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На основу члана 119.став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019) , члана 44. став 

1.тачка 2. Статута школе дел.бр. 227/3  од 12.9.2019. године, Школски одбор ОШ „Мајка 

Југовића“ на седници одржаној дана 15.9.2020. године једногласно доноси 
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Поступајући по надлежности из члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања и члана 44. став 1. тачка 2. Статута школе Школски одбор ОШ 

„Мајка Југовића“ је на седници дана 15.9.2020  године усвојио Извештај о остваривању 

Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020 годину. 
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1.1. Полазне основе 

 

 
• Закона о основама система образовања и васпитања из 2017. год, Службени 

гласник РС бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/21. 

• Закона о основном образовању и васпитању - Службени гласник РС бр. 

55/2013, 101/2017,  27/2018 и 10/2019. 

• Годишњи план рада школе  

• Развојни план рада школе 

• Статут Установе 

 

 

1.2. Историјат школе 

 
 

ОШ „Мајка Југовића“ наставља традицију најстарије српске школе Земуна. Кроз рад 

школе преламала се историја овог града. 

 Не може  се са сигурношћу утврдити датум настанка прве школе за српске ђаке. У 

историјским изворима се појављују датуми који почетак школства у Земуну везују за период 

од 1720-1725. Постоје записи да су се образовањем бавила духовна лица и образованији 

појединци. Деца су углавном школована за трговце и припремана за свештенички позив. 

 Земунска православна општина је добила 1745. године дозволу за подизање 

Светониколајевске цркве у чијој порти је отворена Општа српска основна школа за подизање 

младежи. Ова  година се сматра почетком образовања у Земуну и почетком рада ОШ „Мајка 

Југовића“ . Поред српске деце школу су похађала и деца Грка и Цинцара. У школи се учила 

веронаука, моралне поуке, читање и писање славеносрпских, латинских и немачких слова и 

текстова. Прво прослављање Светог Саве као школског заштитника одржано је на 

Савиндан 1812.г. у овој школи у Земуну и оно се временом проширило у све крајеве 

где живе Срби. 

 Српска мешовита школа у Доњем граду саграђена је на месту порушених кућа у 

близини црквеног здања Богородичине цркве. Овде се школовао и један од најзначајнијих 

песника српске књижевности Бранко Радичевић. 

http://www.majkajugovica.edu.rs/


Пошто није била довољно велика, 1822.г. саграђена је нова зграда школе у којој 

је основана и Славеносербска библиотека земунска (1825.г.), једна од најстаријих у Србији. 

Традицију ове библиотеке данас наставља земунска библиотека »Свети Сава«. У истој згради, 

1840. или 1842. г, је основана и Прва српска женска школа у Земуну и једна од првих код Срба 

уопште. Након преласка у нову зграду у школску наставу уведени су и  нови предмети – појање 

и српска историја. 

 Почетком 20. векa, да би се обезбедили повољнији услови за рад школе, a имајући у виду 

оронулост старе зграде (из 1822. г.), Српска православна црквена општина је подигла нову 

зграду у старом језгру Земуна – Дом српске православне цркве. На простору између Бежанијске, 

Светосавске и Рајачићеве улице саграђена је, у духу српског романтизма, монументална 

једноспратница према плановима младог земунског инжењера Косте Атанацковића – 

Станишића. 

 

Зграда је била једна од најлепших у граду и у њој је Српска школа радила до почетка Првог 

светског рата. Све време трајања Првог светског рата Српска школа је, под окриљем народно-

црквене аутономије, сачувала националнии верски карактер и допринела организованијој 

заштити српских интереса у многонационалној монархији. Стварањем нове државе, Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенаца, настале су промене у раду и организацији основних школа. Српска 

школа је постала државна, а учитељи државни чиновници. Уведени су нови предмети: српско-

хрватско-словеначки језик, земљопис, познавање природе, телесне вежбе по соколском 

систему, ручни рад. 

 

 Школа је радила до почетка Другог светског рата када је њене просторије запосела немачка 

војска, која је један део зграде претворила у затвор. До завршетка рата школа је променила 

неколико локација, али је радила и у условима окупације. Када су јединице НОВЈ ослободиле 

Земун 22.октобра 1944. г, школску зграду је заузела војска и за своје потребе је користила све 

до 1953. године. 

  Основна школа „Мајка Југовића“ је основана 1949.г. и радила је у Улици Тошин бунар бр. 17. 

Крајем 1953. г. Народни одбор општине Земун је донео одлуку да се у Дому српске православне 

црквене општине отвори основна школа са називом Осмогодишња школа »Душан Вукасовић 

Диоген«. Школа је самостално радила од 1954.г. до 1969.г. када  је 1. септембра интегрисана са 

ОШ »Гоце Делчев« . У исто време смањиван је и број полазника у ОШ »Мајка Југовића« ,те је 

и она припојена ОШ »Гоце Делчев«. ОШ »Гоце Делчев« почиње са радом 1. септембра 1956. 

године  у Градском парку. Од 1993. г. школа носи званични назив једне од интегрисаних 

школа, »Мајка Југовића« и ради у згради у Градском парку која је саграђена 1899. г. према 

плановима архитекте Јанка Хољца. 

 

 



 
Данашњи изглед школе 

 

1.3. Услови у којима школа ради данас 

 

Материјално-технички услови  

 
Школска година почела је у складу са школским календаром 1.9.2021. године и Стручним 

упутством за организацију васпитно-образовног рада.  За све наставне и ваннаставне 

активности школа је користила објекат у Градском парку број 9, који има 3797 м 2, заједно 

са фискултурном салом од 450 м2 и великим фискултурним двориштем  које је део Градског 

парка а има 2.500. м2 , са спортском теренима.  

Оразовно-васпитни рад, школа организује у згради са 15 учионица, 13 кабинета, 

фискултурном салом, великом кухињом и трпезаријом, библиотеком, просторијама за 

административно-техничко особље и стручних служби.  

Школско двориште се састоји од једног службеног прилаза и прилаза за ученике. Школско 

двориште има зелене површине, али има и доста aсфалтираних и бетонираних површина 

(игралиште за рукомет, мали фудбал, одбојку и кошарку, паркинг за аутомобиле, стазе и 

тротоари).  

 

Ове школске године АМРЕС мрежа је доминанта мрежа путем које школа користи интернет. 

Током месеца септембра 323 ученика од другог до шестог разреда је добило таблет уређаје као 

донацију града Београда у оквиру пројекта ЈП Инфонстан, Беотаблет. 

Наставници који предају у овим разредима, такође су у оквиру ове акције добили лаптоп 

рачунаре (26 лаптопова). У оквиру акције коју је реализовала компанија Телеком под 

називом „Стварајмо знање“, школа је добила донацију у вредности од 1.000.000,00 динара за 

опремање информатичког кабинета. У току летњег распуста, кабинет информатике који је је у 

сутеренском простору и који има озбиљан проблем са влагом, је расформиран и измештен у 

другу просторију. Нови кабинет је окречен, развучена је електромрежа и рачунарска мрежа, 

инсталирани су нови рачунари. Школа је донацијом добила и две интерактивне табле.  

 



У оквиру акције ЈП Паркинг сервис „Ђачко паркинг место“, школа је конкурисала и добила 

интерактивну таблу. 

Средствима које је обезбедио Секретаријат за социјалну и дечију заштиту, школа је обезбедила 

и две мултимедијалне лабораторије , мултимедијални едукативни интерактивни систем, за 

потребе реализације наставе из биологије, физике и хемије, који имају за циљ стицање 

функционалних знања и развој здравих стилова живота кроз област екологија. Редовно се 

отклањају кварови на рачунарима и бим- пројекторима. За потребе наставе на даљину, школа се 

определила за Google платформу, формиране су Google учионице, а веб-алат који се користи је 

Google Meet. Настава на даљину се реализовала у ситуацијама када је по Стручном упутству 

било услова да се одељења деле на групе због одређеног броја заражених ученика. 

Директорка школе је услед неуспеле процедуре добијања средстава за израду пројекта од 

Секретаријата за социјлну и дечију заштиту, помоћ потражила од ГО Земун. Брзом реакцијом 

председника општине господина Гаврила Ковачевића, школи су опредељена средства за израду 

пројекта који се односи на реконструкцију фасаде, санацију влаге у сутеренском простору, 

адаптацију наставничких тоалета и изградњу хидрантске мреже. Процедура јавне набавке је 

спроведена и школа очекује уплату 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом и почетак израде пројекта. 

Акцијом родитеља одељења 2/1, једна учионица је окречена. У знак захвалности, интерактивна 

табла ће бити инсталирана у тој учионици. У другом полугодишту, средствима обезбеђеним од 

Градског секретаријата за дечију заштиту, школа је набавила још једну интерактивну таблу, 10 

бим пројектора, 2 десктоп рачунара. Школа је средствима добијеним од Секретаријата ушла у 

прву фазу замене застареле расвете новом лед расветом, тако да је у првој фази лед расвета 

замењена у сутерену и делу приземља. Учешћем у пројекту компаније Еуцерин, ученици наше 

школе су освојили штампач са скенером. Током летњег распуста окречене су све учионице на 

приземљу. Школа је у сарадњи са СЦ“Пинки“ обезбедила 5 паркиг места. 

 

 

Кадровски услови  
 

У школској 2021/22. години наставу је реализовало 18 учитеља, 13 у редовној настави и 5 у 

продуженом боравку. Предметну наставу реализовало је 26 наставника. У школи раде три 

стручна сарадника: психолог, педагог и библиотекар. Административне послове обављаали 

су секретар школе, руководилац рачуноводства и финаннсијски радник. На помоћно-

техничким пословима радило је 7 запослених. У току школске године било је запослених 

који су одлазили на боловање, али је настава успешно реализована уз ангажовање 

одговарајуће замене.  

 

 

1.4.Организација образоовно-васпитног рада  
 

 

Школа је радила у складу са календаром образовно-васпитног рада за 2021/22. годину. Прво 

полугодиште је почело 1.9.2021, а завршило се 30.12.2021. У школи је формирано 26 

одељења и то 13 одељења првог циклуса и 13 одељења у другом циклусу. Ученици су 

похађали наставу непосредно у школи. У ситуацијама када је у одељењу било заражено 



више од 2 ученика, ученици су наставу похађали према комбинованом моделу. У 

ситуацијама када је у једној од група било заражено 3 или више ученика, ученици су 

похађали наставу на даљину у трајању од 10 календарских дана. Када су код куће ученици 

су били укључени у наставу путем платформе Google учионице. 

Генерацију првог разреда чине тири одељења, укупно 81 ученик, од тога 41 дечак и 40 

девојчица. Ушколи је организовано 5 група продуженог боравка. 

Друго полугодиште почело је 24.1.2022. године. Настава је реализована непосредно у 

школи. Друго полугодиште завршено је 10.6. за ученике осмог разреда, односно 24.6.2022. 

за ученике осталих разреда.  

На почетку школске године донета је одлука да се почетак наставе у послеподневној смени 

за старије разреде помери са 13.00 часова на 13:30. Ова одлука донета је због недостатка 

простора и времена између смена за реализацију састанака, ваннаставних активности, али 

и сређивање простора. Дуги низ година у нашој школи реализује се кабинетска настава, ове 

школске године то није било могуће због епидемиолошке ситуације. На почетку радне 

године направљен је распоред одељења по учионицама.  

 

 

Дневни режим  
 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА-ПРЕ ПОДНЕ 

ЧАС ПОЧЕТАК КРАЈ 

1. 08.00 08.45 

2. 08.50 09.35 

Велики одмор 09.35-09.55 

3. 09.55 10.40 

4. 10.45 11.30 

5. 11.35 12.20 

6. 12.25 13.10 

7. 13.15 14.00 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА- ПОСЛЕ ПОДНЕ       

ЧАС ПОЧЕТАК КРАЈ 

1 13.30 14.15 

2. 14.20 15.05 

Велики одмор 15.05-15.25 

3. 15.25 16.10 

4. 16:15 17.00 

5. 17.05 17.50 

6. 17.55 18.40 

7. 18.45 19.30 

 

 

 

 



 

1.5.Бројно стање ученика 

 
Током претходне школске године настава је извођена у 13 одељења млађих разреда 

и 13 одељења старијих разреда смештених у 26 учионица. У току школске 2020/2021. године 

школу је похађало до 665 ученика.  

 

Бројно стање ученика у септембру 2021/22. године  

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

  VIII 

 

∑ 

82 98 83 84 74 88 85 71 665 

 

 

Број ученика на крају првог полугодишта школске 2021/22. године  

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

  VIII 

 

∑ 

81 98 83 84 74 88 85 70 663 

 

Број ученика на крају школске 2021/2022. године: 
 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 
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Извештај о успеху ученика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.Успех ученика на крају школске 2021/22. године 

 

Успех ученика од I до  IV разреда на крају школске године  
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I 1 27 14/13  / /            538 

I 2 28 15/13            1 1  611 

I 3 27 14/13               587 

∑ 82 43/39            1 1  1736 

II 1 25 13/12 25   25          4,96 548 

II 2 25 11/14 25   25          4,94 866 

II 3 24 10/14 24   24          4,96 406 

II 4 23 11/12 23   23          4,96 870 

∑ 97 45/52 97   97          4,95 2690 

III 1 28 14/14 28   26 2         4,94 728 

III 2 27 13/14 27   25 2         4,83 855 

III 3 28 13/15 28   26 2         4,90 1016 

 83 40/43 83   77 6         4,89 2629 

IV 1 28 13/15 28   19 9         4,66 975 

IV 2 29 16/13 29   26 3         4,66 625 

IV 3 27 14/13 27   24 3        1 4,85 834 

∑ 84 43/41 84   69 15        1 4,71 2434 

Укупно 346 171/175 264   243 21       1 2 4,85 9489 

 

 



Успех ученика од  V до  VIII разреда 
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V 1 26 14/12 26   13 12 1        4,38 1026                     3 

V 2 24 14/10 24   19 5         4,69 675 

V 3 24 13/11 24   10 12 2     1 1  4,27 938 

∑ 74 41/33 74   42 29 3     1 1  4,46 2639                     3 

VI 1 22 15/7 22   13 9      2 1  4,40 1365                     1 

VI 2 19 10/9 19   8 8 3        4,28 939 

VI 3 24 16/8 24   15 7 2      1  4,38 1654                      19 

VI 4 23 14/9 23   10 7 6     2   4,13 1260                      1 

∑ 88 55/33 88   46 31 11     4 2  4.29 5218                      21 

VII 1 28 14/14 28   14 9 5        4,25 1319                      2 

VII 2 28 12/16 28   7 17 4     1   4,12 1629 

VII 3 29 12/17 29   13 13 3        4,27 1336                       4 

 85 38/47 85   34 39 12     1   4,21 4284                       6 

VIII 1 22 12/10 22   8 13 1     1   4,26 1155                        27 

VIII 2 22 12/10 22   14 8         4,55 1412                       16 

VIII 3 26 11/15 26   17 9      2 1  4,62 1415                        3 

∑ 70 35/35 70   39 30 1     3 1  4,47 3982                       46 

Укупно 317 169/148 317   161 129 27     9 3  4,35 16123                76 

 

 

 



  

 

Ученици добитници Вукове дипломе  

 

Након утврђивања предлога од стране Одељењског већа и одељењских старешина ученика 

осмог разреда, предложена су три ученика за доделу награде Ученик генерације: Лука Пешић, 

Настасија Јовановић и Софија Босанчић. Одлуком директора формирана је Комисија коју чине: 

Смиљана Вујадиновић, Далиборка Вукас и Мирјана Милић. На основу Члана 252 Статута 

школе Комисија је утврдила број бодова. Лука Пешић 30 бодова, Настасија Јовановић 50 бодова 

и Софија Босанчић 36 бодова. 

 

Добитник награде Ђак генерација: Настасја Јовановић 
Мирна, толерантна, борбена када је потребно, предана и одговорна у свему што ради, Настасја 

је од самог почетка свог школовања сигурним корацима корачала ка успеху. Заокупљала су је 

многа интересовања, а посебно место у њеном раду су зазуеле природне науке. Највећа 

постигнућа су се низала из хемије, где се Настасја показала у пуном сјају и доказала да је 

спремна за будуће изазове и успехе у животу и школовању. Похађала је Музичку школу, где је 

запажена као изузетна ученица која је освајала престижне награде. Требало би додати и то, да 

овај изузетан успех прати и титула дивне и искрене другарице, увек спремне да несебично 

помогне, по чему ће је многи памтити када се буду присећали својих другова из школских дана. 

Наша школа јој од срца жели да настави да остварује успехе на свим пољима, а  свака школа 

биће почаствована да она буде једна од њених ученица. 

Име и презиме ученика  Одељење Одељењски старешина  

Тара Буловић   8/1 Зоран Гужвић 

Лука Пешић 8/1 

Андреј Драговић 8/1 

Дина Шемсовић 8/1 

Андреа Јовановић 8/2 Марија Недељковић 

Настасија Јовановић 8/2 

Катја Симић 8/2 

Мина Тупајић 8/2 

Софија Босанчић 8/3 Бисерка Станишић 

Ана Вујић 8/3 

Хана Денић 8/3 

Сара Ђекић 8/3 

Ања Здравковић 8/3 

Борис Хузејровић 8/3 

Филип Чворовић 8/3 

Стеван Чорак 8/3 

Василије Штетин 8/3 



  

Адаптација и напредовање ученика првог разреда 

Први разред завшило је 82 ученика, распоређених у три одељења. Већина ученика се 

успшно адаптирала и прихватила школска правила. Код 10 % ученика приметна је 

незрелост и отпор према ауторитету, прихватању правила, пробнлеми са пажњом и 

концетрацијом.  

Анализа успеха ученика од II-IV разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Од првог до четвртог разреда наставу је похађало 346 ученика. Први разред завршило је 82 

ученика. 10 % ученика није у потпуности усвојило предвиђено градиво. Од другог до четвртог 

разреда наставу је похађало 264 ученика. Сви ученици су позитивно оцењени. 92%  ученика 

има одличан успех, а 8 % ученика има утврђен врлодобар успех. Просечна оцена од другог до 

четвртог разреда је 4.85 Сви разреди остварили су одличну просечну оцену. Разлике у 

просечним вредностима између разреда су веома ниске.  

 

 

 

 

Други разред Трећи разред Четврти разред

Просечна оцена 4,96 4,89 4,77

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

5

А
С

Просечна оцена разреда од 2. до 4.

92%

8%

Успех ученика од 2. до 4. 
разреда

Одличан успех

Врло добар успех 



  

 

 
 

 

Генерацију другог разреда чини 97 ученика, распоређених у четири одељења.. Просечна оцена 

сва четири одељења је одлична и нема разлика у постигнућима између одељења. Генерацију 

трећег рзреда чини 83 ученика у три одељења. Најбољи успех постигло је одељење III1. 

Генерацију четвртог разреда чини 84 ученика. Сва три одељења постигла су одличну просечну 

оцену. Одељење 4/1 постигло је нешто слабији успех од одељења 4/2 и 4/3.  

Уочава се да су просечне оцене приближно исте и између разреда и између одељења унутар 

истог разреда. Разлике најчешће нису статистички значајне.  

Други разред Трећи Четврти разред

Одељење 1 4,94 4,94 4,66

Одељење2 4,94 4,83 4,84

Одељење3 4,96 4,9 4,82

Одељење4 4,96

4,5
4,55

4,6
4,65

4,7
4,75

4,8
4,85

4,9
4,95
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Просечна оцена одељења од другог до 
четвртог разреда 



  

 
 

Ученици су остварили одличан просек у свим одељењима. Нема великих разлика између 

одељења истог разреда.  

 

 
Анализа успеха ученика од V-VIII разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Од петог до осмог разреда наставу је похађало 317 ученика. Сви ученици су позитивно 

оцењени. 51 % ученика има одличан успех, 41 % ученика има утврђен врлодобар успех, а 8 % 

ученика постигло је добар успех. Просечна оцена од петог до осмог разреда је 4.35. Успех 

ученика је нешто слабији у односу на претходну школску годину када је просечна оцена била 

4,45. 
 

4,82

4,91

4,93

5

5

5

5

4,7

4,85
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4,93

5

5

5

4,56

4,69

4,77

4,5

4,98

4,98

4,98

Математика 

Српски језик

СОН,Природа и друштво

Енглески језик 

Ликовна култура

Музичка култура

Физичко  и здравствено васпитање

Просечне оцене по предметима од другог до 
четвртог разреда 

Четврти разред Трећи разред Други разред 

51%
41%

8%

Успех ученика од 5. до 8. 
разреда 

Одличан успех 

Врло добар успех 

Добар успех 



  

 

 
 Три разреда постигла су врлодобру просечну оцену и један разред одличну. Набољи успех 

постиглу су ученици шестог разреда, а најнижи ученцици седмог разреда.  

 

 
 
Пети разред завршило је 74 ученика, 41 дечак и 33 девојчице. Просечна оцена два одељења је 

врлодобра и једног одељења одлична.  Најбољи успех остварило је одељење V2.. Шести разред 

завршило је 88 ученика, 55 дечака и 33 девојчице. Сва четири одељења постигла су врлодобар 

успех са приближно истим просечним оценама.   

Седми разред завршило је 85 ученика, 38 дечака и 44 девојчице. Сва три одељења постигла су 

врлодобар успех. Нема већих разлика у оствареном успеху између одељења.  

Осми разред завршило је  70 ученика, 35 дечака и 35 девојчица. Два одељења остварила су 

одличан успех, а једно одељење врлодобар. Најбољи успех остварило је одељење VIII3.  

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред

Просечна оцена 4,45 4,6 4,2 4,48

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7
А

С

Просечна оцена разреда од 5. до 8.

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред

Одељење 1 4,31 4,4 4,22 4,27

Одељење 2 4,7 4,27 4,12 4,55

Одељење 3 4,27 4,38 4,27 4,62

Одељење 4 4,13

3,8

3,9

4
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4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8
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Просечна оцена на нивоу одељења



  

 

 
 

 
 

 

 

 

4,06

3,94

4,84

4,24

3,69

4,51

4,22

3,57

3,6

4,15

3,55

3,63

4,1

4,13

3,66

3,84

4,39

3,62

4,09

4,09

3,75

3,93

4,4

4,47

4,2

Математика

Српски језик

Енглески језик 

Физика

Хемија

Биологија

Географија

Просечне оцене по предметима од 5. до 8. 
разреда

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред

3,77

4,87

5

5

5

4,2

4,82

3,63

4,4

4,93

4,9

5

3,76

4,69

3,78

4,68

4,92

4,91

4,89

3,78

4,64

4,25

4,52

5

4,97

4,97

4,01

4,89

Италијански језик

Техника и тех.

Физичко и здравствено

Информатика

Музичка култура

Историја

Ликовна култура

Просечне оцене по предметима од 5. до 8. 
разреда

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред



  

 

Препоруке за унапређивање успеха ученика: 

 

 

1. Континуирано праћење и вредновање ученичких постигнућа, повезаност учења и оцењивања; 

2. Наставити одржавање предавања „Учење како се учи“: 

3. Откривање узрока школског неуспеха;  

4. Саветодавни рад са ученицима који показују слабији успех; 

5. Идентификовање ученика којима су потребне мере индивидуализације; 

6. Подстицање ученике да самовреднују свој рад; 

7. Давање јасне повратне информације ученицима и препоруке за даљи рад; 

8. Саветодавни рад са родитељима чија деца остварују слабији успех; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.2. Успех ученика на такмичењу 

 
У школској 2021/22. години наши ученици осварили су одличне резултате на такмичењима. Школска такмичења реализовала су 

Стручна већа по областима предмета.  

 
 

ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

УЧЕНИК И 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА 

5.2.2022. 

ГРАД 

5.3.2022. 

ДРЖАВНИ 

9. и 10.4. 

МЕЂУНАР

ОДНИ 

ЈОВАН 

ПОПОВИЋ 

МАРИЈА ПАРОЈЧИЋ  I I II  

СТЕФАН 

ЏАЛЕТА  

МАРИЈА ПАРОЈЧИЋ II II III  

МИХАИЛО 

ПОПОВИЋ 

МАРИЈА ПАРОЈЧИЋ II II II  

УРОШ МИЈИЋ МАРИЈА ПАРОЈЧИЋ III    

ЛУКА ЂЕЛИЋ МАРИЈА ПАРОЈЧИЋ III    

ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА  

УЧЕНИК И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА 

6.3.2022. 

ГРАД 

9.4.2022. 

ДРЖАВНИ МЕЂУНАР

ОДНИ 



  

ДАВИД ЗАГОРАЦ   ГОРДАНА РАКИЋ I I   

ЛУКА ЂЕЛИЋ ГОРДАНА РАКИЋ I I   

ХАНА ДЕНИЋ  ГОРДАНА РАКИЋ II    

НАСТAСЈА 

ЈОВАНОВИЋ  

ГОРДАНА РАКИЋ II II   

ДОРОТЕА 

АЛИЈЕВИЋ 

ГОРДАНА РАКИЋ III 

 

III 

 

  

ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

УЧЕНИК И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА ГРАД 

12.3.2022. 

ДРЖАВНИ 

14.5.2022. 

МЕЂУНАР

ОДНИ 

КОСТА 

МИЛАШИНОВИ

Ћ 3/1 

ЈЕЛЕНА ИГИЋ II    

ДУЊА АВУЛИЋ 

3/1 

ЈЕЛЕНА ИГИЋ II    

ЉУБИЦА 

ЦОЛИЋ  3/2 

КАТАРИНА 

БЛАЖИЋ 

III    

МИНА 

МАРИНКО 3/2 

КАТАРИНА 

БЛАЖИЋ 

III 

 

   

ДАНИЦА 

БАКИЋ 4/3 

ЛИДИЈА 

МАРИНКОВИЋ 

II    



  

САРА 

КУРАНДИЋ 4/1 

СОКА ДРАЧА II    

ЈОВАН 

ПОПОВИЋ 6/3 

ТАМАРА 

ЈОВАНОВИЋ 

II III 

 

III 

 

 

МИХАИЛО 

ПОПОВИЋ 6/3 

ТАМАРА 

ЈОВАНОВИЋ 

II II II  

СТЕФАН 

ЏАЛЕТА 6/2 

ФИЛИП ЈЕМУОВИЋ III 

 

III 

 

II  

ЛУКА ЂЕЛИЋ 

7/3 

ТАМАРА 

ЈОВАНОВИЋ 

I I III 

 

 

ПРЕДМЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

УЧЕНИК И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА 

11.3.2022. 

ГРАД ДРЖАВНИ МЕЂУНА

РОДНИ 

ЛАЗАР РИСТИЋ АНЂЕЛА НЕШКОВИЋ III    

МИЛУТИН 

ПЕРУНОВИЋ 

АНЂЕЛА Н III    

ПРЕДМЕТ ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

УЧЕНИК И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА 

6.3.2022. 

ГРАД 

10.4.2022. 

ДРЖАВНИ 

7.5.2022. 

МЕЂУН

АРОДНИ 



  

АНА ВУЈИЋ БИСЕРКА СТАНИШИЋ I III   

СОФИЈА 

БОСАНЧИЋ 

БИСЕРКА СТАНИШИЋ I III III  

НИКОЛА 

БЈЕКИЋ 

БИСЕРКА СТАНИШИЋ I    

ЛУКА ПЕШИЋ БИСЕРКА СТАНИШИЋ III    

ДИНА 

ШЕМСОВИЋ 

БИСЕРКА СТАНИШИЋ 

 

 

 

III    

ПРЕДМЕТ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

УЧЕНИК И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА 

 

ГРАД 

9.4.22. 

ДРЖАВНИ МЕЂУН

АРОДНИ 

НИНА 

ЈОВАНОВИЋ 5/2 

ДРАГАНА ПРАНИЋ II II   

ДУЊА 

БОГОСАВЉЕВ 

5/2 

ДРАГАНА ПРАНИЋ II III   



  

МИХАИЛО 

ПОПОВИЋ 6/3 

ДРАГАНА ПРАНИЋ II II   

 ЈОВАН 

ПОПОВИЋ 6/3 

ДРАГАНА ПРАНИЋ III I   

ЛУКА ЂЕЛИЋ 

7/3 

ЈАСМИНА СРДАНОВИЋ II III   

 КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА  

ЈОВАНОВИЋ 

АНДРЕА   8/2 

ЈАСМИНА СРДАНОВИЋ II II   

КАТЈА СИМИЋ  

8/2 

РЕЦИТОВАЊЕ  I    

ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

УЧЕНИК И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА 

5.3.2022. 

ГРАД ДРЖАВНИ МЕЂУН

АРОДНИ 

УНА КУРЈАК НЕБОЈША ЂУРАСОВИЋ III    

ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

УЧЕНИК И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА ГРАД ДРЖАВНИ МЕЂУН

АРОДНИ 

АНДРЕА 

ЈОВАНОВИЋ  

МАРИЈА НЕДЕЉКОВИЋ I    



  

АЛЕКСА 

ПАНТЕЛИЋ 

МАРИЈА НЕДЕЉКОВИЋ I    

СИМИЋ КАТЈА  

 

 

МАРИЈА НЕДЕЉКОВИЋ I    

ПРЕДМЕТ  ИСТОРИЈА  

УЧЕНИК И 

ОДЕЉЕЊЕ  

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА 

20.3.2022. 

ГРАД ДРЖАВНИ МЕЂУН

АРОДНИ 

ЛУКА ПЕШИЋ АЛЕКСАНДРА  

МИТРОВИЋ   8/1 

II    

ХАНА ДЕНИЋ 

 

АЛЕКСАНДРА 

МИТРОВИЋ  8/3 

II    

ДУШАН 

ПИЛИПОВИЋ 

 

АЛЕКСАНДРА 

МИТРОВИЋ  6/2 

II    

ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА 

УЧЕНИМ И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА 

19.3.2022. 

ГРАД ДРЖАВНИ МЕЂУН

АРОДНИ 

ЛУКА ПЕШИЋ 

8/1 

САЊА НИКОЛИЋ II    



  

АНДРИЈА 

ПЕТРИЧЕВИЋ  

САЊА НИКОЛИЋ II    

ЛУКА 

МИЛАШИНОВИ

Ћ 

САЊА НИКОЛИЋ III    

ПАВЛЕ 

ЂЕРМАТИ  

САЊА НИКОЛИЋ  III    

ОГЊЕН 

ЈЕЧМЕНИЦА 7/2 

САЊА НИКОЛИЋ III    

НАСТЈА 

СИМИЋ 7/3 

САЊА НИКОЛИЋ  III    

ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА  

УЧЕНИК И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА 

16.3.2022. 

   

НИНА 

ЈОВАНОВИЋ 

МАРИНА САЂИЛ II    

ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА  

УЧЕНИК И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА    

КСЕНИЈА 

ЦРНОБРЊА 7/3 

КАТАРИНА КОСТИЋ 

АНТИЋ  

I    

АНДРЕА 

ЈОВАНОВИЋ  

КАТАРИНА КОСТИЋ 

АНТИЋ 

I    



  

 

ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА  

УЧЕНИК И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНИК НИВО 

ОПШТИНА 

2.4.2022. 

 

ГРАД 

7.5.2022.5 

 

ДРЖАВНИ МЕЂУНАРОДНИ 

САРА 

ВУЛИЋ 5-3 

АЛЕКСАНДАР 

ПЕШИЋ 

I II не реализује 

се у 5. и 6. 

раз. 

 

МИХАЈЛО 

МАРИЋ 5-2 

АЛЕКСАНДАР 

ПЕШИЋ 

I II не реализује 

се у 5. и 6. 

раз. 

 

НИНА 

ЈОВАНОВИЋ 

5-2  

АЛЕКСАНДАР  

ПЕШИЋ 

III    

ЛЕОН 

ПЕТРОВИЋ  

АЛЕКСАНДАР 

ПЕШИЋ  

III III   

ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

УЧЕНИК/ОДЕ

ЉЕЊЕ 

НАСТАВНИК  НИВО 

ОПШТИНА ГРАД ДРЖАВНИ  МЕЂУНАРОДНИ 

ФУТСАЛ 

ДЕВОЈЧИЦЕ 

5. И 6.  

ДАНКО БЈЕЛИЧИЋ 

ЗЛАТКО 

САЏАКОВИЋ  

III    

Баскет 3x3, 

девојчице 7. и 

ДАНКО БЈЕЛИЧИЋ     



  

8. разред, 4. 

место на 

градском 

такмичењу 

 

ЗЛАТКО 

САЏАКОВИЋ 

NBA Junior- 

5и разред 

ДАНКО БЈЕЛИЧИЋ 

ЗЛАТКО 

САЏАКОВИЋ 

  I  

КОШАРКА 7 

и 8. ДЕЧАЦИ 

ДАНКО БЈЕЛИЧИЋ 

ЗЛАТКО 

САЏАКОВИЋ 

III    

ОДБОЈКА 5. 

И 6. ДЕЧАЦИ 

ДАНКО БЈЕЛИЧИЋ 

ЗЛАТКО 

САЏАКОВИЋ 

I    

 

  

. 



  

 

 
2.3.У спех на Завршном испиту 

 
Завршни испит школске 2021/2022. године 

Завршни испит за ученике осмог разреда у школској 2021/22. години реализован је под 

другачијим околностима у односу на претходне године. Из предострожно безбедносних 

разлога, ученици више школа били су распоређени у веће, ради појачаног надзора пар дана 

пре, али и током реализације самог завршног испита.  

Ученици ОШ,,Мајка Југовића“ су били распоређени у ОШ,,Лазар Саватић“ која се налази у 

непосредној близини. Одељењске старешине су своје ученике окупљалe испред  матичне 

школе, а затим су заједно одлазили до школе у којој се реализовао завршни испит. 

Тестови су се полагали по следећем распореду: 

Тест из матерњег језика - 27.6.2022. 

Тест из математике - 28.6.2022. 

Комбиновани тест - 29.6.2022. 

 

Полагању завршног испита приступили су сви ученици наше школе, укупно 70, из три 

одељења осмих разреда.  

Ученици су били распоређени у 2 учионице са по 15 ученика, а остатак у ходнику који је био 

услован за рад подједнако као и учионице. Део у ком су ученици наше школе полагали 

завршни испит је физички одвојен параваном и посебним улазом, како не би дошло до гужве 

и мешања ученика различитих школа при уласку на своја, унапред јасно обележена места 

редним бројевима, по јединственом списку ученика. 

Поред овог распореда имали смо још 3 учионице у којима су полагали ученици који су имали 

потребу за неким обликом прилагођеног теста или начина рада. 

Од укупно 70 ученика, 69 је радило стандардне тестове. Од тога један ученик је имао 

прилагођен тест (увећан фонт - величина 22), један ученик је имао прилагођен начин израде 

теста (сам у учионици) и један ученик је радио сва три теста по ИОП-у 2. 

Током сва три дана завршног испита, по почетку израде тестова, било је потребно означити 

излазност на тест у оквиру МСШ портала, као и начин прегледања тестова. Целокупну базу, 

унос, проверу података до завршног, као и на самом завршном испиту ради овлашћено лице 

одређено од стране директора школе. 

Сви тестови су отварани у присуству 2 супервизора, и снимак сваког дана слат на унапред 

одређену мејл адресу. О регуларности саме израде тестова, попуњавању омотница и одлагању 

урађених тестова, осим супервизора и чланова школске уписне комисије, било је задужено и 

16 дежурних наставника из других основних школа. По завршетку израде теста, спаковани 

тестови, по већ утврђеном правилу, у залепљеним кесама, односе се на пункт за скенирање у 

ОШ,,Гаврило Принцип“. Сви тестови, осим теста по ИОП-2 се скенирају и обрађују у оквиру 



  

софтвера за прегледање. Тест по ИОП-2 се прегледа у матичној школи и школском 

координатору се јавља број поена како би ручно унео у базу. 

Сва три дана завршног испита су протекла без примедби од стране супервизора, другог дана 

завршног испита као додатну проверу квалитета организације и реализације имали смо посету 

помоћника министра за предшколско и основно образовање и васпитање са својим 

сарадницима. 

Прелиминарни резултати на порталу Моја средња школа (МСШ) били су објављени 

30.6.2022. 

По разрешењу жалби коначни резултати у недељу 1.7.2022.  

Листе жеља ученици су са својим родитељима попуњавали онлајн преко портала МСШ, 

поступак је био врло интуитиван и на тај начин је листу жеља попунило 65 ученика. 

Један ученик је листу жеља донео у школу, па је овлашћено лице унело на портал преко свог 

налога, што и јесте била опција уколико самостално не успеју. 

Два ученика нису исказала листу жеља јер су уписали Музичку средњу школу. Своје изјаве су 

родитељи приложили у секретаријат школе, и те изјаве су заведене и по упутству даље 

прослеђене. 

Два ученика су своје листе жеља прилагали нешто раније, школској управи тј лекарској 

комисији и на основу њиховог решења уписали жељена, њима прилагођена и препоручена 

занимања. 

Од осталих 66 ученика, 65 је уписано у првом уписном року (98,48%), а само један ученик у 

другом и то само због прилично нереалног избора жеља, иако је их навео 20. 

Од 65 ученика уписаних у првом уписном кругу, 46 ученика је уписало средњу школу коју су 

навели као своју прву жељу, што је 70,77% од укупног броја. 

Средњу школу која је била на другом месту листе жеља уписало је 8 ученика, што је 12,31%. 

У распону од треће до пете жеље укупно 5 ученика, што је 7,69%, између пете и десете жеље 

такође 5 ученика, и само 1 ученик је уписао жељу под редним бројем 11. 

Један ученик је уписао средњу школу са трогодишњим профилом занимања у другом 

уписном кругу. 

На самом завршном испиту ученици наше школе показали су висок ниво знања, што показује 

и просечан број бодова који су добијени статистиком саме базе: 

Тест из математике - 10,20 

Тест из матерњег језика - 10,01 

Комбиновани тест - 12,09 

Сви званични резултати, поређења са Републичким просецима од Завода за вредновање 

квалитета образовања очекујемо у току наредне школске године и таква статистика служи за 

унапређивање припремне насатве како би свака наредна генерација била што успешнија. 



  

 
2.4. Припрема ученика четвртог разреда за прелазак у други циклус основног  образовања  

 

 

Припрема ученика четвртог подразумева реализацију часова предметне наставе у 4. разреду. У 

протеклој школској години одржано је по 6 часова предметне наставе у разредној настави. У 

августу месецу одржани су састанци размене информација између учитеља разредног већа 

четвртог разреда и одељењског већа петог разреда. Педагог и психолог разговарале су са 

ученицима о променама које их очекују, начину рада и организицији у петом разреду. У 

наредним годинама потребно је повећати број часова предметне наставе у 4. разреду у циљу 

што бољег упознавања ученика са начином рада од 5. разреда.  

