговања до тренутка док не стигне Хитна помоћ, одржана је на Ташмајдану. У 

јакој конкуренцији, наши ученици шестог разреда су, трећи пут за редом, 

освојили прво место и пласирали се на градско такмичење.  

08.05.2018 

Посета Ботаничкој башти “Јевремовац” 

Настављена је успешна сарадња наставника и родитеља у заједничком циљу 

едукације деце кроз практичну наставу. Тако је мајка једне наше ученице 

договорила посету Ботаничкој башти која је настала на месту воћњака 

Милошевог брата Јеврема. Посета је реализована у оквиру предмета Грађанско 

васпитање и Часа одељењског старешине. Ученици су сазнали да је садашња 

локација трећа у низу, јер су прве две потопљене и да је стакленац купљен на 

сајму у Дрездену. У њему су егзотичне тропске врсте којима су потребни 

посебни услови, јер се тамо где расту, клима више промени у току дана него у 

току године. Од  наших врста ту је свих десет типова храстова. Храст лужњак је 

најстарије дрво у башти, мада на лако питање – како то знамо, нисмо дали 

одговор. Покушали смо са годовима, кором, крошњом, али то је једноставно 

неко некад записао у тефтер. Уверили смо се да бор расте као кишобран, шта је 

различито код смрче и јеле, да је тиса отровна па испод ње не расте ни трава. 

Ученицима се допала и шетња кроз “Јапански врт” који је идентичан свуда у 

свету.  

27.04.2018 

Изложба у новом простору Музеја града 

У Музеју града, у Ресавској улици број 40,  до краја априла трајала је изложба 

фотографија швајцарског фотографа Мариа дел Курта “ Пут ка човековом 

озелењавању Планете“. И на ову изложбу ишли смо по препоруци једног ђачког 

родитеља. Простор (зграда припремљена за адаптацију – огољени зидови) и 

фотографије су били сјајни. Човек је пропутовао десетине земаља и направио 

фотографије које се тичу природе и односа човека према њој. Посебно је 
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фасциниран Институтом „Вавилов“ у Санкт Петербургу, где се чувају семена 

хиљада култивисаних биљака и њихових дивљих предака – најбогатија светска 

колекција те врсте. Оснивача Института, који је организовао експедиције по 

целом свету, погодила је тешка судбина.  

17.12.2017 

Фестивал науке „Један на један“ 

Ученици 5/2 и 6/3 су, са својим одељењским старешинама, и ове године 

посетили Фестивал науке на Београдском сајму. Ово су њихови утисци: На 

сајму науке је било одлично. Возили смо бицикл чиме смо покренули миксер и 

направили изврстан шејк. Тркали смо се са алигатором и тражили миша у 

земљи. Свидели су ми се експерименти, живи песак и стварање енергије помоћу 

бицикала. Неке ствари смо сазнали помоћу „виртуелне стварности“, зато је било 

још занимљивије. Тамо и вода мења боју – постаје роза, па љубичаста. Видели 

смо и хаљину направљену од кеса и метлу од пластичних флаша.  

06.12.2017 

Скупштина покрета Горана 

У просторијама општине Врачар, одржана је Изборна скупштина Покрета 

Горана, чиме је ова организација обновила свој рад. За новог председника 

изабран је Даворин Ивковић, учитељ у школи „Владислав Рибникар“. 

Досадашњи председник Бранислав Матејас, говорио је о делатности 

организације и историји покрета која је почела баш овде на Врачару 1960. 

године. У недостатку простора за пошумљавање у околини, усмерени смо на 

огледно добро на Авали, где је посађено више врста, па и секвоја. У плану је 

„Еколошка школа“ на Копаонику и у Вршцу, такмичења у препознавању 

биљака, конкурси за химну, фотографију, плакате…  

 

04.12.2017 

Међународни дан особа са инвалидитетом 

У свечаној сали Општине Врачар чланови удружења „Чеп за хендикеп“ 

доделили су плакете организацијама и појединцима који су за пет година рада 

удружења највише помогли у добијању 65 ортопетских помагала, а колико је то 

прикупљених чепова, израчунајте сами. За једна колица потребно 1500 

килограма. Пет чепова од балона за воду теже 5-6 грама, док су она од кечапа 

или средстава за домаћинство нешто тежа 8-12 грама. У акцију се до сада 

укључило 620 предузећа и 1280 школа, а како смо и ми једна од првих, позвани 

смо да присуствујемо церемонији.  

01.12.2017 

Еко-квиз 

Петочлана екипа наше школе победила је у првом колу Еко-квиза који 

организује Градска чистоћа и пласирала се у други круг. Капитен тима Ђорђе Н. 

(8. разред) један је од малобројних који су погодили пирамиду од конзерви, док 

је Лена П. (7. разред) била најбоља у Игри знања у којој је освојила сва три 

поена. Новајлије у екипи, Нађа Н. (6. разред) и Видан Ц. (5. разред), показали су 

знање и спретност, а и наставница географије Невена Влајић је помагала 
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такмичарима. Надамо се да ћемо поновити резултат из претходних година и 

бити међу најбољим екипама у граду. Од ове године организује се и Републичко 

такмичење за првопласиране. 

27.11.2017 

Час оријентиринга 

На часовима географије у сарадњи са Оријентиринг клубом „Победа“ одржана 

je промоција оријентиринг спорта у парку „Јелена Шантић“. Ученици петог 

разреда су том приликом, у оквиру наставне јединице „Мерења на карти и 

оријентација карте“, учили како да се сналазе помоћу карте и компаса, али и 

зашто је овај спорт један од најпопуларнијих у скандинавским земљама. У 

наставку сарадње са клубом учествоваћемо у школи оријентације која се 

традиционално одржава у фебруару. 

12.10.2017 

Посета фабрици "Соко Штарк" 

Ученици 6/3 су посетили нашу највећу фабрику слаткиша и одушевили се. 

Посета је била садржајна, добро осмишљена, разноврсна и интерактивна у 

оквиру двосатне шетње кроз погон производње уз стручно вођење једног од 

технолога. Деца су подстакнута на креативност – сами су правили чоколаду 

украшену експандираним пиринчем. Захваљујемо се ђачком родитељу који нам 

је ово омогућио, а утиске можете прочитати овде. 