Одржани часови:  

 
4/1 

 

ред/број Датум Име и презиме наставника Наставни предмет 

1. 30. 9. 2021.  Бисерка Станишић Италијански језик 

2. 3. 3. 2022.  Александар Пешић Биологија 

3. 17. 3. 2022.  Марија Недељковић Информатика 

4. 14. 4. 2022.  Александра Војиновић Техника и технологија 

5. 2. 6. 2022.  Драгана Пранић Српски језик 

 

 

4/2 
 

ред/број Датум Име и презиме наставника Наставни предмет 

1. 25.11.2021. Драгана Пранић Српски језик 

2. 3.3.2022. Александар Пешић Биологија 

3. 17.3.2022. Марија Недељковић Информатика 

4. 14.4.2022. Александра Војиновић Техника и технологија 

5. 30.9.2022. Бисерка Станишић Италијански језик 

 

 

 

 



  

4/3 
 

ред/број Датум Име и презиме наставника Наставни предмет 

1. 30.9.2021. Бисерка Станишић Италијански језик 

2. 25.11.2021. Тмара Јовановић Математика 

3. 2.12.2021. Јасмина Срдановић Српски језик 

4. 03.03.2022. Александар Пешић Биологија 

5. 17.03.2022. Марија Недељковић Информатика 

6. 14.04. 2022. Александра Војновић Техника и технологија 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду директора у 

школској 2021/22. години  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

ЗА ПЕРИОД 1.9. 2020 – 31.8. 2021. ГОДИНЕ 
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                                    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

ЗА ПЕРИОД 1.9. 2021 – 31.12. 2021. ГОДИНЕ 

        Достављам вам Извештај о реализованим активностима из различитих подручја рада, који 

су део Годишњег плана рада директора школе, за школску 2020/2021. Годину на основу Закона 

о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 

– др. Закон), Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 55/2013 

и 27/2018 – др. Закон), Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015) и Правилник о критеријумима и  стандардима за 

финансирање установе која обавља делатности основног образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ бр. 68/2015) . 

 

Стандарди и индикатори 

компетенција  

Реализација  

1. Руковођење образовно-васпитним процесом у школи  

1.2.1.Развој културе учења  Приоритет у првом полугодишту школске 2021/2022. године је био 

рад на унапређивању наставе и учења. У условима у којима је почела 

школска година, а то је сложена епидемиолошка ситуација, 

организација рада школе је у потпуности усклађена са Стручним 

упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада 

и уз потпуно спровођење Плана примене мера за спречавање и 

ширење епидемије и заразних болести. 

 

Стручним упутством су дефинисана три модела наставе, а модел који 

се примењивао је на недељном нивоу прописивао кризни штаб у 

складу са епидемиолошком ситуацијом која је била актуелна у том 

тренутку на територији одређене општине.  Организација наставе у 

првом полугодишту је била по првом моделу, који је подразумевао 

свакодневно похађање наставе свих ученика од првог до осмог 

разреда, распоређених у две смене које су се смењивале на недељном 

нивоу. Одељења су била фиксирана по учионицама, тако да су 

учионицу делила два одељења, једно из предметне, а једно из 

разредне наставе у складу са просторним могућностима школе. 

Настава продуженог боравка је била организована за пет група, три 

групе првог разреда и две другог. Једна група другог разреда је имала 

проблем са простором и на дневном нивоу су мењали место боравка 

у складу са просторним могућностима. 

Рад продуженог боравка је почео 6. септембра, а за ученике је 

организован ручак.  

 

Основни циљ и задатак школе био је реализација наставе у складу са 

јединственим Планом реализације наставе у случају непосредне 

ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других 

ванредних ситуација и околности за основну школу.   

 



  

Школа је у првој половини септембра месеца добила 323 таблет 

уређаја за ученике од другог до шестог разреда и 26 лаптоп рачунара 

за наставнике који реализују наставу у тим разредима, у оквиру 

пројекта „Беотаблет“. На овај начин, школа је унапредила услове за 

реализацију наставе, као и услове за подизање квалитета реализације 

наставе на даљину. 

 

Реализован пројекат „Другарионица “, НВО URBAN RIGHTS, у 

којем су учествовали ученици четвртог разреда литерарним и 

ликовним радовима на тему људских права и права деце са 

инвалидитетом. Наша школа је освојила највише награда и тим 

поводом били смо гости на националној телевизији РТС1. 

 

Ученици четвртог разреда су учествовали на литерарном конкурсу 

„Радост Европе“ са темом „Слобода је...“ и добили захвалнице. 

Ученици четвртог разреда су учествовали и на конкурсу који је 

организовао Фриком и освојили бројне награде. Учествовали и 

освојили прву награду на школском конкурсу „Покажи нам зашто је 

твој пас звезда“, општинској манифестацији „Брзином до звезда“, 

хуманитарној акцији у организацији Црвеног крста „Трка за срећније 

детињство“, „Један пакетић – много љубави“, конкурсу 

„Недовршена прича“... 

 

У организацији Пријатељи деце Земуна, наши ученици су 

учествовали и у обележавању Дечје недеље ( 4-11.10.) и у оквиру ове 

манифестације реализацијом различитих активности дали допринос 

на теме: „Чувамо здравље и здрава исхрана“, часови и радионице 

намењени другарству, дечјим правима, „Буквару дечијих права“ ( 

радионице са педагогом, психологом, библиотекаром), “Кад би мени 

дали један дан“, конкурс „ Дете је дете, да га волите и разумете“, 

„Трком кроз парк“...  

 

Наши ученици су учествовали и освојили награде на манифестацији 

„Доситејево перо“.  

 

Ученици од петог до осмог разреда су учествовали на у квизу 

„Саобраћајко“ у организацији ЈП Путеви Београда и показали 

изузетно знање у области саобраћаја и безбедности деце у 

саобраћају. 

 

Ученици наше школе су остварили изузетан успех на међународном 

такмичењу из информатике и рачунарске писмености „Дабар“ и 

пласирали се на виши ниво такмичења. 

Реализовано је и школско такмичење из математике. 

 

У оквиру семинара „Одговоран однос према здрављу“, наставници у 

сарадњи са педагогом су реализовали актиности којима су 

подстицали међупредметне компетенције.  

 



  

Обележен је Дан учитеља, Европски дан језика, Међународни дан 

девојчица у сарадњи са ГО Земун ( девојчице шестог разреда су 

добиле пригодне поклоне), Дан јабука, 21. недеља италијанског 

језика у свету, октобар - месец књиге, Дан школске библиотеке... 

 

Ученици седмог разреда су освојили друго место у оквиру XXI 

Недеље италијанског језика у свету са насловом „Данте, италијански 

језик“. Тим поводом, уручене су им награде Завода за уџбенике. 

Група ученика је посетила и Италијански културни центар у 

Београду. Школа је наставила сарадњу са Филолошким факултетом 

у Београду хоспитовањем студената италијанског језика. 

 

Школа је наставила сарадњу са Саветовалиштем за младе, ДЗ Земун 

и у оквиру те сарадње реализована су предавања за ученике шестог 

разреда са темом „Проблеми у понашању, контрола емоција и беса, 

као и за наставнике са темом „Сарадња породице и школе код деце 

са проблемом пажње и понашања“.  

 

Одељењске старешине су одржале часове који су имали за циљ 

поштовање противепидемијских мера и поштовање Плана примене 

мера за спречавање и ширење епидемије и заразних болести. 

У школи је формиран Тим за спровођење заштитних мера који је 

редовно подносио извештај. 

 

Реализован je семинар за учитеље, наставнике физичког васпитања  

и стручне сараднике „  Планирање и реализација садржаја 

здравственог васпитања у настави физичког и здравственог 

васпитања“  23.10.2021. Обуку је похађало 22 наставника.  

Реализован вебинар на тему „Формативно оцењивање“. Вебинар je 

слушало 20 наставника. 

Тематским часовима и активностима  обележен је Дан рођења Вука 

Стефановића Караџића, јесен- годишње доба,  зима – годишње 

доба, правила пружања прве помоћи, путовање кроз свемир, Божић 

и Нова година...  

Школа је у оквиру акције Ђачко паркинг место“, добила 

интерактивну таблу. 

Друго полугодиште је реализовано у складу са измењеним 

Календаром за реализацију образовно-васпитног рада. 

Наша школа је била домаћин у току зимског распуста, филмској 

екипи , као и неким ученицима наше школе, у снимању дечјег 

играног филма, „Вук Бобица“. 

27. јануара у школи је обележена школска слава, Свети Сава. 

Ученици су са наставницима верске наставе били у цркви у 

преподневним часовима, а у 12 часова у просторијама школе, у 

присуству свештеника, наставника, ученика и родитеља, обављен је 



  

обред сечења славског колача. Пригодном приредбом је обележена 

школска слава. 

23. фебруара у школи је обележен Међународни дан вршњачког 

насиља реализацијом радионица, тематским часовима одељењског 

старешине и радовима ученика. 

24. фебруара школа је учешћем у акцији „Засади дрво“ у оквиру 

пројекта „Четири годишња доба“, добила саднице белог бора. 

Ученици првог разреда, учитељице, домар и директорка школе, 

заједно су чпосадили две саднице белог бора у школском дворишту. 

28. фебруара обележени Дан Народне библиотеке и Национални дан 

књиге у оквиру библиотечке секције. 

Школски сајт је застарео и непрегледан. Школа је оставрила сарадњу 

са новом фирмом за одржавање рачунарске мреже и израду школског 

сајта. Стручни актив за развојно планирање је констатовао да је 

школски сајт застарео, непрегледан и да постоји потреба 

континуираног ажурирања као и да је школи потребна помоћ 

стручног лица. Формиран је тим за израду школског сајта: Татјана 

Вујиновић, Тања Дивнић, Ана Лукић, Александра Добриловић, као 

и чланови тима за маркетинг. Израђен је нови школски сајт. 

 Школски часопис „Реч Југовића“ је израђен и ове школске године и 

објављен на сајту школе за Дан школе, Спасовдан. 

Стручно веће разредне наставе и стручна већа по областима 

предмета се припремају за реализацију пројеката TIMSS и ICCS 

2022 (International Civic and Citizenship Education Study), које ће се по 

први пут организовати у Републици Србији. 

Носиоци  ових истраживања је Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, а потписник спровођења студије 

је Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

ICCS 2022 истраживање ће се бавити знањима и ставовима ученика 

у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву, а 

наша школа је једна од 150 школа у РС која ће бити укључена у 

ово истраживање. Координатори су: Тања Дивнић и Драгана 

Пранић. 

TIMSS 2023 пробно истраживање је  спроведено у изабраним 

одељењима четвртог разреда и потпуно реализовано у дигиталном 

облику у периоду од 14. марта до 15. априла. 



  

Наша школа у сарадњи са Народном банком Србије реализује 

волонтерску акцију  кречења свих ходника, фарбање врата и 

радијатора. У овој акцији која је прави пример друштвеног 

активизма, учествовало је 60 волонтера банке, наставници, ученици, 

родитељи. Акција „Дајемо пример добрим делом“ је реализована 2. 

јула. 

Ученици четвртог разреда су 17. јуна учествовали у пројекту 

компаније Еуцерин и Б92 под називом „Заштита за све“. Својим 

учешћем, које је подразумевало едукативни програм и учешће у 

квизу, ученици наше школе су освојили 40.000 динара и у школи је 

уграђен семафор који показује УВ зрачење. 

Екипа наше школе је учествовала на међународном такмичењу Junior 

NBA лиге Србије 2022. и постали су прваци Србије. 

Ученици другог разреда су узели учешће, 27. маја,  на манифестацији 

ОШ „Сава Јивановић Сирогојно“  под називом „Шта све умем, шта 

све знам – маскенбал“ са музичко-сценским приказом „Десет љутих 

гусара“ са циљем развијања и неговања суживота, толеранције и 

пријатељства са другарима из пријатељске школе. 

14. маја, наша школа је била домаћин реализације пројекта „Земун у 

срцу“ у организацији општине Земун и удружења Јупитер. Учесници 

у пројекту су поред ученика наше школе били и ученици ОШ „Лазар 

Саватић“ и ОШ „Светозар Милетић“. 

10. маја наша школа је била домаћин песнику Радислав Јовић, који је 

представио две збирке песама. 

20. априла наша школа је била домаћин вртићу „Шапица“. 

8. априла ученици наше школе су учествовали у акцији општине 

Земун „ Ђаци вас моле, успорите поред школе“. 

8. априла, ученици четвртог разреда су учествовали у промоцији 

школског спорта под покровитељством Секретаријата за спорт и 

омладину града Београда. Реализацију пројекта су забележиле 

камере. 

6. априла ученици наше школе су учествовали у реализацији 

пројекта „Караван за климу“ у организацији Канцеларије за младе 

општине Земун и Француског института. 

21. марта реализовано TIMSS тестирање. 18.априла реализовано  

ICCS тестирање.  



  

Обележени Дан поезије и Дан шума.  

1.2.1.Стварање здравих и 

безбедних услова за учење и 

развој ученика 

Прво полугодиште је почело бурно. Ученици, који су дуги временски 

период били ускраћени када су у питању социјални контакти, а у 

складу са својим развојним узрастом, од првог дана су почели да 

показују испаде у понашању. У школи су одмах предузете мере у 

циљу одржавања и побољшања услова за безбедност ученика. 

Дежурства наставника су појачана, а педагошко-психолошка служба 

је своје радно време планирала у предметној настави. 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања се 

редовно састајао и пратио ефекте појачаног васпитног рада, давао 

предлоге прервентивних активности, као и предлоге  који се тичу 

безбедности ученика. 

У првом полугодишту није било повређивања ученика. У првом 

полугодишту није вођен васпитно–дисциплински поступак. 

Током овог полугодишта реализоване су превентивне активности 

када је у питању заштита ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. Одељењске старешине и педагошко-психолошка 

служба су одржали бројна предавања и радионице на тему 

поштовања правила понашања у школи. 

У оквиру сарадње са Саветовалиштем за младе, ДЗ Земун, одржано 

је предавање и за ученике и за наставнике. 

За четири одељења је релизован оперативни план заштите, а 12 

ученика су била укључена у појачани васпитни рад. Обављен је 

велики број разговора са ученицима, са неким и више пута, а о томе 

постоји евиденција у педагошко-психолошкој служби.  

Опадањем дела фасаде угрожена је безбедност ученика. ГО Земун је 

определила средства за израду пројекта који се односи на 

реконструкцију фасаде, санацију влаге у сутеренском простору, 

адаптације тоалета и изградње хидрантске мреже. 

Акцијом родитеља окречена је једна учионица. У току зимског 

распуста планирано је кречење преосталих пет на другом спрату. 

Женска свлачионица је била исписана разним натписима који су 

били неприкладни. Девојчице седмог разреда су преузеле 

одговорност и изузетно лепим примером друштвено-корисног рада 

на челу са наставником физичког васпитања, свлачионицу очистиле, 

ошмирглале зидове и опрале плочице.У току зимског распуста обе 

свлачионице ће бити окречене .  

Редовно и по плану су обављени сви планирани систематски 

прегледи  и систематски стоматолошки прегледи ученика, уз 

поштовање противпандемијских мера.  

Одржавање хигијене у школи је отежано због недовољног броја 

техничког особља.    

У другом полугодишту није евидентиран случај насиља трећег нивоа 

и није било повређивања ученика. Тим за заштиту од насиља је 

спроводио све предвиђене активности и подносио редовно извештај 

о свом раду. 



  

1.2.3.Развој и обезбеђивање 

квалитетног наставног и 

васпитног процеса у школи 

 Ове школске године АМРЕС мрежа је доминанта мрежа путем које 

школа користи интернет. Током месеца септембра 323 ученика од 

другог до шестог разреда  је добило таблет уређаје као донацију 

града Београда у оквиру пројекта ЈП Инфонстан, Беотаблет. 

Наставници који предају у овим разредима, такође су у оквиру ове 

акције добили лаптоп рачунаре (26 лаптопова).   

У оквиру акције коју је реализовала компанија Телеком под називом 

„Стварајмо знање“, школа је добила донацију у вредности од 

1.000.000,00 динара  за опремање информатичког кабинета. У току 

летњег распуста, кабинет информатике који је је у сутеренском 

простору и који има озбиљан проблем са влагом, је расформиран и 

измештен у другу просторију. Нови кабинет је окречен, развучена је 

електро мрежа и рачунарска мрежа, инсталирани су нови рачунари.  

Школа је донацијом добила и две интерактивне табле. У оквиру 

акције ЈП Паркинг сервис „Ђачко паркинг место“, школа је 

конкурисала и добила интерактивну таблу.  

Средствима које је обезбедио Секретаријат за социјалну и дечију 

заштиту, школа је обезбедила и две мултимедијалне лабораторије , 

мултимедијални едукативни интерактивни систем, за потребе 

реализације наставе из биологије, физике и хемије, који имају за циљ 

стицање функционалних знања и развој здравих стилова живота кроз 

област екологија. Редовно се отклањају кварови на рачунарима и 

бим- пројекторима.  

За потребе наставе на даљину, школа се определила за Google 

платформу, формиране су Google учионице, а веб-алат који се 

користи је Google Meet. Настава на даљину се реализовала у 

ситуацијама када је по Стручном упутству било услова да се 

одељења деле на групе због одређеног броја заражених ученика. 

Директорка школе је услед неуспеле процедуре добијања средстава 

за израду пројекта од Секретаријата за социјлну и дечију заштиту, 

помоћ потражила од ГО Земун. Брзом реакцијом, председника 

општине, господина Гаврила Ковачевића, школи су опредељена 

средства за израду пројекта који се односи на реконструкцију фасаде, 

санацију влаге у сутеренском простору, адаптацију наставничких 

тоалета и изградњу хидрантске мреже. Процедура јавне набавке је 

спроведена и школа очекује уплату 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом и 

почетак израде пројекта. 

Акцијом родитеља одељења, 2/1, једна учионица је окречена. У знак 

захвалности, интерактивна табла је инсталирана у тој учионици. 

Током зимског распуста је реализовано кречење пет учионица на 

другом спрату и сређивање свлачионица. 

Интерним педагошким надзором и кроз аналитичку делатност свих 

тела и органа у школи, прати се евалуација рада наставника, 

стручних сарадника, наставног процеса и исхода учења. 

У другом полугодишту, средствима обезбеђеним од Градског 

секретаријата за дечију заштиту, школа је набавила још једну 

интерактивну таблу, 10 бим пројектора, 2 десктоп рачунара. 



  

Школа је средствима добијеним од Секретаријата ушла у прву фазу 

замене застареле расвете новом лед расветом, тако да је у првој фази 

лед расвета замењена у сутерену и делу приземља.  

Учешћем у пројекту компаније Еуцерин, ученици наше школе су 

освојили  штампач са скенером.  

Током летњег распуста окречене су све учионице на приземљу.  

Школа је у сарадњи са СЦ“Пинки“ обезбедила 5 паркиг места. 

1.2.4.Обезбеђење инклузивног 

приступа у образовно-

васпитном процесу 

Педагошки колегијум, Тим за инклузију, као и одељењске старешине 

и предметни наставници редовно прате напредовање ученика којима 

је потребна подршка у раду. Уредно се ажурирају педагошки 

профили, израђују се ИОП-и, прати се примена и вреднују ефекти.  

У првом полугодишту, ученици првог и петог разреда су прошли 

кроз период опсервације, тако да до краја у првом разреду није 

идентификован ниједан ученик коме је потребна додатна подршка у 

раду. У петом разреду је приликом првог пресека стања, после три 

месеца праћења, једном ученику израђен ИОП2, а једном ИОП1 из 

свих наставних предмета из којих се полаже завршни испит. Од 

другог до четвртог разреда, један ученик ради по ИОП-у 2, а са 

неколико се реализује индивидуализација. Од петог до осмог 

разреда, сви ученици који су постигли недовољан успех, укључени 

су у неки облик индивидуализације. За три ученика се израђује 

ИОП2, а за седам ИОП1, са тенденцијом да од другог полугодишта 

један ученик ради по ИОП-у 2. 

Ученици који се такмиче, учествују на различитим конкурсима, 

манифестацијама континуирано се промовишу путем ФБ стране. 

Тренд уписа ученика школа из окружења је посебно висок последње 

две школске године, успешна адптација на нову средину и 

задовољство и ученика и  родитеља. Ученици који долазе из других 

школа су углавном ученици који су били изложени неком од облика 

вршњачког насиља или нису имали адекватан третман када је у 

питању индивидуалан приступ у наставном процесу. 

У другом полугодишту почела је реализација ИОП-а 3.  

Ученици другог разреда су узели учешће, 27. маја,  на манифестацији 

ОШ „Сава Јивановић Сирогојно“  под називом „Шта све умем, шта 

све знам – маскенбал“ са музичко-сценским приказом „Десет љутих 

гусара“ са циљем развијања и неговања суживота, толеранције и 

пријатељства са другарима из пријатељске школе. 

На Наставничком већу је одржано предавање о родној 

равноправности у оквиру пројекта „Стела“, а у сарадљи са школом 

за образовање одраслих „Бранко Пешић“.  

Три ученика осмог разреда су завршни испит полагала по ИОП-у 1 и 

један ученик по ИОП-у . Успешно су положили завршним испит и 

уписали се у жељене школе. 

 



  

1.2.5.Праћење и подстицање 

постигнућа ученика 

У условима сложене епидемиолошке ситуације, у претходном 

периоду, уочени су недостаци у сарадњи са родитељима када је у 

питању праћење и подстицање постигнућа ученика. Због 

ограничеих видова посета и непосредног контакта са родитељима, 

стиче се утисак несистематског и неуједначеног утицаја школе и 

родитеља на ученике. 

Ове школске године, сарадња са родитељима и доступност 

предметних наставника је повећана у односу на претходни период, 

а све у циљу подстицања бољих постигнућа ученика. 

Редовном анализом успеха ученика и мерама за унапређивање 

образовно-васпитног рада континуирано се прати постигнуће 

успеха. Укључивање ученика у допунску наставу, додатни рад, 

припремну наставу, израдом индивидуалних планова рада, 

индивидуализацијом наставе и диференцираним приступуом у 

настави, у школи се води рачуна о индивидуалном напредовању 

ученика. Информисање родитеља и ученика о терминима допунске 

наставе, додатног рада и припремне наставе је путем платформе за 

учење и у складу са потребама ученика. Са анализом  завршног 

испита је упознат Савет родитеља и са планом акције за даље 

припремање ученика осмог разреда. Анализу завршног испита је 

радио Завод за вредновање квалитета рада образовања и васпитања, 

а стручна већа на основу те анализе су израдаила план 

превазилажења неуспеха ученика на завршном испиту. Прошле 

школске године наши ученици су потигли резултат на 

завршном испиту који је изнад нивоа просека и општине и 

града и Републике. 

Скоро свакодневно се промовишу успеси и учешће наших ученика 

на такмичењима и различитим манифестацијама на сајту и ФБ 

страни школе.  

Припремна настава из математике и српског језика се реализује од 

октобра месеца. 

Наша три ученика  осмог разреда су добила бесплатну стипендију 

за припремну наставу из математике од Математичке академије. 

Књигом обавештења ученици се мотивишу да узму учешће у 

такмичењима из различитих области и кроз обавештења буду 

похваљени.  

У другом полугдишту су реализована сва такмичења по Календару 

такмичења. Ученици наше школе су узели учешће на свим 

такмичењима из свих области на свим нивоима. Освојене су бројне 

награде, а број награда на републичком нивоу је био завадан и 

можда највећи у односу на претходне школске године. На 

завршном испиту ученици осмог разреда су опет остварили 

резултат изнад општинског, градског и републичког нивоа, а на 

територије општине Земун, најбољи. 

Ученик генерације Настасија Јовановић награђена је лаптопом.  

Књигом обавештења су јавно похваљени сви ученици који су 

освојили награде на такмичењима, као и на ФБ страни школе. 

 

 



  

2. Планирање, организовање и контрола рада установе 

2.1. Планирање рада установе Сва стратешка документа за рад   установе усвојена су до 15. 

септембара. Годишњи план рада школе, Анекси Школских 

програма за  четврти  и осми  разред, распоред часова су 

разматрани и усвојени на седницама стручних органа. Подела 

задужења је урађена у складу са ресурсима школе. Ваннаставне 

активности су такође понуђене у складу са законском регулативом 

и у складу са ресурсима школе.  

Планирање рада  је увек било у складу са дописима Школске 

управе и одлукама Кризног штаба. Усклађивани су планови, писане 

провере. 

Стручни актив за развој школског програма је израдио Школски 

програм за наредни период од четири године за први и други 

циклус, а орган управљања га је донео два месеца пре реализације. 

2.2.Организација установе Школска година је почела 1. септембра. Свечани  пријем учеика 

првог, као и ученика петог разреда био је 31. августа. Календар 

образовно-васпитног рада је измењен у току првог полугодишта 

продужетком јесењег распуста. Крај првог полугодишта је био 30. 

децембра. Настава је реализована по првом моделу, уз 

модификацију која је подразумевала поделу одељења на две групе 

или потпуни прелазак одељења на онлајн наставу када су се 

остваривали услови за то, а у складу са Стручним упутством.  

Свакодневно се пратила епидемиолошка ситуација , на дневном 

нивоу су се регистровали ковид позитивни запослени и ученици, 

као и ученици који су због заражавања у породици били у обавези 

да буду у изолацији. Сваке среде, директорка школе је попуњавала 

упитник Министарства просвете о епидемиолошкој ситуацији у 

школи. Сваког петка, школа је добијала инструкције о реализацији 

наставе за наредну недељу у складу са епидемиолошком 

ситуацијом. Сваки случај ковид позитивног запосленог и ученика је 

пријављиван Школској управи и Заводу за јавно здравље.  

Директорка школе је поступала и организовала рад у складу са 

званичним упутствима. Противпандемијске мере су поштоване у 

школи. Родитељи су редовно упознавали одељењске старешине и 

директора школе о преласку и о прекиду похађања наставе на 

даљину.  

Организоване су стручне замене одсутних наставника који су били 

ковид позитивни. Због великог броја заражених наставника, било је 

тешко наћи стручну замену, али је и поред свих препрека, било је 

мало одступања од планираног броја часова. 

У другом полугодишту биле су реализоване надокнаде часова два 

радна дана. Организоване су адекватне замене одсутних 

наставника. Била су мања одступања од планираног броја часова. 

Два пута су биле дојаве о постављеној бомби у школи. Школа је 

поступила по процедури.  

Организована је припремна настава за ученике осмог разреда у 

складу са Законом. 

 

 



  

2.3.Контрола рада установе Током првог  полугодишта,  школа је била предмет прегледа 

комуналне инспекције и противпожарне инспекције. Са извештајем 

о инспекцијском надзору упозната су сва тела у школи. Школа је 

поступала у складу са мерама које су изречене. 

Праћење реализације образовно-васпитног рада је био кроз редовно 

праћење часова, преглед  евиденције образовно-васпитног рада. 

Матичне књиге, књига дежурства, записници рада стручних органа 

и тимова су такође били предмет сталног прегледа од стране 

директора школе и педагошко-психолошке службе. 

Редовно је контролисано дежурство наставника који су савесно 

обављали свој посао. 

Радно време пратили су и поштовали сви запослени. 

Контрола рада помоћног особља и хигијене у школи такође су били 

део контроле рада установе. Циљ је био подићи хигијенске услове на 

виши ниво и поред недовољног броја техничког особља. Радно време 

техничког особља је преклопљено у периоду од 12 до 14 часова, 

управо због обима посла. 

У другом полугодишту школа је била предмет инспекцијског 

надзора комунилне инспекције. 

 

 

 

2.4.Управљање 

информационим системом 

установе 

Све информације значајне за рад школе благовремено се прослеђују 

свим актерима образовно-васпитног рада. Информације се 

прослеђују мејлом, књигом дежурства, путем огласне табле, сајта и 

ФБ стране школе, као и путем свих стручних тела у школи.  

База података „Доситеј“ ажурирана је у складу са захтевима и 

упутствима која нам прослеђују Министарство и ШУ. 

У школи је формиран тим за унос података у ЈИСП који се такође 

редовно ажурира у складу са упутствима. 

 

2.5.Управљање системом 

обезбеђења квалитета у 

установи 

Процес самовредновања квалитета рада установе је континуирано 

реализован. Самовредновање рада школе је спроведено у складу са 

планом самовредновања.  Извештај о самовредновању ће бити део 

Извештаја о раду школе.  

Континуирано се спроводи интерни педагошко-инструктивни 

надзор. Надзор се спроводи посетом часова од стране директора 

школе, педагога и психолога.  

Од почетка школске године школа се укључила у реализацију 

различитих пројеката који имају за циљ подизање квалитета рада 

установе и сарадње са институцијама у локалној заједници. 

 

Резултати завршног испита анализирани у оквиру Стручних већа по 

областима предмета и представљени Савету родитеља са планом 

мера и идентификовањем области на којима ученици нису показали 

високо постигнуће. 

Процесом самовредновања идентификовани су недостаци у 

вреднованим областима који ће бити превазиђени планом 

активности следеће школске године. Анализом реализације наставе 



  

утврђено је да се наставни процес, који је био ометен 

епидемиолошком ситуацијом и великим проблемима у ангажовању 

наставника који су мењали одсутне наставнике, одвијао без великих 

проблема са трендом сталног унапређивања и применом 

савремених мултимедијалних средстава. Наставници су развили 

дигиталне компетенције које су им биле неопходне за реализацију 

наставе на даљину. Школа је обезбедила наставна средства у 

високом проценту за нови вид наставе и потреба онлајн наставе. 

 Школска библитека је опремљена новим рачунаром, штампачем и 

програмом за попис књига. 

3. Праћење и унапређивање рада запослених 

3.1. Планирање, селекција и 

пријем запослених 

У децембру месецу је расписан конкурс за радно место домара. 

Конкурс ће се реализовати  у складу са Законом.  

Једна колегеница је отишла у пензију. 

Краћа одсуства наставника покривена адекватним заменама. 

Било је проблема у проналажењу и ангажовању наставника који су 

мењали одсутне наставнике.  

У мају је расписан конкурс за наставника ликовне културе.  
3.2.Професионални развој 

запослених 

Према Годишњем плану и програму чланови тима су се месечно 

састајали према планираним активностима, тимски доносили 

једногласно одлуке и међусобно делили задатке како би рад био 

ефикаснији. За обавештења која су била на огласној табли у 

зборници, а потом и путем имејла везана за семинаре са 

предметним наставницима задужена је за старију смену педагог 

Тања Дивнић, док је за млађу наставу координатор Валентина 

Јелешевић. Током школске 2020/2021. године наставници су у 

оквиру стручног усавршавања у установи одржали и огледне часове 

према личном плану професионалног развоја на којима су 

присуствовали психолог, педагог и директорка школе. Огледни 

часови који нису били одржани према плану су услед болести 

појединих запослених. Због присуства вируса КОВИД 19 већина 

семинара организовани су онлајн. 

Планирани семинар одржан у установи је „Планирање и 

реализација садржаја здравственог васпитања у настави физичког и 

здравственог васпитања“, који је похађало 16 наставника, а 

непланирани семинар одржан у установи је „Сарадња породице и 

школе код деце са проблемом пажње“ за 18 наставника.  

Семинари  ван установе, који нису планирани, а присуствовало је 

32 наставника су следећи: обуке за наставнике разредне наставе 

који ове школске године остварују наставу из предмета „Дигитални 

свет у  првом и другом разреду основне школе, „Часови разумевања 

и радости“ , „ XXXV САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ: „Унапређивање 

наставне праксе кроз размену професионалних искустава“, „Наши 

ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“, 

"Реализација наставе оријентисане ка исходима учења", онлајн скуп  

„TIMSS 2019 за учитеље и наставнике: грешке ученика као 

показатељ процеса учења“ , онлајн вебинар „Формативно 



  

оцењивање – од законске регулативе до праксе“, „Људска права и 

владавина права“, „Онлајн обука школских администратора свих 

основних и средњих школа за рад у систему за управљање учењем 

МУДЛ“, МЕДИС обука наставног кадра природних наука,  "Како у 

конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима", 

„Беотаблет“ обука,  вебинари издавачке куће Клетт и Нови Логос: 

онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред основне школе и  

онлајн презентација уџбеника за 4. разред ОШ ИК „Вулкан знање“, 

стручни скупови – вебинари: „Образовне неуронауке у школи - пут 

од науке до праксе“, Са стручњацима на вези 2 – безбедно током 

пандемије“, „ MozaBook дигитални час Вулкан е- знања“ , „ 

Авантуре ума на школском часу“, Урош Петровић,  „Седам савета 

за наставнике почетком школске године“, Жолт Коња, „Вредности, 

вештине и врлине у одељењу, „ Примена протокола о заштити деце 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања“, „ 

Одговоран однос према здрављу“, као и учешће школе у 

Међународном испитивању постигнућа ученика четвртог разреда у 

области математике и природних наука- пробно тестирање ТИМСС 

2023. 

Сви наведени семинари и вебинари у разговору са колегама 

показали су се као веома корисни у циљу унапређења дигиталних 

компетенција наставника и олакшица у реализацији онлајн наставе. 

Током другог полугодишта реализовани су онлајн семинари од 

јавног интереса по решењу Министра просвете, науке и 

технолошког развоја и ЗУОВ:  

онлајн семинари:“Обука за школске координаторе и 

администраторе међународних истраживања чији је носилац ИЕА“ 

(„ТИМСС 2023 - пробно тестирање ученика четвртог и седмог 

разреда“), „Обука школских координатора и администратора 

основних и средњих школа за рад у систему за управљање учењем 

МУДЛ“, „Обука за дежурне наставнике, супервизоре и председнике 

школске комисије на завршном испиту“, „Чувам те- Обука за 

запослене - породично насиље“, „Примена апликације за 

прегледање отворених задатака на завршном испиту - малој 

матури“,  „Интеграцијом наставних садржаја до функционалне 

писмености“, „Алтернатива насиљу“, „Оријентиринг у оквиру 

обавезних физичких активности предмета Физичко и здравствено 

васпитање, стручно предавање:„Moodle као наставно средство“. 

Онлајн вебинари: „Презентација дигиталних уџбеника Вулкан е- 

знања  за разредну наставу“, „ Са наставником на ти за разредну 

наставу“,  „ Комуникацијске вештине у школској арени“, Марко 

Стојановић, „Концентрацијом и мотивацијом до изузетности“ 

 „Са наставником на ти за предмет Ликовна култура“ ИК Klett, „ 

Знати своје границе је пола добре комуникације“, Јелена Марушић,  

„ Дигитална настава - корак напред или назад?“, Жолт Коња, „ 

Сазнај, запамти и оживи - будућност задиви - народна традиција у 

пракси“ , „Наставни материјали у инклузивном одељењу, „ 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1305
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1305
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1305


  

Дигитални уџбеници - активирање, основна упутства, креирање 

дигиталног одељења, примери добре праксе корисника“, „ 

Искуствено учење у настави грађанског васпитања“ , „Са 

наставником на ти за предмет физика“, вебинари издавачке куће 

Герундијум и Вулкан: „Онлајн презентација уџбеника биологије и 

хемије за 8. разред основне школе“, „Сензибилизација наставника 

за препознавање и борбу против родних стереотипа“ – предавање – 

СТЕЛЛА, „Мапа ума - Начин да учење буде игра“, „ Заштита 

деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља“, „ Улога установа 

образовања и васпитања у борби против трговине људима“, „ 

Формативно оцењивање - методе, технике и инструменти“, Јасмина 

Ђелић; онлајн образовна академија: „Природне науке кроз НТЦ 

методологију“, Вук Рајовић; онлајн стручни скупови (трибине): „ 

Отворена врата едукације 3 - Образовање за ново доба“, „ Настава 

Музичке културе - подршка реализацији и практични примери“, 

„Рад у програму за симулацију Tinkercad Circuits“, „ Настава 

Ликовне културе- подршка реализацији и практични примери“, 

„Настава природе и друштва- подршка реализацији и практични 

примери“, „ Забавни експерименти у кућним условима“ STEM, 

„Настава физичког и здравственог васпитања- подршка реализацији 

и практични примери“, „ Из наше учионице- Превенција насиља у 

школама“, "Нека лутка игра као чигра",онлајн курс посматрања 

птица „Птице на длану“ – Друштво за заштиту и проучавање птица 

Србије, „Теренска настава у географији – конкретне активности“.  

Онлајн конференција образовне заједнице „ Дигитално образовање 

2022.“  и“Међународна конференција СТЕМ кроз различите 

приступе подучавања“. 

Директорка и педагог школе присуствовале су Стручном скупу: 

„Етос у основној школи“. Педагог и психолог похађале су вебинар 

„Улога психолога и педагога у надзору школе, појединца“.  

Психолог школе присуствовала је и била један од излагача на 

Конгресу психолога 2022. године.  

На крају шкослке године 5 запослених похађало је обавезну обуку 

„Да нам антидискриминација буде инспирација“. Обуку су прошли: 

Ана Лукић, Тања Дивнић, Катарина Блажић, Данко Бјеличић и 

Анђела Нешковић.  

У установи је одржано предавање „Родна равноправност“. 

Реализовано је у јуну 2022.г.и студијско путовање за наставнике - 

Буковичка бања, Опленац - Аранђеловац. 

 

Педагог школе је спровела следећа интерна истраживања: 

испитивање мишљење ученика о организацији наставе у школској 

2021/22. години и тешкоћама са којима се суочавају и испитивање 

мишљења ученика и запослених о присуству насиља у школи. 

 



  

Ван установе према годишњем плану професионалног развоја на 

нивоу школе реализација  семинара: под каталошким бројем 427 

(К2,П1) „Дигитална наставна средства – корак ка савременој 

активној настави“ у трајању од 3 недеље (24 бода), померена је за 

август 2022. године због ситуације са вирусом COVID-19, припрема 

око Тимс тестирања за ученике 4. и 7. разреда, припрема ученика за 

такмичења, као и услед дојава бомби у школама.  

Стручним усавршавањем обухваћено је 45 наставника, 

библиотекар школе, директор, психолог и педагог. Облици 

стручног усавршавања које су сви наставници разредне и 

предметне наставе  веома успешно и без потешкоћа похађали 

онлајн- ван установе преко  ЗООМ-а и Microsoft Teams платформе 

су: семинари ( укупно 2 у установи, 10 ван установе), стручни 

скупови (2), трибине (6), радионице (14), конференције (2), 

вебинари (32), тако да је остварена различита заступљеност облика 

стручног усавршавања, поред реализованих угледних часова у 

установи.  

Наведени семинари у разговору са колегама показали су се 

као веома корисни у циљу унапређења дигиталних компетенција 

наставника, у области планирања и реализације наставе орјентисане 

на исходе и подизање нивоа методичких знања релевантних за 

циљеве и исходе предмета, као и олакшица у мотивацији ученика 

током онлајн наставе. 

Посебно значајни и применљиви у раду су семинари на нивоу 

школе за све наставнике који су у наведеној школској години 

похађали: “Настава орјентисана на исходе“, „Дигитално 

компетентни  наставник за примену електронских уџбеника и 

дигиталних образовних   материјала “, „Формативно оцењивање – 

од законске регулативе до праксе“, „Алтернатива насиљу“, онлајн 

конференција „Дигитално образовање 2022.“, „TIMSS 2019 за 

учитеље и наставнике: грешке ученика као показатељ процеса 

учења”, као и стручно предавање: „Moodle као наставно средство“, 

у циљу професионалног развоја запослених, ради развијања 

њихових међупредметних и  дигиталних компетенција и развијању 

мотивације код ученика током онлајн наставе. 

  

 

 

3.3.Унапређивање 

међуљудских односа 

У  школи влада позитивна и атмосфера међусобног уважавања и 

поштовања међу свим актерима образовно-васпитног рада.  

Ова школска година је почела у отежаним условима, условљених 

епидемијом COVID 19. Наставници су се нашли пред великим 

професионалним изазовима и атмосфери солидарности и 

колегијалности и међусобне подршке успели да их превазиђу. 

У мају месецу реализован дводневни излет у Буковичку бању за 

колектив.  



  

3.4.Вредновање резултата 

рада, мотивисање и 

награђивање запослених 

У складу са могућностима школе и правилницима вреднују се 

резултати рада запослених. 

Сви запослени који су желели имали су могућност да учествују на 

стручним скуповима ван установе. 

Запослени који су остварили резултате у раду награђени су 

решењима о годишњем одмору са више дана. 

4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним 

синдикатом и широм заједницом 

4.1. Сарадња са 

родитељима/старатељима 

Савет родитеља се одржава по планираној динамици, редовно се 

информише о свим питањима важним за рад овог тела. 

Одељењске старешине путем различитих канала комуникације 

сарађају са родитељима  и  пружају све информације о раду школе и 

напредовању ученика.  

Сви приговори родитеља су решени кроз конструктивни разговор. 

Родитељи се редовно информишу путем сајта, ФБ стране школе, 

огласне табле, а по потреби долазе на индивидуалне разговоре.  

Сарадња са родитељима је у првом полугодишту била путем 

устаљених канала комуникације. Родитељски састанци ће бити 

реализовани после распуста.  

 

4.2.Сарадња са органом 

управљања и 

репрезентатитивним 

синдикатом у установи  

Седнице Школског одбора су такође редовно сазиване и 

конструктивне. Чланови Школског одбора су редовно обавештавани 

и информисани о раду школе. Школски одбор је радио у складу са 

својим надлежностима. 

У школи постоје два представника синдиката. Сарадња са 

представницима је такође конструктивна. 

 

4.3.Сарадња са државном 

управом и локалном 

самоуправом  

Школа је отворена за сарадњу и континуирано сарађује са 

Министарством просвете, Школском управом, ГО Земун, ПС Земун, 

Домом здравља, Библиотеком „Свети Сава“, Пријатељима деце, МШ 

„Коста Манојловић“, Земунском болницом, ПУ“Сима Милошевић“, 

... 

Градска Општина Земун је својим финансијским планом наменила  

средства за текућа одржавања школе, а школа ће поновити захтев у 

току фебруара месеца. 

Градском секретаријату ове године ће бити упућен захтев за нове 

бим пројекторе и лед осветљење.   

У процесу припреме и израде је пројекат који се односи на 

реконструкцију фасаде, санације влаге у сутерену, адаптације 

тоалета и изградњу хидрантске мреже. Пројекат је завршен, очекује 

се пребацивање средстава од ГО Земун. 

 

4.4.Сарадња са широм 

заједницом  

Школа је за кратко време препозната и укључена у реализацију 

неколико пројеката. Школа је одабрана, између 150 школа у Србији, 

за међународно тестирање ученика осмог разреда, које ће се по први 

пут реализовати у нашој земљи ( ICCS 2022), а чији носилац је Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања а чији су 

координатори: Тања Дивнић и Бисерка Станишић. Наша школа је 



  

такође изабрана за учешће на Међународном испитивању ученика из 

математике и природних наука, Пробно тестирање TIMSS 2023, 

носилац истраживања  динатори: Валентина Јелешевић, Марија 

Ђурић, Далиборка Вукас, Љубица Бједов, Тања Дивнић. У току 

месеца октобра, недељу дана је наша школа била домаћин колегама 

из Мађарске. Три учитељице су биле наше гошће, упознале су се са 

школским системом у Србији, организацијом рада наше школе и 

биле присутне на часовима. Размена искустава је била драгоцена. 

Поклонили смо им и уџбенике које користе наставници у настави и 

упутили их на коришђење дигиталних уџбеника.Ученици четвртог 

разреда су учествовали у пројекту „Другарионица“ организације 

„URBAN RIGHTS“.  

Директорка редовно информише запослене о међународним 

пројектима и конкурсима, као и пројектима на нивоу Града, 

Општине и Министарства.  

Школа сарађује са Филолошким факултетом у Београду 

(хоспитовање студената са катедре за италијански језик), 

Институтом за италијански језик, 

Представници школе се укључују у обуку E Twenning и Erasmus. 

5. Финансијско и административно управљање радом установе 

5.1. Управљање 

финансијским ресурсима 

У првом  полугодишту праћење реализације Финансијског плана и 

Плана јавних набавки. Током године издати налози за спровођење 

набавки предвиђених Планом набавки, као и адекватни налози за 

плаћање и наплате. Редовним праћењем Централног регистра 

фактура плански се распоређују средства у сарадњи са шефом 

рачуноводства.  

5.2.Управљање материјалним 

ресурсима  

Сопствене приходе од издавања фискултурне сале школа 

рационално троши на набавку учила и опреме за осавремењивање 

наставе, као и за естетско уређења школе како би ученицима боравак 

у школи био пријатнији. Из градског буџета школа добија средства 

за одржавање, превоз запослених, дажбине (струја, вода, грејање...).  

Током године вршена су редовна текућа одржавања и санације 

кварова.  

5.3.Управљање 

административним 

процесима 

У координацији са секретаром школе, водила сам рачуна о 

ажурирању података, поштовању рокова за израду аката. Обезбеђена 

је покривеност рада установе потребном документацијом у складу са 

новим Законом. 

 

6. Обезбеђивање законитости рада установе  

6.1. Познавање, разумевање и 

праћење релевантних прописа  

Редовно пратим промене прописа и поступам у складу са 

њима.Упознала сам се са свим школским актим, правилницима и 

пословницима о раду школе и школских органа. 

 

6.2.Израда општих аката и 

документације установе  

Школа поседује општа и посебна акта. Ова акта су достуна свим 

заинтересованим актерима образовно-васпитног процеса. 

 



  

6.3.Примена општих аката и 

документације установе 

Активно учествујем у обезбеђивању поштовања прописа и активном 

вођењу документације. 

 

 
 

Директор школе 

Ана Лукић 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду Школског 

одбора у 2021/22. години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  

ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

 

Школски одбор је орган управљања у школи, и његове надлежности су одређене Законом и 

Статутом школе. 

У школској 2021/22. години је одржано у складу са потребама и познатом 

епидемиолошком ситуацијом oсам седница Школског одбора,четири седнице у  првом и  три 

седнице у другом полугодишту. 

Неке седнице су у складу са епидемиолошком истуацијом или због хитности 

одлучивања одржане електронским путем у складу са Пословником о раду школског одбора. 

У школској 2021/2022. години  Школски одбор су чинили чланови Вујадиновић 

Смиљана, Девић Анка, Бранислав Богданов, Александра Војновић, Љиљана Рајаков, Слободан 

Срезоски, Здравко Радаковић, Иван Морић и Вукица Изгаревић. 

  

На седницама је расправљано и одлучивано  о питањима која по Закону и Статуту школе 

улазе у делокруг рада Школског одбора као што су: 

 

-доношење Стаута школе; 

-доношење Правила понашања, Правилника о дисциплинској и  материјалној 

 одговорности запослених, Правилника о дисциплинској  и  материјалној 

 одговорности ученика школе и друге опште правне акте школе; 

-доношење Годишњег плана рада школе за школску 2021-2022; 

-усвајање Извештаја о раду школе и раду директора школе у шк. 2020/2021. години; 

-доношење Финансијског плана и плана јавних набавки за 2022. годину; 

-доношење одлуке о попису за 2021. годину; 

-усвајање Извештаја о попису за 2021. годину; 

-усвајање Извештаја о раду директора школе на полугодишту школске 2021/2022. 

године; 

-усвајање Финансијског извештаја за 2021 годину; 

-доношење других одлука које у складу са законом улазе у делокруг рада Шкослког 

одбора као органа управљања у школи... 

 

Осим надлежности прописаних законом, Школски одбор је разматрао разне 

информације везане за рад школе, имао увид у записнике просветних инспектора, других 

инспекција и на друге начине је покушавао да као орган управљања побољша образовно-

васпитни рад у школи. 

 

  

 

       Председник Школског одбора  

                          ____________________________ 

             СмиљанаВујадиновић 
 

 

 

 Школски одбор је орган управљања у школи, и његове надлежности су одређене 

Законом и Статутом школе. 

 



  

Извештај о реализацији 

програма сарадње са породицом 

и раду Савета родитеља  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Породица и школа само заједничким деловањем могу да остваре жељене циљеве и да 

допринесу пуном интелектуалном, физичком и емоционалном развоју ученика. Један од 

приоритета развоја наше школе управо је јачање партнерских односа са породицом и деловање 

у набољем интересу детета. Програм сарадње са породицом предвиђа различите облике 

сарадње и партиципације родитеља у животу школе.  

 

Циљ сарадње са породицом: 

Остваривање континуитета и повезаности између школе и породице као два система подршке 

развоја ученика.  

 

Задаци: 

• Деловање у складу са приниципом најбољег интера детета 

• Оснаживање родитељских компетенција 

• Редовна информисаност и међусобна размена информација о свим аспектима развоја и 

напредовања ученика 

Облици сарадње са породицом: 
 

1.Родитељски састанци  

 

Родитељски састанци нису одржани у складу са планом с обзиром на епидемиолошку 

ситуацију. Преласком на наставу на даљину комуникација са родитељима одвијала се 

индивидуачно и групно путем Google meet a и Вибер група. На родитељским састанцима 

родитељи су информисани о организацији рада школе и реализацији планираних 

садржаја.Одељенске старешине редовно су водиле записнике одржаних састанака.  

 

2. Колективна отворена врата  

 

Јачању сарадње са родитељима доста су допринела колективна отворена врата која су у нашој 

школи реализована једном месечно неколико година уназад. Високи проценат родитеља је 

редовно долазио на отворена врата. Ове године, због прописаних мера, школа није реализовала 

колективна отворена врата.  

 

3.Индивидуална отворена врата 

Сваки наставник у складу са распоредом часова дефинисао је један термин у току недеље за 

индивидуалне разговоре, о чему су родитељи информисани на првом родитељском састанку.  

Велики број родитеља одазвао се овом виду сарадње како са наставницима тако и са педагошко-

психолошком службом.  

4. Школски одбор 

У складу са Законом 3 родитеља су укључена у рад Школског одбора.  

 

5. Огласне табле, школски сајт и звнаична Facebook страница 

 

У ходнику школе на огласним таблама истакнуте су важне информације, дешавања и промене. 

На сајту школе и званичној страници родитељи су имали прилику да редовно прате дешавања 

у школи, резултате рада наших ученика и продукте рада. 

 

6. Извештај о раду Савета родитеља 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 
 

       У току школске 2021/22. године одржанo je пет (5) састанака Савета родитеља. 

 

       Савет родитеља школе бројао је 26 чланова. 

 

       На састанцима је расправљано о питањима која по Закону и Статуту школе улазе у делокруг 

рада Савета родитеља као што су: 

1. За председника Савета родитеља изабрана је Александра Петровић, а за заменика 

Јелена Миљуш.  

             Изабрана су два представника родитеља за  Локални савет родитеља Општине      

             Земун, Данијела Митрашиновић - Чончић и Филип Муле. 

             У тимове школе уврштени су следећи родитељи:  

             Тим за самовредновање – Данијела Митрашиновић – Чонкић 

             Стручни актив за стручно развојно планирање – Александра Ђурић – Здравковић. 

2. Усвојен је Извештај о раду Савета родитеља у школској 2020/21. години; 

3. Усвојен је План рада Савета родитеља за школску 2021/22. годину; 

4. Размотрен је Извештај о раду и реализацији плана рада школе у школској 2020/21. 

години; 

5. Размотрен је предлог  Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину; 

6. Донета је одлука о финансијским давањима, које су на бази добровољног давања, и то 

да се за Дечји савез уплаћује 180,00 динара, а за Црвени крст 50,00   динара. 

7. Једногласном одлуком трочлане комисије, чланова Савета родитеља, за осигурање 

ученика изабрана је осигуравајућа кућа „ АМС “. 

8. Директорка школе упознала је родитеље са организацијом рада школе у текућим 

епидемоилошким условима. Предвиђен је био рад по моделу такозваног „семафора''  ( 

рад у три модела: зелени, жути и црвени модел ) у зависности од тренутних 

епидемиолошких услова.  

9. Родитељи су упућени и у реализацију излета и наставе у природи. 

10. Родитељи су упознати са поделом поклон таблета, града Београда, ученицима трећег, 

четвртог, петог и шестог разреда. 

11. Једногласном одлуком чланова комисије изабраних од стране чланова Савета родитеља 

изабран је кетринг „ Лидо “ да обезбеђује ручак за децу која иду у продужени боравак. 

12. Родитељи су упознати са успехом и дисциплином ученика на крају првог 

класификационог периода школске 2021/22. године. 

13. Скренута је пажња родитељима да помогну деци да на што квалитетнији начин користе 

своје слободно време, да прате епидемиолошку ситуацију и да утичу на децу да се 

понашају сходно препорукама, као и да поведу рачуна о начину одевања деце.  

14. Чланови су упућени и у реализацију припремне наставе за ученике осмог разреда.  

15. Обавештени су и о томе да је Паркинг сервис наградио ученике интерактивном таблом. 

16. Директорка школе, Ана Лукић, обавестила је родитеље да су одобрена средства 

Општине Земун за реконструкцију фасаде школе, санацију влаге у сутерену и тоалета. 



  

17. Родитељи су скренули пажњу на потешкоће са којима се ученици сусрећу при 

коришћењу поклон таблета, као и немогућности родитеља да прате садржај који деца 

прате. 

18. Реализована је екскурзија за ученике осмог разреда. 

19. Родитељи су упућени у успех и дисциплину ученика на крају првог полугодишта 

школске 2021/22. године. 

20. Родитељи су тајним гласањем од предложених четири кандидата: Здравко Рајаковић, 

Слободан Сразорски, Драгољуб Илин и Љиљана Рајаков изабрали: Здравка Рајаковића, 

Слободана Срезорског и Љиљану Рајаков  за представника из реда родитеља у орган 

управљања ( Школски одбор ). 

21. Родитељи су обавештени о процедури избора уџбеника за школску 2022/23. годину. 

Једногласном одлуком чланова комисије за дистрибутера уџбеника изабран је  

            „ Школски сервис Гајић “. 

22. Чланови Савета родитеља обавештени су да је одржан пробни завршни испит за 

ученике осмог разреда као и о постигнућима ученика. 

23. Родитељи су упућени и у измену школског календара. 

24. У школи је одржано пробно ТIМSS тестирање ученика четвртог разреда. 

25. Чланови Савета родитеља су обавештени да ће бити организован још један 

међународни пројекат ICCS. 

26. Чланови су обавештени и да ће Општина Земун и ове године организовати припремну 

наставу за ученике осмог разреда. 

27. Директорка школе, обавестила је присутне и о одличним постигнућима ученика који 

су се пласирали на републичко такмичење из следећих предмета: српског језика, 

математике, италијанског језика и физике. 

28. Присутни су упознати и са планом замене осветљења у школи лед расветом и заменом 

видеобимова и рачунара. 

29. За фотографисање ученика, трочлана комисија из реда Савета родитеља  изабрала  је „ 

Фото Бата “. 

30. Директорка школе упознала је чланове Савета родитеља са нацртом предлога 

Школског програма за први и други циклус за период 2022/23 – 2025/26. године. 

31. Чланови Савета родитеља упознати су са успехом и дисциплином ученика на крају 

другог полугодишта школске 2021/2022.  године. 

32. Чланови Савета родитеља дали су своју сагласност за предлог дестинација за екскурзије 

и наставу у природи. 

       У Београду,                                                                              Председник Савета родитеља                                                                                              

        5.7.2021.г.                                                                                        __________________ 

                                                                                                                  Александра Петровић 

                                                                                                                         Записничар 

                                                                                                                 ___________________ 

                                                                                                                        Ирена Анђелић 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о реализацији 

програма сарадње са локалном 

заједницом и друштвеном 

средином   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ДЕЧИЈЕГ  САВЕЗА 

ЗА  ШКОЛСКУ  2021/2022. ГОДИНУ 

  

 

 

        Ученици школе ,,Мајка Југовића'' активно су учествовали у свим активностима Дечијег 

савеза осим оних кoje  нам околности  нису дозволилe. 

        Планом рада Дечијег савеза  биле су обухваћене и реализоване следеће активности: 

        Прикупљена је чланарина за Дечији савез. 

 

        Планирање и обележавање  Дечије недеље и приступање ђака првака Дечијем савезу. 

        У ток Дечије недеље прваци су постали чланови дечијег одељења Библиотеке „Свети 

Сава“ у Земуну. Са својим учитељицама и библиотекарком слушали су поезију за децу. 

Упознали су се са радом библиотеке, начином узимања и враћања књига као и њиховог 

чувања.Обећали су да ће редовно долазити. 

         Ученици првог разреда свечано су приступили Дечијем савезу.  

               

             Извештај о обележавању Дечије недеље у школи  2021. 

                                            ОШ „Мајка Југовића“ 

 
1. Боравак 1/3- Поводом Дечије недеље причали смо о дечијим правима и украсили 

пано,користили смо папир у боји, фломастере и хамер.Права ученика су окачена око срца 

са њиховим именима.  

 

 
 

2. Поводом Дечије недеље ученици III/1 су исписали своја права, нацртали све оно што их 

чини срећним и украсили пано у њиховој учионици.  

 
 



  

3. Катарина Гојшина, ученица III3, освојила је награду на ликовном конкурсу поводом 

Дечије недеље "Дете је дете, да га волите и разумете". 

 
4. Дечија недеља нам увек пробуди дивна осећања. Ученици 4/3 су научили песму " Кад би 

мени дали један дан" и илустровали са ким би провели кишно поподне и поделили 

кишобран. 

 
5. Радионица са психологом и педагогом на тему дечијих права и одговорности 

 
 

 

 

 

 

 



  

6. Одржан је час у школској библиотеци са ученицима трећег разреда. У оквиру Дечије 

недеље упознали смо се са "Букваром дечијих права" и украсили простор библиотеке 

занимљивим радовима. 

 
7. Поводом Дечје недеље, а у циљу неговања здраве исхране и очувања здравља, ученици II/2 

током тематског дана креативност су показали израдом омиљеног воћа од картона на тему 

"Чувамо здравље и здрава исхрана". 

 
Остале активности које су остварене: 

4/3 

1. Ликовни радови за конкурс поводом Дечије недеље на тему „Дете је дете, да га волите и 

разумете“ 

2. Часови на тему Дечија права, ЧОС 

3. Фестивал дечијег стваралаштва- снимак плесне тачке 

4. „Трка за срећније детињство“ 

5. Пројекат „Другарионица“ 

6. Радионица „Воће је здраво“ 

4/1 

Радионица „Дечија права“ 

-песме 

-ликовни радови 

-игре 

3/2 

7. Ликовни радови за конкурс поводом Дечије недеље на тему „Дете је дете, да га волите и 

разумете“ 

8. Часови на тему Дечија права 

9. „Трка за срећније детињство“  

Друго место је освојила Софија Зорић, награђена је пехаром и сребрном медаљом 



  

3/1 

10.  Ликовни радови за конкурс поводом Дечије недеље на тему „Дете је дете, да га волите и 

разумете“ 

11. Часови на тему Дечија права (слике, презентације) 

 

 

Маја Миливојевић, библиотекар 

22.10.2021. 

У Земуну 

 

         

        Турнир у фудбалу,између одељења по разредима (од првог до четвртог разреда) 

протекао је уз фер борбе, уз поштовање и уважавање противника. 

 

 
 . 

        

         . 
         Ђаци су такође упознати са пропозицијама и почетком реализације такмичења ,,Читалачка 

значка”. Имали су консултације и праћење рада од стране учитеља и библиотекара. На овогодишњој 

манифестацији "Читалачка значка 2022." награђено је 15 ученика наше школе дипломом 

Поштовани писар и читалачком значком , док је седморо ученика добило и посебне дипломе 

Велики поштовани илустратор и Велики поштовани писар. 

 

 
           



  

Реализација дечје књижевне критике „Доситејево перо“ за ову годину је реализована са 

ученицима четвртог и осмог разреда. Учествовали су: Кристина Ковачевић 4/1, Лена Голић 

4/2, Гвозден Сретеновић 4/3, Леа Субан 8/3, Софија Босанчић 8/3 и Хана Денић 8/3. Подељене 

награде за претходно такмичење које је завршено у јуну. 

                                                  

 

          Учествовали смо у литерарним и ликовним конкурсима: 
 

Награђене ученице 4/3 на општинском такмичењу "Мали Пјер" за дечју карикатуру: 2. место- 

Даница Бакић, 3. место: Мина Пешић. Добиле су дивне награде: књигу карикатура и постере- 

реплике познате карикатуре Земуна нашег сјајног архитекте и карикатуристе Д. Руменчића и 

дипломе.  

Ликовни конкурс дечјих карикатура "Мали Пјер" , прошао је у највећој радости за нашег Вука 

Башића 3/1, који је на општинском нивоу освојио 1.место, а на градском 2. место. 

                                                                        
 

 

 

 

 

 



  

Ученици 4/3 су награђени за групни ликовни рад на тему "Пред ликом и делом Светог Саве". 

Добили су диплому и 7 дивних књига које ће радо прочитати.    

 

 
  
Велики успех наших талентованих ђака 3. и 4. разреда и заслужене награде за радове на конкурсу 

"Васкршње радости деце Београда". Можете их видети и на онлајн изложби на сајту Пријатеља 

деце Земуна. 

 

                                                              
 

Песничка сусретања деце и младих су нам донела пуно радости. Учествовали су: 
4/1 – 4 ученика 

4/2 – 5 ученика  

4/3 – 4 ученика 

Освојили смо: 
 

Вукашин Стојсављевић 4/2, 2. место општински ниво, 

2. место градски ниво  

Милинковић Реља 4/2, 3. место општински ниво 

 

Учествовали смо: 

Фестивал дечијег стваралаштва, ПДБ , конкурс видео-клипа, сценско извођење, 4/3 – група ученика, 

учитељица Лидија 

„Имам право на игру и слободно време“ ПДБ, ликовни конкурс, сви ученици 4/1, 4/2 и 4/3, 

учитељице 



  

 

На школском такмичењу рецитатора су се на општинско такмичење рецитатора пласирали: 

Љубица Цолић 3/2 

Кира Луција Естебан 2/3 
Радујемо се успеху наше Љубице Цолић, ученице 3/2, која је освојила другу награду на 

општинској Смотри рецитатора. 

 

 
 
Наша драга Кира Луциа Естебан, ученица II/1, на одржаној општинској смотри рецитатора 

“Песниче народа мог” 2022., похваљена је за запажену интерпретацију песме “Сањарење”, 

Недељка Попадића. 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 



  

 Ученица Катја Симић (8/2) освојила је прво место на Општинској смотри рецитатора ,,Песниче 

рода мог". 

 

 
 

       Наши мали-велики писци! Недовршена прича „Имам идеју“ – ПДЗ, литерарни конкурс 

Награђене ученице за “Недовршену причу” са наградама и одштампаном књигом: Даница Бакић и 

Радмила Јанковић из 4/3. Пријатељи деце Земуна и савет Дечијег савеза Земуна додељују диплому 

Вуку Хардију 5-2 за освојену трећу награду на литерарном конкурсу за недовршену причу.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Посетили смо Библиотеку "Свети Сава" са школским библиотекаром и учествовали у 

радионици "Чаролија читања" у организацији Пријатеља деце Чукарице. 

 

 
 

 

Ученици су упознати са Међународним даном дечије књиге као и са  Светским  

даном здравља -7.април.  

 

Завршница активности ,,Упознајмо птице“- награђеним ученицима наше школе уручене су 

дипломе и књиге за радове на ОТ- ликовном конкурсу " Упознајмо птице и помозимо им да живе 

слободно". Организована је свечаност и изложба у галеријском простору у Косовској 9. 

Награде су добили: 

Лена Живановић 3/1 

Софија Муле 3/1 

Хелена Лапчевић 4/2 

Михаил Иванов 4/1 

Радови у 3Д облику: 

Маша Радаковић 4/3 

Тара Чангаловић 4/3 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4868725939901278&set=pcb.4868727063234499&__cft__%5b0%5d=AZWhq0YBrnltA9gh8-wTQ4pvQtFxqM_PpOPcLp0F32xuk2Fmo844NPksH4iFF5Ds4x4IUzNfTBgKGsbqEJ6NisyqLum5xtbqt3YxfqzKbys8gLb-Z-PzkHH_iKakqFvXTyhFdnvV8ItOfetU0fTIT2-ICtYKSYBeyhBbB1S6QyLqEA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4868725939901278&set=pcb.4868727063234499&__cft__%5b0%5d=AZWhq0YBrnltA9gh8-wTQ4pvQtFxqM_PpOPcLp0F32xuk2Fmo844NPksH4iFF5Ds4x4IUzNfTBgKGsbqEJ6NisyqLum5xtbqt3YxfqzKbys8gLb-Z-PzkHH_iKakqFvXTyhFdnvV8ItOfetU0fTIT2-ICtYKSYBeyhBbB1S6QyLqEA&__tn__=*bH-R


  

У оквиру наставних програма  у складу са слободним активностима  ученици ОШ,,Мајка 

Југовића'' активно су учествовали  у већини планираних активности Дечијег савеза. 

       Испуњени су  основни васпитно-образовни циљеви програма слободних активности ,у 

овом случају Дечијег савеза, а односе се на изграђивање  ставова ученика према 

демократском понашању и толеранцији, изградњи правилног односа према раду и учењу и 

формирању радних навика. 

       Остварен је и сам циљ Дечијег савеза,а  то је подстицање креативности, интелектуалне 

радозналости, жеље за новим сазнањима у областима књижевности, спорта, уметности идр....      

 

Није изостало дружење као ни такмичарски дух присутан на разним врстама такмичења која 

су била предвиђена и одржана. 

Код ученика се, захваљујући разним акцијама које су организоване од стране ,,Дечијег савеза', 

развила љубав и пажња према друговима, ближњима и  старијима, као и не мање битна пажња 

према животном окружењу и природи. И током наредне године , наша школа узеће учешће у 

разним активностима које организује Дечији савез. 

 

                                                                                          Маја Миливојевић 

                                                                                     ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Сарадња са ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ 

 

 

Ученици II2 у пратњи директорке, педагога и учитељице одазвали су се манифестацији "Шта 

све умем, шта све знам - маскенбал" у ОШ "Сава Јовановић Сирогојно", музичко-сценским 

приказом "Десет љутих гусара" у циљу развијања и неговања суживота, толеранције и 

пријатељства са другарима из пријатељске школе. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Сарадња са Народном Банком, волонтерска ација 

 

У суботу 2.7. од 10 до 16 часова у нашој школи реализована је радна акција у сарадњи са 

запосленима из Народне банке. Били смо домаћини за 60 волонтера који су заједно са 

запосленима, родитељима и ученицима кречили школу, фарбали и дали допринос уређењу 

наше школе.  

 

 

 
 

 



  

 
 

 

 Сарадња са италијанским институтом за културу 

Ученици петих, седмих и осмих су посетили манифестација "Упознајмо Италију", коју су 

организовали Дечји културни центар и Италијански институт за културу . Ученике је 

поздравио директор Института Роберто Чинкота. Деца су уживала у забавним активностима, 

играла, певала. Показали су велико знање у квизу и освојили лепе награде. Манифестација 

посвећена Италији се завршила пицом и италијанским слаткишима. 

 
 



  

 

Изветај о раду Наставничког 

већа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Извештај о раду Наставничког већа у школској 2020/21. години 

 

ЧЛАНОВИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА: 

Сви запослени наставници предметне наставе, наставници разредне наставе и стручни 

сарадници  

Руководилац: Ана Лукић 

Записничар Наставничког већа: Драгана Пранић  

 

 Наставничко веће ОШ ,, Мајка Југовића“ одржало је десет седница у школској 

2020/2021. години.  

Наставничко веће је највиши стручни орган који интензивно прати, усмерава и координира 

целокупан образoвно-васпитни процес у школи. 

 

Месец одржавања 

седнице 

Дневни ред 

 

 

 

 

 

септембар 2020. 

1. Усвајање записника Наставничког веће са претходне 

седнице 

2. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 

2020/2021. годину 

3. Разматрање Годишњег плана стручног усавршавања 

за школску 2020/2021. годину 

4. Утврђивање распореда писаних провера знања за 

школску школску 2020/2021. годину 

5. Дежурство наставника и утврђивање кућног реда 

6. Разматрање Развојног плана установе за период 

2020/2023. године 

7. Разно 

 

 

септембар 2020. 

        1. Усвајање записника Наставничког већа са претходне 

седнице 

        2. Усвајање новог распореда  часова 

 

 

 

 

 

новембар 2020. 

1. Усвајање записника Наставничког већа са претходне 

седнице 

2. Разматрање успеха и дисциплине ученика  

3. Анализа наставе на даљину – анализа резултата 

анкете  

4. Анализа рада стручних већа и тимова 

5. Анализа Завршног испита 

6. Поштовање епидемиолошких мера  

7. Разно  

 

 



  

 

 

 

 

 

децембар 2020. 

       1.Усвајање записника Наставничког већа са претходне 

седнице; 

        2.Усвајање модела наставе и Оперативног плана 

школе за организацију и реализацију образовно – 

васпитног рада по посебном програму за рад у условима 

пандемије вируса COVID – 19 за период од 30.11.2020. до 

18.12.2020. године. 

 

 

 

 

децембар 2020. 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

 

2. Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на 

крају првог полугодишта школске 2020/21. године 

 

3. Утврђивање мера за побољшање успеха и владања 

ученика 

 

4. Разматрање извештаја о реализацији наставних и 

ваннаставних активности на крају првог 

полугодишта школске 2020/21. године 

 

5. Организација рада за време зимског распуста 

школске 2020/21. године и подела задужења 

6. Разматрање извештаја о стручном усавршавању  

 

 

 

 

 

јануар 2021. 

      1.Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

       2.Разматрање Извештаја о раду директора на крају 

првог полугодишта школске 2020/21. године 

        3.Разматрање Извештаја о остваривању Годишњег 

плана рада школе 

        4.Разматрање Анекса Годишњег плана рада школе за 

школску 2020/21. годину 

         5.Разно 

 

 

 

 

април 2021. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

2. Одлука о избору уџбеника за школску 2021/22. 

годину 

3. Оцењивање ученика у школи 

4. Пробни завршни испит 

5. Анкета о присуству насиља у школи 

6. Разно 



  

 

 

април 2021. 

      1.Усвајање записника Наставничког већа са претходне 

седнице 

      2.Успех и дисциплина ученика на крају трећег 

класификационог периода школске 2020/21. године 

      3.Анализа пробног завршног испита и предлог мера за 

унапређивање постигнућа ученика на завршном испиту 

      4.Разно 

 

 

 

јун 2021. 

       1.Усвајање записника Наставничког већа са претходне 

седнице 

      2.Успех и дисциплина ученика осмог разреда на крају 

школске 2020/21. године 

      3.Доношење одлуке о додели похвале  Ученик 

генерације 

      4.Завршни испит 

      5. Разно 

 

 

 

јун 2021.  

1. Усвајање записника Наставничког већа са претходне 

седнице 

2.  Успех и дисциплина ученика  на крају школске 

2020/21. године 

3. Награђивање Ученика генерације 

4. Извештај о завршнoм испитu 

5. Разматрање Извештаја о самовредновању 

6. Разматрање Школског програма за 4. и 8. разред 

7. Разматрање анекса Школског програма за 2. и 7. 

разред 

8. Разматрање Извештаја о стручном усавршавању 

запослених  

9. Разно 

 

На који начин је Веће сарађивало? На заказаним седницама и разменом 

информација у свакодневном контакту о 

појединим ситуацијама. Договором, 

извештавањем, предлагањем, поделом 

задужења. 

Динамика окупљања /начин рада, подела 

дужности, посебна запажања – опис/ 

Веће се састајало према годишњем плану. 

Током године, у договору, равномерно су 

распоређиване дужности. 

Редовност долазака свих чланова на 

заказане седнице – коментар/ 

Већина чланова је редовно долазила на 

седнице. Због актуелне епидемиолошке 

ситуације већина сатанака одржавана је 

онлајн. 

 

                                                                                                           Подносилац извештаја:  

 

                                                                                                                  Драгана Пранић 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду Педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

Педагошки колегијум је школске 2021/2022. године радио у складу са планираним 

активностима и у складу да Планом рада Педагошког колегијума 2021/22. године. Број 

одржаних седница је пет и сви записници са седница су редовно вођени и налазе се код 

директора школе. 

Педагошки колегијум чине : Директор школе као руководилац, стручни сарадници, 

руководиоци стручних актива, стручних већа по областима предмета, као и координатори 

тимова. 

Најважнији задаци којима се педагошки колегијум бавио били су :  

 

Месец Дневни ред 

Септембар 1.Годишњи план рада школе 

2.Организација рада  

3. Доношење индивидуалних образовних 

планова за 2021/22. 

4. Дониошење оперативних планова заштите 

и ПВР  

Новембар  1.Анализа тромесечног остваривања 

програма рада и успеха и дисциплине 

ученика и доношење плана мера за 

унапређивање резултата рада 

2.Анализа реализације допунске наставе, 

додатног рада, припремне наставе, секција, 

слободних наставних активности и извештај 

о броју ученика и реализованим часовима 

3.Анализа рада стручних тимова 

4.Праћење рада ментора и приправника 

5.Разно 

 

Јануар 1.Анализа Извештаја о остваривању 

програма рада и успеха и дисциплине 

ученика и доношење плана мера за 

унапређивање резултата рада 

2.Анализа Извештаја о раду директора 

школе на крају првог полугодишта 2021/22. 

године 

3.Анализа реализације часова одељењског 

старешине, допунске наставе, додатног рада, 

припремне наставе, секција, слободних 

наставних активности и мере за реализацију 

истих 

4.Усвајање Оперативног плана рада школе 



  

5.Доношење ИОП-а 

6.Праћење рада ментора и приправника 

7.Разно 

 

Април 1. Успех и дисциплина ученика на крају 

трећег класификационог периода школске 

2021/22. године 

2. Анализа пробног завршног испита и 

предлог мера за унапређивање постигнућа 

ученика на завршном испиту 

3. Анализа рада тимова 

4. Међународна тестирања  

5. Школски програм за први и други циклус  

 

  

Август 1. Подела задужења за школску 2022/23. 

годину 

2. Организација рада школе   

3. Пријем ученика првог разреда 

4. Глобално и оперативно планирање 

5. Планови рада Стручних органа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.8.2022. године                                                                                      Ана Лукић, директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду Ученичког 

парламента  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

 

Представници Ученичког парламента: 

 

7/1  Антоније Аврамовски                                                           8/1  Тара Буловић                                           

7/1  Уна Николић                                                                          8/1  Лука Пешић 

7/2  Марија Дивац                                                                         8/2  Софија Павловић - Записничар      

7/2  Марко Плазибат                                                                     8/2  Мина Тупајић 

7/3  Нађа Мастиловић                                                                   8/3  Ања Здравковић -  Заменик председника                                          

7/3  Урош Мијић   - Председник                                                    8/3  Василије Штетин 

                     

Присутност на састанцима: 

Имена представника 22.9.2021. 23.11.2021. 17.12.2021. 12.4.2022. 19.5.2022. 

7/1  Антоније Аврамовски                                                            + + + + - 

7/1  Уна Николић                                                                           + + + + + 

7/2  Марија Дивац                                                                          + + + - + 

7/2  Марко Плазибат                                                                      + + + + + 

7/3   Нађа Мастиловић                                                                    + + + + - 

7/3   Урош Мијић   - Председник                                                     + - - + + 

8/1  Тара Буловић                                           + + - - + 

8/1  Лука Пешић + - - + + 

8/2 Софија Павловић  

                                – Записничар      

+ - + + + 

8/2  Мина Тупајић + + + - + 

8/3  Ања Здравковић  
               – Заменик председника 

+ - + - + 

8/3  Василије Штетин + - + + - 

 

 

 

 



  

Задатак Активнност Време 

реализаци

је 

Носиоци Показатељи 

*Конституисање УП 

*Избор новог руководства 

УП 

*Упознавање и разматрање 

предлога извештаја о 

остваривању Годишњег 

плана рада школе 

*Упознавање са Годишњим 

планом рада школе 

*Усвајање Пословника о 

раду УП 

* Усвајање Годишњег плана 

рада УП за ову школску 

годину  

*Дечја недеља 

 

Одабир представника у Ученичком 

парламенту на часовима ОС.  

Одабир председника, заменика и 

записничара. 

УП су се упознали са  предлогом 

извештаја о остваривању Годишњег 

планом рада школе. 

Упознавање са активностима 

планираним Годишњим планом рада 

школе.  

Анализа Пословника о раду 

парламента и предлог корекција. 

Увид у процедуру функционисања 

чланова парламента.  

Једногласно усвојен Годишњи план 

рада УП за ову школску годину. 

Дискусија и упознавање УП о 

активностима које ће се спровести у 

школи у току Дечје недеље. 

 

Септембар 

Чланови 

УП 

Психолог 

 

Записник са 

састанка 

*Препознавање насиља у 

школи 

*Успех и дисциплина 

ученика на крају првог 

класификационог периода  

* Предлози за унапређење 

сарадње ученика, 

наставника и родитеља 

*Укључивање ученика у 

секције                        

*Актуелна дешавања 

Анализа активности Тима за заштиту 

деце од насиља.  