Први пут смо гледали фабричку производњу уживо и невероватно је како је све 

у фабрици повезано. Ако стане једна машина, све стаје. Видели смо производњу 

омиљених слаткиша, од почетка до краја, али нисмо могли да им приђемо, јер се 

хода строго између две жуте траке. Сазнали смо за нови зелени смоки са укусом 

хот-дога и кечапа који није још у продаји. У погону за производњу банана 

произведе се и до 12 тона дневно, а смокија, за који су потребне чак три хале, 

изађе дневно и до 30 тона. Невероватно је да не стижу да направе резерву,одмах 

све продају, иако може да стоји и до осам месеци! Приликом уласка у 

производњу  сви смо обукли беле заштитне мантиле и капе. Осећали смо се као 

лекари на ВМА. Некима је најјачи утисак била маскота Смокић са којом смо се 

на почетку сликали групно, али и појединачно у опроштајном загрљају. Осим 

пуних стомака и пуно лепих утисака, понели смо из фабрике и по једну кесу 

слаткиша, мирис чоколаде који нас је пратио далеко и осмех који није могла да 

скине ни гужва у градском аутобусу. Баш нам се свидело, никад нисмо били на 

сличном месту. 

29.09.2017 

„Дан рециклаже на Врачару“ 

Општина Врачар је у сарадњи са фирмом SOLAGRO TEAM  организовала „Дан 

рециклаже на Врачару“ у циљу едукације деце. Програм је, у оквиру Дана 

европске баштине под слоганом Наслеђе и природа, реализован  кроз 

интерактивну презентацију у галерији општине. Ученици 2/4 су одговарали на 

питања у квизу и за то добила награде, а посебно забавно је било што су сви по 

мало возили рецикл. Ову необичну справу за „гужвање“ лименки ће ускоро 

добити свака школа на општини. 
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27.09.2017 

Дани Европске баштине 

У склопу манифестације Дани европске баштине, општина Врачар нас је 

опскрбила са 100 пари гумених рукавица и црним кесама за смеће, са идејом да 

ученици симболично чисте своју околину. Тако су одабрани ђаци од 3. до 6. 

разреда један школски час провели у дворишту и Неимарском парку, где су на 

очиглед и уз одобравање пролазника, скупљали ђубре. Договорили смо се да 

ускоро поставимо кратка упозорења и опомене, како би следећи пут било мање 

посла за ове вреднице. Акција је успешно завршена, а све је надзорала 

директорка Ивана Оролицки. 

22.09.2017 

Дан без аутомобила 

 Међународни дан без аутомобила обележавамо традиционалном акцијом коју је 

покренула Еколошка секција 2012. године. Тог дана, родитељи не би требало да 

довозе децу колима у школу, а ученици који желе, долазе на тротинетима, 

бициклима, ролерима, скејтборду или у последње време на каверборду. Ове 

године, одзив је био слабији јер је тог дана падала киша, али неколицина се ипак 

одазвала позиву. Тек да не прекину традицију.  

20.09.2017 

Посета музеју Јована Цвијића 

Ученици свих петих разреда су са наставницима географије посетили музеј 

Јована Цвијића. Музеј се налази у кући у којој је Цвијић живео, па су се тако, 

осим са ликом нашег најпознатијег географа, упознали и са архитектуром у 

стилу Сецесије, карактеристичним за градњу на почетку 20. века. Ово је била и 

добра прилика да се ђаци и нови наставници боље упознају, у чему нас ни киша 

није омела, а надамо се да ће сличних дружења бити још. 

 

Ликовна секција 

Наставник  Кристина Караклајић 

 

    За ликовну секцију опредељују се углавном даровити ученици. Њихов рад 

заснива се на интересовањима за проширивање и продубљивање умећа и 

вештина у ликовном стваралаштву. Ученици у додатном раду самостално 

бирају средства за рад у реализацији ликовних садржаја.   

   У оквиру предмета ликовна култура организована је ликована секција коју је 

похађало  8 ученика из одељења VII2; VII3; VII4. Организована је блок настава 6 и 7 

час средом, и то само када ученици иду у преоподневну смену.  

Планирано је 36 часова у току школске године од чега је реализовано 34 часа.  

  Ученици су углавном били редовни и вољни за рад, направили смо пројекта за 

мапиранје учионица по предметима, где су ученици осмишљавали како би ти натписи 

требало да изгледају. Учествовали  смо у организовању и реализовању представе 

поводом прославе дана школе где су ученици доносили свој материјал и правили 

реквизите за представу као што су и осмипљавали делове сценографије.  У току 
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школске године ученици су више пута учествовали у осмишљавању изгледа школских 

паноа и то поводом: прославе дана школе, прославе Светог Саве, изложба у оквиру 

тематског планирања „Линије у природи“ , излошба поводом светског дана шума и 

вода, изложба поводом Васкрса, изложба „Орнаменти мога завичаја“. Такође појединци 

који су се истакли у раду долазили су на консултације поводом школских и 

општинских такмичења која су одржана у овој школској години, од којих посебно 

похваљујем Василија Миловановића 5-2 за освојено ДРУГО МЕСТО за општински 

конкурс „Лик и дело Светог  Саве“. На осталим такмичењима:  МОТИВИ ВРАЧАРА, 

КАРИКАТУРА МАЛИ ПЈЕР, као и осликавање ускршњих јаја, наши ученици су 

добили похвалу за учешће, а за уложени труд и залагање у раду похваљујем следеће 

ученике: Даница Милочић 7-4; Андрија Лукавац 7-1; Милица Марковић 5-2; Исидора 

Влајковић 5-1; Миодраг Гачић 5-1; Анђела Јоцовић 5-1 

 

Секција шпанског језика 

Наставник Бранкица Срдић 

 

Секција шпанског језика деловала је и ове  школске 2017/18. године. 

Били су активни ђаци петог и шестог разреда (5/1, 6/1, 6/3). Секција се бавила 

припремом и одржавањем приредбе ''Знаменитости хиспанског света'' која је 

успешно одржана 31.1.2017. Ученици су глумили час шпанског језика, који су 

водиле две наставнице док су сами ђаци говорили о најзначајнијим државама у 

којима је матерњи језик шпански као и појединим градовима. Свако од њих 

претходно је украсно написао име државе тј. града о коме говори. Ђаци су 

међусобно сарађивали и помагали се кроз тимски рад упућен ка заједничком 

циљу који је поносно остварен. На веико задовољство ђака, сличан садржај ће се 

реализивати и наредне школске године. 