Анализа, предлагање мера и 

упознавање са мерама које је школа 

предузела у циљу побољшања 

успеха и дисциплине. 

УП је предложио постављање кутије 

ради унапређеља сарадње између: 

ученика,наставника и родитеља. 

Разговор са ученицима и 

наставницима, око одабира 

школских  секција. 

 

Новембар 

Чланови 

УП 

Психолог 

 

Записник са 

састанка 

* Колико поштујемо 

постојећи Правилник 

понашања у установи 

* Прослава Нове 2022. 

године у школи, одељењу 

*Договор у вези 

организовања 

хуманитарне акције 

Анализа и дискусија о Правилнику 

понашања у  установи. 

Договор да представници УП 

размотре заинтересованост другова у 

одељењу да обележе Нову годину. 

Договор како да организујемо 

хуманитарну акцију за материјално 

угрожене породице. 

Децембар Чланови 

УП 

Психолог 

 

Записник са 

састанка 

*Успех и дисциплина 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

школске 2021/22. године 

* Како поштујемо 

постојећи Правилник 

понашања у установи 
 

*Анализа пробног завршног 

испита и предлог мера за 

унапређивање постигнућа 

ученика на завршном испиту 

*Актуелна дешавања 

Анализа стања и предлог мера за 

побољшање стања код ученика који 

не постижу задовољавајући школски 

успех ( допунска настава, да им  

помоћ у раду да  пружи друи 

ученик...) 

УП је предложио да се Правилник 

поново прочитата и анализира на 

ЧОЗ. 

Пробни завршни испит је протекао 

без икаквих проблема.Ученици су 

могли да процене своје тренутно 

знање и на које задатке и области 

треба да посвете већу пажњу. 

Април Чланови 

УП 

Психолог 

 

Записник са 

састанка 



  

Анализа и предлагање мера за 

актуелна дешавања и проблеме. 

*Анализа и предлагање мера 

за актуелна дешавања и 

проблеме (припрема за 

полагање завршног испита 

за ученике осмог разреда; 

прослава мале матуре; упис 

у средње школе).  

*Оцењивање ученика и 

могућност поправљања 

оцена 

* Професионална 

орјентација и упис у средње 

школе 

 

*Актуелна дешавања 

 

Дискутоваоло се о времену 

одржавања часова и колики број 

ученика долази на припремну за 

полагање завршног испита  која је 

организована у другој школи. Један 

мањи број ученика узима приватне 

часове из појединих предмета, 

најчешће математике и српског 

језика. Прослава мале матура ће се 

одржати након полагања завршног 

испита.  

 Ученици су сви упознати са 

могућностима како могу да поправе 

оцене. 

 Тест Професионалних информисања 

задат је од стране психолога школе у 

сва три одељења осмог разреда. 

Ученици су добили повратну 

информацију које би средње школе 

могли да упишу. На индивидуалан 

разговор код психолога био је један 

број ученика, који се двоумио око 

уписа у средњу школу.  

Анализа и предлагање мера за 

актуелна дешавања и проблеме. 

Мај Чланови 

УП  

Психолог 

 

Записници са 

састанка  

 

У току првог полугодишта школске 2021/22. године парламент се састајао три пута, а у другом 

два пута. На седницама су се чланови парламента договарали о реализовању Плана рада УП за 

ову школску годину. 

УП је разматрао следеће теме, као и реализовао активности:  

-  О препознавању насиља у школи и адекватном реаговању;  

-  О предлогу мера за унапређење сарадње ученика, наставника и родитеља; 

-  О побољшању школског успеха и мерама за побољшање успеха; 

-  О  важности  поштовања Правилника понашања у установи.  

-  О организовању хуманитарне акције за материјално угрожена лица или породице. 

-  Оцењивање ученика  и могућност поправљања оцена ;                                      

-   Припрема за полагање завршног испита за ученике осмог разреда; прослава мале матуре; 

упис у средње школе                          

                              Руководилац  Ученичког парламента            Смиљана Вујадиновић   

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Извештај о раду тимова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ   

 

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА  

Одељенске старешине ученика осмог разреда, стручни сарадници и учитељица четвртог 

разреда: 

− Бисерка Станишић, координатор за предметну наставу; 

− Лидија Маринковић, координатор за разредну наставу; 

− Марија Недељковић; 

− Зоран Гужвић; 

− Смиљана Вујадиновић, психолог; 

− Тања Дивнић, педагог. 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА 

 Бисерка Станишић 
 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Чланови тима 9.2021. 11.2021. 12.2021. 3.2022. 5.2022. 6.2022. 

Бисерка 

Станишић 

+ + +  + + 

Зоран Гужвић +  + + + + 

Марија 

Недељковић 

+ + +  + + 

Лидија 

Маринковић 

+ + + + + + 

Тања Дивнић + + + +  + 

Смиљана 

Вујадиновић 

+ + +  + + 



  

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИНДИКАТОРИ 

(ПОКАЗАТЕЉИ) 

Сарадња 

координатора са 

осталим 

члановима тима 

и ученицима 

разговор,  

подела информација 

одељенске 

старешине 

ученика осмог 

разреда, чланови 

тима, стручни 

сарадници, 

предметни 

наставници 

ученика осмог 

разреда 

током целе 

школске год. 

записници са 

састанака тима и 

ЧОС-а, сајт и 

Фејсбук школе 

Сарадња са 

компетентним 

установама и 

особама 

разговор, подела 

информација, постера, 

флајера 

-II- -II- -II- 

Информисање 

ученика 

разговор, подела 

информација,предавања, 

презентације, портали 

-II- -II- -II- 

Презентације 

средњих школа 

код нас 

Презентације, постери, 

флајери, сајт и Фејсбук 

стручни 

сарадници и 

промотери 

-II- фотографије, 

снимци на 

Фејсбуку и сајту 

школе, плакати, 

презентације 

Информисање о 

Сајаму средњих 

стручних и 

уметничких 

школа 

разговори, подела 

информација, online 

посете 

стручни 

сарадници, 

одељенске 

старешине, 

управа школе 

-II- фотографије, 

снимци на сајту и 

Фејсбук школе 

школе, плакат 

 

Сагледавање 

резултата са 

пробног 

завршног 

испита осмака 

анализа, разговор, 

подела информација, 

саветовање 

стручни 

сарадници, 

одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници 

мај 2022. год. резултати, 

записници 

 

Тест 

професионалних 

интересовања за 

ученике осмог 

разреда 

тестирање, повратно 

информисање 

стручни 

сарадници 

мај  2022.год.- 

психолог 

записнци, тестови 

Информисање 

ученика о 

новоотвореним 

смеровима за 

разговор, подела 

информација, 

презентације, 

платформа „ Моја 

средња школа“ 

стручни 

сарадници 

април-мај  2022. 

год. 

фотографије, 

објаве на сајту и 

Фејсбук школе, 

порталу МПНТР 



  

оне са посебним 

способностима 

 

припремна 

настава за 

полагање 

завршног 

испита 

организовање и 

реализација припремне 

наставе 

одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, ТВ 

платформа РТС-

а 

октобар- мај, јун 

2022. год. 

план и 

реализација уз 

посебне мере 

заштите због 

пандемије 

сагледавање 

успешности 

уписа у жељену 

средњу школу 

 анализа стручни 

сарадници, 

управа школе 

јун 2022. год. резултати 

ученика, предати 

спискови 

жељених школа за 

упис 

 

Тим за професионалну оријентацију је остварио све планиране задатке, реализовао активности 

за школску 2021/2022. годину.Успешно је презентовано све наведено кроз активности: Веома 

смо задовољни овако осмишљеним радом и оствареним резултатима који за последицу дају да 

већи број ученика се заинтересује за одређену средњу школу, сагледа своје могућности, 

благовремено се припреми и успешно упише жељену школу. Психолог школе тестирала је 

ученике осмог разреда који су били заинтересовани и обавила индивидуални разговор. 

Нарочито истичемо успешну комуникацију и правовремену информисаност, као и постојање 

званичног сајта МПНТР- портала „ Моја средња школа“ где је све на једном месту и веома лако 

за информисање, пријаву, упис.  

  

Датум предаје извештаја:  

јун 2022, Земун                                                                        Координатор: Лидија Маринковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ  

 

 

 

 

Чланови Тима: 

− Дивнић Тања, педагог 

− Војновић Александра (координатор за старију смену) 

− Милић Мира 

− Ивошевић Славица 

− Драча Сока (координатор за млађу смену) 

− члан Ученичког парламента 

 

 

Присутност на састанцима: 

 

Имена чланова 31.08.2021. 1.11.2020. 29.12.2021. 31.3.2022 31.5.2022 27.6.2022 

Дивнић Тања + + + + + + 

Војновић 

Александра 

+ + + + + + 

Милић Мира + + + + + + 

Ивошевић 

Славица 

+ + + + + + 

Драча Сока + + + + + + 

члан 

Ученичког 

парламента 

+ + + + + + 

 

Састанкцима Тима за Међупредментне компетенције и предузетништво присуствовали су сви 

чланови тима. 

У првом полугодишту ове школске године Тим за међупредметне компетенције и 

предузетништво се састао три пута. У другом полугодишту се тим састао такође три пуа. По 

усвојеном акционом плану реализоване су активности и састанци Тима. Редовно су 

прикупљани подаци о бројним одржаним активностима: носиоцима тих активности, времену 

реализације, координаторима активности, корелацијама и међупредметним компетенцијама, 

што је забележено у два претходна записника. Поред редових састанака, чланови и 

координатори тима за први и други циклус Основног образовања комуницирали су, сарађивали, 

доносили одлуке и исзносили запажања о реализацији планираних активности, али и оних који 

су спроведени ван акционог плана. Постоји веома велики број конкурса и пројеката у којима 

су ученици школе са својим учитељима и наставницима спровели и реализовали веома 

успешно, доносећи школи награде и промовишући је у најбољем светлу. 

Планиране активности су остварене. Неке које нису планиране су уведене и реализоване.  

 

 



  

У даљем извештају дат је табеларни приказ свих активности из првог и другог полугодишта 

шк.2021/22 . са потребним подацима. 

 

Задатак Активнност Време 

реализације 

Носиоци Показатељи 

Вештина 

комуникације, 

вештина сарадње, 

дигитална, 

целоживотно 

учење, 

рад са подацима и 

информацијама, 

учешће у 

демоктарском 

друштву 

Конкурси, 

пројекти, 

радионице: 

-„Покажи нам 

зашто је твој пас 

твоја звезда“ 

-„Фриком-Back to 

school“ 

-„Дете је дете да га 

волите и разумете“ 

-„Фестивал дечијег 

ствралаштва“ 

-„Брзином до 

звезда“ 

-„Поглед моје 

мајке“ 

-„Живот је нешто 

велико и лепо. 

Живот је највеће 

богатсво“ 

-„Другарионица“ 

-„Имам право а 

игру и слободно 

време“ 

-„Песничка 

сусретања деце и 

младих Београда“ 

-„Домовина се 

брани лепотом“ 

-„Железнице очима 

детета 2021.“ 

-„Новац и 

новчанице“ 

-Недовршена 

прича „Имам 

идеју“ 

-„Национални 

паркови Србије“ 

-„Један пакетић-

много љубави 

-„Писмо Божић 

Бати“ 

-„Зимске чаролије“ 

 

 

 

16.9.2021. 

 

 

 

9.9-

20.9.2021. 

22.9.2021. 

 

3.11.2021. 

28.9.2021. 

30.9.2021. 

 

5.10.2021. 

 

13.10.2021. 

 

 

 

14.10.2021. 

 

20.10.2021. 

 

27.10.2021. 

 

 

3.11.2021. 

 

7.11.2021. 

 

29.11.2021. 

 

1.12.2021 

 

7.12.2021. 

 

15.12.2021. 

 

16.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици млађих и 

старијих разреда са 

учитељицама и 

наставницима, 

посебно ученици 

4.разреда са својим 

учитељицама и 

родитељима 

 

 

 

 

 

 

 

Радови 

ученика, 

фотографије, 

сајт школе, 

белешка у 

дневницима, 

Фејсбук 



  

-Такмичења : 

-„Трка до за 

срећније 

детињство“ 

-у оквиру недеље 

италијанског језика  

„Данте,италијански 

језик“ 

-Квиз 

„Саобраћајко“у 

оквиру пројекта „ 

Будимо безбедни“ 

-Квиз на даљину са 

ОШ „ Стари град“ 

Ужице –

италијански језик у 

оквиру недеље 

италијанског језика 

-Спорстка 

такмичења из 

одбојке ,атлетике 

борилачких 

спортова 

 

2.10.2021. 

 

 

 

29.10.2021. 

 

 

 

 

 

11.12.2021. 

 

 

29.12.2021. 

 

 

У току целог 

првог 

полугодишта 

 

 

 

Ученици 4-3 са 

учитељицом 

 

 

 

Ученици 7-3 разреда 

са наставницом. Б. 

Станишић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици старијих и 

млађих разреда са 

учитељима и 

наставницима 

физичког и 

здравстеног 

образовања 

 

 

 

 

Радови 

ученика, 

похвалнице, 

захвалнице 

фотографије, 

сајт школе,  

Фејсбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаље, 

пехари 

захвалнице, 

похвалнице 

Вештина 

комуникације, 

вештина сарадње, 

дигитална, 

целоживотно 

учење 

 

 

 

Нопвогодишњи 

украси и 

јелке,честитке за 

најмилије 

 

 

4.12. до 

28.12.2021. 

Ученици млађих 

разреда и старијих 

разреда, учитељице, 

наставница ликовне 

културе, наставници 

технике и 

технологије, 

предметни 

наставници енглеског 

и италијанског језика 

Радови 

ученика, 

фотографије, 

сајт школе,  

Фејсбук 

Вештина 

комуникације, 

вештина сарадње, 

дигитална, 

целоживотно 

учење,брига о 

здрављу 

 

 

-Основна обука 

пружања прве 

помоћи 

-Угледни часови 

„Заштита од 

струјног удара“ 

4.11.2021. 

 

 

15.9.2021. 

Ученици 4-3 са 

учитељицом Л. 

Маринковић 

 

 Ученици 8.разреда 

са наставницом А. 

Војновић 

Фотографије 

белешке у 

дневницима, 

сајт школе 



  

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

целоживотно 

учење, естетска 

-Ликовни и 

литерарни радови 

за наградни 

конкурс ПДЗ 

„Пред ликом 

Светог Саве“ 

„Крв живот значи“ 

 

22.12.2021. 

 

 

 

 

31.3.2022. 

Ученици млађих и 

старијих разреда са 

учитељицама и 

предметним 

наставницима 

српског језика и 

ликовне културе 

 Радови 

ученика, 

фотографије 

белешке у 

дневницима, 

сајт школе 

Сарадња; 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

целоживотно 

учење,вештина 

комуникације 

Ликовне 

радионице ученика 

нижих  разреда у 

боравку 

4.12. до 

28.12.2021. 

16.01. до 

31.03.2021. 

Ученици боравка  са 

учитељицама 

Фотографије, 

сајт школе, 

Фејсбук, 

белешке у 

дневницима 

Целоживотно 

учење, вештина 

комуникације и 

сарадње, Естетска 

„Мали Пјер“ 

„Дан матерњег 

српског језика“ 

„Љубав је....“ 

 Национални дан 

књиге – Читајмо 

гласно 

Такмичења 

„Читалачка значка“  

и „Смотра 

рецитатора“ 

Литерално-

ликовни конкурс 

„Шантићева реч“ –

„Шарени свет 

другарства“ 

„План за 

летовање“-конкурс 

Литерални конкурс 

посвеће Десанки 

Максимовић 

„Природа је мој 

свет“ 

9.2.2022 

22.2.2022 

11.2.2022. 

2.3.2022. 

2.-7.3.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.5.2022. 

 

 

30.5.2022. 

 

 

 

31.5.2022. 

Ученици млађих и 

старијих разреда са 

учитељицама и 

предметним 

наставницима 

српског језика и 

ликовне културе 

Радови 

ученика, 

фотографије 

белешке у 

дневницима, 

сајт школе 

Целоживотно 

учење, вештина 

комуникације и 

сарадње,  

предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

Креативне  

радионице 

поводом Дана жена 

 

1.-8.-3.2022 Ученици млађих и 

старијих разреда са 

учитељицама и 

предметним 

наставницима 

српског језика и 

ликовне 

културе,технике и 

технологије 

Радови 

ученика, 

фотографије 

белешке у 

дневницима, 

сајт школе 



  

Естетска,вештина 

комуникације и 

сарадње,брига о 

здрављу, 

компетенција за 

учење, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву,брига о 

заштити животне 

средине 

 

„Светогорац“ 

Учешће на 

изложби „Караван 

климе“ 

Васкршње ликовне 

радости деце 

Београда 

„Моје савршено 

ускршње јаје“ 

„Писмо утицајној 

особи у вези са 

климатском 

кризом“ 

„Мој љубимац“ 

Објављени 

ликовни радови у 

часопису 

„Јежурко“ 

„Ватрене лопте“ 

„Водене животне 

заједнице“ 

„Ухвати ритам“ 

„Заштита за све“ 

Кошаракашки 

турнир Јуниор 

НБА лига србије 

 

6.4.2022. 

 

 

 

7.4.2022. 

 

 

 

13.4.2022. 

 

20.4.2022. 

 

4.5.2022. 

6.6.2022. 

 

 

 

10.6.2022. 

13.6.2022. 

 

16.6.2022 

17.6.2022. 

1.-22.6.2022. 

Ученици млађих и 

старијих разреда са 

учитељицама и 

предметним 

наставницима 

српског језика и 

ликовне културе, 

технике и 

технологије, 

физичког и 

здаравсвеног 

васпитања и 

различите компаније 

и удружења-

„Еуцерин“; Б92, 

Фестивал хип хопа, 

Кошаркашки савез 

Србије 

Радови 

ученика, 

фотографије 

белешке у 

дневницима, 

сајт школе 

Компетенција за 

учење, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, естетска 

„Хероји нашег 

доба 3“ 

„Шта знаш о 

црвеном крсту 

„Земун у срцу“ 

Квиз „ Упознајмо 

Италију“ 

 

21.4.2022. 

 

 

12.5.2022. 

13.5.2022. 

18.5.2022. 

  

 

Све податке прикупиле и изложиле Александра Војновић и Сока Драча. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ  НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2021/22. ГОДИНЕ  

 

Чланови Тима: Марија Ђурић (руководилац), Смиљана Вујадиновић, Татјана Вујиновић, 

Славица Ивошевић (руководилац), Лидија Маринковић, Сока Драча, Верица Станојковић, Маја 

Миливојевић, Александар Пешић и Марина Сађил. 

Присутност на састанцима: 

Имена чланова 31.8. 

2021

.  

3.10. 

2021.   

19.11. 

2021. 

17.12. 

2021. 

25.1. 

2022. 

25.2. 

2022.  

25.4. 

2022.  

                                                                                                               

25.5. 

2022.  

3.7. 

2022.  

1. Марија Ђурић,  + + + + + + + + + 

2. Смиљана 

Вујадиновић 

+ + + + + + + + + 

3. Татјана 

Вујиновић  

+ + + + + + + + + 

4. Славица 

Ивошевић, 

руководилац 

+ + + + + + + + + 

5. Лидија 

Маринковић 

+ + + + + + + + + 

6. Сока Драча + + + + + + + + + 

7. Верица 

Станојковић 

+ + + + + + + + + 

8. Маја 

Миливојевић 

+ + + + + + + + + 

9. Александар 

Пешић 

+ + + + + + + + + 

10. Марина Сађил + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 



  

 

 

Задатак Активнност Време 

реализације 

Носиоци Показатељи 

Формирање Тима 

за маркетинг 

Формирање Тима за 

маркетинг 

Август  

2021.год. 

Директор, 

Педагошки 

колегијум 

Формиран 

Тим за 

маркетинг 

Усвајање Плана и 

програма рада 

Тима за 2021/2022. 

годину 

Усвајање Плана и 

програма рада Тима 

за 2019/2020. годину 

Август  

2021.год. 

 Тим за 

маркетинг 

Усвојен План 

и програм 

рада Тима за 

2020/2021.год 

Дочек првака Организовање група 

пријема првака и 

дељење медаља и 

поклона 

1.9.2021.год. Учитељице 

разредне 

наставе 

Сајт школе и 

Фејсбук  

 

Концерт 

 

Концерт и приредба 

у руској цркви са 

дечијим хором 

поводом Божића 

09.01.2022.год. Наставница 

Славица 

Ивошевић 

Facebook 

школе, сајт 

СПЦ,  

Радио Слово 

љубве 107,3 

MHz 

 

Снимање филма Снимање кадрова 

домаћег играног 

филма за децу са 

радним називом " 

Вук Бобица". У њему 

глуме и статирају 

три ученице 4/3. 

Јануар 2022.год. Тим за 

маркетинг 

Facebook 

школе 

Приредба Приредба поводом 

дана Светог Саве у 

Богородичиној цркви 

26.1.2022.год. Наставница 

Славица 

Ивошевић  

Facebook 

школе 

Прослава 

Савиндана 

У школи је 

организована 

прослава школске 

славе Свети Сава 

27.1.2022.год Колектив 

школе 

Facebook 

школе 

Додела 

пакетића 

Додела пакетића у 

Храму Светог Саве 

поводом Савиндана 

5.2.2022.год. Наставница 

Славица 

Ивошевић 

Facebook 

школе, сајт 

СПЦ,  

Радио Слово 

љубве 107,3 

MHz 

 

Промоција 

школског 

спорта 

Промоција школског 

спорта, догађај су 

водили афирмисани 

8.4.2022.год. Учитељице 

четвртог 

разреда: Сока 

Facebook 

школе и ТВ 

РТС 

http://www.slovoljubve.com/
http://www.slovoljubve.com/
http://www.slovoljubve.com/
http://www.slovoljubve.com/
http://www.slovoljubve.com/
http://www.slovoljubve.com/
http://www.slovoljubve.com/
http://www.slovoljubve.com/


  

тренери Београдске 

асоцијације за 

школски спорт. 

Драча, Верица 

Станојковић и 

Лидија 

Маринковић 

Предавање о 

безбедности 

деце у 

саобраћају 

1. Предавање о 

безбедности деце у 

саобраћају у оквиру 

акције општине 

Земун „Ђаци вас 

моле успорите поред 

школе ". 

 

Април 2022.год Учитељице 

првог разреда: 

Ирена Анђић, 

Анка Девић и 

Оливера 

Ђурђевић 

Facebook 

школе 

Додела 

награда 

2. Радмила Јанковић, 

ученица 4/3, је у 

Нишу уручена 1. 

награда на 

међународном 

такмичењу  „Деца 

воле чудне приче..." 

посвећен Душку 

Радовићу.  

 

15.4.2022. Учитељица 

Лидија 

Маринковић 

Facebook 

школе и 

ондашње 

локалне 

телевизије 

Концерт и 

приредба 

Концерт и приредба 

у руској цркви са 

дечијим хором 

поводом Васкрса. 

25.4.2022.год Наставница 

Славица 

Ивошевић 

Facebook 

школе, сајт 

СПЦ,  

Радио Слово 

љубве 107,3 

MHz 

 

Акција 

Црвеног крста 

3. Две екипе четвртака 

су учествовале у 

акцији Црвеног крста 

цртања ради 

промовисања 

добровољног давања 

крви.  

 

9.5.2022.год. Учитељице 

четвртог 

разреда 

Facebook 

школе 

Посета писца 4. Дана 10.5.2022.год. 

је нашу школу 

посетио дечји писац 

Радислав Јовић.  

 

10.5.2022.год. Учитељице 

нижих разреда  

Facebook 

школе   

Радионица 5. Наша школа је била 

домаћин радионице  

„Земун у срцу" у 

организацији 

општине Земун за 

ученике земунских 

основних школа.  

14.5.2022.год. Тим за 

маркетинг 

Facebook 

школе  и сајт 

ГО Земун. 

http://www.slovoljubve.com/
http://www.slovoljubve.com/
http://www.slovoljubve.com/
http://www.slovoljubve.com/


  

 

Манифестација 

"Шта све 

умем, шта све 

знам - 

маскенбал" 

Манифестација "Шта 

све умем, шта све 

знам - маскенбал" у 

ОШ "Сава Јовановић 

Сирогојно", музичко 

сценски приказ 

"Десет љутих 

гусара". 

 

27.5.2022.год. Ученици II2, 

учитељица 

Валентине 

Јелешевић, 

директорка 

Ана Лукић, 

психолог 

Смиљана 

Вујадиновић и  

педагог Тања 

Дивнић 

Facebook 

школе   

Конкурс -

додела награда 

6. У ДКЦБ је додељена 

награда за песме 

"Природа је мој 

свет". Јана Јовановић 

из 4/3 је освојила 2. 

награду, а сви 

ученици 4/3 групну 

награду за поезију.  

31.5.2022.год. Учитељица 

Лидија 

Маринковић 

Facebook 

школе   

Школско 

првенство 

7. Мешовита екипа 

четвртака је 

учествовала на 

школском првенству 

града Београда у 

"Ватреним лоптама" 

за ученике и ученице 

4. разреда у хали  

„Мастер". 

 

10.6.2022.год Учитељице 

четвртог 

разреда: Сока 

Драча, Верица 

Станојковић и 

Лидија 

Маринковић 

Facebook 

школе   

Пројекат петог 

разреда 

8. Ученици петог 

разреда су 

реализовали свој 

први пројектни 

задатак на часу 

Технике и 

технологије на тему: 

„Кућица за птице“. 

 

Јун 2022.год Наставница 

Александра 

Војиновић 

Facebook 

школе   

Такмичење и 

квиз знања 

Ученици 4. разреда 

учествовали у 

едукативним 

такмичарским 

игрицама и квизу 

знања "Заштита за 

све" у организацији " 

Еуцерина" и Б92. 

17.6.2022.год. Учитељице 

четвртог 

разреда: Сока 

Драча, Верица 

Станојковић и 

Лидија 

Маринковић 

Facebook 

школе   



  

 

Завршна 

приредба 

9. Ученици II/2 имали 

су представу "Бајка о 

рибару и рибици" и 

приредбу на тему 

"Другарство" у 

свечаној сали 

Земунске гимназије. 

 

22.6.2022.год. Ученици II2, 

учитељица 

Валентине 

Јелешевић 

Facebook 

школе   

Радна акција  10. У суботу 2. јула 

реализована је радна 

акција у сарадњи са 

запосленима из 

Народне банке.  

2.7.2022.год. Колектив 

школе 

 

Сајт школе 11. Направљен је нови 

школски сајт 

Јун месец  Сајт школе 

Редовно 

ажурирање 

школског сајта 

и Фејсбук 

странице  

Информисање 

ученика и родитеља, 

фотографије са 

реалиозованих 

активности... 

Непрекидно  Татјана 

Вујиновић 

Емилија 

Филиповић 

Кристина 

Ристић 

Сајт школе и 

facebook  

 

У току ове школске године, Тим за маркетинг се састао девет пута. Руководилац Тима је била 

Славица Ивошевић, сајт је уређивала Татјана Вујиновић, а Фејсбук Дакиборка Вукас. Све 

активности везане за маркетинг одвијане су у складу са мерама које је доносила Влада Србије. 

 

 

   

Земун, 3.7.2022. год.                                                                                        Руководилац: 

                                                                                                                        Славица Ивошевић  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2021//2022.ГОДИНУ 

 

 

 

Чланови Тима:  

 

Валентина Јелешевић, координатор - разредна настава 

Драгица Радовановић                                                                                                           

Љубица Бједов                                                                                                                          

Далиборка Вукас                                                                                                                           

Маријана Ајзенкол                                                                                                                 

Александра Ранковић 

Ученички парламент 

Локална самоуправа 

Тања Дивнић, педагог 

Ана Лукић, директор 

 

Присутност на састанцима: 

 

Имена чланова 27.8. 

2021. 

6.9. 

2021. 

24.9. 

2021. 

29.10. 

2021. 

16.11

.2021

.  

 

5.1. 

2022. 

2.2. 

2022. 

7.4. 

2022. 

24.6.

2022. 

Валентина 

Јелешевић, 

координатор- 

разредна настава 

+ + + + + + + + + 

Маријана Ајзенкол 

 

+ + + + + + + + + 

Љубица Бједов + + + + + + + + + 

Далиборка Вукас + + + + + + + + + 

Драгица Радовановић 

 

+ + + + + + + - - 

Александра 

Ранковић 

 

+ + + + + + + + + 

Тања Дивнић, 

педагог 

+ + + + + + + + + 

Ана Лукић, директор + + + + + + + + + 

 

Колегиница Драгица Радовановић из оправданих разлога напустила је школу, тако да је то 

разлог одсуства са састанака. 



  

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДОКАЗИ АКТИВНОСТИ 

1.Формирање  тима  

 

Наставничко 

веће VIII 

Записник са 

Наставничког 

већа 

1.Формирање  тима  

 

2.Договор око 

избора семинара  

стручног 

усавршавања ван 

установе за 

школску 

2021/2022.годину 

Координатор 

тима 

 

VIII 

Евиденција 

тима 

2.Договор око 

избора семинара  

стручног 

усавршавања ван 

установе за 

школску 

2021/2022.годину 

3.Упознавање 

Наставничког већа, 

Школског одбора и 

Савета родитеља са 

извештајем Тима за 

професионални 

развој за протеклу 

школску годину 

Координатор 

тима, педагог 

IX 

Евиденција 

тима, 

извештај са 

Наставничког 

већа, 

Школског 

одбора 

3.Упознавање 

Наставничког већа, 

Школског одбора и 

Савета родитеља са 

извештајем Тима за 

професионални 

развој за протеклу 

школску годину 

4.Израда Гoдишњег 

плана 

професионалног 

развоја запослених 

за школску 

2021/2022.годину 

Координатор 

тима 

IX 

Евиденција 

тима 

4.Израда Гoдишњег 

плана 

професионалног 

развоја запослених 

за школску 

2021/2022.годину 

4.1.Упознавање 

Наставничког већа 

са планом и 

истицање на 

видном месту 

Тим 

IX 

Евиденција 

тима, 

извештаји, 

огласна табла 

4.1.Упознавање 

Наставничког већа 

са планом и 

истицање на 

видном месту 

4.2.Анализа 

индивидуалних 

планова 

професионалног 

развоја запослених 

у установи 

Тим 

I, VI 

Евиденција 

тима 

4.2.Анализа 

индивидуалних 

планова 

професионалног 

развоја запослених 

у установи 

4.3. Анализа 

индивидуалних 

планова 

професионалног 

Тим 

I, VI 

Евиденција 

тима, 

извештаји о 

раду 

4.3. Анализа 

индивидуалних 

планова 

професионалног 



  

развоја запослених 

ван установе 

развоја запослених 

ван установе 

4.4.Eвалуација 

рада, степена 

остварености 

планираних 

задатака 

Тим VI Евиденција 

тима, 

извештаји о 

раду 

4.4.Eвалуација 

рада, степена 

остварености 

планираних 

задатака 

4.5.Подношење 

извештаја о 

реализацији 

2021/2022. годину 

Координатор 

тима 

Чланови ТЗПР 

VI, VIII 

Евиденција 

тима, 

извештаји о 

раду 

педагошка 

евиденција и 

друго 

4.5.Подношење 

извештаја о 

реализацији 

2021/2022.годину 

 

Динамика рада тима одређена је од стране самог тима. 

Према годишњем плану и програму чланови тима су се месечно састајали (без Ученичког 

парламента и локалне самоуправе) због пандемије грипа проузроковане вирусом КОВИД 19, 

према планираним активностима, тимски доносили једногласно одлуке и међусобно делили 

задатке како би рад био ефикаснији. Током школске 2021/2022. године наставници су у 

оквиру стручног усавршавања у установи одржали планиране огледне часове према 

индивидуалном плану професионалног развоја, као и већи број онлајн семинара и вебинара 

него претходне школске године.  

На основу анализе годишњих индивидуалних планова професионалног развоја запослених 

реализован je семинари y установи у првом полугодишту: под каталошким бројем (1004) 

„Физичко васпитање у првом циклусу образовања и васпитања – увод у спорт“, „Насиље у 

школи – примети и пријави“, а остварена је и међународна сарадња са школом из Мађарске. 

Ван установе реализовани су онлајн семинари: „Обука за реализацију нових програма наставе 

оријентисане ка исходима учења“ (укупно 12 наставника): Јелена Пејовић, Катарина Костић 

Антић, Оливера Ђурђевић, Славица Ивошевић, Александар Пешић, Драгица Радовановић, 

Марина Лекић, Александра Ранковић, Ивана Блажић, Вања Гаева, Јована Џолић, Ранко 

Радовић, „Програм обуке наставника за предмет Дигитални свет 1 и 2“, Програм обуке 

наставника „Људска права и владавина права“, као и стручни скуп  „TIMSS 2019 за учитеље и 

наставнике: грешке ученика као показатељ процеса учења” који је похађало укупно 9 

наставника: Анка Девић, Љубица Бједов, Валентина Јелешевић, Сока Драча, Ана Гавриловић, 

Лидија Маринковић, Верица Станојковић, стручни скуп – вебинар- „Формативно оцењивање 

– од законске регулативе до праксе“ (укупно 19 наставника): Ана Лукић, Тања Дивнић, 

Јасмина Срдановић, Александар Пешић Катарина Костић Антић, Валентина Јелешевић, 

Далиборка Вукас, Анка Девић, Јелена Реџић, Марија Недељковић, Бисерка Станишић, 

Александра Војновић, Јована Џолић, Анка Девић, Љубица Бједов, Ана Гавриловић, Лидија 

Маринковић, Гордана Паројчић, Марија Паројчић. Поред планираних семинара наставници 

су похађали и  непланиране семинаре  и вебинаре ван установе. 



  

Онлајн вебинари: XXXV САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ: „Унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава“, „Сарадња породице и школе код деце са проблемом 

пажње и понашања“, „Презентација уџбеника за Дигитални свет 1. и 2.разред“, „Дигитални 

свет у првом и другом разреду основне школе“, Годишња скупштина и годишњи семинар 

Српског географског друштва „Поводом 110 година од оснивања Српског географског 

друштва“, „Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи“ – Клет, „3D 

технологија у вртићима, основним и средњим школма“. 

Током другог полугодишта реализовани су онлајн семинари од јавног интереса по решењу 

Министра просвете, науке и технолошког развоја и ЗУОВ:  

онлајн семинари:“Обука за школске координаторе и администраторе међународних 

истраживања чији је носилац ИЕА“ („ТИМСС 2023.- пробно тестирање ученика четвртог и 

седмог разреда“), „Обука школских координатора и администратора основних и средњих 

школа за рад у систему за управљање учењем МУДЛ“, „Обука за дежурне наставнике, 

супервизоре и председнике школске комисије на завршном испиту“, „Чувам те- Обука за 

запослене- породично насиље“, „Примена апликације за прегледање отворених задатака на 

завршном испиту-малој матури“,  „Интеграцијом наставних садржаја до функционалне 

писмености“, „Алтернатива насиљу“, „Оријентиринг у оквиру обавезних физичких 

активности предмета Физичко и здравствено васпитање, стручно предавање:„Moodle као 

наставно средство“. 

Онлајн вебинари: „Презентација дигиталних уџбеника Вулкан е-знања  за разредну наставу“, 

„ Са наставником на ти за разредну наставу“,  „ Комуникацијске вештине у школској арени“, 

Марко Стојановић, „Концентрацијом и мотивацијом до изузетности“ 

 „Са наставником на ти за предмет Ликовна култура“ ИК Klett, „ Знати своје границе је пола 

добре комуникације“, Јелена Марушић,  „Дигитална настава- корак напред или назад?“, Жолт 

Коња, „ Сазнај, запамти и оживи- будућност задиви- народна традиција у пракси“ , „Наставни 

материјали у инклузивном одељењу, „ Дигитални уџбеници - активирање, основна упутства, 

креирање дигиталног одељења, примери добре праксе корисника“, „ Искуствено учење у 

настави грађанског васпитања“ , „Са наставником на ти за предмет физика“, вебинари 

издавачке куће Герундијум и Вулкан: „Онлајн презентација уџбеника биологије и хемије за 8. 

разред основне школе“, „Сензибилизација наставника за препознавање и борбу против 

родних стереотипа“ – предавање – СТЕЛЛА, „Мапа ума - Начин да учење буде игра“, „ 

Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља“, „ Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“, „ Формативно оцењивање- методе, технике и инструменти“, Јасмина Ђелић; онлајн 

образовна академија: „Природне науке кроз НТЦ методологију“, Вук Рајовић; онлајн стручни 

скупови (трибине): „ Отворена врата едукације 3 - Образовање за ново доба“, „ Настава 

Музичке културе- подршка реализацији и практични примери“, „Рад у програму за 

симулацију Tinkercad Circuits“, „ Настава Ликовне културе- подршка реализацији и практични 

примери“, „Настава природе и друштва- подршка реализацији и практични примери“, „ 

Забавни експерименти у кућним условима“ STEM, „Настава физичког и здравственог 

васпитања- подршка реализацији и практични примери“, „Из наше учионице- Превенција 

насиља у школама“, "Нека лутка игра као чигра",онлајн курс посматрања птица „Птице на 

длану“ – Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, „Теренска настава у географији – 

конкретне активности“.  

Онлајн конференција образовне заједнице „ Дигитално образовање 2022.“  и“Међународна 

конференција СТЕМ кроз различите приступе подучавања“. 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1305
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1305


  

Директорка и педагог школе присуствовале су Стручном скупу: „Етос у основној школи“. 

Педагог и психолог похађале су вебинар „Улога психолога и педагога у надзору школе, 

појединца“.  

Психолог школе присуствовала је и била један од излагача на Конгресу психолога 2022. 

године.  

На крају шкослке године 5 запослених похађало је обавезну обуку „Да нам 

антидискриминација буде инспирација“. Обуку су прошли: Ана Лукић, Тања Дивнић, 

Катарина Блажић, Данко Бјеличић и Анђела Нешковић.  

У установи је одржано предавање „Родна равноправност“. 

Реализовано је у јуну 2022.г.и студијско путовање за наставнике - Буковичка бања, Опленац- 

Аранђеловац. 

 

Педагог школе је спровела следећа интерна истраживања: испитативање мишљење ученика о 

организацији наставе у школској 2021/22. години и тешкоћама са којима се суочавају и 

испитивање мишљења ученика и запослених о присуству насиља у школи. 

 

Ван установе према годишњем плану професионалног развоја на нивоу школе реализација  

семинара: под каталошким бројем 427 (К2,П1) „Дигитална наставна средства – корак ка 

савременој активној настави“ у трајању од 3 недеље (24 бода), померена је за август 2022. 

године, услед  промене школског календара, повећања заражавања вирусом COVID-19, 

припрема око Тимс тестирања за ученике 4. и 7. разреда, припрема ученика за такмичења, као 

и услед дојава бомби у школама.  

Стручним усавршавањем обухваћено је 45 наставника, библиотекар школе, директор, 

психолог и педагог. Облици стручног усавршавања које су сви наставници разредне и 

предметне наставе  веома успешно и без потешкоћа похађали онлајн- ван установе преко  

ЗООМ-а и Microsoft Teams платформе су: семинари (укупно 2 у установи, 10 ван установе), 

стручни скупови (2), трибине (6), радионице (14), конференције (2), вебинари (32), тако да је 

остварена различита заступљеност облика стручног усавршавања, поред реализованих 

угледних часова у установи.  

Наведени семинари у разговору са колегама показали су се као веома корисни у циљу 

унапређења дигиталних компетенција наставника, у области планирања и реализације наставе 

орјентисане на исходе и подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе 

предмета, као и олакшица у мотивацији ученика током онлајн наставе. 

Посебно значајни и применљиви у раду су семинари на нивоу школе за све наставнике који су 

у наведеној школској години похађали: “Настава орјентисана на исходе“, „Дигитално 

компетентни  наставник за примену електронских уџбеника и дигиталних образовних   

материјала “, „Формативно оцењивање – од законске регулативе до праксе“, „Алтернатива 

насиљу“, онлајн конференција „Дигитално образовање 2022.“, „TIMSS 2019 за учитеље и 

наставнике: грешке ученика као показатељ процеса учења”, као и стручно предавање: 

„Moodle као наставно средство“, у циљу професионалног развоја запослених, ради развијања 

њихових међупредметних и  дигиталних компетенција и развијању мотивације код ученика 

током онлајн наставе. 

 Земун, 26.6.2021.год.                                                               

 

Координатор: Валентина Јелешевић                             

   



  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

На крају школске 2021/22. године  

 

Чланови Актива: 

 1. Ана Лукић 

2. Смиљана Вујадноцић 

3. Тања Дивнић (КООРДИНАТОР) 

4. Маријана Ајзенкол 

5. Небојша Ђурасовић 

6. Катарина Блажић (КООРДИНАТОР) 

7. Марија Недељковић 

8. Марија Паројчић 

 13.9.2021. 13.12.2021. 8.2.2022. 6.6.2022. 22.8.2022. 

Катарина Блажић, кординатор + + + + + 

Ана Лукић + + + + + 

Смиљана Вујадиновић + + + + + 

Тања Дивнић + + + + + 

Марија Недељковић + + + + + 

Маријана Ајзенкол + + + + + 

Небојша Ђурасовић + + + + + 

Марија Паројчић  + + + + + 

 

Задатак Активнност Време реализације Носиоци Показатељи 

Израда плана рада 

Актива за школску 

2021/22. годину  

Састанак Актива, 

договор око планираних 

активности, одређивање 

приоритета у раду 

Актива  

Септембар Актив Усвојен план 

рада  

Израда документације 

за почетак школске 

године 

(Годишњи план, 

Извештај о раду 

школе, распоред 

часова, план угледних 

и огледних часова, 

Подела задужења, 

састанци, евиденција 

оиспуњености  

добијених задатака 

До 15.9.2021. Актив 

Директор 

Наставници 

Донета и 

усвојена 

потребна 

документација  



  

формирање група за 

изборне предмете и 

активности...) 

Обука за предмет 

Дигитални свет  

Присустви  Октобар Учитељи првог 

и другог  

разреда 

Стручни 

сарадници  

Сертификат  

Редовно ажурирање 

педагошке 

документације 

Записници, месечни 

планови, евиденције о 

раду и напредовању 

ученика  

Континуирано  Наставници, 

стручни 

сарадници 

Увид у 

евиденцију 

Праћење реализације 

редовне, додатне, 

допунске наставе и 

секција 

Посета часова  Континуирано Директор, 

психолог, 

педагог 

Протоколи за 

посматрање и 

вреновање часа  

Подстицање 

формативног начина 

оцењивања ученика  

Презентација за 

наставнике 

 

Децембар  Педагог  Презентација 

са 

Наставничког 

већа 

Такмичења Информисање, 

реализација, евиденција 

успеха  

У складу са 

календаром 

такмичења 

Актив, 

наставници 

Евиденција о 

такмичењима  

Припреме за израду 

Школског програма 

за први и други 

циклус 

Упознавање са 

програмима наставе и 

учења за 3. и 7. разред 

Јануар Актив  

Подела задужења и 

израда Школскког 

програма 

Припрема форме, 

упознавање са 

Правилником о програму 

наставе иучења, израда 

програма 

Рок за предају до 

15.5.2021. 

Актив Школски 

програм  

Израда анкета и 

анкетрирање ученика 

за изборне програме  

Израда анкета за изборне 

програме;  подела анкета; 

прикупљање података, 

формирање група за 

изборне програме  

Мај-Јун Директор, 

Педагог, 

одељењске 

старешине  

Анкете  

Распоред часова 

припремне наставе  

Израда распореда у складу 

са дописом Министарства  

Мај Директор, 

Тамара 

Јовановић  

Распоред 

Израда Школског 

програма и програма 

слобоодних 

наставних активности 

који се уводе у други 

циклус образовања.  

Подела задужења 

Израда документације 

Мај Катарина 

Блажић 

Тања Дивнић 

ШП 

Дигитални свет у 

трећем разреду 

Израда програма Август Катарина 

Блажић 

ШП 



  

Извештај о раду Тима  Анализа рада Тима  

Реализоване активности  

Јул Актив Извештај  

 

 

Актив за развој Школског програма састао се 5 пута.  Доста информација размењено је на 

седницама Наставничког већа, у циљу информисања свих чланова већа. Ове школске године 

урађени су  нови. Школски програм за први и други циклус. Сви чланови Наставничког већа 

учествовали су у изради. У овој школској години велики број наставника обухваћен је 

националним обукама. Од школске 2022/23. године уводи се предмет Дигитални свет у трећи 

разред и додатна настава. За ученике другог циклуса образовања новину представљају нови 

програми слободних наставних активности. На крају школске године обављено је анкетирање 

и информисање родитеља о садржају нових програма.  

Препоруке за унапређење рада Актива односе на већи број часова међупредметних корелација, 

сарадња учитеља и предметних наставника и даље развијање пројектног приступа. Постоји 

помак у реализацији часова предметне наставе у 4. разреду, али је потребно наставити са 

мотивисањем наставника да се повећа број поменутих часова. У наредној школској години 

потребно је више пратит остваривање програма секција, изборних предмета и слободних 

наставних активности.  

 

 

 Земун 25.8.2022.                                                                                                          Тања Дивнић    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Чланови Тима: 

Анђела Нешковић 

Ана Лукић 

Александар Јакшић 

Смиљана Вујадиновић  

Тања Дивнић 

Ана Гавриловић 

Данко Бјеличић 

Златко Саџаковић 

Верица Станојковић 

 

Присутност на састанцима: 

Имена чланова 17.9.2021. 24.10.2021. 15.12.2021. 15.3.202

2. 

18.6.202

2. 

22.6.202

2. 

28.6.202

2. 

Анђела Нешковић + + + + + + + 

Ана Лукић + + + + + + + 

Александар Јакшић + + + + + + + 

Смиљана Вујадиновић + + + + + + + 

Тања Дивнић + + + + + + + 

Верица Станојковић + + + + + + + 

Ана Гавриловић + + + + + + + 

Данко Бјеличић + + + + + + + 

Златко Саџаковић + + + + + +  

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 



  

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

Чланови Тима:  Јелена Игић  

                           Мирјана Милић 

                           Смиљана Вујадиновић 

                           Тања Дивнић 

                            Гордана Ракић 

                           Љубица Бједов 

                           Јелена Пејовић 

                            Ивана Блажић и  

Задатак Активност Носиоци Време 

реализације 

Показатељи 

Формирање Тима 

за инклузију 

Формирање Тима за 

инклузију 

Директор, 

Педагошки 

колегијум 

Август 2021. Формиран Тим за 

инклузију 

Усвајање Плана и 

програма рада 

Тима за 2021/2022. 

годину 

Усвајање Плана и 

програма рада Тима 

за 2021/2022. 

годину 

Тим за инклузију  Август 2021. Усвојен План и 

програм рада 

Тима за 

2021/2022. 

годину 

Идентификовање 

ученика са 

сметњама у 

развоју 

Идентификовање 

ученика са 

сметњама у развоју 

Психолог и 

одељенске  

старешине 

Септембар-

октобар-новембар 

Идентификовани 

ученици са 

сметњама у 

развоју 

Процена развојног 

и социјалног 

статуса ученика 

Процена развојног и 

социјалног статуса 

ученика 

Психолог, педагог, 

одељенске 

старешине, 

родитељи 

Септембар-

октобар-новембар 

Извршена 

процена 

развојног и 

социјалног 

статуса ученика 

Израда плана рада 

за ученике који 

имају сметње 

Израда плана рада 

за ученике који 

имају сметње 

Тим за инклузију, 

одељенске 

старешине, 

Одељенско веће, 

Педагошки 

колегијум 

Почетак 

септембра 

Урађени планови 

рада за ученике 

који имају 

сметње 

Праћење 

напредовања 

ученика  

Праћење 

напредовања 

ученика  

Тим за инклузију, 

одељенске 

старешине, 

одељенско веће 

У току првог 

полугодишта 

Извршено 

праћење 

напредовања 

ученика  

Евалуација плана 

рада за ученике 

који имају сметње 

и акциони 

Евалуација плана 

рада за ученике који 

имају сметње и 

Тим за инклузију, 

одељенске 

старешине, 

Одељенско веће, 

На крају 

полугодишта 

Урађена 

евалуација 

планова рада за 

ученике који 



  

                            Сања Николић 

                                  

Присутност на састанцима: 

Имена чланова 23.8.2021. 8.9.2021. 27.12.2021. 15.3.2022. 17.6.2022. 

Јелена Игић  + + + + + 

Мирјана Милић + + + + + 

Гордана Ракић + + + + + 

Смиљана 

Вујадиновић 

+ + + + + 

Татјана Дивнић + + + + + 

Љубица Бједов + + + + + 

Јелена Пејовић + + - - - 

 Сања Николић + + + + + 

Ивана Блажић + + + + + 

 

У току првог полугодишта Тим за инклузију се састао три пута. После формирања Тима, 

чланови су упознати са обавезама. Одређено је да координатори Тима буду Јелена Игић, за 

млађу смену и Јелена Пејовић, за старију. Члановима Тима су подељени правилници о 

инклузији. Усвојен је План и програм рада Тима за 2021/2022. годину. Извршена је 

идентификација деце са потешкоћама и достављени предлози за које ученике би требало да се 

изради ИОП. Дате су информације члановима о изради педагошких профила. Урађени су 

планови рада за већ идентификоване ученике и за нове, након периода опсервације. По ИОП-у 

2 ради 4 ученика, по ИОП-у 1 ради 6 ученика, a по индивидуализацији 5 ученика. Након II 

класификационог периода је урађена евалуација планова рада. 

Већина наставника сматра да додатно радно ангажовање и напор који се неспорно, свакодневно 

улаже у рад са децом која имају потешкоће у развоју и за које се израђују индивидуални 

образовни планови оправдавају право на увећану зараду. С обзиром на то да никоме до сада 

зарада по овом основу није увећана, наставници су изразили своје незадовољство и покренули 

питање одговорности и својих права тим поводом. Остало је да се о поменутом питању сакупе 

релевантне информације и ускладу с њима даље поступа. 

 

Извршена је анализа постојећег стања на крају првог полугодишта. Урађене су евалуације 

свих ИОП-а. Константовано је да ученици напредују у складу са својим способностима. 

Одлучено је да се настави са досадашњим начином рада и да се ураде ИОП-и за друго 

планови за 

следећи период 

акциони планови за 

следећи период 

Педагошки 

колегијум 

имају сметње и 

акциони планови 

за следећи 

период 



  

полугодиште. Приликом анализе напредовања ученика, Тим је једногласно прихватио предлоге 

предметних наставника и Одељенског већа за израду нових ИОП-а који су усвојени на 

Педагошком колегијуму. 

 

Четири ученика осмог разреда који су радили по ИОП-у и полагали су пробне тестове крајем 

марта и завршне тестове крајем јуна. Дефинисани су услови и начин прилагођавања полагања 

завршних тестова. Једна ученица је  полагала тестове у групи, док су остала три ученика 

изабрала да буду у посебним учионицама. 

    

У току ове школске године Тим за инклузију се састао пет пута. Сви чланови су узели 

подједнако учешће у раду Тима и дали свој допринос истом. У свом раду Тим је наишао на 

потешкоће у раду са инклузивним образовним програмом, али је констатовано да су сви 

ученици обухваћени ИОП-ом, као и остали ученици обухваћени индивидуализацијом, 

остварили изузетан напредак у раду и дружењу.  

 

Десет ученика је радило по ИОП-у1, шест ученика по ИОП-у 2, један ученик је  пратио наставу 

по мерама индивидуализације, док су две ученице укључене у рад по ИОП- у 3. Ученици којима 

се пружа додата образовна подршка континуирано су праћени. Као посебан успех истиче се 

добра сарадња са родитељима ученика којима је потребна додатна образовна подршка. Урађене 

су евалуације свих ИОП-а на крају школске године. 

 

 

     

У Земуну, 3. 7. 2022. године                                                  Координатор Тима  

                                                                                                                           Јелена Игић                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

 

Чланови Тима: 

1. Бисерка Станишић (КООРДИНАТОР), 

2. Анка Девић(КООРДИНАТОР), 

3.  Ана Лукић 

4. Тамара Јовановић 

5. Смиљана Вујадновић 

6. Сања Николић, 

7. Александра Митровић, 

8. Тања Дивнић 

 

 31.8.2021. 19.11.2021. 6.2.2022. 20.5.2022. 30.8.2022. 

Ана Лукић + + + +  

Анка Девић + + + +  

Бисерка 

Станишић 

+ + + +  

Тања Дивнић + + + +  

Тамара 

Јовановић 

+ + + +  

Александра 

Митровић 

+ + + +  

Сања Николић + + + +  

Смиљана 

Вујадновић 

+ + + +  

Тања Дивнић + + + +  

 

 

Задатак Активнност Време реализације Носиоци Показатељи 

Израда плана рада 

Тима 

Сатанак тима договор о 

активностима које ће се 

реализовати  

Септембар Тим Годишњи план  

Анлиза годишњих 

планова рада тимова  

Увид у Годишњи план- 

анализа 

Октобар Тим Записник  

Праћење 

иницијалних 

тестирања ученика 

Реализација и резултати 

ученика 

Септембар Тим Записник 

Анализа успеха 

ученика на завршном 

испиту 2020/21.  

Тим-анализа извештаја Децембар Тим Извештај 



  

Успех ученика на 

класификационом 

периоду 

Анализа 

Праћење оцењивања 

ученика 

Новембар Педагог Извештај о 

успеха 

Међународна 

сарадња са колегама 

из Мађарске 

Посете часовима 

Размена искустава 

Анализа наставних 

материјала 

Октобар Директор 

Педагог и 

психолог 

Учитељи 

Фотографије 

Пројекти  Подстицање укључивања 

и реализације пројеката  

Децембар Тим  

Анализа успеха 

ученика на крају 

првог полугодишта 

 

Анализа 

Праћење оцењивања 

ученика 

Мере  

Јануар Педагог Извештај о 

успеха 

Организација и 

реализација учешћа у 

TIMSS и   ICCS 

тестирању  

Припрема 

Подела задужења 

Реализација 

Март, април Тања Дивнић 

Валентина 

Јелешевић 

 

Анализа рада 

Стручних органа 

школе 

 

Анализа рада стручних 

органа у првом 

полугодишту 

Јануар Коориднатори 

тимова 

Записник 

Организација и 

реализација 

такмичења 

Организација школских 

такмичења 

Додатна настава 

Праћење остварених 

резултата 

У складу са 

календаром 

такмичења 

Тим Записник 

Професионални 

развој запослених 

Подстицање и праћење Континуирано Тим Извештај 

Инвестиционо 

улагање 

Кречење 

Набавка рачунара и видео 

бим пројектора 

Уградња лед панела  

Куповина штампача 

2 Интерактивне табле  

У току године  Директорка  

Пробни завршни и 

завршни испит 

Организација; подела 

задужења, обука 

дежурних наставника  

Март и јун  Тим Спровођење  

Сарадња са 

Народном банком 

 

Волонтерска акција 

кречења и сређивања 

школе  

4.7.2022.  Директорка Фотографије 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Установе бавио се унапређивањем квалитета рада. 

Специфични епидемиолошки услови утицали су на остваривање планираних активности. У 

овој школској години наша школа учествовала је у два међународна тестирања ICCS I TIMS 

што сматрамо значајним искуством за ученике и коориднаторе и администраторе овог 

тестирања. Ове године имали смо прилику да сарађујемо са колегама из Мађарске. У октобру 



  

месецу посетиле су нас колеге из Мађарске. Увидом у анализе резултата завршног испита 

уочава се да успех ученика расте из године у годину. Маркетинг Установе реализован је у 

складу са епидемиолошким могућностима. Као показатељ квалитета можемо да издвојимо 

велико интересовање ученика за упис у нашу школу. У протеклих неколико година бележи се 

значајан пораст броја ученика. Школа је испунила своје просторне капацитета када је у питању 

број одељења.  

 

 

 

Тања Дивнић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

  

Чланови Тима: 

1. Тања Дивнић (КООРДИНАТОР) 

2. Ирена Анђелић,  

3. Марија Паројчић (КООРДИНАТОР) 

4. Тамара Јовановић 

5. Јелена Пејовић 

6. Оливера Ђурђевић 

 

Имена чланова 13.9.2021. 10.12.2021. 7.2.2022. 23.5.2022. 

Марија Паројчић + + + + 

Јелена Пејовић +  + + 

Тања Дивнић + + + + 

Ирена Анђелић + + + + 

Тамара Јовановић + + + + 

Оливера Ђурђевић + + + + 

 

Задатак Активнност Време 

реализације 

Носиоци Показатељи 

Доношење плана 

рада Тима 

Састанак  10.9.2021. Тим Годишњи 

план рада 

школе-план 

рада тима 

Избор области 

самовредновања 

Састанак, анализа 

претходних 

извештаја 

10.9.2021. Тим Подршка 

ученицима  



  

Представљање 

резултата 

Достављање 

резултата 

члановима НВ и 

Савета родитеља 

Новембар Педагог Записник 

Праћење 

реализације 

наставе  

Посета часова 

Увид у Google 

учионицу 

Континуирано  Директор 

Стручни 

сарадници 

Протоколи 

Извештај о 

посећеним 

часовима  

Израда 

инструмената за 

самовредновање 

области 

квалитета 

ПОСТОГНУЋА 

УЧЕНИКА 

Израда 

инструмената  

Март Тим Инструменти  

Одабир узорка  Договор 

Случајни узорак  

Март Тим Записник 

Обрада 

добијених 

резултат  

Писање 

извештаја  

Статистичка 

обрада, анализа и 

писање извештаја  

Април Тим Извештај 

Израда акционог 

плана  

Анализа резултата 

и планирање мера 

за унапређење 

стандарда који су 

ниже оцењени  

Јун  Тим  Извештај  

Учествовање у 

Међунаропдним 

тестирањима 

TIMSS ICCS 

Пирпема и 

реализација, 

анкетирање 

родитеља, подела 

задужења, 

припрема 

рачунара, обуке за 

коориднаторе и 

администратире 

Март-aприл Тања Дивнић 

Валентина 

Јелешевић 

Марија 

Недељковић 

Драгана Пранић 

Успешна 

реализација  

Анализа 

резултата на 

пробном 

завршном 

испиту  

Просечне оцене на 

пробном испиту  

Април Стручна већа Записници  

Анализа 

резултата на 

Завршном 

испиту  

Просечне оцене 

остварене на 

завршном испиту  

Јун Стручна већа Записници  

Завршни тест за 

ученике 

четвртог разреда 

Припрема, 

реализација, 

анализа 

Јун Педагог и 

учитељи 4. 

разреда 

Анализа 



  

постигнућа 

ученика 

Пробни 

комбиновани 

тест за ученике 

седмог разреда 

Анкетирање 

ученика, 

реализација, 

анализа резултата 

Јун Педагог 

Предметни 

наставници  

Анализа 

Представљање 

извештаја о 

самовредновању  

Презентација НВ и 

Савет родитеља 

Усвајање 

извештаја на 

Школском одбору  

Јун  Директор 

Педагог 

Записници  

Извештај о раду 

тима 

Писање извештаја  Август  Педагог Извештај  

 

У првом полугодишту акценат је стављен на праћење реализације наставе и рад ученика.  

Директор и стручниц сарадници вредновали су наставне часове уз помоћ протокола израђеног 

на основу области квалитета наставe и учењa.  

У другом полугодишту израђени су инструменти за самовредновање области квалитета 

подршка ученицима. Анкетирани су наставници. Прикупљени су обрађени подаци. Извештај 

о самовредновању разматрали су чланови Наставничког већа и Савета родитеља. Школски 

одбор усвојио је извештај о самовредновању.  

Тим за самовредновање у сарадњи са Стручним већима анализирао је остварене резултате на 

пробном завршном и на завршном испиту.  

Ове године у нашој школи реализовано је завршно тестирање за ученика 4. разреда. Тестирање 

је спроведено на основу инструкција Завода за вредновање квалитета. 

Ученици седмог разреда имали су прилику да решавају тест једног од предмета који се полаже 

у оквиру комбинованог теста на Завршном испиту. Предметни наставници урадили су анализу 

постигнућа ученика.  

 

 

 

Тања Дивнић 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду стручних 

сарадника  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                     ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

ГОДИНЕ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

• Учествовање у припреми концепције и изради Годишњег плана рада  и његових појединих 

делова,  

• Учествовање у припреми Развојног плана установе, школског програма, плана 

самовредновања, индивидуалног образовног плана за ученике, 

• Учествовање у избору и планирању реализације посебних и специјализованих програма, у 

планирању превентивних активности за ученике.  

• Учествовање у планирању превентивних активности за ученике,  

• Прелазак на електронску евиденцију образовно-васпитног рада, 

• Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава, 

• Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности, 

• Припремање плана посете психолога часовима у школи, 

•  Припремање Годишњег плана рада и месечних планова рада психолога, 

•  Припремање Плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја, 

• Учешће у планирању и реализацији културних манифестација у установи (Весела субота, 

приредба за Савиндан) 

• Формирање одељења, распоређивање новопримљених ученика.  

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

• Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада установе и предлагање мера за 

побољшање ефикасности, економичности и успешности установе у задовољавању образовних 

и развојних потреба ученика, 

• Увидом у Google учионице пратила сам реализацију наставе на даљину, 

• Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју и учењу, 

• Оцењивање ученика праћено је увидом у електронски дневник и приликом посете часова, 

• Учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и посебних 

стандарда постигнућа спровођењем квалитативних анализа постигнућа ученика, информисањем 

свих заинтересованих страна о резултатима анализе и припремом препорука за унапређивање 

постигнућа, 

• Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за 

децу, 

• Учествовање у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности и пројеката, као и 

ефикасности нових организационих  облика рада, вредновању огледа који се спроводе у школи, 

• Учешће у изради Годишњег извештаја о раду установе, а нарочито остваривања свих програма 

васпитно-образовног рада, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, 



  

превентивних програма, рада психолошко-педагошке службе, сарадње са породицом, сарадње 

са друштвеном средином. 

 

3.  САРАДЊА УЧЕНИЦИМА 

• Праћење адаптације ученика првог разреда, петог разреда и новопримљених ученика, 

• Учешће у структуирању одељења првог и петог разреда, 

•  Испитивање општих и посебних способности, особина личности, когнитивног стила, 

мотивације за школско учење, професионалних опредељења, вредносних оријентација и 

ставова, применом стандардизованих психолошких мерних инструмента и процедура, 

• Идентификација ученика са сметњама и тешкоћама којима су  потребне мере индивидуализације 

и  индивидуални образовни план, 

• Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања, 

• Пружање подршке ученицима за које се обезбеђује васпитно-образовни рад по индивидуалном 

образовном плану, односно који се школују по индивидуализираној настави и индивидуалном 

образовном плану, 

•  Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и вредности потребних за 

живот у савременом друштву: стратегије учења и мотивације за учење, вештине самосталног 

учења, концепт целоживотног учења, социјалне вештине (ненасилна комуникација, 

конструктивно решавање проблема, интеркултурална комуникација и уважавање 

различитости), здрави стилови живота, вештине доношења одлука и друго, 

•  Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним информисањем и 

саветовањем (на основу процењених способности, интересовања, особина личности, мотивације 

ученика), 

•  Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у 

школи или се не придржавају одлука директора и органа школе,  

• Организовање и реализовање предавања,трибина и других активности за ученике из области 

менталног здравља, педагошке, развојне и социјалне психологије. 

 

4. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА  

• Упознавање учитеља првог разреда са карактеристикама нове генерације,  

• Упознавање Одељењских старешина са карактрисикама и разлогом доласка у школу 

новопримљених ученика, 

• Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и посматрања ученичког 

напредовања у функцији подстицања ученика у развоју и учењу, 

• Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: комуникација и сарадња, 

конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности ученика, 

• Упознавање наставника са психолошким принципима успешног процеса учења, групне 

динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за учење, 

•  Саветовање наставника у индивидуализацији образовног-васпитног рада, односно наставе на 

основу уочених потреба, интересовања и способности ученика (помоћ наставницима приликом 

израде ИОП-а и примене истих), 



  

• Пружање помоћи наставницима у остваривању свих облика сарадње са родитељима: припреме 

за родитељски састанак, саветодавни рад са родитељима, заједнички појачан васпитни рад, 

•  Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности (талентовани и обдарени) 

кроз упознавање са карактеристикама тих ученика (способности, мотивација, стил учења, 

интересовања, вредности, особине личности)  

• Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности ученика које су 

у функцији развоја професионалне каријере ученика, 

• Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива, указивање на 

психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у одељењским заједницама и 

предлагање мера за њихово превазилажење, 

• Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима, 

•  Саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања.  

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА  

 

• Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са  ученицима са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији, 

• Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима о 

заштити  ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за 

правилан развој  ученика у циљу представљања корака и начина поступања установе,  

• Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена ученика, 

• Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о новопримљеним 

ученицима, 

• Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на Савету родитеља. 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 

• Сарадња са директором и педагогом на пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности образовно-васпитног рада установе, а нарочито у вези са: 

распоредом рада наставника по одељењима, избором наставника ментора, поделом одељенског 

старешинства и друго, 

• Сарадња са директором и педагогом на припреми докумената установе, прегледа, извештаја и 

анализа, 

• Сарадња са директором и педагогом на припреми и реализацији разних облика стручног 

усавршавања (предавања, радионице,..) за наставнике у оквиру установе, 

•  Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања, 

•  Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са другим стручним 

сарадницима у установи, 

•  Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем  ученика на координацији активности у 

пружању подршке ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану. 

 

 



  

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

• Учествовање у раду Педагошког колегијума, Наставничког већа, Школског   одбора, (давањем 

саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа,..),  

• Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта,  

• Учествовање у координирању Ученичког парламента, 

• Учествовање у раду Стручних актива за развојно планирање и развој  школског програма и 

Педагошког колегијума, 

• Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе. 

 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

• Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за 

остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика (са: Саветовалиштем за 

младе, ОШ„Сава Јовановић Сирогојно“, Канцеларијом за младе, Земунском гимназијом, 

Полицијом, школским полицајацем,..), 

• Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривањециљева 

образовно-васпитног рада и добробити ученика, 

• Учествовање у раду стручних удружења, њихових органа, комисија,  

• Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама,организацијама, 

удружењима од значаја за остваривање образовно-васпитног рада и добробити ученика: 

Национална служба за запошљавање, Центар за социјални рад, домови здравља, заводи за 

патологију говора, ментално здравље и друге здравствене установе, Институт за психологију, 

матични факултет, Завод за вредновање и унапређење образовно-васпитног рада и др. 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

• Израда: Годишњег плана, месечних планова рада психолога, Личног плана профес.развоја, 

• Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу, 

• Ажурирање Портфолија, 

• Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних 

активности на нивоу школе,  

• Прикупљање података о  ученицима и чување материјала који садржи личне податке о  

ученицима у складу са етичким кодексом психолога, 

• Стручни сарадник - психолог стручно се усавршава: праћењем стручне литературе, 

учествовањем у активностима струковног удружења (Психолошко друштво Србије) и на 

Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, 

учешћем на конгресима, трибинама, похађањем стручних скупова, разменом искуства и 

сарадњом са другим психолозима - стручним сарадницима у образовању. 

У другом полугодишту, због ковид вируса и предузетих мера безбедности, настава за 

ученике се одвијала на даљину. Активности психолога биле су заступљене у оквиру свих 

области рада планираним Годишњим планом рада психолога и Годишњег плана рада 

школе.                                                             

                                                                                           Смиљана Вујадиновић, психолог 



  

                                                     

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Припреме за почетак школске године обухватиле су формирање одељења првог разреда. 

Заједно са психологом до 25.8. анализиране су карактеристике уписане деце и формирана 3 

одељења првог разреда. Ученици који су дошли из других школа распоређени су у складу са 

каректеристикама већ формираних одељења, али и у складу са  најбољим интереса ученика који 

долазе из других школа. Већу првог разреда представљене су карактеристике генерације и 

ученика који су уписани у први разред.  

У августу месецу доста пажње посвећено је организацији рада школе у складу са Стручним 

упутствима. Школска година почела је 1.9.2021, а настава је реализована  непосредно у школи. 

Почетак школске године обележила је припрема програмских докумената који се доносе на 

ниову школе.  До 15.9. учествовала сам у изради Годишњег плана рада школе. Заједно са 

кординаторима тимова урађени су годишњи планови рада сваког тима, и ажурирани планови 

свих стручних органа. Саставни део Годишњег плана рада је и Годишњи план рада педагога. 

На основу Годишњег плана рада педагога сваког месеца припремала сам месечни план.   

У сарадњи са директорком и психолог учествовала сам у планирању превентивних активности 

за ученике.  

Као члан Тима за инклузију учествовала сам  припреми индивидуалних обрзаовних планова за 

ученике.  

У школској 2021/22. Израђени су нови Школски програми за први и други циклус.  

На основу личних афинитета и компетеницја израдила сам Лични план професионалног 

развоја. 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА.  

Реализација образовано-васпитног рада праћена је континуирано. За вредновање наставног 

часа коришћен је образац за посматрање и вредновање школског часа израђен на основу 

стандарда квалитета области НАСТАВА И УЧЕЊЕ. Извештај о посећеним часовима сачињен 

је као посебан документ и саставни је део Извештаја о остваривању ГП рада школе.  

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово побољшање, Откривање узрока школског неуспеха и појачан рад 

са ученицима у цииљу побољшања школског успеха.  

Оцењивање ученика праћено је увидом у електронски дневник и приликом посете часова. Сви 

наставници добили су Правилник о оцењивању. 

Увидом у Google учионице пратила сам реализацију наставе на даљину;  



  

Учествовање у раду Тима за самовредновање. Тим је ове године спровео самовредновање 

области Постигнућа ученика. 

На основу Анализе завршног испита коју је доставио Завод за вредновање квалитета рада 

заједно са члановима стручних већа координирала сам и учествовала у изради Анализе 

Завршног испита у 2020/21. години. Анализа је представљена члановима Наставничког већа, 

Савету родитеља и Школском одбору.  

Заједно са руководиоцима стручних већа и психологом учествовала сам у анализи резултата на 

пробном завршном и на завршном испиту у радној 2021/22. години. 

Била сам координатор ICCS међународног тестирања које је ове године реализовано у нашој 

школи.  

Учествовала у припреми и реализацији TIMS тестирања за ученика четвртог разреда. 

Организовала и учествовала у реализацији тестирања за ученике 4. разреда-ЗАВРШНИ ТЕСТ  

Организовала реализацију и анализу пробног тестирања за ученике седмог разреда;  

Самовредновала свој рад; 

 

3. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА  

-Праћење адаптације ученика првог разреда и ученика који су прешли из других школа.  

-Идентификација ученика са сметњама и тешкоћама којима су  потребне мере 

индивидуализације и  индивидуални образовни планови 

-Појачан васпитни рад са ученицима који врше кршење школских правила 

-Појачан васпитни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, организацији радног времена 

и извршавању школских обавеза на време 

-Предавање за ученике четвртог разреда на тему „Дигитално насиље“ 

-Предавање за ученике петог разреда „Учење како се учи“. 

-Предавање за ученике петог разреда „Дигитално насиље“ 

-Предавање за уленике седмог разреда „Самопоуздање“  

-Предавање за ученике петог разреда „ Емпатија и прихватање различитости“ 

-У оквиру семинара „Развој Међупредметне компетенције одговран однос према здрављу“ 

одржала сам предавање у одељењу 6. разреда на тему „Пубертет“; 

-Информисање ученика о активностима везаним за завршни испит и упис у средњу школу;  

-Провера савладаности читања код ученика првог разреда, писање извештаја и размена 

информација са улитељима првог разреда; 

-Тестирање ученика за упис у први разред. 



  

-Презентација за ученике „Дан розе мајица“ 

-Радионица за ученике петог разреда у оквиру Дечје недеље на тему „Дечја права и 

одговорности“ 

-Организовала предавање „Шта мораш да знаш о пубертету“ за девојчице 6. разреда. 

Предавање су одржали спољни сарадници  

4. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА   

-Сарадња са наставницима била је континуирана.  Почетак школске године обележиле су и 

кадровске промене, што је захтевало више сарадње и подршке са новим наставницима. 

Најчешћи облии сарадње били су: саветовање, размена искуства, посета часова и планирање 

образовно-васпитних активности.  

-Упознавање нових наставника са организацијом рада и школском документацијом. 

Учитељи првог разреда упознати су са карактеристикама нове генерације. Одељењске 

старешине у чија одељења су дошли нови ученици, упознате су са карактеристикама и 

разлозима преласка у нашу школу.  

Заједно смо анализирали реализацију праћених активности у школи, часове редовне наставе у 

и друге облике образовно-васпитног рада којима сам присуствовала и давала савете за 

унапређење.  

-Припрема презентација за ЧОС 

-Упознавање са платформом „Чувам те“ 

-Презентација за наставнике „Развој међупредметне компетенције одговоран однос према 

здрављу“ 

-Преглед електронских дневника, мере за унапређење и сарадња са кординаторима ес дневника. 

Наставници су сваког месеца достављали оперативне планове рада. Одласком на час остварен 

је увид у педагошку свеску и дневну припрему.  

-Помоћ наставницима приликом израде ИОП-а и примене истих 

Наставници су редовно информисани о значајним активностима, пројектима, законским 

променама и могућностима стручног усавршавања.  

-Пружање помоћи наставницима у остваривању свих облика сарадње са родитељима (припреме 

за родитељски састанак, саветодавни рад са родитељима, заједнички појачан васпитни рад..) 

-Помоћ и подршка наставницима приликом употребе ИКТ а и Google учионице. 

-Подела задужења наставницима за израду Извештаја о реализацији ГП рада, Школског 

програма и Годишњег плана рада Установе.  

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА 

-Сарадња са родитељима који уписују децу у школу, давање потребних информација о 

организацији рада, правилима понашања и опремљености школе  

-Саветодавни рад са родитељима чија деца показују промене у понашању и остварују слабија 

постигнућа 



  

-Сарадња са родитељима за чије дете се израђујe Индивидуални образовни план 

-Припрема материјала за родитељски састанак 

-Сарадња са Саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на савету 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 

-Сарадња са директором и психологом приликом формирања одељења и одабира одељењских 

старешина.  

Заједничким радом и сарадњом израђена су сва програмска и стратешка документа. 

-Сарадња са директором и психологом постојала је и приликом истраживања образовно-

васпитне праксе, уочавања проблема и предлагања мера за унапређење  

- Успешна сарадња остварена је у оквиру рада стручних органа. 

Тимови су се састајали у складу са годишњим планом рада и потребама школе.  

-Континуирана сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција,  

-Сарадња са директором и психологом по питању избора кандида за упражњена радна места.  

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

-Учествовање на седницима Наставничког већа, редовно информисање запослених о 

променама и задужењима. На класификационим периодима наставницима је представљена 

анализа успеха, као и поређење са предходним годинама.  

-Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. Учествовање у раду Педагошког 

колегијума, педагошких већа и Стручних актива за развојно планирање и развој предшколског, 

школског програма, односно програма васпитног рада.  

-Са члановима Тимова и Актива израђени су планови рада. Након доношења Годишњег плана 

рада Тимови су се састајали у складу са планом и потребама школе. Записничари су редовно 

достављали записнике педагошко-психолошкој служби.  

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Са школским полицајацем остварена је  добра сарадња и редовно информисање о безбедности 

и заштити ученика.   

-Сарадња са ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ 

 Наши ученици учествовали су на манифестацији „Шта све умем шта све знам“.   

-Сарадња са Канцеларијом за младе, редовно информисање ученика о програмима које нуде, 

припремна настава за ученике осмог разреда, тестирање за одабир талентованих ученика... 



  

-Сарадња са саветовалиштем за децу и омладину: предавања за наше ученике, упућивање 

ученика и родитеља на саветодавни рад, размена искустава  

-Сарадња са Центом за социјални рад, Земун 

- Сарадња са Заводом за вредновање квалитета 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

- Израда Годишњег плана рада педагога 

-Израда месечних планова рада педагога 

-Израда Личног плана професионалног развоја 

-Вођење евиденције о сепственом раду на дневном нивоу 

-Прикупљање и чување педагошке документације  

-Ажурирање Портфолија  

-Стручни скуп Етос у основној школи 

-Обука за коориданатора за ICCS тестирање  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

БИБЛИОТЕКАРА ОШ »МАЈКА ЈУГОВИЋА« 

НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Делатност Полугодиште Месец 

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

• Израђивање планова  

• Набавка литературе и осталих извора 

• Планирање развоја библиотеке 

Набављена је нова лектира за млађе и старије ученике. 

 
 

Набављене су нове књиге за ученике свих узраста 

основне школе. 