 

 

 

Библиотечка секција 

Радовановић Марина, библиотекарка 

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

је окупила 12-оро заинтересованих ученика од 5.до 8.разреда, осим једне 

ученице која је у четвртом разреду. 

 

Чланови библиотечке секције 

Ред.бр. Име и презиме Разред/одељ. 

1. Грубер Катја 8/3 

2. Јанковић Невена 8/3 

3. Ђурђевић Анђелија 8/1 

4. Марјановић Мина 7/4 

5. Коцић Милица 7/4 

6. Манасијевић  Мила 8/1 

7. Радовић Урош 8/3 

8. Милачић Даница 7/4 

9. Нејковић Нађа 6/1 

10. Митровић Марија Јулијана 6/1 

11. Ненадовић Петра 5/1 

12. Уна Кокић 4/3 
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Секција је почела са радом 29. септембра 2017. године и реализовано је 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“, 

и „Школарка“) 

 учествују у свечаностима поводом обележавања Дана писмености, 

Светског дана књиге и ауторских права 

 проналазе грађу за израду презентација у Power Point-u (Реч, две о 

библиотекама, Светски дан књижевности за децу) 

 Учествују у реализацији програма добродошлице за будуће ученике 

првог разреда и њихових родитеља 

Како је ове школске године, у скалду са законском регулативом, урађена 

ревизија библиотечког фонда, чланови библиотечке секције су имали 

прилику да делимично учествују и у овим активностима као и да се упознају 

са новим софтвером за библиотечко пословање. Увеђење корисника, у базу 

Е-библиотека Академије Филиповић, је такође била активност у којој су 

учествовали чланови библиотечке секције. Отежано су се одвијаве наведене 

активности због интернет везе која у школској библиотеци није постојала до 

марта месеца. 

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, формирању пожељних ставова и система вредности и неговању 

читалачке културе и навика. 

 

 

 

Извештаји о раду слободних активности и секција у млађим разредима 

Драмска секција 

Драмска секција је остварила планом унапред предвиђене активности за 

школску 2017/18.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 
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У одељењу I/2 у школској 2017/2018. години, реализовано је 72 часа драмске 

секције. Часови су осмишљени као драмске радионице. Подељени су у две 

групе- по 15 ученика у свакој групи. Сви ученици били су укључени током целе 

школске године у активности планиране наставним планом и програмом. Циљ 

да се код ученика развијају менталне и моторичке функције, као и стваралачке 

способности, у потпуности је остварен. На часовима, код ученика се подстицало 

стваралаштво, изражавање њихових склоности и особености, њихова 

радозналост, машта и оригиналност у решавању проблема. 

 

Наставни програм подељен је на три сегмента:  

Припрема- вежбе концетрације, опуштање, координација  покрета тела и вежбе 

артикулације, читаће пробе(рад на тексту); 

Организација- постављање сценографије, костими, музичке подлоге и пробе на 

сцени; 

Реализација- извођење представе и њена анализа. 

 

Свеобухватни рад на часовима Драмске секције, одељење I/2 показало је 

великим јавним часом под називом ''Час о другарству ученика одељења I/2'' која 

је изведена у свечаној сали наше школе. Програм је тематски везан за 

другарство, испуњен брзалицама, песмама и драмским импровизацијама из 

богатог опуса народног и књижевног стваралаштва. 

 

Рецитаторска секција 

Рецитаторску секцију млађих  разреда наше школе воде професори разредне 

наставе Снежана  Јовановић  и Светлана  Гавриловић. 

У септембру смо дочекали прваке са пригодним рециталом.  

За Дан школе писали смо песме о школи и Светозару Марковићу. 

Поводом обележавања Школске славе,Светог Саве,одељење 3/1 припремило је 

пригодан рецитал о Светом Сави,у оквиру одељенске приредбе.  

На Пролећном базару имали смо радионицу „Пролећница“. Наши ученици 

рецитовали су будућим првацима песме о школи и пролећу. 

На рекреативној настави у Кучеву, приликом посете Градској 

библиотеци,ученици наше школе рецитовали су песме. 

Школско такмичење рецитатора млађих разреда имало је 29 представника. 

Жири је прогласио прва места која се упућују на општинско такмичење.Жири је 

своју одлуку образложио и  дао сугестије како би се неговали и унапредили 

рецитаторски потенцијали. 

Представник наше школе,ученица 3/2 освојила је трећу награду на општинском 

такмичењу. 

На крају школске године направили смо осврт на оно што је урађено ове 

школске године. 

Рецитовали смо песме које смо написали.  

Секција енглеског језика 
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Предметни наставник: Јасмина Којанић 

             Секција из енглеског језика је одржавана сваке недеље, уторком 6. час 

пре подне или као претчас када су ученици ишли поподне у школу. У њој су 

учествовали уценици  3-1 и  3-2 одељења.  Одржано је укупно 36 цасова. 

 

 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 их ускладе је утицала на бројност и учестаост 

доласка.  Редовно је долазило  7 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 

 

 Хор јесастављен од ученика млађих разреда, бројао је 35 чланова. 

Пробе су одржаване једном недељно. 

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. 

Хор је наступио на пријему првака, са извођењем следећих  песмама:Здравица, 

Лажљива песма, Два јарца, Главу горе. 

Следећи наступ је био 5.октобра, на затварању Дечје недеље, као и 20.октобра, 

на прослави Дана школе. 

У децембру је одржан новогодишсњи концерт под називом Само певај. 

У јануару  је хор наступио на Божићном сеоцету, на платоу испред Храма 

Светог Саве. 

У мају је хор наступио на промоцији школе за будуће прваке. 

 

 

Ликовна секција 

 

Предметни наставник Ксенија Лековић 

 

Годишњим планом рада предвиђено је 30 часова, (одржан је 31 час), у 

првом полугодишту је реализовано  17 , а у другом 14 часова. Сви часови су 
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организовани и  одржани према утврђеном редоследу, а планирани садржаји су 

реализовани и успешно остварени.   

 

Ученици који похађају наставу су евидентирани у дневницима рада 

ученика 2. разреда, а садржаји рада (наставне јединице) се евидентирају у 

дневнику II-3.  

 

Поједини радови ученика су изложени испред учионица (изложбе се 

периодично и тематски смењују). Сви ученици активно учествују у раду.  

 

Ликовна секција окупља све ученике који воле да цртају, сликају, 

обликују или једноставно проналазе себе у том окружењу.  

Задатак ликовне секције је да развија способности ученика за опажање облика, 

величина, боја и поожаја облика у природи.   