 
 

II Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

• Учешће у изради Годишњег плана школе 

• Вођење аутоматизованог библиотечког пословања 

I 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

I 
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I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX- XII 

 

 

 

IX-XII 

 

 

 

 

 

IX- XII 

 

 

 

 

 

 

 

IX-XII 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 



  

• Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке 

• Побољшање информационе, медијске и информатичке 

писмености  

III Рад са наставницима 

• Сарадња са наставницима у припремању ученика за 

самостално коришћење различитих извора  

• Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

• Организовање појединих часова   у библиотеци  

/ допунска и додатна настава, рад редакције школског листа, рад 

секција/ 

• Члан жирија на школском такмичењу рецитатора 

•  Часови  у библиотеци 

• Сарадња са наставницима у остварењу угледних часова 

• Обележавање Европског дана језика 

• Реализација дечје књижевне критике „Доситејево перо“, 

подељене награде за претходно такмичење које је завршено 

у јуну. 

 
 

 
 

• Одржани су часови библиотекара поводом Дечије недеље: 

Права детета. Одржан је час у школској библиотеци са 

ученицима трећег разреда. У оквиру Дечије недеље упознали 
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смо се са "Букваром дечијих права" и украсили простор 

библиотеке занимљивим радовима. 

 
 

IV Рад са ученицима 

• Припрема (обука) ученика за самостално коришћење 

различитих извора сазнања;  

• Консултативни рад са ученицима при изради презентација у 

Пауер поинту за часове света око нас, техничког, географије, 

историје,  биологије и хемије 

• Пружање помоћи ученицима код учења у слободно време 

• Пружање помоћи ученицима у припреми задате теме и изради 

домаћих задатака, 

• Ученици продуженог боравка део слободног времена 

свакодневно проводе у библиотеци користећи различите 

изворе /штампу, књиге, интернет/ и примењујући у раду 

различита информатичка  знања  

• Развијање позитивног односа према читању и омогућавање 

претраживања свих извора и оспособљавање за самостално 

коришћење 

• Стимулисање навикавања ученика да пажљиво чувају 

библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и 

јавну библиотеку 

• Подстицање побољшања информационе, медијске и 

информатичке писмености ученика 

• Библиотечка секција 

• Часови са ученицима 
• Обележавање Дана школске библиотеке је протекло у 

цртању илустрација за омиљене књиге, разговорима о томе 

зашто волимо библиотеку, а ученици су написали и песмицу.  
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• Месец књиге је обележен у школи са ученицима трећег и 

четвртог разреда који су размењивали утиске и знања о 

прочитаним књигама у школској библиотеци. Ученици су 

послали поруку својим друговима: „Поделите утиске о 

прочитаним књигама и охрабрите своје пријатеље да ураде 

исто!“ 
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Час са ученицима првог разреда, упознавање са књигама и 

илустровање омиљених књижевних ликова 

Додела дипома и награда ученицима поводом такмичења 

„Доситејево перо“ 

Реализација дечје књижевне критике „Доситејево перо“ за ову       

годину је реализована са ученицима четвртог и осмог разреда. 

Учествовали су: Кристина Ковачевић 4/1, Лена Голић 4/2, Гвозден 

Сретеновић 4/3, Леа Субан 8/3, Софија Босанчић 8/3 и Хана Денић 

8/3. Подељене награде за претходно такмичење које је завршено у 

јуну. 

 

• На овогодишњој манифестацији “Читалачка значка 2022.” 

награђено је 15 ученика наше школе дипломом Поштовани 

писар и читалачком значком , док је седморо ученика добило и 

посебне дипломе Велики поштовани илустратор и Велики 

поштовани писар. Честитамо награђеним и вредним ученицима 

на овим наградама које имају циљ да код деце развију 

читалачке навике. 

 

V Рад са родитељима 

• Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем 

читалачких навика ученика 

 

VI Рад са директором, стручним сарадницима 

• Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, 

психологом и директором у вези са набавком и коришћењем 

фонда   

• Припремање и организовање културних активности у школи: 

Гостовање писца у школи: 



  

Ученици 2. разреда угостили су нашег песника Радислава 

Јовића. Представио нам је две нове збирке песама. Деца су 

уживала разговарајући са песником и слушајући како 

рецитује предивне стихове. 

 
• Обележавање Европског дана језика 

• Поводом Дана европске баштине 

• Месец књиге  

• Oбележавање Дечије недеље 

• Сарадња са школским листом „Реч Југовића“ 

• Сарадња са Новинарском секцијом    

Сарадња је у виду уобличавања сакупљене грађе, куцање и 

уређивање часописа. 

 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

• Учешће у раду Педагошког колегијума 

• Учешће у раду Тима за развојно планирање 

 

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 

• Сарадња са осталим школама, Библиотеком града Београда, 

Библиотеком „Свети Сава“ 

• Сарадња са Пријатељима деце Земуна (ове године као секретар 

Дечијег савеза) 

 

 

Посетили смо Библиотеку “Свети Сава” са школским 

библиотекаром и учествовали у радионици “Чаролија 

читања” у организацији Пријатеља деце Чукарице. 



  

 

 
• Сарадња са издавачким предузећима 

• Учешће у раду Општинског актива школских библиотекара 

• Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије 

 

IX  Вођење документације, припрема за рад и стручно  

усавршавање 

 

• Рад на остваривању компјутерско-информационог система у 

оквиру библиотечког пословања 

• Праћење и евиденција коришћења литературе, извора у 

библиотеци 

У току ове школске године је   коришћено  око 4000 књига и око 

200 употреба интернета. Међу млађим ученицима има највише 

позајмљених књига и осталих извора . 

• Вођење документације 

• Набавка књига  

• Издвајање књига за расход (припрема за предстојећу ревизију) 

• Унос књига у програм за библиотечко пословање 

 

 



  

Стручно усавршавање:  

1. Предавање „ Сарадња породице и школе код деце са 

проблемом пажње и понашања“ 

2. Семинар „Планирање и реализација здравственог 

васпитања у настави физичког и здравственог 

васпитања“ 

3. Обука за рад на новом IBG програму за библиотечко 

пословање 

 
 

Библиотекар: Маја Миливојевић                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештаји о раду разредних 

већа од I до  VIII разреда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА  ПРВОГ РАЗРЕДА 

ЗА КРАЈ  ШКОЛСКЕ  2021/2022  ГОДИНЕ 

 

 

Разредно веће првог разреда чине I/1, I/2 и  I/3 одеење 

Одељенске старешине у већу су: Ирена Анђелић, Анка Девић и Оливера Ђурђевић 

Руководилац разредног већа је: Оливера Ђурђевић 

 

• КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на 

почетку школске 

године 

Отишли у току 

школске године 

 

На крају школске 

године 

М Ж М Ж М Ж 

I/1      14              13       /                    /      14               13 

I/2      14              13       /                   /      15               13 

I/3      14              14       /                   1      14               13 

УКУПНО            82                  1            82 

Табела 1: број ученика у току школске године  

 

 

• СПИСАК ПРЕДМЕТА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА У ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ РАДУ 

 

 

Име и презиме 

наставника 

Наставни предмет Одељење/а Задужења за рад у 

одељењу 

Татјана Вујиновић Енглески језик I/1 I/2 I/3 Наставник 

Славица Ивошевић Верска настава I/1 I/2 I/3 Наставник 

Ирена Анђелић Српски језик, 

математика, 

свет око нас, 

музичка култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

ликовна култура, 

дигитални свет, 

граћанско 

васпитање,  

спортска секција 

I/1 Наставник 

Анка Девић Српски језик, 

математика, 

свет око нас, 

музичка култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

ликовна култура, 

I/2 Наставник 



  

дигитални свет, 

граћанско 

васпитање,  

спортска секција 

Оливера Ђурђевић Српски језик, 

математика, 

свет око нас, 

музичка култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

ликовна култура, 

дигитални свет, 

граћанско 

васпитање,  

спортска секција 

I/3 Наставник 

Табела 2: Предмети, наставници и задужења у одељењима 

 

 

• НАСТАВА 

 

Број часова је планиран у складу са Школским програмом, Годишњим планом рада 

наставника и Годишњим планом рада школе. Одржан је планирани број часова из свих 

предмета. Постојећа одступања су приказана у табели. 

 
Име и презиме 

наставника 
Одељење Наставни 

предмет 
Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржаних 

часова 

Ирена Анђелић 

 

Анка Девић 

Оливера 

Ђурђевић 

I/1 Српски 

језик 

177 180 / 

I/2 Математика 177 180 / 

I/3 Свет око 

нас 

71 72 / 

  Музичка 

култура 

36 36 / 

  Физичко и 

здравствено 

васпитање 

108 108 / 

  Дигитални 

свет 

36 36 / 

  Ликовна 

култура 

36 36 / 

  Спортска 

секција 

36 36 / 

  Грађанско 

васпитање 

36 36 / 

   Допунска 

настава 

српски 

17 18 / 



  

  Допунска 

настава 

математика 

19 18 1 

Татјана 

Вујиновић 

I/1  I/2 

I/3 

Енглески 

језик 

72 72 / 

Славица 

Ивошевић 

I/1  I/2 

I/3 

Верска 

настава 

36 36 / 

Табела 3а: Неодржани часови по предметима и одељењима 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

I/1   36 

I/2 36 

I/3 36 

Укупно 108 
Табела 3б: Одржани часови одељенске заједнице 

 

 

• УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који 

понављају 

разред 

      

      

      

      

УКУПНО      

Табела 4а: Преглед успеха ученика 

 

 

 
Одељење СЈ ЕЈ МАТ ПД/СОН ЛК МК ФВ НТ укупно 

          

          

          

          
укупно          

Табела 4б: Преглед успеха ученика по предметима који се бројчано оцењују ( средње оцене ) 

 

Легенда: СЈ – српски језик, ЕЈ – енглески језик, МАТ – математика, ЛК – ликовна култура, ФВ – физичко 

васпитање, МК – музичко култура, ПД – природа и друштво, СОН – свет око нас,НТ – народна традиција, 

 

Одељење Верска настава  Грађанско васпитање 
ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

I/1   19 / / 8 / / 

I/2 16 / / 12 / / 

I/3 19 / / 8 / / 

Укупно 54 / / 28 / / 
Табела 4г: Успеха ученика по предметима који се описно оцењују 



  

 

 

• ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

I/1   27 1153 / 1153 

I/2 28 1594 / 1594 

I/3 27 1218 / 1218 

Укупно: 82 3965 / 3965 
Табела 5: Преглед изостанака ученика 

 

• ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Примерно Врло 

добро 

Добро Задово- 

љавајуће 

Незадовоља- 

вајуће 

Свега 

ученика 

I/1   27 / / / / 27 

I/2 28 / / / / 28 

I/3 27 / / / / 27 

Укупно: 82 / / / / 82 
Табела 6: Владање ученика 

 

 

• ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укупно 

I/2 

 

Такмичење у 

шаху 

      

Вукашин 

Гајчански 

2. 10.     

       

I/3 Такмичење у 

шаху 

      

Дора Пирц 1. 9.      

       
Табела 7: Успех ученика на такмичењима 
 

• ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

I/1   27 / / 

I/2 28 2 / 

I/3 27 / 2 

Укупно  82 2 2 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 



  

• ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈА 

 

• Позориште„ Бошко Буха“, представа „Аладинова чаробна лампа“, 77 ученика 

• Позориште„Пинокио“, представа „Алиса у земљи чуда“, 82 ученика 

• Делиблатска пешчара,једнодневни излет, 11,јун 2022,52 ученика 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис руководиоца разредног већа: 

29.06. 2022.                                                             Оливера Ђурђевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

 

Разредно веће другог разреда чине II/1, II/2, II/3, II/4 одељење. 

Одељенске старешине у већу су: Љубица Бједов, Валентина Јелешевић, Марија Ђурић, 

Далиборка Вукас. 

Руководилац разредног већа је: Марија Ђурић. 

 

• КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на 

почетку школске 

године 

Отишли у току 

школске године 

 

На крају школске 

године 

М Ж М Ж М Ж 

II1      13              12  -       13             12  

II2      11              14  -       11             14  

II3      10              14 -       10             14 

II4      11              13 1       11             12 

УКУПНО              98                1                97 
Табела 1: број ученика у току школске године  

 

У одељењу II2 дошла је ученица Милица Јакшић на почетку школске године. 

У одељењу II4 дошла је ученица Дуња Милошевић на почетку школске године, а отишла 

Теодора Стаменковић на крају првог полугодишта. 

 

• СПИСАК ПРЕДМЕТА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА У ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ РАДУ 

 

 

Име и презиме 

наставника 

Наставни предмет Одељење/а Задужења за рад у 

одељењу 

 Љубица Бједов, 

Валентина Јелешевић, 

Марија Ђурић, 

Далиборка Вукас 
 

Српски језик II/1, II/2, 

II/3, II/4 

Наставник- Изводи 

наставу кроз 

обавезне предмете, 

пројектну наставу, 

допунску наставу и 

слободне активности 

„Креативна 

радионица“. 
 Математика II/1, II/2, 

II/3, II/4 

 

 Свет око нас II/1, II/2, 

II/3, II/4 

 

 Музичка култура II/1, II/2, 

II/3, II/4 

 

 Ликовна култура II/1, II/2, 

II/3, II/4 

 



  

 Физичко и 

здравствено 

васпитање 

II/1, II/2, 

II/3, II/4 

 

 Грађанско 

васпитање 

II/1, II/2, 

II/3, II/4 

 

 Креативна 

радионица (секција) 

II/1, II/2, 

II/3, II/4 

 

 ЧОС II/1, II/2, 

II/3, II/4 

 

 Дгитални свет II/1, II/2, 

II/3, II/4 

 

Табела 2: Предмети, наставници и задужења у одељењима 

 

 

• НАСТАВА 

 

Број часова је планиран у складу са Школским програмом, Годишњим планом рада 

наставника и Годишњим планом рада школе. Одржан је планирани број часова из свих 

предмета. Постојећа одступања су приказана у табели. 

 
Име и презиме 

наставника 
Наставни 

предмет 
Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржаних 

часова 

Валентина 

Јелешевић 

Креативна 

радионица 

(секција) 

II2 36 35 1 

Татјана 

Вујиновић 

Енглески 

језик 

II/1 72 71 1 

Татјана 

Вујиновић 

Енглески 

језик 

II/3 72 71 1 

Табела 3а: Неодржани часови по предметима и одељењима 

 

 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

II1 36/36 

II2 36/36 

II3 36/36 

II4 36/36 

Табела 3б: Одржани часови одељенске заједнице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

• УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који 

понављају 

разред 

II1 25 / / 4,96 / 

II2 25 / / 4,94 / 

II3 24 / / 4,96 / 

II4 23 / / 4,96 / 

УКУПНО 96 / / 4,95 / 
Табела 4а: Преглед успеха ученика 

 

 
Одељење СЈ ЕЈ МАТ СОН ЛК МК ФВ ДС укупно 

II1 4,88 5,00 4,92 4,96 5,00 5,00 5,00 5,00 4,97 

II2 4,96 5,00 4,76 4,84 5,00 5,00 5,00 5,00 4,94 

II3 4,96 5,00 4,79 4,92 5,00 5,00 5,00 5,00 4,96 

II4 4,87 5,00 4,83 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,96 
укупно 4,91 5,00 4,82 4,93 5,00 5,00 5,00 5,00 4,96 

Табела 4б: Преглед успеха ученика по предметима који се бројчано оцењују ( средње оцене ) 

 

Легенда: СЈ – српски језик, ЕЈ – енглески језик, МАТ – математика, ЛК – ликовна култура, ФВ – физичко 

васпитање, МК – музичко култура, СОН – свет око нас, 

ДС- Дигитални свет 

 

Одељење Верска настава  Грађанско васпитање 
ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

II1 14 / / 11 / / 

II2 20 / / 5 / / 

II3 21 / / 3 / / 

II4 14 / / 9 / / 

Укупно  / /  / / 
Табела 4г: Успеха ученика по предметима који се описно оцењују 

 

• ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

II1 25 1463 / 1463 

II2 25 1667 / 1667 

II3 23 951 / 951 

II4 23 1364 / 1364 

Укупно: 96 5245 / 5245 
Табела 5: Преглед изостанака ученика 

 

 

 



  

 

• ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Примерно Врло 

добро 

Добро Задово- 

љавајуће 

Незадовоља- 

вајуће 

Свега 

ученика 

II1 25 / / / / 25 

II2 25 / / / / 25 

II3 23 / / / / 23 

II4 23 / / / / 23 

Укупно: 96 / / / / 96 
Табела 6: Владање ученика 

 

• ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељењ

е 

Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион

. 

Републ

. 

Међунар

. 

укупн

о 

II1 
 

Српски 

језик 

(Читалачк

а значка) 

1учени

к 

1.место 

1ученик 

1.место 

    

 

II2 

Српски 

језик     

(Читалачк

а значка) 

3 

ученик

а 

1.место 

    3 

II3 Српски 

језик     

(Читалачк

а значка) 

2 

ученик

а 

1.место 

     

II4 Српски 

језик     

(Читалачк

а значка) 

2 

ученик

а 

1.место 

Тара 

Крагић 

(велики 

поштовани 

илустратор

) 

    

Табела 7: Успех ученика на такмичењима 
 

 

• ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

II1 / / 2 

II2 / / / 

II3 / / / 

II4 / / / 

Укупно  / / 2 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 



  

 

 

• ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈА 

  

Ученици сва четири одељења (96 ученика) посетили су пољопривредно огледно добро- 

путујућу учионицу Радмиловац дана 19.5.2022. од 10ч до 14ч. 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис руководиоца разредног већа: 

26.6.2022.                                        Марија Ђурић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ 

 

 

Разредно веће првог разреда чине три одељења. 

Одељењске старешине у већу су: Ана Гавриловић, Катарина Блажић и Јелена Игић. 

Руководилац разредног већа је: Јелена Игић 

 

• КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на 

почетку школске 

године 

Отишло у току 

школске године 

 

На крају школске 

године 

М Ж    М                  Ж М Ж 

III1       14              14                                     /     14                    14 

III2       13              14                    /     14                    13 

III3       13              15     /     13                    15 

УКУПНО       41              42              /     41                   42 
Табела 1: број ученика у току школске године  
 

 

2. СПИСАК ПРЕДМЕТА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА У ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ РАДУ 

 

Име и презиме 

наставника 

Наставни предмет Одељење/а Задужења за рад у 

одељењу 

Ана Гавриловић Српски језик; 

Математика; 

Свет око нас; 

Музичка култура; 

Ликовна култура; 

Физичко и 

здравствено 

васпитање; 

III1 Изводи наставу кроз 

обавезне предмете, 

пројектну наставу, 

допунску наставу и 

слободне активности 

„Креативна 

радионица“. 

Катарина Блажић Српски језик; 

Математика; 

Свет око нас; 

Музичка култура; 

Ликовна култура; 

Физичко и 

здравствено 

васпитање;  

Грађанско 

васпитање; 

III2 Изводи наставу кроз 

обавезне предмете, 

изборне програме, 

пројектну наставу, 

допунску наставу и 

слободне активности 

„Креативна 

радионица“. 

Јелена Игић Српски језик; 

Математика; 

Свет око нас; 

Музичка култура; 

III3 Изводи наставу кроз 

обавезне предмете, 

изборне програме, 

пројектну наставу, 



  

Ликовна култура; 

Физичко и 

здравствено 

васпитање;  

Грађанско 

васпитање; 

допунску наставу и 

слободне активности 

„Креативна 

радионица“. 

Татјана Вујиновић Енглески језик III1,2,3  Изводи наставу 

енглеског језика 

Славица Ивошевић Верска настава III1,2,3  Изводи наставу 

изборног програма 
Табела 2: Предмети, наставници и задужења у одељењима 

• НАСТАВА 

Број часова је планиран у складу са Школским програмом, Годишњим планом рада наставника 

и Годишњим планом рада школе. У табели је приказан планиран и одржан број часова.  

ПРЕДМЕТ 
ФОНД ЧАСОВА 

ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

III1 180 III1 180 

III2 180 III2 180 

III3 180 III3 180 

МАТЕМАТИКА 

III1 180 III1 180 

III2 180 III2 180 

III3 180 III3 180 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

III1 72 III1 72 

III2 72 III2 72 

III3 72 III3 72 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

III1 72 III1 72 

III2 72 III2 72 

III3 72 III3 72 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

III1 72 III1 72 

III2 72 III2 72 

III3 72 III3 72 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

III1 36 III1 36 

III2 36 III2 36 

III3 36 III3 36 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

III1 108 III1 108 

III2 108 III2 108 

III3 108 III3 108 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

III1 36 III1 36 

III2 36 III2 36 

III3 36 III3 36 

ВЕРСКА НАСТАВА 

III1 36 III1 36 

III2 36 III2 36 

III3 36 III3 36 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

    

III2 36 III2 36 

III3 36 III3 36 

Табела 3а: планиране и одржане часове  



  

 

 

Час одељењског старешине  

 
ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

III1 36/36 

III2 36/36 

III3 36/36 

Укупно 36/36 
Табела 3б: Одржани часови одељенске заједнице 

 

Допунска настава (планирани/одржани часови) 
 

предмет III1 III2 III3 

Српски језик 18/18 18/18 18/18 

Математика 18/18 18/18 18/18 
Табела 3в 

 

 

• УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

одељење 
 

Одлични  Врло добри Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који 

понављају 

разред 

III1 26 2 / 4,94 / 

III2 25 2 / 4,83 / 

III3 26 2 / 4,90 / 
Табела 4а: Преглед успеха ученика на нивоу одељења 

 

 

Одељење СЈ ЕЈ МАТ ПиД ЛК МК ФВ укупно 

III1 4,93 4,93 4,75 4,96 5,00 5,00 5,00 4,94 

III2 4,81 4,93 4,56 4,74 5,00 5,00 5,00 4,83 

III3 4,82 4,93 4,79 4,75 5,00 5,00 5,00 4,90 
укупно 4,85 4,93 4,70 4,81 5,00 5,00 5,00 4,89 

 

Табела 4б: Преглед успеха ученика по предметима који се бројчано оцењују ( средње оцене ) 

 

 

Одељењ

е 

Верска настава  Грађанско васпитање Пројектна настава  
ИСТИЧ

Е СЕ 
ДОБА

Р 
ЗАДОВОЉАВ

А 
ИСТИЧ

Е СЕ 
ДОБА

Р 
ЗАДОВОЉАВ

А 
ИСТИЧ

Е СЕ 
ДОБА

Р 
ЗАДОВОЉАВ

А 

III1 28 / / / / / 28 / / 

III2 21 / / 6 / / 27 / / 

III3 22 / / 6 / / 28 / / 

Укупно 71 / / 12 / / 83 / / 
Табела 4г: Успеха ученика по предметима који се описно оцењују 

 

 

 

 



  

• ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

Одељење 

Изостанци   

 

Укупно на нивоу 

одељења 

оправдани неоправдани 

III1 1598 / 1598 

III2 1847 / 1847 

III3 1016 / 1016 

Укупно на нивоу 

разреда 
4461 / 4461 

Табела 5: Преглед изостанака ученика 

 

6. ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Примерно Врло 

добро 

Добро Задово- 

љавајуће 

Незадовоља- 

вајуће 

Свега 

ученика 

III1 28 / / / / 28 

III2 27 / / / / 27 

III3 28 / / / / 28 

Укупно: 83 / / / / 83 
Табела 6: Владање ученика 

 

 

 

• ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укупно 

III1 
 

Српски језик 

„Читалачка 

значка“ 

      

    2  

         

     2 

Математика     3          3 

Шах     2    1         3 

III2 

Српски језик 

„Читалачка 

значка“ 

 

     4 

1     

4 

Математика      2 2    4 

Шах      2     2 

III3 

Српски језик 

„Читалачка 

значка“ 

 

5 
 

 

1 

    

6 

Математика 7 2    9 

Шах 2     2 
 

 

Табела 7: Успех ученика на такмичењима 

 

 



  

 

• ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

 

Одељење индивидуализација Иоп1 Иоп2 Иоп3 

III1 / / / / 

III2 / / / / 

III3 / / 1 / 

Укупно / / 1 / 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 

 

 

 

      8.  АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ И ЛОКАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Редни 

број 

Датум Активност Закључак 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

•  9.9.2021. Презентација 

олимпијског спорта 

Taekwondo  

Чланови ТК „Империум“ и 

репрезентативци (јуниорски и 

сениорски) Србије су нас посетили и 

демонстрирали овај спорт и вештину 

свим ученицима нижих разреда наше 

школе. Понуђено им је да оду на 

тренинге и придруже се овом клубу. 
•  24.9.2021. „Оnline“ ликовни 

конкурс на тему „Дете 

је дете, да га волите и 

разумете“ у 

организацији Друштва 

пријатеља деце 

Земуна, у оквиру 

Дечје недеље 

У оквиру Дечје недеље, Друштво 

пријатеља деце Земуна организовало 

је „online“ ликовни конкурс на тему 

„Дете је дете, да га волите и 

разумете“. Најуспешније 

фотографије радова ученика млађих 

разреда, доставили смо 

електронским путем удружењу до 

петка 24. септембра 2021. Изложба 

награђених радова ће се реализовати 

у току Дечје недеље (од 4-10. 

октобра 2021). Награђена је 

Катарина Гојшина 3/3. 

3. 2.10.2021. „Трка за срећније 

детињство“ у 

организацији Црвеног 

крста, у оквиру Дечје 

недеље 

У оквиру Дечје недеље, Црвени крст 

је организовао „Трку за срећније 

детињство“, у земунском парку. У 

категорији девојчица 3. и 4. разреда, 

друго место је освојила ученица 

Софија Зорић 3/2. Награђена је 

пехаром и сребрном медаљом.  

4. 20.10.2021. Предавање „Сарадња 

породице и школе код 

деце са проблемом 

пажње и у понашању“ 

Стручни предавачи, социјални 

радник Дана Ћурчић и дефектолог 

Весна Сузовић, из Дома здравља 

Земун, одржале су предавање за 



  

у сарадњи са ДЗ 

Земун  

учитеље и наставнике на тему 

„Сарадња породице и школе код 

деце са проблемом пажње и у 

понашању“.  

5. 5.11.2021. Предавање о 

безбедности и 

заштити од непогода 

за ученике од стране 

Црвеног крста Земун 

За ученике трећег разреда одржано 

је предавање о безбедности и 

заштити од непогода од стране 

предавача из Црвеног крста Земун. 
 

6.  24.11.2021. Систематски 

физијатријски преглед 

ученика трећег 

разреда 

Након прегледа поједини ученици су 

упућени у Дому здравља на даљи 

физикални третман због 

деформитета стопала и кичме.  
 

7. 3.12.2021. Школско такмичење 

из математике за 

ученике од 3. до 

8.разреда 

На школском такмичењу из 

математике учествовало је 32 

ученика. Дванаест ученика  се 

пласирало на општинско такмичење. 

8. 16.12. 2021.  Систематски 

педијатријски преглед 

ученика 

трећег разреда 

Обављен систематски преглед 

ученика у школи од стране педијатра 

Дома здравља Земун. 

9.  22.12.2021. Хуманитарна акција 

„Један пакетић много 

љубави“ у 

организацији Црвеног 

крста Земун 
 

Велики број ученика се одазвао 

хуманитарној акцији „Један пакетић 

много љубави“. Донели су  

слаткише, сланише, играчке, књиге и 

школски прибор. Сви ученици су 

направили  новогодишње честитке за 

поклон пакетиће. 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

10. 20.2.2022. Општинско 

такмичење из 

математике 

На општинском такмичењу из 

математике четири ученика су 

освојила награде: 3/2 :Љубица Цолић 

– 3.награда (72 поена); Мина 

Маринко – 3.награда (68 поена) и 

3/3: Коста Милашиновић- 2.награда 

(88 поена) и Дуња Авулић-2. награда 

(80 поена). 

11. 10.2.2022. Школско такмичење у 

шаху 

На школском такмичењу у шаху су 

учествовали и пласирали се на 

општинско Лара Пирц 3/1, Новак 

Стојчиновић 3/1, Радован Ускоковић 

3/2, Дарио Мор 3/2, Јанко Ђелић 3/3 

и Дуња Бјеличић. 

12. 20.2.2022. Општинско 

такмичење у шаху 

На општинском такмичењу Лара 

Пирц је освојила  2. место. 

13. 28.2.2022. Најбоља дечја 

карикатура „Мали 

Пјер”  

На избору најбоље дечје карикатуре 

„Мали Пјер“ Вук Башић, 3/1 је 



  

освојио 1. место на општинском, а на 

градском 2. место. 

14. 21.2.2022. Такмичење 

„Читалачка значка“ 

(школско) 

На школском такмичењу „Читалачка 

значка“: 

1.место су освојиле: 

3/1: Нина Рајић, Лара Пирц; 

 3/2: Теодора Јанковић, Љубица 

Цолић, Зарија Стојановић и Хелена 

Кандић;  

3/3: Дуња Авулић, Катарина 

Гојшина, Уна Марковић, Марина 

Арсов и Петра Јовановић. 

15. 10.3.2022. Смотра рецитатора 

2022 (школско) 

На школској „Смотри рецитатора 

2022“ учествовала су четири ученика 

Љубица Цолић 3/2, Мина Маринко 

3/2,  Маша Пранић 3/3 и Илија 

ДеКуир 3/3. Љубица Цолић се 

пласирала на општинско такмичење 

које ће се одржати крајем марта. 

16. 31.3.2022. Смотра рецитатора 

2022. (општинско) 

На општинској „Смотри рецитатора 

2022“ Љубица Цолић, 3/2 је освојила 

2.место. 

17. 5.4 – 13.4.2022. Васкршње ликовне 

радости деце Београда 

(онлајн конкурс) 
 

У организацији Општинских 

удружења Пријатеља деце и 

Пријатељи деце Београда реализован 

је традиционални 28. ликовни 

конкурс у част обележавања 

ускршњих празника. Ученици су 

учествали на конкурсу са својим 

цртежима, сликама или колажима на 

тему Ускрса. Дуња Бјеличић, 3/3 је 

освојила прву награду. 
 14.5.2022. Радионица „Земун у 

срцу“ 

У организацији удржења „Јупитер“ и 

општине Земун је реализована 

радионица, у оквиру пројекта „Земун 

у срцу“, која је намењена основцима 

Земуна. Посебни циљеви су 

препознавање особености Земуна, 

његових културних, историјских и 

туристичких локалитета и њихово 

представљање кроз ликовне и 

литерарне радове. Општи циљ је 

подизање свести о важности 

неговања уметничког изражавања и 

свест о познавању и очувању 

културних и историјских 

знаменитости. 



  

 25.5.2022. Такмичење 

„Читалачка значка“ 

(општинско) 

На општинском такмичењу 

„Читалачка значка“ Уна Марковић 

3/3 је добила награду Велики 

поштовани писар, а Катарина 

Гојшина 3/3 Поштовани писар. 
 8. 6. 2022. " Упознајмо птице и 

помозимо им да живе 

слободно" 

Пријатељи деце Земуна су и ове 

године организовали ликовни 

конкурс на тему " Упознајмо птице и 

помозимо им да живе слободно". 

Фокус је еколошка компонента и то 

колико човек својим незнањем и 

мањком бриге може да угрози живот 

птица. То се може односити на: 

храњење птица хлебом што је 

неадекватна храна за њих, уништење 

гнезда, нелегалан лов птица, мањак 

бриге о угроженим врстама итд. 

Ученици су своје радове са пажњом 

насликали и послали.  

 

10. ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈЕ 
  

13.4.2022. 

 

Београд, Србија 

 

Водитељи: 

Блажић 

Катарина, 

Гавриловић Ана, 

(Јелена Игић) 
 

Посета позоришту  У позоришту „Бошко Буха“, 79 

ученика је одгледало позоришну 

представу „Хајди“. Представа је 

изведена на занимљив начин и у 

складу са садржајима српског језика, 

негујући љубав према позоришној 

уметности. Ученици су применили 

правила лепог понашања на јавним 

местима.   

  

19. 05. 2022. 

 

Београд, Србија 

 

Водитељи: Ана 

Гавриловић, 

Јелена Игић, 

(Катарина 

Блажић) 

Путујућа 

учионица"Мали Дунав-

Радмиловац"  

У „Путујућу учионицу“ укључио се 

81 ученик. Центар је лепо уређен 

полигон за образовање младих и 

истраживања из области које се баве 

воденим екосистемима и животом у 

њима и око њих. Стваран је од 2007. 

године захваљујући ентузијазму 

студената, сарадника и професора – 

истраживача Тима за рибарство и 

примењену зоологију 

Пољопривредног факултета у 

Београду. Садржаји су били у 

корелацији са садржајима природе и 

друштва и физичког васпитања.  

 

Датум предаје извештаја:                                                    Потпис руководиоца разредног већа: 

        3.7.2022.                                                                                              Јелена Игић 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

ЗА КРАЈ  ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

 

 

Разредно веће четвртог  разреда чине три одељења 

Одељенске старешине у већу су: Сока Драча, Верица Станојковић и Лидија Маринковић 

Руководилац разредног већа је Сока Драча 

 

 

• КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на 

почетку 

школске године 

Отишли у току 

школске године 

 

На крају школске године 

М Ж М Ж М Ж 

IV1 13                    15        13                         15 

IV2 16                    13        16                         13 

IV3 14                    13        14                         13 

УКУПНО 43                    41        43                         41 
Табела 1: број ученика у току школске године  

 

• СПИСАК ПРЕДМЕТА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА У ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ РАДУ 

 

Име и презиме 

наставника 

Наставни предмет Одељење/а Задужења за рад у одељењу 

Сока Драча 

Разредана настава 

и изборни предмет: 

Грађанско 

васпитање 

IV1 
Разредни старешина, 

„Креативна радионица“ 

Верица Станојковић 
Разредана настава  

IV2 
Разредни старешина, 

„Креативна радионица“ 

Лидија Маринковић 
Разредана настава  

IV3 
Разредни старешина, 

„Креативна радионица“ 

Небојша Ђурасовић Енглески језик IV1 Предметни наставник 

Небојша Ђурасовић Енглески језик IV2 Предметни наставник 

Небојша Ђурасовић Енглески језик IV3 Предметни наставник 

Славица Ивошевић 
Изборни предмет: 

Верска настава 
IV1 Наставник изборног предмета 

Славица Ивошевић 
Изборни предмет: 

Верска настава 
IV2 Наставник изборног предмета 

Славица Ивошевић 
Изборни предмет: 

Верска настава 
IV3 Наставник изборног предмета 

Табела 2: Предмети, наставници и задужења у одељењима 

 

 

 

 



  

• НАСТАВА 

 

Број часова је планиран у складу са Школским програмом, Годишњим планом рада наставника 

и Годишњим планом рада школе. Одржан је планирани број часова из свих предмета. Постојећа 

одступања су приказана у табели. 

 
Име и презиме 

наставника 
Наставни 

предмет 
Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број неодржаних 

часова 

Сока Драча 
Српски језик 

IV1 
180 179 1 – ТИМСС 

тестирање 

Сока Драча 

Српски језик 

– допунска 

настава 

IV1 

18 18  

Сока Драча 

Српски језик 

– додатна 

настава 

IV1 

18 17 1 – ТИМСС 

тестирање 

Сока Драча 
Математика 

IV1 
180 179 1 – ТИМСС 

тестирање 

Сока Драча 

Математика – 

допунска 

настава 

IV1 

18 18  

Сока Драча 

Математика – 

додатна 

настава 

IV1 

18 18  

Сока Драча 
Природа и 

друштво 
IV1 

72 72  

Сока Драча 
Ликовна 

култура 
IV1 

72 72  

Сока Драча 
Музичка 

култура 
IV1 

36 36  

Сока Драча 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

IV1 

108 108  

Сока Драча 
Пројектна 

настава 
IV1 

36 36  

Сока Драча 
Грађанско 

васпитање 
IV1 

36 36  

Сока Драча ЧОС IV1 36 36  

Сока Драча 
Креативна 

радионица 
IV1 

36 36  

Верица 

Станојковић 

Српски језик IV2 180 180  

Верица 

Станојковић 

Српски језик 

– допунска 

настава 

IV2 18 18  

Верица 

Станојковић 

Српски језик 

– додатна 

настава 

IV2 18 18  



  

Верица 

Станојковић 

Математика IV2 180 180  

Верица 

Станојковић 

Математика – 

допунска 

настава 

IV2 18 18  

Верица 

Станојковић 

Математика – 

додатна 

настава 

IV2 18 18  

Верица 

Станојковић 

Природа и 

друштво 

IV2 72 72  

Верица 

Станојковић 

Ликовна 

култура 

IV2 72 72  

Верица 

Станојковић 

Музичка 

култура 

IV2 36 36  

Верица 

Станојковић 

Физичко и 

здрав. 

васпитање 

IV2 108 108  

Верица 

Станојковић 

Пројектна 

настава 

IV2 36 36  

Верица 

Станојковић 

Грађанско 

васпитање 

IV2 36 36  

Верица 

Станојковић 

ЧОС IV2 36 36  

Верица 

Станојковић 

Креативна 

радионица 

IV2 36 36  

Лидија 

Маринковић 

Српски језик IV2 180 179 1 – ТИМСС 

тестирање 

Лидија 

Маринковић 

Српски језик 

– допунска 

настава 

IV2 18 18  

Лидија 

Маринковић 

Српски језик 

– додатна 

настава 

IV2 18 18  

Лидија 

Маринковић 

Математика IV2 180 179 1 – ТИМСС 

тестирање 

Лидија 

Маринковић 

Математика – 

допунска 

настава 

IV2 18 18  

Лидија 

Маринковић 

Математика – 

додатна 

настава 

IV2 18 18  

Лидија 

Маринковић 

Природа и 

друштво 

IV2 72 72  

Лидија 

Маринковић 

Ликовна 

култура 

IV2 72 72  

Лидија 

Маринковић 

Музичка 

култура 

IV2 36 36  



  

Лидија 

Маринковић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

IV2 108 107 1 – ТИМСС 

тестирање 

Лидија 

Маринковић 

Пројектна 

настава 

IV2 36 37 +1 

Лидија 

Маринковић 

Грађанско 

васпитање 

IV2 36 36  

Лидија 

Маринковић 

ЧОС IV2 36 35 1 

Лидија 

Маринковић 

Креативна 

радионица 

IV2 36 36  

Небојша 

Ђурасовић 

Енглески 

језик 
IV1 

72 72  

Небојша 

Ђурасовић 

Енглески 

језик 
IV2 

72 72  

Небојша 

Ђурасовић 

Енглески 

језик 
IV3 

72 72  

Славица 

Ивошевић 

Енглески 

језик 
IV1 

36 36  

Славица 

Ивошевић 

Изборни 

предмет:  

Верска 

настава 

IV2 

36 36  

Славица 

Ивошевић 

Изборни 

предмет:  

Верска 

настава 

IV3 

36 36  

Табела 3а: Неодржани часови по предметима и одељењима 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

IV1 36/36 

IV2 36/35 

IV3 36/36 

Укупно 36/36 
Табела 3б: Одржани часови одељенске заједнице 

 

• УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који 

понављају 

разред 

IV1 19 9 - 4,66 - 

IV2 26 3 - 4,83 - 

IV3 24 3 - 4,82 - 

УКУПНО 69 15 - 4,77 - 
Табела 4а: Преглед успеха ученика 

 



  

Одељење СЈ ЕЈ МАТ ПД/СОН ЛК МК ФВ укупно 

IV1 4,61 4,21 4,25 4,57 5,00 5,00 5,00 4,66 

IV2 4,75 4,65 4,58 4,86 5,00 5,00 5,00 4,83 

IV3 4,70 4,63 4,67 4,89 4,93 4,96 4,96 4,82 
укупно 4,69 4,50 4,56 4,77 4,98 4,98 4,98 4,78 

Табела 4б: Преглед успеха ученика по предметима који се бројчано оцењују ( средње оцене ) 

 

Легенда: СЈ – српски језик, ЕЈ – енглески језик, МАТ – математика, ЛК – ликовна култура, ФВ – физичко 

васпитање, МК – музичко култура, ПД – природа и друштво, СОН – свет око нас,НТ – народна традиција, 

 

Одељење Верска настава  Грађанско васпитање 
ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

IV1 24   4   

IV2 29      

IV3 27      

Укупно 80   4   

Табела 4г: Успеха ученика по предметима који се описно оцењују 

 

• ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

IV1 28 752  752 

IV2 29 359  359 

IV3 27 957  957 

Укупно: 84 2068  2068 
Табела 5: Преглед изостанака ученика 

• ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Примерно Врло 

добро 

Добро Задово- 

љавајуће 

Незадовоља- 

вајуће 

Свега 

ученика 

IV1 26 2 / / / 28 

IV2 29 / / / / 29 

IV3 27 / / / / 27 

Укупно: 82 2 / / / 84 
Табела 6: Владање ученика 

 

• ТАКМИЧЕЊА 

 

Одеље

ње 

Пред

мет 

(облас

т) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укуп

но 

IV1 Мат.  