 

На часовима ликовне секције се стварају услови да ученици на сваком 

часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно -

визуелног изражавања. Користе се на часовима и  природни, рециклирани 

материјали. Циљ секције је у томе да покаже колико је важно очување 

природних ресурса и рециклирање.  

 

Кроз индивидуални рад и групне активности чланови ликовне секције пролазе 

кроз разне технике и разноврсне приступе ликовним темама и задацима. 

Употребом различитих материјала изражавају своју креативност, машту и игру, 

које су саставни део ликовног израза.    

 

Еколошка секција 

 

 

 Наставници: Ненад Матић, Ксенија Лековић Годишњи фонд часова: планирано 

30, реализовано 31  

  

  Наставници еколошке секције су по утврђеном плану и задужењима 

реализовали планиране садржаје. Еколошку секцију је похађало 40 ученика. 

Ученици који похађају наставу су евидентирани у дневницима рада ученика 2. 

разреда, а садржаји рада (наставне јединице) се евидентирају у дневнику II-4. 

Планирани циљеви и задаци су остварени. Садржаји су реализовани кроз 

активности организоване и изведене у школи, али и кроз низ посета и учешћа у 

радионицама ван школе (29.9.2017. Посета Општини Врачар и учешће у 

интерактивној еколошкој радионици. Главна тема јесте била рециклажа и 

очување животне средине. Ученици су проширили већ стечена знања током 

предавања и још једном поновили правилно одлагање отпада и начини његовог 

коришћења. Чули су пуно и занимљивих података који се односе на количину 

енергије (конкретно електричне) која се уштеди рециклажом. Повезали су нова 

сазнања са ситуацијама из свог свакодневног живота.Сви ученици су активно 

учествовали. Крајња активност је било презентовање „рецикла“ (модел бицикла 

намењен рециклажи лименки). На велико одушевљење, ученици су испробали 

како функционише. Изразили су наду и жељу да исти такав један имају у својој 

школи, што су чланови тима предавача у име Општине Врачар обећали да ће 

испунити; мај 2018. Постављање кућица за птице у парку поред школе).   У 

појединим активностима су активно учешће имали и родитељи (22.9.2017. 

Светски дан без аутомобила; 8.11.2017. Здраво се хранимо).   Поред редовних 
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активности на реализацији планираних садржаја, у акцијама еколошке секције 

учествовали су и остали ученици школе („Чеп за хендикеп“ сакупљање чепова, 

рециклажа лименки и пластичних флаша). Поједини материјали прикупљени и 

намењени за рециклажу су искоришћени на часовима ликовне културе које су 

према плану сарадње школе и Учитељског факултета одржали студенти.  Осим 

низа радионица и практичних активности у којима су ученици учествовали, 

успешној реализацији су допринели и мултимедијални садржаји (филмови, 

фотографије, ППпрезентације,...).  Поједини радови ученика су изложени 

испред учионица (изложбе се периодично и тематски смењују). Сви ученици 

активно учествују у раду. Ученици су проширили већ постојећа знања и 

усвојили нова. Изграђују лични став и јачају своју еколошку свест. Преузимају 

одговорност за своје поступке у очувању животног окружења и труде се да 

имају васпитни утицај и на остале вршњаке. Знања примењују и повезују са 

садржајима других наставних предмета (најчешће Свет око нас и Ликовна 

култура).  

  

  

 

Извештај о раду на часовима  слободних активности одељења III/4  

 

У току школске 2017/2018. године у одељењу III/4 одржана су 74 часа 

слободних активности.  

  Од укупног броја часова,  16 ученика је, на  26 часова  присуствовало и 

активно учествовало у учењу кинеског језика у организацији наше школе и 

Амбасаде Народне Републике Кине. 

Часови слободних активности су организовани као комбинација 

спортске, еколошке, драмске, ликовно – стваралачке, рецитаторске и 

математичке секције. 

У оквиру еколошке секције ученици су се бавили очувањем и заштитом 

животне средине: разврставање отпада, учешће у акцији „Чеп за хендикеп”, 

чишћење и уређивање животног простора, обележавање Дана планете земље, 

Дана воде и Дна шума. 

На часовима спортске секције ученици су  учествовали, не само у 

спортским играма, него и у организацији игара, прављењу тимова, анимирањем 

другара да учествују у свим играма без обзира на пол, физичке способности и 

слично. Активно су учествовали у штафетним играма, фудбалу и за девојчице и 

за дечаке и у игри „Између две ватре”. 

Највише часова слободних активности посвећени су припреми завршне 

приредбе, драмској секцији у оквиру које су ученици плесали, певали и 

глумили. На тим часовима су се слободно изражавали, вежбали кретање на 

сцени, изражајно говорили и, на крају, успешно реализовали приредбу. 

Часове  ликовно – стваралачке секције смо користили за  уређење 

учионице и паноа за новогодишње и ускршње  празнике. У оквиру њих су 

реализоване и радионице у којима су учествовали и родитељи, баке и деке 

ученика. 

Рецитаторска секција је организована у циљу да припреми талентоване 

ученике одељења III/4 за такмичење рецитатора. 
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Математичка секција је реализована према потребама и интересовањима 

појединих ученика, као и према календару математичких такмичења: школско, 

општинско и такмичења „Мислиша” и „Кенгур”. 

Ученици III/4 су у 2017/18. школској години веома активно и 

заинтересовано учествовали у реализацији свих часова слободних активности. 

Уживали су у процесу стварања и рада, као и у плодовима, резулататима и 

успесима које су постигли. 

 

Слободне активности Број ученика Број часова 

Спортска секција 25 5 

Еколошка секција 25 5 

Драма, музика и плес 25 19 

Ликовно - стваралачка 25 5 

Математичка секција 13 10 

Рецитаторска секција 2 4 

Кинески језик 16 26 

 

 

Шаховска секција  

Предметни наставник: Ивана Милосављевић 

Одржано је 18 часова шаховске секције током првог полугодишта школске 

2017/2018. године. 

Секција је обухватила укупно 20 ученика трећег разреда, који су се смењивали и 

нередовно долазили на часове секције.  

Секција је одржавана у учионици трећег разреда, а табле и фигуре доносили су 

ученици. 

Обрађене су следеће теме: 

I тема: Основе шаха, шаховске фигуре, њихово кретање и вредност  

II тема: Обележавање и записивање потеза  

III тема: Шаховска игра и њена правила  

IV тема: Одигравање партије 

Пред крај сваког часа увек је остављано време за партију шаха.  