2. место – 

Сара 

Курандић 

    



  

Мат.  

Похвала – 

Мија 

Станкови

ћ 

    

СЈ, 

ЛК, 

ПН 

1. место: 

„Читалач

ка 

значка“: 

Луна 

Арсенић, 

Кристина 

Ковачеви

ћ, Филип 

Поповић. 

2. место: 

„Читалачк

а значка“ 

„Поштова

ни писар“: 

Кристина 

Ковачевић

, Филип 

Поповић. 

    

ПН, 

СА 

Шах: 1. 

место : 

Ђукић 

Лука, 

Иванов 

Михаил, 

Дражић 

Павле  
  

Пласман     

СЈ, 

ПН 
 

„Пред 

ликом и 

делом 

Светог 

Саве“ 

литерарни 

рад 3. 

место, 

група 

ученика: 

Никола 

Мутавџић, 

Мија 

Станкови

ћ, 

Кристина 

Ковачевић

, Давид 

Милидраг 

    

ФЗВ 

Турнир у 

фудбалу 

дечаци: 

3. место 

     

ФЗВ, 

ПН 
  

Полигон 

спретности 

и 

   



  

промоција 

школског 

спорта 

града 

Београда. 

Најбржи 

појединци. 

Лена 

Фокшан- 

девојчице, 

Никола 

Нађ- 

дечаци. 

Петра  

ПН, 

ФЗВ 
  

„Заштита 

за све“. У 

групи од 

30-оро 

четвртака: 

Луна 

Арсенић, 

Калина 

Билић, 

Лазар 

Курешевић

, Јана 

Михајлови

ћ, Милош 

Мутић, 

Филип 

Поповић, 

Катарина 

Спасовски, 

Мија 

Станковић, 

Ива 

Ходовић. 
 

   

ЛК, 

ПН 
 

„Упознајм

о птице и 

помозимо 

им да 

живе 

слободне“ 

– награда 

Михаил 

Иванов 

 

 

    



  

 
 

IV2 

Мат.  

Лука 

Фулгоси – 

похвала 
 

    

ЛК, 

ПН 
 

Васкршњ

и ликовни 

конкурс- 

Лука 

Фулгоси, 

Софија 

Серда 
 

    

ЛК, 

ПН 
 

„Мали 

Пјер“ - 1. 

награда 

награда за 

најбољу 

дечију 

карикатур

у: Маша 

Марчета  

3. 

награда: 

Михајло 

Субашић 

„Мали 

Пјер“ - 1. 

награда 

награда за 

најбољу 

дечију 

карикатуру

: Маша 

Марчета  
 

   

ЛК, 

ПН 
 

„Упознајм

о птице и 

помозимо 

им да 

живе 

слободне“ 

– награда 

Хелена 

Лапчевић 

    

СЈ, 

ПН 
 

„Песничка 

сусретања 

деце и 

младих 

Београда“ 

– 2. место: 

Вукашин 

Стојсавље

вић 

„Песничка 

сусретања 

деце и 

младих 

Београда“ 

– 2. место: 

Вукашин 

Стојсављев

ић 

   

СЈ, ЛК 

„Читалач

ка 

значка“ 

1. место: 

„Читалачк

а значка“ 

„Велики 

поштован

    



  

Маша 

Марчета, 

Зоја 

Николић, 

Ива 

Богунови

ћ, Таша 

Ђилас, 

Нађа 

Жоле, 

Реља 

Милинко

вић 

и писар“: 

Маша 

Марчета 

 

„Читалачк

а значка“ 

„ 

Поштован

и писар“: 

Зоја 

Николић, 

Ива 

Богуновић 

ФЗВ 

Фудбалс

ки 

турнир 1. 

место: 

дечаци 

     

ПН, 

ФЗВ 
  

„Заштита 

за све“ у 

групи од 

30-оро 

четвртака- 

15 ученика 

IV2: С. 

Ђилас, А. 

Жоле, Н. 

Жоле, Х. 

Лапчевић, 

М. 

Марчета. 

М. 

Марковић, 

Р. 

Милинков

ић, З. 

Николић, 

С. 

Николић, 

С. Серда, 

М. 

Субашић, 

М. Тасић, 

Н. 

Ускоковић, 

С. 

Гаровић, 

Л. 

   



  

Младенови

ћ 
 

IV3 

ЛК  

„Мали 

Пјер“ 

2. место: 

Даница 

Бакић 

3. место: 

Мина 

Пешић 

    

ПН, 

СА 
 

Првенство 

Земуна у 

шаху. 

3. место: 

Калина 

Ђокић 

    

Мат.  

2. место: 

Даница 

Бакић 

Похвала: 

Даница 

Бакић 

   

ЛК, 

ПН 
    

„Деца 

воле 

чудне 

приче“ 

1. место: 

Радмила 

Јанковић 

 

СЈ, 

ЛК, 

ПН 

„Читалач

ка 

значка“ 

1. место: 

Даница 

Бакић, 

Калина 

Ђокић, 

Радмила 

Јанковић, 

Тара 

Чангалов

ић, Лена 

Миљуш 

2. место: 

Тијана 

Босанчић 

„Читалачк

а значка“ 

„Велики 

поштован

и 

илустрато

р“ 

1. место: 

Даница 

Бакић, 

Калина 

Ђокић, 

Радмила 

Јанковић 

    

СЈ 

Смотра 

рецитато

ра 

2. место 

(пласман 

     



  

на ОТ): 

Петра 

Рикић 

ФЗВ 

Турнир у 

фудбалу-

дечаци 

2. место 

     

ЛК, 

ПН 
    

„Шантиће

ва реч“ 

Похвала: 

Ана 

Пилипови

ћ 

 

ЛК, 

ПН 
 

„Крв 

живот 

значи“ 

1. место: 

Радмила 

Јанковић, 

Јана 

Јовановић 

    

СЈ, 

ПН, 

МК 

    

„Светогор

ац“ 

Похвала: 

Андрија 

Јеличић 

 

ЛК, 

ПН 
 

„Васкршњ

е ликовне 

радости 

деце 

Београда“ 

Награђени

: Андрија 

Јеличић, 

Алекса 

Радман 
 

    

ФЗВ, 

ПН 
  

Полигон 

спретности 

и 

промоција 

школског 

спорта 

града 

Београда. 

Најбржи 

појединци. 

Андрија 

   



  

Јеличић – 

дечаци, 

Петра 

Рикић - 

девојчице 

ЛК, 

ПН 
   

„Моје 

савршено 

ускршње јаје“ 

Групни рад 1. 

место 

  

ЛК, 

ПН 
   

„Хероји 

нашег доба“ 

2. награда: 

Даница Бакић 

Похвале: Јана 

ЈовановићРад

мила 

Јанковић, 

Анђелија 

Јакшић 

  

ПН, 

СЈ 
    

„Мој 

љубимац“ 

1. награда: 

Групни 

рад 

 

ЛК, 

ПН 
 

Цртање на 

земунско

м кеју 

Две групе 

од по 

четири 

ученика: 

Петра 

Рикић, 

Мина 

Пешић, 

Лена 

Миљуш и 

Радмила 

Јанковић, 

Андреј 

Алексић, 

Алекса 

Радман, 

Лука 

Миодраго

вић, 

Матеја 

Штетић 

    



  

ПН  

„Шта 

знаш о 

ЦК“ – 2. 

место 

група 

ученика: 

Петра 

Рикић, 

Тара 

Чангалови

ћ, 

Радмила 

Јанковић, 

Даница 

Бакић, 

Гвозден 

Сретенови

ћ 

 

 

 
 

    

ЛК, 

ПН 
 

„Упознајм

о птице и 

помозимо 

им да 

Живе 

слободне“ 

- 1. место 

награда за 

3Д 

радове: 

Маша 

Радаковић

, Тара 

Чангалови

ћ 

    

ЛК, 

ПН 
    

„План за 

летовање“

- похвала: 

Даница 

Бакић 

 

СЈ, 

ПН, 

ЛК 

    

„Радиониц

а 

баснописа

ца“- 1. 

место за 

текст и 

илустраци

 



  

ју: Даница 

Бакић; 

похваљене 

Лена 

Миљуш, 

Калина 

Ђокић и 

Ана 

Пилипови

ћ (рад у 

пару) 

ФЗВ   

„Ватрене 

лопте“- 

мешовита 

екипа 

дечака и 

девојчица 

играли у 

четвртфи

налу 

   

ПН, 

ФЗВ 

„Заштита 

за све“. У 

групи од 

30-оро 

четвртак

а: Калина 

Ђокић, 

Петра 

Рикић, 

Ана 

Пилипов

ић, 

Гвозден 

Сретенов

ић, 

Алекса 

Радман 

     

СЈ, 

ПН 
    

„Природа 

је мој 

свет“- 2. 

место: 

Јана 

Јовановић 

1. место: 

групна 

награда: 

М. 

Штетић, 

С. Милић, 

 



  

Л. 

Миљуш, 

А. 

Пилипови

ћ, А. 

Алексић, 

Г. 

Сретенови

ћ, Д. 

Бакић, А. 

Јакшић, 

М. 

Маринков

ић, К. 

Ђокић,  

Ј. 

Стојанов,  

П. Рикић,  

Т. 

Чангалови

ћ, И. 

Анђелић 

 

ЛК, 

ПН 
    

Конкурс 

ЕКО 

генезе 

„Букоград

“ –  

1. награда: 

Анђелија 

Јакшић 

 

Табела 7: Успех ученика на такмичењима 

• ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

IV3 2 ИОП1 и ИОП3 / 

Укупно  2 / / 

Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

• ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈА 

 

1.  Снимање дечијег филма „Вук Бобица“, 23.1.2022, IV3, 3 ученика 

2. Позоришна представа „Хајди“, Позориште „Бошко Буха“, 13.4.2022,   IV1,IV2,IV3,  76 

ученика 

3. Пројекција филма за децу „Лето кад сам научила да летим“, 8.5.2022, IV3,  

    1 ученик 

      4. Цртање на земунском кеју, 9.5.2022, IV3, 8 ученика 

      5. Шта знаш о ЦК, ОШ „Лазар Саватић“,12.5.2022, IV3, 5 ученика 

      6. Радионица „Земун у срцу“, 14.5.2022, IV1,IV2,IV3, 8 ученика 

      7. Путујућа учионица „Радмиловац – мали Дунав“, 19.5.2022, IV1,IV2,IV3, 82   ученика 

      8. „Шантићеви дани“, ОШ „Алекса Шантић“ Калуђерица, 23.5.2022, IV3, 1 ученик 

      9. „Природа је мој свет“, ДКЦ Београд, 31.5.2022, 13 ученика IV3 

      10. Одељенска приредба поводом Дана школе, 3.6.2022. сви ученици IV1,IV2,IV3 

      11. „Упознајмо птице“, додела награда, Галерија канцеларије за младе општине Земун, 

8.6.2022, IV1,IV2,IV3, 5 ученика 

      12. „Ватрене лопте“, Спортска хала „Мастер“ Земун, такмичење,  10.6.2022, IV3, 10 

ученика 

      13. Додела награда испред ДКЦБ, Таковска 8, „Мој Љубимац, IV3, 5 ученика 

      14. Игре „Заштита за све“ испред ТЦ Рајићева, 17.6.2022, IV1,IV2,IV3, 30 ученика 

      15. Золошки врт Београд, Додела награда „Радионица баснописаца“, Задужбина Доситеја 

Обрадовића, 17.6.2022. IV3, 4 ученика 

 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                  Потпис руководиоца разредног већа: 

04.07.2022.                                                                                                Сока Драча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ПЕТОГ  РАЗРЕДА 

У ШКОЛСКОЈ 2021.-22. ГОДИНЕ 

 

 

Разредно веће петог  разреда чине  5/1,5/2,5/3  

Одељенске старешине у већу су: Александра Митровић, Катарина Костић Антић и 

Александра Војновић 

Руководилац разредног већа је: Александра Митровић 

 

• КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на 

почетку школске 

године 

Отишли у току 

школске године 

 

На крају 

школске године 

М Ж М Ж М Ж 

5/1 14                12  14                  12 

5/2 14                10  14                  10 

5/3 13                11  13                  11 

УКУПНО 41                33  /                              / 41                  33 

Табела 1: број ученика у току школске године  

 

• СПИСАК ПРЕДМЕТА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА У ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ РАДУ 

 

 

Име и презиме 

наставника 

Наставни предмет Одељење/а 

Зоран Гужвић  Српски језик и 

књижевност 

5/1,3 

Драгана Пранић Српски језик и 

књижевност 

5/2 

Мирјана Милић Енглески језик 5/1,2,3 

Александра Митровић Историја 5/1,3 

Драган Грбић Историја 5/2 

Јелена Реџић Географија 5/1,2,3 

Александар Пешић Биологија 5/1,2,3 

Маријана Ајзенкол Математика 5/1,2,3 

Марија Недељковић Информатика и 

рачунарство 

5/1,2,3 

Александра Војновић 

Јована Џолић 

Техника и 

технологија 

5/1,2,3 

Катарина Костић 

Антић 

Ликовна култура 5/1,2,3 

Марина Сађил Музичка култура 5/1,2,3 

Златко Саџаковић 

Данко Бјеличић 

Физичко и 

здравствено 

образовање 

5/1,2,3 

Славица Ивошевић Верска настава 5/1,2,3 



  

Марина Сађил Грађанско 

васпитање  

5/1,2,3 

Бисерка Станишић Италијански језик 5/1,2,3 

Марина Сађил Хор и оркестар 5/1,2,3 

Катарина Костић 

Антић  

Цртање , сликање, 

вајање 

5/1,2,3 

Јелена Реџић Чувари природе  5/1,2,3 

Табела 2: Предмети и наставници 

 

• НАСТАВА 

 

Број часова је планиран у складу са Школским програмом, Годишњим планом рада 

наставника и Годишњим планом рада школе. Одржан је планирани број часова из свих 

предмета. Постојећа одступања су приказана у табели. 

 

Име и 

презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржаних 

часова 

Зоран 

Гужвић 

Српски језик 

и 

књижевност 

5/1,3 180 180 / 

Драгана 

Пранић 

Српски језик 

и 

књижевност 

5/2 180 178 2 

Мирјана 

Милић 

Енглески 

језик 

5/1 72 71 1 

Александра 

Митровић 

Историја 5/1,3 36 36 / 

Драган 

Грбић 

Историја  5/2 36 36 / 

Јелена 

Реџић 

Географија 5/1,2,3 36 35 1 

Александар 

Пешић 

Биологија 5/1 72 70 2 

Маријана 

Ајзенкол 

Математика 5/1 144 143 1 

Марија 

Недељковић 

Информатика 

и 

рачунарство 

5/1,2,3 36 36 / 

 

 
 

Александра 

Војновић 

Техника и 

технологија 

 

5/1,2,3 

72 72 / 

Јована 

Џолић 

Техника и 

технологија 

5/1,2,3 72 72 / 

Катарина 

Костић 

Антић 

Ликовна 

култура 

5/1,2,3 72 72 / 



  

Марина 

Сађил 

Музичка 

култура 

5/1 72 71 1 

Златко 

Саџаковић  

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Обавезна 

физичка 

активност 

5/1,2,3 99+27 136 / 

Данко 

Бјеличић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Обавезна 

физичка 

активност 

5/1,2,3 99+27 136 / 

Славица 

Ивошевић 

Верска 

настава 

5/1,2,3 36 36 / 

Катарина 

Костић 

Антић  

Грађанско 

васпитање 

5/1,2,3 36 36 / 

Бисерка 

Станишић 

Италијански 

језик 

5/1,2,3 69 70 1 

Марина 

Сађил 

Хор и 

оркестар 

5/1,2,3 72 72 / 

Катарина 

Костић 

Антић 

Цртање , 

сликање , 

вајање 

5/1,2,3 36 36 / 

Чувари 

природе 

Јелена Реџић 5/1,2,3 36 34 2 

 

 

Час одељењског старешине   

 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

5/1 36/36 

5/2 36/36 

5/3 36/36 

Укупно 36/36 

Табела 3б: Одржани часови одељењског старешине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

• УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који 

понављају 

разред 

5/1 13 12 1 4,38 - 

5/2 19 5 - 4,70 - 

5/3 10  12 2 4,27 - 

 

УКУПНО 42 29 3 4.45 - 

Табела 4а: Преглед успеха ученика 

 

Одељењ

е 

Верска настава  Грађанско васпитање 

ИСТИЧ

Е СЕ 

ДОБА

Р 

ЗАДОВОЉАВ

А 

ИСТИЧ

Е СЕ 

ДОБА

Р 

ЗАДОВОЉАВ

А 

5/1 16 / / 10 / / 

5/2 19 / / 5 / / 

5/3 20 / / 4 / / 

 

 

 

 

Одељење СЈ  ЕЈ Лик Муз  Ист Геог Мат Биол ТИТ ФВ ИЈ ИН Уку 

пно 

5/1 3,62 4,46 4,85 5,0 4,12 4,19 3,46 4,38 4,35 5,0 4,12 5.0 4,38 

5/2 4,50 4,67 5,00 5,0 4,29 4,58 4,25 4,79 4,75 5,0 4,58 4,96 4,70 

5/3 3,67 4,08 4,83 4,92 3,62 3,83 3,54 4,25 4,46 5,0 4,04 4,96 4,27 

Укупно 3,93 4,40 4,89 4,97 4,01 4,20 3,75 4,47 4,52 5,0 4,25 4,97 4,45 

 

Табела 4б: Преглед успеха ученика по предметима који се бројчано оцењују и улазе у просек 

ученикаЛегенда: СЈ – српски језик, ЕЈ – енглески језик, ТИТ –техника и технологија, ФВ – 

физичко и здравствено васпитање, ИЈ – Италијански језик, ИН-информатика 

Одељ

ење 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ЦСВ ХОР 

ИСТ

ИЧЕ 

СЕ 

ДОБ

АР 

ЗАДОВО

ЉАВА 

ИСТ

ИЧЕ 

СЕ 

ДОБ

АР 

ЗАДОВО

ЉАВА 

ИСТ

ИЧЕ 

СЕ 

ДОБ

АР 

ЗАДОВО

ЉАВА 

5/1 7   16   3   

5/2 4   18   2   

5/3 6   18   1   

Укуп

но 

17   52   6   

Табела 4г: Успеха ученика по предметима који се описно оцењују 

 

 

 

 

 



  

• ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

   5/1 26 1956 23 1979 

   5/2 24        1252              -          1252 

   5/3 24        1811                9          1820 

Укупно: 74 5019 32 5051 

Табела 5: Преглед изостанака ученика 

 

 

• ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Примерно Врло 

добро 

Добро Задово- 

љавајуће 

Незадовоља- 

вајуће 

Свега 

ученика 

5/1 24 2 -  - 26 

5/2 23 1 -  -           24 

5/3 24 - -  -           24 

       

Укупно: 71 3              74 

Табела 6: Владање ученика 

 

 

• ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укупно 

 

5/2 

Српски језик 2 2 2    

5/3 Биологија 1 1 1    

Табела 7: Успех ученика на такмичењима 

 

• ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП 1,2,3 Индивидуализација 

наставе 

5/1 26 - - 

5/2 24 - - 

            5/3 24 2 - 

Укупно  74 2  

Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по 

одељењима 

 

 

 

 



  

• ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈА 

 

20.3.2022. – Позориште на Теразијама – „ Цигани лете у небо“ 

3.3.2022.-Природњачки музеј 

18.4.2022.- Презентација  Планетаријума 

14.5.2022. – Позориште на Теразијама – „ Неки то воле вруће „ 

20.5.2022. – Посета Земунском кеју 

29.5. 2022. – Позориште на Теразијама – „ Зона Занфирова“ 

23.6.2022.- Музеј Николе Тесле 

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис руководиоца разредног већа: 

            4.7.2022.                                                                       Александра Митровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

У ШКОЛСКОЈ  2021/22 ГОДИНЕ 

 

 

Разредно веће шестог разреда чине 6/1, 6/2, 6/3, 6/4  

Одељенске старешине у већу су:  

Сања Николић 6/1 

Анђела Нешковић 6/2 

Драгана Пранић 6/3 

Мирјана Милић 6/4 

Руководилац разредног већа је:  Сања Николић 

 

• КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на 

почетку школске 

године 

Отишли у току 

школске године 

 

На крају школске 

године 

М Ж М Ж М Ж 

6/1      15               7          /              /        15               7 

6/2      10               10          /              1       10               9 

6/3      16               8             /                  /       16               8 

6/4      14               9             /                  /       14               9 

УКУПНО      55              34             /                  /       55              33 
Табела 1: број ученика у току школске године  

 

У току школске године отишла је једна ученица из 6/2. 

 

• СПИСАК ПРЕДМЕТА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА У ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ РАДУ 

 

 

Име и презиме 

наставника 

Наставни предмет Одељење/а 

Драгана Пранић Српски језик 6/1,6/3,6/4 

Јасмина Срдановић  6/2 

Тамара Јовановић Математика 6/1,6/3 

Филип Јемуовић  6/2,6/4 

Мирјана Милић Енглески језик 6/1,6/2,6/4 

Небојша Ђурасовић  6/3 

Александра 

Митровић 

Историја 6/1,6/2,6/4 

Драган Грбић  6/3 

Сања Николић Географија 6/1,6/2,6/3,6/4 

Александар Пешић Биологија 6/1,6/2,6/3,6/4 

Марија Паројчић Физика 6/1,6/2,6/3,6/4 

Марија Недељковић Информатика и 

рачунарство 

6/1,6/2,6/3,6/4 

Катарина Костић 

Антић 

Ликовна култура 6/1,6/2,6/3,6/4 



  

Марина Сађил Музичка култура  

Бојана Бабић Италијански језик 6/1,6/3,6/4 

Бисерка Станишић  6/2 

Александра Војновић 

Анђела Нешковић 

Техника и 

технологија 

6/1,6/2,6/3,6/4 

Данко Бјеличић 

Златко Саџаковић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

6/1,6/2,6/3,6/4 

Велисав 

Миловановић 

Верска настава 6/1,6/2,6/3,6/4 

Александар Пешић Чувари природе 6/1,6/2,6/3,6/4 

Катарина Костић 

Антић 

Цртање, сликање, 

вајање 

6/1,6/2,6/3,6/4 

Марина Сађил Хор и оркестар 6/1,6/2,6/3,6/4 
Табела 2: Предмети и наставниц 

 

 

• НАСТАВА 

 

Број часова је планиран у складу са Школским програмом, Годишњим планом рада 

наставника и Годишњим планом рада школе. Одржан је планирани број часова из свих 

предмета. Постојећа одступања су приказана у табели. 

 
Име и 

презиме 

наставника 

Наставни предмет Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржаних 

часова 

 Српски језик 6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

144 142 

141 

142 

142 

-2 

-3 

-2 

-2 

 Енглески језик 6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

72 73 

72 

72 

72 

 

 историја 6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

72 72 

72 

72 

72 

 

 географија 6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

72 71 

72 

73 

73 

-1 

 

 
 

 биологија 6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

72 70 

70 

67 

69 

-2 

-2 

-5 

-3 

 математика 6/1 

6/2 

6/3 

144 143 

133 

144 

-1 

-11 

 



  

6/4 133 -11 

 физика 6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

72 72 

70 

69 

70 

 

-2 

-3 

-2 

 Информатика и 

рачунарство 

6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

36 37 

37 

36 

34 

 

 

 

-2 

 Ликовна 

култура 

6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

36 36 

36 

37 

36 

 

 Музичка 

култура 

6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

36 35 

35 

35 

36 

-1 

-1 

-1 

-1 

 Техника и 

технологија 

6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

72 72 

72 

72 

72-76 

 

 Физичко и 

здравствено 

васпитање 

6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

 98 

99 

99 

99 

 

 Италијански 

језик 

6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

72 73 

71 

72 

73 

 

 Чувари природе 6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

36 35 

33 

33 

38 

 

 Цртање,сликање 

и вајање 

6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

36 35 

35 

 

35 

 

 Хор и оркестар 6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

36 35 

/ 

/ 

/ 

 

 Верска настава 6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

36 35 

35 

35 

35 

 

 Грађанско 

васпитање 

6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

 

36 

/ 

36 

36 

36 

 



  

 ЧОС 6/1 

6/2 

6/3 

6/4 

36 35 

36 

 

35 

 

Табела 3а: Неодржани часови по предметима и одељењима 

 

До већих одступања долази када су у питању часови математике у одељењима 6/2 и 6/4 

због проблема у проналаску замене за  наставника математике.  

 
 

 

 

Час одељењског старешине   
 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
6/1 36 /    35 
6/2 36 /    36 
6/3 36 /   37 
6/4 36 /   35 
Укупно 144 / 143 

Табела 3б: Одржани часови одељењског старешине 

 

• УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који 

понављају 

разред 

   6/1         13         9      4.40 - 

   6/2           8         8        3     4.27 - 

   6/3         15         7        2     4.38 - 

   6/4         10         7        6     4.13 - 

УКУПНО         46       31       11     4.30 - 

 
Табела 4а: Преглед успеха ученика 

 

 

 

 

 

Одељење Верска настава  Грађанско васпитање 
ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

6/1 22 - - - - - 

6/2 18 - - 1 - - 

6/3 19 - - 5 - - 

6/4 22 - - 2 - - 

Укупно 81 - - 8 - - 

 

 

 

 



  

Одељење СЈ  ЕЈ Лик Муз  Ист Геог Физ Мат Биол ТИТ ФВ ИЈ ИН Уку 

пно 

6/1 4.05 4.09 4.73 4.95 3.73 4.50 3.68 3.91 4.23 4.77 5.00 4.05 4.95 4.40 

6/2 3.63 4.21 4.58 4.89 3.89 4.11 3.74 3.42 4.16 4.63 5.00 3.63 4.95 4.27 

6/3 4.08 4.62 4.62 4.96 3.92 4.12 3.83 3.83 4.08 4.75 4.83 3.79 4.96 4.38 

6/4 3.61 4.22 4.65 4.78 3.61 3.65 3.26 3.48 3.91 4.43 4.87 3.65 4.78 4.13 
Укупно 3.84 4.39 4.64 4.89 3.78 4.09 3.62 3.66 4.09 4.68 4.92 3.78 4.91 4.30 

Табела 4б: Преглед успеха ученика по предметима који се бројчано оцењују и улазе у просек ученика 

Легенда: СЈ – српски језик, ЕЈ – енглески језик, ТИТ –техника и технологија, ФВ – физичко и здравствено 

васпитање, ИЈ – Италијански језик, ИН-информатика 

 

Одељење ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ЦСВ ХОР 
ИСТИЧЕ  

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

6/1 5 - - 12 - - 5 - - 

6/2 7 - - 10 - - 2 - - 

6/3 5 - - 18 - - 1 - - 

6/4 12 - - 12 - - - - - 

Укупно 29 - - 52 - - 8 - - 
Табела 4г: Успеха ученика по предметима који се описно оцењују 

 

• ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

6/1 22 2532 3 2535 

6/2 19 2115 / 2115 

6/3 24 2908 40 2948 

6/4 24 2293 14 2307 

Укупно: 89 9848 57 9905 
Табела 5: Преглед изостанака ученика 

 

У табели се налази укупан број изостанака ученика шестог разреда за школску 2021/22 

годину. Велики број оправданих изостанака показује често одсуство ученика 

првенствено због болести, најчешће због Ковида -19 или других респираторних 

инфекција. Због тога смо два пута прелазили на наставу на даљину. Неоправдани 

изостанци су у највећем броју због кашњења на прве часове. 

 

• ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Примерно Врло 

добро 

Добро Задово- 

љавајуће 

Незадовоља- 

вајуће 

Свега 

ученика 

6/1 22 - - - - 22 

6/2 19 - - - - 19 

6/3 21 3 - - - 24 

6/4 22 1 1 - - 24 

Укупно: 84 4 1 - - 89 
Табела 6: Владање ученика 

 



  

Стеван Ђармати, 6/3 врло добро 4, 

Лука Личанин, 6/3 врло добро 4, 

Димитрије Милошевић, 6/3 врло добро 4, 

Вељко Килић, 6/4 врло добро 4, 

Виктор Вукмировић, 6/4 добро 3. 

 

• ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укупно 

6/1    Техника и 

технологија 

    1      

6/2 математика  1 1 1   

историја  1     

6/3 математика  3 3 3   

физика  3 3 3   

информатика  3 3    

 Српски језик  2 2    

6/4 Српски језик  1     

Табела 7: Успех ученика на такмичењима 

 

Стефан Џалета 6/2  Општинско- друго место, Окружно такмичење – друго место, Републичко 

такмичење – треће место 

Математика- Општинско такмичење – треће место, Окружно такмичење – треће место, 

Државно такмичење – друго место 

Михаило Поповић 6/3 физика, Републичко такмичење – друга награда, математика, Окружно 

такмичење – треће место,  општинско такмичење -друго место, окружно такмичење – друго 

место, информатика, Републичко информатичко такмичење – прво место, српски језик 

општинско, друго место, окружно такмичење, друго место 

Јован Поповић 6/3 физика, Републичко такмичење – друга награда, Окружно такмичење – прво 

место, математика, општинско такмичење – друго место, окружно такмичење – треће место,  

информатика, Републичко информатичко такмичење – четврто место, српски језик -

општинско, треће место окружно такмичење-прво место 

Маријана Марић 6/4 српски језик општинско такмичење – 3. место 

Душан Пилиповић 6/2 историја – Општинско такмичење – друго место 

 

• ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП 1,2,3 Индивидуализација 

наставе 

6/1 3 ИОП1-3, ИОП2-

1 

2 

6/2 / / / 

6/3 1 ИОП1-1, ИОП2-

1 

/ 

6/4 2 ИОП1-2 / 

Укупно  6  2 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 



  

Сара Серда 6/1 Математика, географија, историја, биологија ИОП2, физика и српски језик 

ИОП1 

Вук Ћирић 6/1 Физика ИОП 1, математика  - индивидуализација 

Милош Голубовић 6/1 физика ИОП1, математика – индивидуализација 

Лука Личанин 6/3 – математика ИОП 2,  Српски језик ИОП 1,  

Географија ИОП1 

Вељко Килић 6/4 српски језик ИОП1, математика ИОП1 

Теа Стојановић 6/4 српски језик ИОП1, математика ИОП1 

 

 

• ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈE 

       

      Ове школске године, због епидемиолошке ситуације која се односи на Ковид – 19, 

није било организованих излета и посета за ученике шестог разреда. Екскурзија је 

организована само за ученике осмог разреда. 

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис руководиоца разредног већа: 

             4. 06.2022.                                                                  Сања Николић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 

У ШКОЛСКОЈ  2021/22 ГОДИНИ 
 

 

Разредно веће седмог разреда чине 7-1, 7-2, 7-3  

Одељенске старешине у већу су: Маријана Ајзенкол, Марина Сађил, Тамара Јовановић 

Руководилац разредног већа је: Марина Сађил 

 

• КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на 

почетку школске 

године 

Отишли у току 

школске године 

 

На крају школске 

године 

М Ж М Ж М Ж 

7-1 14                 14      14             14 

7-2 16                 12      16             12 

7-3 12                 17      12             17 

УКУПНО 42                 43      42             43 
Табела 1: број ученика у току школске године  

 

 

• НАСТАВА 

 

Број часова је планиран у складу са Школским програмом, Годишњим планом рада 

наставника и Годишњим планом рада школе. Одржан је планирани број часова из свих 

предмета. Постојећа одступања су приказана у табели 

 

Час одељењског старешине :  
 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ 

ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
7-1 36//36 
7-2 36/36 
7-3 35/36 

 

• УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који 

понављају 

разред 

7-1 14 9 5 4,22 - 

7-2 7 17 7 4,12 - 

7-3 13 13 3 4,27 - 

 

УКУПНО 34 39 15 4,20 - 

Табела 4а: Преглед успеха ученика 

 

 

 



  

Одељење Верска настава  Грађанско васпитање 
ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

7-1 26   2   

7-2 22   6   

7-3 22   7   

Укупно 70   15   

 

 
Одељењ

е 
СЈ  ЕЈ Лик Муз  Ист Геог Физ Мат Биол Хем ТИТ ФВ ИЈ ИН Уку 

пно 

7-1 3,7

1 

4,1

8 

4,6

8 

5,0

0 

3,7

9 

4,0

7 

3,6

8 

3,5

0 

4,0

4 

3,7

5 

4,3

2 

4,9

3 

3,7

8 

4,9

3 

4,2

2 

7-2 3,46 3,86 4,64 5,00 3,64 4,07 3,30 3,44 4,21 3,46 4,32 4,93 3,50 4,89 4,30 

7-3 3,6

2 

4,4

1 

4,7

6 

5,0

0 

3,8

6 

4,3

1 

3,6

9 

3,7

9 

3,9

7 

3,7

9 

4,4

8 

4,9

3 

3,4

6 

4,9

3 

4,2

7 
Укупно 3,6

0 

4,1

5 

4,6

9 

5,0

0 

3,7

6 

4,1

3 

3,5

5 

3,5

7 

4,1

0 

3,6

3 

4,4 4,9

3 

3,6

3 

4,9 4,2

3 
Табела 4б: Преглед успеха ученика по предметима који се бројчано оцењују и улазе у просек ученика 

Легенда: СЈ – српски језик, ЕЈ – енглески језик, ТИТ –техника и технологија, ФВ – физичко и здравствено 

васпитање, ИЈ – Италијански језик, ИН-информатика 

 

Одељење ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ЦСВ ХОР 
ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

7-1 4   26   -   

7.2 11   16   1   

7-3 7   16   6   

Укупно 22   58   7   

Табела 4г: Успеха ученика по предметима који се описно оцењу 

 

• ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

7-1 28 1100 8 1108 

7-2 28 1370 - 1370 

7-3 29 1502 22 1524 

Укупно: 85 3872 30 3900 
Табела 5: Преглед изостанака ученика 

 

• ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Примерно Врло 

добро 

Добро Задово- 

љавајуће 

Незадовоља- 

вајуће 

Свега 

ученика 

7-1 28      

7-2 27  1   28 

7-3 28 1    29 

Укупно: 83 1 1   85 
Табела 6: Владање ученика 



  

 

• ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укупно 

7-1 Техника и 

технологија  

 2     

хемија  1     

7-2   2     

7-3 математика 2 2 1 1   

хемија 2 2     

       
Табела 7: Успех ученика на такмичењима 
 

 

• ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП 1,2,3 Индивидуализација 

наставе 

7-1 - - - 

7-2 2 ИОП 1 1 

7-3 - - - 

Укупно  2  1 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 

 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис руководиоца разредног већа: 

      1.7.2022.                                                                               Марина Сађил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 

Разредно веће осмог разреда чине 8/1, 8/2, 8/3. 

Одељенске старешине у већу су: Зоран Гужвић, Марија Недељковић, Бисерка Станишић 

Руководилац разредног већа је: Зоран Гужвић 

 

• КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на 

почетку школске 

године 

Отишли у току 

школске године 

 

На крају школске 

године 

М Ж М Ж М Ж 

8/1 12                 10  12                  10 

8/2 12                 10  12                  10 

8/3 11                 15  11                  15 

УКУПНО 35                 35  35                   35 
Табела 1: број ученика у току школске године  

 

 

• СПИСАК ПРЕДМЕТА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА У ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ РАДУ 

 

Име и презиме наставника Наставни предмет Одељење/а 

Зоран Гужвић 

Јасмина Срдановић 

Српски језик и књиж. 8/1, 8/3 

8/2 

Небојша Ђурасовић Енглески језик 8/1, 8/3, 8/2 

Александра Митровић Историја 8/1, 8/2, 8/3 

Сања Николић Географија 8/1, 8/2,8/3 

Александар Пешић Биологија 8/1,8/2,8/3 

Филип Јемуовић 

Тамара Јовановић 

Математика 8/1 

8/3, 8/2 

Марија Недељковић Информатика и рачун. 8/1,8/2,8/3 

Александра Војновић 

Анђела Нешковић 

Техника и технологија 8/1,8/2,8/3 

8/1,8/2,8/3 

Катарина Костић Антић Ликовна култура 8/1,8/2,8/3 

Марина Сађил Музичка култура 8/1,8/2,8/3 

Данко Бјеличић 

Златко Саџаковић 

Физичко и 

здравствено 

8/1,8/2,8/3 

8/1,8/2,8/3 

Марија Паројчић Физика 8/1,8/2,8/3 

Гордана Ракић Хемија 8/1,8/2,8/3 

Марина Сађил Грађанско васпитање 8/1,8/2,8/3 

Славица Ивошевић Веронаука 8/1,8/2,8/3 

Бисерка Станишић Италијански језик 8/1,8/2,8/3 
Табела 2: Предмети и наставни 

 

 

 



  

• НАСТАВА 

 

Број часова је планиран у складу са Школским програмом, Годишњим планом рада 

наставника и Годишњим планом рада школе. Одржан је планирани број часова из свих 

предмета. Постојећа одступања су приказана у табели. 