У раду секције је учествовао и помагао ученик 3₂Теодор 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. 

Школску годину похађало је укупно 773 ученика, од чега 383 дечака и 

390 девојчица. Број ученика у разредној наставије 410 а у предметној настави 

363. Просечан број ученика по одељењу износи 25,8. 

Школску годину су  завршили сви ученици, њих  773. 
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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 113 ученика. До краја полугодишта 

у друге школе је отишло троје ученика. Сви ученици су напредовали у скаду са 

својим могућностима. Неколико ученика на почетку првог разреда нису 

правилно изговарали одређена слова, радом са логопедом успели су да коригују 

свој говор, код неких била је присутна и одређена социо-емоционална 

незрелост. Радом на часовима одељењске заједнице и разним радионицама у 

школском боравку постигла се добра адаптација на школу и школске обавезе.  

На крају године, на одељењском већу првог разреда, констатовано је да 

већина ученика напредовали  у социјализацији и постигнућима у односу на 

почетак, али да и даљем има пуно ученика којима је потребно више подршке. 

Други, трећи и четврти разред 

Од 297 ученика у разредној настави чији се успех оцењује бројчано, са 

одличним успехом је завршило 287 или процентуално изражено 96,6% ученика. 

Са врлодобрим успехом разред је завршило 10 ученика, односно 3,4%. 

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.  

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  80,3 %  ученика, 9 ученика(11,8%) су имала врлодобар успех  док 

шест ученика имају добар успех(7,9%) Успех ученика петог разреда је 

одличан,просечна оцена сва три  одељења је 4,61. 

У шестом разреду 70,6% ученика је постигло одличан успех, 27,5% 

врлодобар успех, док су два ученика(1,8%) постигла добар успех.Сва четири 

одељења су постигла такође одличан успех, просечна оцена на нивоу разреда је 

4,63. Три ученика 6/2 одељења су упућена на поправни испит из физике и 

положили су. 

У седмом разреду успех је  нешто слабији него у петом и шестом, али и 

даље је веома добар.  У седмом разреду  54,1% је  одличних ученика, 39,8% врло 
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добрих и 6,1% добрих. Просечна оцена седмог разреда је 4,38. Осам ученика 

седмог разреда су упућена на поправне испите, и то из физике свих осам 

ученика а из математике два ученика. Сви ученици су положили поправне 

испите. 

Ученици осмог разреда  остварили су такође доста добар успех.Осми 

разред са  одличним успехом завршило је 52,5% ученика, 41,3 % је било 

врлодобрих,а добрих је било пет ученика, 5,2 %. Просечна оцена  осмог разреда 

је 4,41. 

Дакле, укупни проценат одличних ученика у старијим разредима  износи 

64,2%, док је врлодобрих  30,6%, а добрих 5,2%. 

Ако изузмемо ученике првог разреда, чија се постигнућа оцењују описно 

(113), са одличним успехом годину је завршило 520 ученика, што износи 78,8%. 

Проценат врлодобрих ученика је 18,3, добрих 2,9%. 

Осамнаест ученика осмог разреда остварило је „Вукову диплому“. 

Из табеле 4 која следи, можемо видети да су најбољи успех постигли 

ученици петог и шестог разреда,затим  осмог и седмог. По предметима, нешто 

ниже су оцене из хемије и физике, па математике, иако су просечне оцене  и из 

тих предмета високе.Највише оцене су из физичког васпитања и изабраног 

спорта,као и ликовне и музичке културе. 

Веома 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.  
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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 добре резултате. 

Математика 

Школско такмичење је одржано у школи 19.1.2018, као што је ДМС и 

предложило у свом календару. Доња граница (број поена) за пролаз на 

општинско такмичење донета је на нивоу целе општине. Тако да се на 

општинско такмичење из математике пласирало 28 ученика трећег разреда, 16 

ученика четвртог разреда, 11 ученика петог разреда, 11 ученика шестог разреда, 

7 ученика седмог разреда и 5 ученика осмог разреда. 

На општинском такмичењу награде су освојили: 

1. Лука Роквић (3. разред) I награда 

2. Душан Ковачевић (3. разред) I награда 

3. Феђа Теофиловић (3. разред) I награда 

4. Катарина Зердо (3. разред) I награда 

5. Лав Букумировић (3. разред) II награда 

6. Кристина Балаћ (3. разред) II награда 

7. Марко Бољановић (3. разред) II награда 

8. Олег Игњатовић (3. разред) III награда 

9. Милош Марковић (3. разред) III награда 

10. Петар Шмигић (3. разред) III награда 

11. Филип Булић (3. разред) III награда 

12. Андреас Симић (4. разред) I награда 

13. Лена Савковић (4. разред) I награда 

14. Петра Дрезгић (4. разред) III награда 

15. Димитрије Лазаревић (4. разред) III награда 

16. Борис Милутиновић (4. разред) III награда 

17. Исидора Влајковић (5. разред) I награда 

18. Ђорђе Ћургус (6. разред) III награда 

На градском такмичење Прву награду је освојила Исидора Влајковић (5. 

разред). 

 

Српски језик  

  

Поред такмичења у организацији Министарства,где су наши ученици 

остварили добре резултате, наши ученици су учествовали и на другим 

такмичењима у области српског језика и културе. 

 Такмичење рецитатора 

Школско такмичење је одржано у марту. Пласман за општинско 

такмичење су имале  Јана Молдвај 7/4 и Марија Васиљевић 6/3. 
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Краљевство поезије 

Такмичење је одржано у мају. У категорији основних школа Клара 

Цветковић 5/1 је освојила 2. место, а Марија Васиљевић 6/3 3. место. 

 

Српски језик и језичка култура 

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 24. 

марта 2018. у ООШ „Владислав Рибникар“.  

Пласман за градско такмичење имају: Исидора Влајковић 5/1, 2. место (18/20 

бодова), наставник Анђелка Танчић-Радосављевић; Анђела Јоцовић 5/1, 3. место 

(16/20 бодова), наставник Анђелка Танчић-Радосављевић; Јована Неговановић 

6/1, 1. место (20/20 бодова), наставник Анђелка Танчић-Радосављевић; Тијана 

Јолић 6/4, 1. место (19/20 бодова), наставник Јелена Симовић; Теа Стојановић 

6/3, 2. место (18/20 бодова), наставник Јелена Симовић; Нађа Нејковић 6/1, 2. 

место (17/20 бодова), наставник Анђелка Танчић-Радосављевић; Урош 

Петровић 6/1, 3. место (16/20 бодова), наставник Анђелка Танчић-

Радосављевић.  

Окружно такмичење је одржано 29. априла у ОШ „Љуба Ненадовић“ и 

ОШ „Мика Антић“. На окружном такмичењу резултате су оствариле Исидора 

Влајковић 5/1, 2. место (17/20 бодова), и Тијана Јолић 6/4, 2. место (17/20 

бодова). 

Оштро Перце 2017/18 – међушколско такмичење 

У пројекту „Оштро Перце 2017/18“ учествује 38 ученика петог и шестог 

разреда.  У међушколском такмичењу „Оштро Перце 2017/18“ су награђени: 

Тамара Броз, Константин Живановић и Наталија Шевић, ученици 5-1, 1. место 

за трејлер, Нађа Нејковић, Јана Јокић, Паола Игњатовић и Ђорђе Катанић, 

ученици 6-1,  1. место за трејлер и Милица Илић и Нађа Нејковић, ученице 6-1, 

1. место за презентацију наставне јединице „Косовка девојка“. Завршни сусрет 

је одржан 22. маја у ОШ „Свети Сава“ и том приликом су награђени ученици 

добили дипломе и књиге.  

Ликовна култура 

 Из предмета ликовна култура колеге су заједно са децом ишли на 

такмичење у општини Врачар поводом фарбања ускршњих јаја, наши ученици 

су похваљени за учешће.На конкурсу ''Мали Пјер'' у сали Општине Врачар 

изложени су радови наших ученика Милочић Данице 7-4, и Милице Марковић 

5-2. Радови су похваљени. 

 

Музичка култура 

 

  Из предмета музичке културе, колегиница Кристина Будић водила је 

децу на следећа такмичења: ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈБОЉЕГ ДИЏЕЈА ВРАЧАР / 

такмичење је одржано 23.02.2018, а наш ученик Јанко Кустурица 7-1 је освојио 

1.награду. Честитке Јанку, он је био победник и прошле године. ОПШТИНСКО 

И ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ „ЗЛАТНА СИРЕНА“ / Општинско : седам првих 

награда, две друге, две треће, две четврте, што је најбољи пласман школа на 

Врачару.  

Tакмичење основних школа Врачара „Златна сирена“ одржано је 1. марта 

2018. године у Основној школи „Свети Сава“. У великој конкуренцији наши 

ученици освојили су тринаест награда. 
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Прва награда: 

- Валентина Томић 7/3 у жанру забавне дечије песме; 

- Тара Голубовић и Валентина Томић 7/3 у жанру класичне соло-песме; 

- Јана Татић 7/3 у жанру народне песме; 

- Ђорђевић Невена у жанру стране народне песме; 

- Марковић Јана 7/3 у жанру староградске песме; 

- Шевић Наталија 5/1 у жанру староградске песме; 

- Ника Пурић и Максим Николић 3/3, дует у жанру дечије забавне песме. 

Друга награда: 

- Дуња Стефановић 1/2 у жанру дечије забавне песме; 

- Катерина Антинопулос 3/3 у жанру стране народне песме. 

Трећа награда: 

- Ника Пурић 3/3 у жанру дечије забавне песме; 

- Тамара Броз 5/1 у жанру дечије забавне песме. 

Четврта награда: 

- Јана Премовић 5/3 у жанру староградске песме; 

- Тара Голубовић 7/3 у жанру популарне забавне песме са групом певача 

(Теодора Гајшек, Валентина Томић, Јана Татић, Невена Ђорђевић, Јана 

Марковић) и музичком пратњом (Ђорђе Ножанић, гитара и Јанко 

Кустурица, тарабука). 

 

Градско такмичење „Златна сирена“ традиционално је одржано у Дечијем 

културном центру у Великој дворани „Донка Шпичек“ у три дана, 19.03.2018. у 

жанру класичне и староградске соло песме, 22.03.2018. у жанру народне песме 

(домаће и стране) и 27.03.2018. у жанру забавне дечије песме. 

Наши такмичари освојили су вредне награде: 

 

- Валентина Томић 7-3 и Голубовић Тара 7-3, жанр класична соло песма, 

дует 2. награда; 

- Јана Марковић 7-3, жанр староградска песма, 2. награда; 

- Наталија Шевић 5-1, жанр староградске песме 2. награда; 

- Јана Татић 7-3, жанр народна домаћа песма 2. награда; 

- Невена Ђорђевић 8-3, жанр народна страна песма 2. награда; 

- Валентина Томић 7-3 у жанру дечије забавне песме 1. награда. 

- Дует у жанру забавне дечије песме Ника Пурић и Максим Николић је 

похваљен. 

 

Физичко васпитање 

 

 У школској 2017/2018. 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 
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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 Кошарци у конкуренцији девојчице 5. и 6. 

разред, освојено је треће место.                                                                                                   

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 општинском првенству у Одбојци у конкуренцији 7. и 8. разреди 

девојјчице,освојено је прво место, чиме се обезбедио пласман на градско 

такмичење. На градском такмичењу у одбојци,ученице наше школе ОСВОЈИЛЕ 

СУ ПРВО МЕСТО. 

На Београдском Маратону ове године узели су учешће ученици од петог до 

осмог разреда, истрчали су трку задовољства. 

На првенству општине Врачар у Атлетици, на стадиону „Рајко Митић“, 

учествовали су ученици и ученице у свим конкуренцијама, Нико од ученика 

није се пласирао на градско такмичење. 

На светски дан Оријентиринга,одржаном у мају у Чубурском парку, учешће су 

узели ученици од петог до осмог разреда, корелацијом између предмета 

физичко васпитање и географија и уз изузетно ангажовање наставнице 

географије Невене Влајић. 

 

Географија 

 

Општинско такмичење је одржано 11. марта 2018. године у нашој школи.  

По пропозицијама, учествује онолико ђака колико има одељења, па је наших 

ученика 7. и 8. разреда било укупно осморо.  

Троје је освојило 3., а троје 2. место и пласирало се на градско такмичење. 

Градско такмичење је одржано у суботу 28. априла (почетак Првомајских 

празника), двоје седмака је отпутовало. Једини наш представник Лука Ђокић из 

8-2 је освојио 83/100 поена и заузео 2. место и није се пласирао на републички 

ниво. 

 

Резултати наших ученика на општинском нивоу: 

 

Седми разред 

Ива Вуковић, 2.место 

Коста Стијовић, 2.место 

Милош Ђуровић, 3.место 

Никола Најданов, 3.место 

Осми разред 

Нина Милутиновић, 3.место 

Лука Ђокић, 2.место, као и 2.место на Градском такмичењу 

 

Енглески језик 

 

На школском такмичењу је учествовало 16 ученика осмог разреда. На 

општинско такмичење се пласирало троје ученика ( 1.место Исидора Зелић 8-3, 

2.место Мила Кресоја 8-2 и 3.место Марко Михаиловић 8-2). 
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Општинско такмичење 

2.место Исидора Зелић 8-3 

3.место Марко Михаиловић 8-2 

 

Градско такмичење 

2.место Марко Михаиловић 8-2 и пласман на републичко такмичење 

 

Француски језик 

  

 Општинско такмичење 

Мина Обрадовић- 1.место 

Ана Радојковић- 3.место 

 

Градско такмичење 

Мина Обрадовић- 2.место о пласман на Републичко такмичење 

 

 

Шпански језик 

 

Градско такмичење  

1. место Матеја Ђоровић8-3 

2.место  Маша Бојовић 8-3,  

3. местоЈована Вукобратовић8-3,  

3.место Ива Јеловић8-1 

3.место Мила Цекић8-1 

 

Републичко такмичење  

 

2.место Матеја Ђоровић 8-3 

 

Историја 

На Општинском такмичењу је учествовало 18 ученика али се нико није 

пласирао на Градско такмичење.  

Нађа Нејковић је освојила 2.место на општинском такмичењу а Марија 

Васиљевић 3.место. 

 

 

Биологија 

Након одржаног Школског такмичења из биологије у фебруару 

месецу,пласман на Општинско,остварили су следећи ученици: 

5.разред: 

Ленка Радовановић 

Мина Рдосављевић 

Ненад Марковић 

6.разред: 

Јована Неговановић 

Борис Алексић 

Марија Манојловић 

Анђелија Манојловић 

7.разред 

 Нађа Шупић  

 Лена Пинџо  
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8.разред: 

Михаило Станчев 

Зоран Милосављевић 

Алекса Стијовић 

На Општинском такмичењу,ученици су остварили добар резултат: 

Јована Неговановић-1.место и пласман на Градско такмичење 

Михаило Станчев-1.место и пласман на Градско такмичење 

Борис Алексић-3.место 

Нађа Шупић- 2.место и пласман на Градско такмичење 

Лена Пинџо-3.место 

Градско такмичење 

Највећи и најбољи резултат остварила је ученица Јована 

Неговановић,која је освојила 1.место на Градском такмичењу као и  Нађа 

Шупић која је заузела 2.место. 

 

Хемија 

 

Разред и 

одељење 

Презиме и име ученика Ниво такмичења и пласман 

Општинско  Окружно  Републичко  

7-3 Милутиновић Андреја II место I место / 

7-3 Вуколић Вук  II место / / 

7-4 Стевић Марко  I место III место / 

8-3 Ножанић Ђорђе I место  III место / 

8-3 Станчев Михаило  I место II место / 

8-2 Јеленковић Ива II место / / 

8-1 Марковић Михаило III место / / 

 

На Општинском такмичењу из хемије учествовало је 5 ученика седмог 

разреда и 4 ученика 8. разреда.  

На овом нивоу такмичења ученик одељења 7-4, Стевић Марко, заузео је 

I место, док су ученици одељења 7-3, Милутиновић Андреја и Вуколић Вук, 

заузели  II место. Тиме су се сва тројица пласирала на следећи ниво такмичења.  

Међу ученицима 8. разреда, на Општинском такмичењу, Ђорђе 

Ножанић  и Станчев Михаило (одељење 8-3) заузели  су I место и пласирали се 

на Окружно такмичење. Јеленковић Ива (одељење 8-2) заузела је II место, а 

Марковић Михаило (одељење 8-1) III место и нису обезбедили одлазак на 

следећи ниво такмичења. 

На Окружном такмичењу  из хемије Стевић Марко је заузео III место, а 

Милутиновић Андреја I место ( одличан резултат - 96/100 поена),  што је овог 

пута било недовољно за одлазак на Републичко такмичење (98 поена). 

 На Окружном такмичењу Станчев Михаило је освојио II место,  а 

Ђорђе Ножанић  III место чиме су завршили овогодишње такмичење из хемије. 

У школској 2017/18. години ученици 7. и 8. разреда постигли су  добре  

резултате на такмичењу из хемије. 

 

Физика 

 

На општинском такмичењу, које је одржано 18.2.2018. год у ОШ. „Свети 

Сава“-Врачар, нашу школу је представљало 10 ученика шестог разреда, 2 

ученика седмог разреда и 2 ученика осмог разреда. Том приликом постигнути  

су следећи резултати: 
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1. награда 

 Ива Јеловић (8/1 – наставница Жељка Клус) 

 Андреја Милутиновић (7/3 – наставница Снежана Стојановић Јовановић) 

2. награда 

 Урош Петровић (6/1 – наставница Жељка Клус) 

 Александар Џуџевић (6/1 – наставница Жељка Клус) 

3. награда 

 Михаило Марковић (8/1 – наставница Жељка Клус) 

 Марија Јулија Митровић (6/1 – наставница Жељка Клус) 

 Вишња Жигић (6/3 – наставница Жељка Клус) 

Похвала 

 Михајло Станојевић (7/3 – наставница Снежана Стојановић Јовановић) 

 Ђорђе Ћургус (6/4 – наставница Снежана Стојановић Јовановић) 

 

На окружном такмичењу, које је одржано 10.3.2018. год у ОШ. „Милан Ђ. 

Милићевић“-Вождовац, нашу школу је представљало 5 ученика шестог разреда, 

2 ученика седмог разреда и 2 ученика осмог разреда. Том приликом постигнути  

су следећи резултати: 

2. награда 

 Марија Јулија Митровић (6/1 – наставница Жељка Клус) 

3. награда 

 Ђорђе Ћургус (6/4 – наставница Снежана Стојановић Јовановић) 

 Урош Петровић (6/1 – наставница Жељка Клус) 

Похвала 

 Александар Џуџевић (6/1 – наставница Жељка Клус) 

 Андреја Милутиновић (7/3 – наставница Снежана Стојановић Јовановић) 

 Михаило Марковић (8/1 – наставница Жељка Клус) 

 

На републичком такмичењу, које је одржано 28-29.4.2018. год у ОШ. 

„Момчило Поповић“-Параћин, нашу школу је представљало 3 ученика шестог 

разреда и постигнути су следећи разултати: 

2. награда 

 Ђорђе Ћургус (6/4 – наставница Снежана Стојановић Јовановић) 

3. награда 

 Марија Јулија Митровић (6/1 – наставница Жељка Клус) 
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ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА НА 

ТАКМИЧЕЊИМА  

 

ОПШТИНСКА 

ТАКМИЧЕЊА 

3. место 2. место 1. место 

Математика 3.разред 

Олег Игњатовић 

Милош Марковић 

Петар Шмигић 

Филип Булић 

4.разред 

Петра Дрезгић 

Димитрије Лазаревић 

Борис Милутиновић 

6.разред 

Ђорђе Ћургуз 

3.разред 

Лав Букумировић 

Кристина Балаћ 

Марко Бољановић 

 

 

3.разред 

Лука Роквић 

Душан Ковачевић 

Феђа Теофиловић 

Катарина Зедро 

4.разред  

Андреас Симић 

Лена Савковић 

5.разред 

Исидора Влајковић 

ОПШТИНСКА 

ТАКМИЧЕЊА 
3. место 2. место 1. место 

Српски језик 

граматика 
 

Анђела Јоцовић 5-1 

Урош Петровић 6-1 

 

 

Исидора Влајковић 5-1 

Теа Стојановић 6-3 

Нађа Нејковић 6-1 

 

Јована Неговановић 6-1 

Тијана Јолић 6-4 

Физика Михаило Марковић 8-1 

Марија Јулија Митровић 

Вишња Жигић 

Урош Петровић 6-1 

Александар Џуџевић 6-1 

Ива Јеловић 8-1 

Андреја Милутиновић 7-3 

Хемија Михаило Марковић8-1 Андреја Милутиновић 7-

3 

Вук Вуколић 7-3 

Ива Јеленковић 8-2 

 

Марко Стевић 7-4 

Ђорђр Ножанић 8-3 

Михаило Станчев 8-3 

Историја Марија Васиљевић Нађа Нејковић  
Географија Милош Ђуровић 7- 

Никола Најданов 7- 

Нина Милутиновић 8- 

Ива Вуковић 7-1 

Коста Стијовић 7-4 

Лука Ђокић 8 

 

Биологија Борис Алексић 

Лена Пинџо 

Нађа Шупић Јована Неговановић 

Михаило Станчев 
Шпански језик    
Француски језик  Ана Радојковић 8  Мина Обрадовић 8-1 
Техничко и 

информатичко 

образовање 

   

Енглески језик Марко Михаиловић 8-2 Исидора Зелић 8-3  
ГРАДСКА 

ТАКМИЧЕЊА 
3. место 2. место 1. место 

Српски језик   Исидора Влајковић 5-1 

Тијана Јолић 6-4 

 

 

математика   Исидора Влајковић 5-1 

физика Ђорђе Ћургуз 

Урош Петровић 

Марија Јулија Митровић  

хемија Марко Стевић Михаило Станчев Андреја Милутиновић 
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Ђорђе Ножанић 
биологија  Нађа Шупић Јована Неговановић 
Енглески језик  Марко Михаиловић 8-2, 

пласман на Републичко 

 

Шпански језик Јована Вукобратовић 

Ива Јеловић 

Мила Цекић 

Маша Бојовић Матеја Ђоровић 

Француски језик  Мина Обрадовић 8-1 и 

пласман на Републичко 

 

географија  Лука Ђокић 8  
Информатика и 

рачунарство 
   

РЕПУБЛИЧКА 

ТАКМИЧЕЊА 
учешћа похвале награде 

математика    
физика Урош Петровић  Марија Јулија Митровић, 

3.место 

Ђорђе Ћургуз, 2.место 

 
хемија    
Српски језик    
Енглески  језик Марко Михаиловић   
Шпански језик  Матеја Ђоровић  
Француски језик Мина Обрадовић   
биологија    

 

5. ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА И ИЗОСТАНЦИ 

5.1 Дисциплина ученика 

Од 773 ученика њих 766(99,1%) је имало примерно владање, 7(0,9%) 

ученика врлодобро владање, а један ученик има задовољавајуће владање. 

Разлози са смањивање оцене су непримерено понашање ученика у школи и 

неоправдано изостајање. 

Током првог полугодишта изречене су укупно 62 васпитне мере (34 

опомена разредног старешине,26 укора разредног старешине и 2 укора 

одељенског већа). Изречена је и једна дисциплиннска мера- строги укор 

наставничког већа, наком спроведеног дисциплинског поступка. 

У другом плугодишту изречене су  укупно 24  васпитне мере( 11 опомена 

одељенског старешине, 8 укора одељенског старешине и 5 укора одељенског 

већа). Смањење оцена из владања  је изведено поступно, након  појачаног 

васпитног рада са ученицима и изрицања васпитних мера. Такође, спроведен је 

један васпитно-дисциплински поступак, након чега је изречена васпитно-

дисциплинска мере-укор наставничког већа. 
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оцене из владања по разредима 

 

 
Примерно 

5 

Врлодобро 

4 

Добро 

3 

Задовољавајуће 

2 

Незадовољавајуће 

1 

I-IV 410 0 0 0 0 

Пети 

разред 
76 0 0 0 0 

Шести 

разред 
105 4 0 0 0 

Седми 

разред 
95 3 0 0 0 

Осми 

разред 
79 0 0 1 0 

укупно 766 7  1 0 

5.2. Изостанци ученика  

Број оправданих изостанака ученика већи је у односу на прошлу школску 

годину.Наши ученици су направили укупно 47653 оправданих  изостанака, што 

значи да просечан број изостанака по ученику износи 61,6, (прошле године је 

износио 58,1). То даље значи да су ученици у просеку одсуствовали дванаест 

дана. 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.ученика 

Oправдани 

изостанци 
Неоправдани 

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 

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 
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  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, и број неоправданих изостанака је 

повећан (прошла година1,3 неоправдани изостанак по ученику, ове 1,5), 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 ученици пре неколико година 

доста олако схватали неоправдане изостанке пошто се померила граница за 

смањивање оцене из владања, што се уназад пар година 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 
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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 

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. 



72 

 

- 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. 

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. 
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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 

 

 

 

 

 