 

Име и 

презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржаних 

часова 

Зоран 

Гужвић 

Јасмина 

Срдановић 

Српски јез. 8/1,                

8/2 

8/3 

136 

136 

138 

138 

132 

138 

- 

4 

/ 

Небојша 

Ђурасовић 

Енглески јез. 8/1,   

8/2           

8/3 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

/ 

/ 

/ 

Александра 

Митровић 

Историја 8/1 

8/2 

8/3 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

/ 

/ 

/ 

Сања 

Николић 

Географија 8/1 

8/2 

8/3 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

/ 

/ 

/ 

Александар 

Пешић 

Биологија 8/1 

8/2 

8/3 

68 

68 

68 

63 

64 

64 

5 

4 

4 

Филип 

Јемуовић 

Тамара 

Јовановић 

Математика 8/1 

8/2 

8/3 

136 

136 

136 

126 

133 

133 

10 

3 

3 

Марија 

Недељковић 

Информатика 8/1 

8/2 

8/3 

34 

34 

34 

35 

34 

33 

/ 

/ 

1 

Александра 

Војновић 

Анђела 

Нешковић 

Техника и тех 8/1 

8/2 

8/3 

68 

68 

68 

68 

70 

70 

72 

68 

/ 

/ 

/ 

/ 

Катарина 

Костић 

Антић 

Ликовна кул. 8/1 

8/2 

8/3 

34 

34 

34 

33 

34 

34 

1 

/ 

/ 

Марина 

Сађил 

Музичка кул. 8/1 

8/2 

8/3 

34 

34 

34 

31 

30 

34 

3 

4 

/ 

Данко 

Бјеличић 

Златко 

Саџаковић 

Физичко вас. 8/1 

8/2 

8/3 

102 

102 

102 

100 

97 

100 

2 

5 

2 

Марија 

Паројчић 

Физика 8/1 

8/2 

8/3 

68 

68 

68 

66 

66 

66 

2 

2 

2 



  

Гордана 

Ракић 

Хемија 8/1 

8/2 

8/3 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

/ 

/ 

/ 

Марина 

Сађил 

Грађанско в. 8/1 

8/2 

8/3 

34 

0 

34 

34 

0 

33 

/ 

/ 

1 

Славица 

Ивошевић 

Верска наст. 8/1 

8/2 

8/3 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

/ 

/ 

/ 

Бисерка 

Станишић 

Италијан.јез. 8/1 

8/2 

8/3 

68 

68 

68 

64 

68 

70 

4 

/ 

/ 

Табела 3а: Неодржани часови по предметима и одељењима 

         

Час одељењског старешине   

 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

8/1 34/34 

8/2 33/34 

8/3 31/34 

Укупно 98/102 

Табела 3б: Одржани часови одељењског старешине 

 

• УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који 

понављају 

разред 

8/1  8 13 1 4.26 / 

8/2 14 8 / 4.55 / 

8/3 17 9 / 4.65 / 

Укупно: 39 30 1 4.49 / 

 

Табела 4а: Преглед успеха ученика 

 

Одељење СЈ  ЕЈ Лик Муз  Ист Геог Физ Мат Биол Хем ТИТ ФВ ИЈ ИН Уку 

пно 

8/1 3.50 4.77 4.73 5.00 3.82 4.05 3.82 3.55 4.23 3.23 4.91 5.00 3.30 5.00 4.26 

8/2 3.95 4.86 4.95 5.00 4.32 4.18 4.36 4.32 4.64 4.00 4.82 5.00 3.86 5.00 4.55 

8/3 4.38 4.88 4.77 5.00 4.46 4.42 4.54 4.31 4.65 3.85 4.88 5.00 4.15 5.00 4.62 

Укупно 3.94 4.84 4.82 5.00 4.20 4.22 4.24 4.06 4.51 3.69 4.87 5.00 3.77 5.00 4.48 

Табела 4б: Преглед успеха ученика по предметима који се бројчано оцењују и улазе у просек 

ученика 

Легенда: СЈ – српски језик, ЕЈ – енглески језик, ТИТ –техника и технологија, ФВ – физичко 

и здравствено васпитање, ИЈ – Италијански језик, ИН-информатика 

 



  

 

Одељење СВАКОДНЕВНИ  

ЖИВОТ 

ЦСВ ХОР 

ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 
ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

8/1 12   6   4   

8/2 10   2   10   

8/3         

18 

  6   2   

Укупно 40   14   16   

Табела 4г: Успеха ученика по предметима који се описно оцењују 

 

• ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

8/1 22 1.954 78 2032 

8/2 22    996 /   996 

8/3 26     722  9   731 

Укупно: 70  87 3.759 
Табела 5: Преглед изостанака ученика 

 

• ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

Одељење Примерно Врло 

добро 

Добро Задово- 

љавајуће 

Незадовоља- 

вајуће 

Свега 

ученика 

8/1 22 / / / / 22 

8/2 22 / / / / 22 

8/3 26 / / / / 26 

       

Укупно: 70     70 
Табела 6: Владање ученика 

 

• ТАКМИЧЕЊА 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укупно 

8/1 Италијански 

језик 

    4     2     

Географија     2     2     

Историја      1     1     

8/2 Италијански 

језик 

    1    1     

Хемија     1   1     1    

Српски језик     2   1     1    

Информатика     2    2     

Географија     2    2     

Биологија     1    1     

8/3 Италијански  

језик 

     2     2      2      1   

Табела 7: Успех ученика на такмичењима 



  

• ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП 1,2,3 Индивидуализација 

наставе 

8/1            22                1 / 

8/2            22               / / 

8/3            26                3 / 

Укупно             70                4 / 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 

 

• ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈА 

 

 

• Лепенски вир – Виминацијум- Тумане – Доњи Милановац дводневна екскурзија, 23. 

и 24. мај 2022, 65 ученика 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис руководиоца разредног већа: 

               30.6.2022.                                                                         Зоран  Гужвић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду стручних већа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА 

КРАЈ 2021/22. године 

Чланови већа: 

Наставници српског језика и књижевности: Зоран Гужвић, Драгана Пранић и Јасмина 

Срдановић; 

Наставници географије: Сања Николић и Јелена Реџић; 

Наставници историје: Александра Митровић и Драган Грбић; 

Наставници верске наставе: Славица Ивошевић и Велисав Миловановић. 

Руководилац: Јасмина Срдановић 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 
Усклађивање и израда глобалних и 

оперативних планова.  

 

Септембар  Чланови Стручних 

већа  

Дефинисање критеријума оцењивања  Септембар Чланови Стручних 

већа 

Договор око распореда писаних провера 

знања  

Септембар и јануар  Чланови Стручних 

већа 

Драгана Пранић и Јасмина Срдановић су 

одржале часове упознавања са ученицима 

четвртог разреда  

Новембар и јун Чланови Стручних 

већа 

Анализа пробног завршног испита и 

предлог мера за унапређење  

март Педагог и стручна 

већа  

На основу присуствовања промоцији 

уџбеника и анализи садржаја предложени су 

уџбеници за четврти и осми разред 

април Чланови Стручних 

већа 

Пробно тестирање за ученике седмог 

разреда, анализа резултата  

Јун Чланови Стручних 

већа 

Припрема Теста за полагање завршног 

испита за ученицу која ради по ИОП2 

програму 

Мај Чланови који 

предају ученици 

Израда Извештаја о раду стручног већа  Јун Чланови Стручних 

већа 

 

 

 

 



  

Стручно усавршавање чланова Стручног већа: 

Јасмина Срдановић 

- „Формативно оцењивање“ – (октобар) – вебинар 

-„Дигитална учионица“ – (април)  

Драгана Пранић 

-Обука за школске координаторе међународних истраживања чији је носилац ИЕА – (април) 

-Републички зимски семинар –(јануар) 

Славица Ивошевић  

„ Реализација наставе орјентисане ка исходима учења“ (новембар); вебинар је одобрен од 

стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07. 

„Обука за дежурне наставнике, супервизора и председнике школских комисија на Завешном 

испиту“ – (јун) 

Јелена Реџић  

„Формативно оцењивање – од законске регулативе до праксе“ (1.12.2021.) 

„Педагошка документација – свеска праћења развоја и напредовања ученика“ – група Кlett 

Србија (15.12.2021.); 

„Теренска настава у географији – конкретне активности“ ( 13.12.2021.) 

„Професионална комуникација у школи“ - Дата статус (15.12.2021.) 

Драган Грбић 

„Настава орјентисана ка исходима учења“  ЗУОВ семинар 3697. 

„Учење о ратовима деведесетих на простору бивше Југославије“  ЕUROCLIO, 226. 

„Насиље у школи – примети и пријави“ 

„Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи“. 

Угледни и огледни часови: 

Наставница веронауке Славица Ивошевић одржала је два угледна часа: 

-„Пост – стаза љубави и здравља“ – 22.09.2021. у одељењу 1- 3 и  

-„Христос се роди – Божић у мом дому“ – 22.12.2021. у одељењу 1-3 

Сарадња у оквиру стручног већа и са другим већима. 

Нисмо сарађивали са другим Већима у току школске године. 

 



  

Предлози:  

- Организовати више угледних часова и међусобно правити сарадњу у оквиру Већа да 

би се деца учила како да повезују градиво из различитих предмета. 

- Организовати сарадњу и са другим Већима. 

 

 

 

У Земуну, 01. 07. 2022.                                                 руководилац стручног већа: 

                                                                                              Јасмина Срдановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

2021/22. година 

Чланови већа: 

Наставници математике: Маријана Ајзенкол, Тамара Јовановић, Филип Јемуовић; 

Наставници биологије: Александар Пешић, Ранко Радовић; 

Наставник физике: Марија Паројчић; 

Наставник хемије: др Гордана Ракић; 

Наставник информатике: Марија Недељковић. 

Руководилац: Александар Пешић 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 
Усклађивање и израда глобалних и 

оперативних планова.  

 

Септембар  Чланови Стручног 

већа 

Дефинисање критеријума оцењивања  Септембар Чланови Стручног 

већа 

Договор око распореда писаних провера 

знања  

Септембар и јануар  Чланови Стручног 

већа, ПП служба 

Иницијална тестирања Септембар Чланови Стручног 

већа 

Интензивирана активност професионалног 

развоја чланова Стручног већа (вебинари) 

Октобар Чланови Стручног 

већа 

Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода у оквиру групе 

предмета природних наука и реализација 

планова рада 

Новембар Чланови Стручног 

већа 

Вредновање успостављеног јединственог 

става критеријума оцењивања 

Новембар Чланови Стручног 

већа 

У оквиру припрема за онлајн наставу (због 

бојазни од епидемије вируса Covid/19) члан 

већа Александар П. завршио једномесечну 

обуку школских администратора за рад у 

платворми Мудл 

Децембар Члан Стручног већа 

Александар П. 

Вредновање успостављеног јединственог 

става критеријума оцењивања 

Јануар Чланови Стручног 

већа 

 

Спровођење ИОП-а Јануар Чланови Стручног 

већа, ПП служба 

На основу присуствовања промоцији 

уџбеника и анализи садржаја предложени су 

уџбеници за четврти и осми разред 

Фебруар Чланови Стручног 

већа, ПП служба 

 



  

Пробни завршни испит за ученике осмог 

разреда 

Март Чланови Стручног 

већа 

Примена опреме за реализовање одређених 

огледа из биологије, хемије и физике 

Март-април Наставници 

биологије, физике и 

хемије 

Пробно тестирање за ученике седмог 

разреда, анализа резултата  

Јун Чланови Стручног 

већа 

Интезивна припрема ученика осмог разреда 

за завршни испит, одржавање завршног 

испита 

Јун Чланови Стручног 

већа 

Израда Извештаја о раду стручног већа  Јун Руководилац 

 

Стручно усавршавање чланова Стручног већа: 

(наведена су само усавршавања ван установе) 

Александар Пешић 

- „Формативно оцењивање – од законске регулативе до праксе“ – (октобар) – вебинар 

- „ОБУКА ШКОЛСКИХ АДМИНИСТРАТОРА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА РАД У 

СИСТЕМУ ЗА УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ МУДЛ“ – (децембар)  

- “Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења” - (новембар) 

Марија Недељковић 

-Обука за школске координаторе међународних истраживања чији је носилац ИЕА – (април) 

„Родна равноправност“ 

„Сарадња породице и школе код деце са проблемом пажње и понашања“ 

Гордана Ракић  

Вебинар издавачке куће Клетт: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред основне 

школе; 23.11.2021. год./ 1 сат, сертификат. 

Вебинар издавчке куће Нови Логос: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред 

основне школе; 25.11.2021. год./ 1 сат, сертификат. 

Стручни скуп – вебинар: Образовне неуронауке у школи - пут од науке до праксе; 

2.12.2021. год./ 1 сат и 15 минута, сертификат у изради, слушан 02.12.2021. године, број 

ОА22-2/363, сертификат издат 30.03.2022. год трајање 1 сат. 

Стручни скуп – вебинар: Формативно оцењивање – од законске регулативе до праксе; 

1.12.2021. год./ 4 сата, сертификат. 

Вебинар издавачке куће Герундијум: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред 

основне школе; 01.02.2022. год./ 1 сат, сертификат. 



  

Вебинар издавачке куће Герундијум: Онлајн презентација уџбеника биологије за 8. разред 

основне школе; 02.02.2022. год./ 1 сат, сертификат. 

Вебинар издавачке куће Клетт: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред основне 

школе; 02.03.2022. год./ 1 сат, сертификат. 

„Рад у програму за симулације Tinkercad Circuits“, K1, П1; 24.03.2022. год./1 бод, 

сертификат. 

Вебинар издавачке куће Вулкан Знање: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред 

основне школе; 10.04.2022. год./ 1 сат, сертификат. 

„Стем кроз различите приступе подучавања“, К1, П1; 18-19.05.2022. год./ 4 бода, 

сертификат. 

Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном испиту-малој матури; 

17-18.06.2022. год./ 2 бода, сертификат. 

„СТЕМ експерименти који су одушевили моје ученике“, К1, П1; 23.06.2022. год./ 2 бода, 

сертификат. 

 

Марија Паројчић: 

Стручни скуп – вебинар: Формативно оцењивање – од законске регулативе до праксе 

Вебинар издавачке куће Клетт: „Са наставником на ти за предмет физика“ 

Стручни скуп – трибина(онлајн):  „Знати своје границе је пола комуникације“ 

Стручни скуп – трибина(онлајн):  Природне науке кроз НТЦ методологију 

Стручни скуп – трибина(онлајн):  „Ко се боји медијске писмености још...“ 

Предавач: проф. др Светлана Безданов Гостимир 

„СТЕМ кроз различите приступе подучавања“ 

Угледни и огледни часови: 
Наставница физике Марија Паројчић одржала је угледни час у одељењу 8/2 дана 14.10.2021. 

наставна јединица „Физика између буке и музике“, час је евидентиран у е-дневнику, а 

попуњене анкетe ученика налази се у архиви наставика. 

 

Наставница хемије, др Гордана Ракић одржала је угледни час у одељењима 81 и 82, часу у 

одељењу 82 присуствовала наставница физике Марија Паројчић, доказ писана припрема часа 

и евиденција у е дневнику. 

 

Наставник биологије, Александар Пешић одржао је угледни час 22.10.2021. у присуству 

директорке Ане Лукић, док је огледн час, у присуству студената Биолошког факултета 

одржао 27.05.2022. Тема огледног часа била је: “Ефекат гасова стаклене баште”. Све 

активности уредно су евидентиране у ЕС-дневник_у. 
 



  

 

Сарадња у оквиру стручног већа и са другим већима 

Одржан угледни час из хемије у одељењима 81 и 82, часу у одељењу 82 присуствовала 

наставница физике Марија Паројчић.  

У месецу марту чланови већа присуствовали семинару - обуци “Примена опреме за реализовање 

одређених огледа из биологије, хемије и физике”.  

Очекује се интензивнија примена ове опреме када се буде вратила тзв. “кабинетска настава”, 

Предлози:  

Код ученика постоjи интересовање за природне науке, те је потребно је задржати и одржати 

га, као и ангажовати ученике за научне дисциплине, посебно оне талентоване за хемију, 

физику и математику и биологију. 

Такође је неопходно што пре обновити и осавременити наставна средства и саме кабинете за 

физику, хемију и биологију и вратити се реализацији наставе у кабинету. 

 

 

У Земуну, 01. 07. 2022. године                    Руководилац Стручног већа природних наука, 

                                                                                                  Александар Пешић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ И 

ВЕШТИНА 

2021/22. година 

Чланови већа: 

Наставници физичког и здравственог васпитања: Данко Бјеличић и Златко Саџаковић 

Наставници технике и технологије: Александра Војновић, Анђела Нешковић и Јована Џолић 

Наставница музичке културе: Марина Сађил 

Наставница ликовне културе: Катарина Костић Антић 

Руководилац: Данко Бјеличић 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 
Усклађивање и израда глобалних и 

оперативних планова.  

 

Септембар  Чланови Стручног 

већа 

Дефинисање критеријума оцењивања  Септембар Чланови Стручног 

већа 

Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода у оквиру групе 

предмета природних наука и реализација 

планова рада 

Новембар Чланови Стручног 

већа 

Вредновање успостављеног јединственог 

става критеријума оцењивања 

Новембар Чланови Стручног 

већа 

Учествовање у ликовним конкурсима и 

музичким такмичењима  

Током године  Наставница 

ликовне култиуре и 

наставница 

музичке културе  

Припрема и реализација такмичења у школи 

и ван ње 

Током године Чланови Стручног 

већа 

Учествовање у квизу Саобраћајко у оквиру 

пројекта „Будимо безбедни“ 

Децембар Наставнице 

технике и 

технологије  

На основу присуствовања промоцији 

уџбеника и анализи садржаја предложени су 

уџбеници за четврти и осми разред 

Фебруар Чланови Стручног 

већа, ПП служба 

 

Изложба ученичких радова и продуката 

насталих на часовима технике и технологије 

Јун Наставнице 

технике и 

технологије  

Израда Извештаја о раду стручног већа  Јун Руководилац 

 

 



  

Такмичења: 

1 Ватерполо 

2. Место на Градском такмичењу 

2 Атлетика : Општинско такмичење 

Екипно : 

Девојчице 5-6 и 7-8.......3. место 

Појединачно: 

Девојчице 7-8 

Дина Шемсовић .....2. место на 100м 

Уна Николић.....1. место бацање кугле 

Јана Срезоски 3 место скок у вис 

Штафета 4*100 .3 место девојчице 

Даница Кандић 3 . место 300м 

Дечаци 7-8 

Јован Џелетовић 2, место скок у вис 

Девојчице 5-6 

Штафета 4*60 1.место 

Катарина Станчевић 2. место бацање кугле 

Дечаци 5-6 

Реља Матовић 1. место скок у вис 

Алекса Гојшина 3.место скок у даљ 

Кошарка - општинско такмичење 

Дечаци 7-8 3. место 

Одбојка - општинско такмичење 

Дечаци 5-6 1. Место 

Физичко и здравстено васпитање: 

Футсал, девојчице 7. и 8. разред, 2. место на општинском такмичењу. 

Баскет 3x3, девојчице 7. и 8. разред, 4. место на градском такмичењу 

NBA Junior-Прваци Србије 5и разред 

 



  

Техника и технологија: 

Дана 28.2. 2022.године одржано је школско такмичење из наставног предмета ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА. Предметни наставници А. Нешковић, Ј. Џолић и А. Војновић су 

припремиле тестове знања обухвативши питања различитих облика, којима су проверена 

теоретска знања ученика према захтевима разреда коме припадају. Тест је рађен ради провере 

знања ученика и пласмана ученика наше школе за Општинско такмичење из овог наставног 

предмета, које ће се одржати 11.3.2022. у ОШ „Сутјеска“ у Земуну. 

Школском такмичењу је пиступило 

-6 ученика 5.разреда од којих су се пласирали: 

1.Теодора Вучинић 5-2 са освојених 18 бодова од максималних 24. 

2.Даница Дарић 5-3 са освојених 17 бодова од максималних 24. 

3.Лазар Мијић 5-1 са освојених 16 бодова од максималних 24. 

-4 ученика 6.разреда од којих су се пласирали: 

1.Алекса Пантелић 6-3 са освојених 39 бодова од максималних 51 

2.Петар Зубић 6-3 са освојених бодова 37 од максималних 51 

3. Лара Кујовић са освојених 35 бодова од максималних 51 

-6 ученика 7.разреда од којих су се пласирали: 

1.Лазар Ристић 7-1 са освојених 47 бодова од максималних 47, 3. место 

2.Милутин Перуновић са освојених 43 бодова од максималних 47, 3. место 

3.Урош Мијић са освојених 36 бодова од максималних 47 

-3 ученика 8.разреда од којих су се пласирали: 

1.Лука Пешић 8-1 са освојених 42 бодова од максималних 50. 

2.Павле Анђелић 8-3 са освојених 40 бодова од максималних 50. 

3.Ина Кораћ 8-2 са освојених 39 бодова од максималних 50. 

Нико од ученика се није пласирао на градско такмичење. 

Музичка култура: 

16.03.2022. одржано је Општинско такмичење Златна сирена -online. 

Ученица Нина Јовановић освојила је 2.награду. Напомињем да 1. награда није додељена. 

 

 

 



  

Ликовна култура: 

На општинском такмичењу из Ликовне културе, одржаног 12.04.2022. године у 

ОШ“Сутјеска“ у Земуну, учествовало је 15 (петнаест) основних школа са територије општине 

Земун, тј 180 ученика старијих разреда. 

Ученици су се пријављивали за једну од три понуђене теме: животиња, мртва природа и 

Земун. Под темом Земун, бирали су једну од две подтеме: портрет познате личности из 

Земуна (Нада Димић или Душан Влаховић) и пејзаж. Све укупно 180 ученика. 

Жири у саставу: Љубица Станковић, наставник Ликовне културе у пензији, Милорад Пекић, 

сликар и Миланка Алексић, наставник разредне наставе. 

 

Списак ученика који су учествовали НИВО ТАКМИЧЕЊА 

/ пласирање на општинско такмичење 

5-1 Јана Живановић  

5-1 Марија Момировић  

6-2 Мара Миланковић  

6-3 Владимир Бирон  

6-4 Ива Дивовић  

7-3 Маша Пешић  

7-3 Ксенија Црнобрња 1.награда 

7-3 Елена Иванов  

8-2 Ина Кораћ  

8-2 Андреа Јовановић 1.награда 

8-3 Сара Ђекић 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 
 

 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

− Сви разредни учитељи, 

− учитељи у продуженом боравку 

ученика, 

− наставници енглеског језика, 

−  вероучитељица,  

− педагог, психолог, директор школе

 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

                                               Катарина Блажић 
 

ОРГАНИЗАЦИОНО- ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Одржани састанци: 

 

Члан већа 

Присутност 

27.8. 

2021. 

15.9. 

2021. 

15.11. 

2021. 

23.12. 

2021. 

24.3. 

2022. 

11.4. 

2022. 

24.6. 

2022. 

1. Ирена Анђелић 

2. Анка Девић   

3. Оливера Ђурђевић 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4. Љубица Бједов  

5. Валентина 

Јелешевић 

6. Марија Ђурић 

7. Далиборка Вукас 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

8. Ана Гавриловић 

9. Катарина Блажић 

10. Јелена Игић 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

11. Сока Драча 

12. Верица Станојковић 

13. Лидија Маринковић 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

14. Тамара Тодоровић 

15. Влатко Мркаић 

16. Ивана Блажић 

17. Александра 

Ранковић 

18. Марина Лекић 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



  

+ + + 

19. Татјана Вујиновић 

 

 

20. Небојша Ђурасовић 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

21. Славица Ивошевић + + + + + + + 

22. Смиљана 

Вујадиновић 

23. Тања Дивнић 

24. Ана Лукић 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

                                     ПРИОРИТЕТИ У РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 

- Унапређење васпитно- образовног процеса 

- Професионални развој, стручно усавршавање наставника из различитих области 

(углавном online) 

- Реализација пројеката, акција, такмичења, наградних конкурса (колико услови 

дозвољавају) 

- Реализација свих делова Годишњег плана школе, евалуација постигнутог и планирање 

у циљу даљег унапређења  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УСПЕХ И РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

ИОП: У 1/2 један ИОП2 и један ИОП3. 

Ученици којима су утврђене смањене оцене из владања: Никола Нађ (4/1) врло добро; Владан 

Николић (4/1) врло добро. 

 

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

 

- Појачати корективно- педагошки рад са ученицима којима је потребна додатна 

подршка 

- Појачати педагошки рад са ученицима који показују проблеме у учењу и понашању 

- Интензивирати индивидуализацију наставе и допунску наставу ( преко додатних 

материјала и објашњења) 

- Инсистирати на индивидуално- образовним плановима у случајевима где не постоји 

подршка родитеља 

- Указати родитељима неопходност примене неких облика индивидуализације наставе 

- Наставити континуиран педагошки превентивни рад са ученицима и одељењима кији 

показују проблем у учењу и понашању 

Разред Наставник Одељење Просечна оцена 

 

I  

Ирена Анђелић I 1 описно оцењивање 

Анка Девић   I 2 описно оцењивање 

Оливера Ђурђевић I 3 описно оцењивање 

 

II  

Љубица Бједов  II 1 4,96 

Валентина Јелешевић II 2 4,94 

Марија Ђурић II 3 4,96 

Далиборка Вукас II 4 4.96 

 

III  

Ана Гавриловић III 1 4,94 

Катарина Блажић III 2 4,83 

Јелена Игић III 3 4,90 

 

IV 

Сока Драча IV 1 4,66 

Верица Станојковић IV 2 4,66 

Лидија Маринковић IV 3 4,82 



  

ОПРЕМЉЕНОСТ КАБИНЕТА 

 Процена опремљености кабинета је извршена на основу одговарајућих норматива и 

минималних захтева наставног програма.  

 

КАБИНЕТ  
СТАЊЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ  

ОПРЕМА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ 

Учионице одељења 1.-4. разреда Све учионице су опремљене компјутером или лап 

топом и видео бимом. 

Једна учионица опремљена је интерактивном таблом. 
                          -II- 

                          -II- 

                          -II- 

                          -II- 

                          -II- 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ   

РЕАЛИЗОВАНИ СЕМИНАРИ У УСТАНОВИ: „ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – УВОД У СПОРТ“, „НАСИЉЕ У ШКОЛИ – ПРИМЕТИ И ПРИЈАВИ“, 

„РОДНА РАВНОПРАВНОСТ“, А ОСТВАРЕНА ЈЕ И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА СА ШКОЛОМ ИЗ 

МАЂАРСКЕ. 

ВАН УСТАНОВЕ РЕАЛИЗОВАНИ СУ ОНЛАЈН СЕМИНАРИ: „ОБУКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НОВИХ 

ПРОГРАМА НАСТАВЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА“ „ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА 

ПРЕДМЕТ ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1 И 2“, ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА „ЉУДСКА ПРАВА И 

ВЛАДАВИНА ПРАВА“, КАО И СТРУЧНИ СКУП  „TIMSS 2019 ЗА УЧИТЕЉЕ И НАСТАВНИКЕ: ГРЕШКЕ 

УЧЕНИКА КАО ПОКАЗАТЕЉ ПРОЦЕСА УЧЕЊА”, СТРУЧНИ СКУП – ВЕБИНАР- „ФОРМАТИВНО 

ОЦЕЊИВАЊЕ – ОД ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ ДО ПРАКСЕ“ , XXXV САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ: 

„УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА“, 

„САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ КОД ДЕЦЕ СА ПРОБЛЕМОМ ПАЖЊЕ И ПОНАШАЊА“, „ОБУКА ЗА 

ШКОЛСКЕ КООРДИНАТОРЕ И АДМИНИСТРАТОРЕ МЕЂУНАРОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА ЧИЈИ ЈЕ 

НОСИЛАЦ ИЕА“ („ТИМСС 2023.- ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА „ОБУКА ШКОЛСКИХ 

КООРДИНАТОРА И АДМИНИСТРАТОРА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА РАД У СИСТЕМУ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ МУДЛ“, „ОБУКА ЗА ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ, СУПЕРВИЗОРЕ И 

ПРЕДСЕДНИКЕ ШКОЛСКЕ КОМИСИЈЕ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ“, „ЧУВАМ ТЕ- ОБУКА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ- ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ“, „ИНТЕГРАЦИЈОМ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА ДО 

ФУНКЦИОНАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ“, „АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ“,  „ СА НАСТАВНИКОМ НА ТИ ЗА 

РАЗРЕДНУ НАСТАВУ“,  „ КОМУНИКАЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕ У ШКОЛСКОЈ АРЕНИ“, „КОНЦЕНТРАЦИЈОМ 

И МОТИВАЦИЈОМ ДО ИЗУЗЕТНОСТИ“, 

 „ ЗНАТИ СВОЈЕ ГРАНИЦЕ ЈЕ ПОЛА ДОБРЕ КОМУНИКАЦИЈЕ“, „ ДИГИТАЛНА НАСТАВА- КОРАК 

НАПРЕД ИЛИ НАЗАД „НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ У ИНКЛУЗИВНОМ ОДЕЉЕЊУ“,  

„ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ - АКТИВИРАЊЕ, ОСНОВНА УПУТСТВА, КРЕИРАЊЕ ДИГИТАЛНОГ 

ОДЕЉЕЊА, ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ КОРИСНИКА“, „ ИСКУСТВЕНО УЧЕЊЕ У НАСТАВИ 

ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА“  

„ НАСТАВА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ, МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, ПРИРОДЕ И ДРУШТВА - ПОДРШКА 

РЕАЛИЗАЦИЈИ И ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ“, „ ЗАБАВНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ У КУЋНИМ УСЛОВИМА“ 

STEM ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА ОБРАЗОВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 2022.“, 

„НАСТАВА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА- ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ И ПРАКТИЧНИ 



  

ПРИМЕРИ“, „ ИЗ НАШЕ УЧИОНИЦЕ- ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ШКОЛАМА“, "НЕКА ЛУТКА ИГРА КАО 

ЧИГРА", „МАПА УМА - НАЧИН ДА УЧЕЊЕ БУДЕ ИГРА“, „ ЗАШТИТА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ У СЛУЧАЈЕВИМА ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА И НАСИЉА“, „ 

УЛОГА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА“, „ 

ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ- МЕТОДЕ, ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ“, МЕЂУНАРОДНА 

КОНФЕРЕНЦИЈА СТЕМ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ПРИСТУПЕ ПОДУЧАВАЊА“. 

 

ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ И ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА 

Педагог, психолог и директор школе су посетиле часове у свим одељењима од 1. до 

4. разреда, и групама продуженог боравка. 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНИМ ВЕЋИМА 

Сарадња се одвија преко учешћа у школским тимовима и непосредно, према 

потреби и плану. 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

План и програм рада Стручног већа је у потпуности реализован. 

Обрађене су теме: 

- Бројно стање ученика у настави и боравку; 

- Распоред часова и дежурстава; 

- Распоред контролних вежби и писаних задатака; 

- Уџбеници; 

- Професионални развој, стручно усавршавање наставника; 

- Резултати образовно- васпитног рада на крају класификационих периода, првом и 

другом полугодишту школске 2021/2022. године; 

- Дисциплина ученика и изрицање васпитно- дисциплинских мера; 

- Анализа рада са ученицима који раде по ИОП- у, израда нових планова 

индивидуализације; 

- Мере за побољшање успеха и дисциплине у току школске године;; 

- Реализација и резултати  учешћа у пројектима, акцијама, наградним конкурсима и 

такмичењима; 

- Посете часовима, огледни часови; 

- Обележавање Дечје недеље; 

- Придржавање безбедносних мера у случају дојаве о постављеној бомби у 

просторијама школе уз прелазак на онлајн наставу. 

 

 

 

 

   Земун, 24.6.2022.                 Руководилац Стручног већа разредне наставе 

                            

                                                                                                   Катарина Блажић     
 

 



  

 

 

 

Извештај о реализацији програма 

наставних предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА   МАТЕМАТИКА 

ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

 

 

Наставу из наставног предмета математика  реализује Маријана Ајзенкол у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

     5 1,2,3 144 4 

    7 1,2 144 4 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

. 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

5.1 143 1 

 

25   

5.2 143 1 25   

5.3 140 4 25   

7.1 144  24   

7.2 143 1 24   
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

5.1 26 3,46 

5.2 24 4,25 

5.3 24 3,54 

7.1 28 3,50 

7.2 28 3,46 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

5.3 2 1+1 2 

7.2 1 1 1 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 



  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Писмени задаци и контролне вежбе одржане у складу са планом и програмом 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика 

са наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско Општинско градско републичко међунар. укупно 

5.1 2 +      

5.2 2 +      

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

/ / / 

 

Мислим да је потребно радити на мотивацији ученика и разумевању текста 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                           Потпис  наставника: 

30.6.2022.                                                                                                      Маријана Ајзенкол   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

ЗА КРАЈ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/22 ГОДИНЕ 

 

Наставу из наставног предмета математика  реализује Тамара Јовановић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

6. 6-1, 6-3 144 4 

7. 7-3 144 4 

8. 8-2, 8-3 136 4 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

6-1 143 1 9 9 - 

         6-3 144 - 8 9 - 

         7-3 143 1 5 8 - 

         8-2 133 3 7 2 11 

         8-3 133 3 6 2 11 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

6-1 22 3,91 

6-3 24 3,83 

7-3 29 3,79 

8-2 22 4,32 

8-3 26 4,31 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

6-1 3 Иоп1-2, иоп2-1  

6-3 1 Иоп2  

8-3 3 Иоп1-2, иоп2-1  
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

 

 



  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Све писмене провере знања су реализоване у предвиђеним терминима. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика са 

наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

6-1 3 3 3 2 2  10 

7-3 1 1 1 1 1  4 

 

Михаило Поповић, Јован Поповић, Лука Ђелић 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Све  планиране активности су остварене 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                           Потпис  наставника: 

23.6.2022.                                                                                                       Тамара Јовановић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022 ГОДИНЕ 

 

Наставу из наставног предмета математика реализује Филип Јемуовић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

6. 6-2 145 4 

6. 6-4 145 4 

8. 8-1 137 4 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

У другом полугодишту у периоду 09.05.-13.05. јављају се неодржани часови збод одсуства 

наставника (боловање). 

Чаови допунске нису довољно посећени, на чему ће се додатно радити од наредне 

школске године. 

Часови додатне наставе су у другом полугодишту одржани једино у одељењу 6-2 у којем 

је био ученик који је ишао на такмичења. 

Часови припремне наставе за ученике 8. разреда су више били посећени након завршетка 

редовне наставе за ученике.  

. 



  

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

6-2 137 8 20 11  

6-4 135 10 18 /  

8-1 128 9 3 / 10 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

6-2 19 3.42 

6-4 23 3,48 

8-1 22 3,55 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

6-4 2 ИОП1  

8-1 1 ИОП1  
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Све писмене провере знања су реализоване у складу са планом. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. Ученика са 

наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. Укупно 

6-2 1 1 1 1 1  4 

 

Стефан Џалета, награде на свим нивоима такмичења. 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

/ / / 

 

 



  

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

Није било ваннаставних активности. 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Све планиране наставне активности су остварене уз мала одступања. 

 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                  Потпис  наставника: 

  23.6.2022. Филип Јемуовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЗА КРАЈ  ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

Наставу из наставног предмета српски језик и књижевност  реализује Драгана Пранић 

у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ПЕТИ 5/2 180 5 

ШЕСТИ 6/1, 6/3, 6/4 144 4 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

Наставни план и програм су реализовани. 

Часове додатне наставе су посећивали ученици који су се припремали за такмичење,  а 

часови допунске су били слабије посећени, одн. на њих су долазили увек исти ученици. 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

5/2 178 2 24 18 / 

6/1 142 2 17 17 / 

6/3 143 1 17 17 / 

6/4 142 2 17 17 / 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

5/2 24 4,50 

6/1 22 4,05 

6/3 24 4,08 

6/4 23 3,61 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

Ученици су остварили добре резултате и добар просек, нарочито одељење 5/2. Нешто 

слабији просек има одељење 6/4 , те се поједини ученици морају мотивисати да у 

већој мери посећују часове допунске наставе. 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

6/1 1 ИОП 1  

6/3 1 ИОП 1  

6/4 2 ИОП 1  
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 



  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Писмене провере знања дате у складу са планом о писменој провери знања. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика 

са наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

5/2 2 2 2 2 / / 2 

6/3 2 2 2 2 / / 2 

6/4 1 2 1 0 / / 1 

 

Ученици који су освојили награде на такмичењима су: Дуња Богосављев, Нина 

Јовановић, Михаило Поповић, Јован Поповић и Маријана Марић. 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Није реализован огледни час. 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

/ / / 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

Није било ваннаставних активности. 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Планиране активности су остварене. Потребна већа мотивација ученика за похађање 

допунске наставе. 

 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                  Потпис  наставника: Драгана Пранић 

29. 6. 2022.                                         

 

 

 

                            

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЗА КРАЈ другог полугодишта ШКОЛСКЕ  2021/2022. ГОДИНЕ 

 

Наставу из наставног предмета српски језик и књижевност  реализује Зоран Гужвић  

у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ПЕТИ ПРВО 180 5 

ПЕТИ ТРЕЋЕ 180 5 

ОСМИ ПРВО 138 4 

ОСМИ ТРЕЋЕ 138 4 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Опис реализације наставног плана и програма. 

Опис реализације ( динамика , термини, мотивација ученика и посећеност )  допунске 

наставе, додатног рада са ученицима и припремне наставе. 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

5/1 180 /    / 10 / 

5/3 180 / / / / 

8/1 138 /  6 28 

8/3 138 / 8 / 33 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

5/1 26 3,62 

5/3 24 3,67 

8/1 22 3,50 

8/3 26 4.38 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

 

 

 

 

 

 

Опис табеле са успехом ученика (анализа успеха ученика по одељењима и разредима), 

мере за унапређивање образовно васпитног рада. 

 



  

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

 5/3 1 +  

8/1 1 +  

8/3 3 +  
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Опис реализације ( да ли је у складу са планом о писменој провери знања). 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика са 

наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

/ /       

 

Унети коментар по потреби.Могу да стоје имена ученика. 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Уписати број огледних/угледних часова, датум реализације, присутне чланове, као и 

доказ о реализацији 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

   

5/1 5.5.2022. Небојша Ђурасовић 

Александра Митровић 

   

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Уписати ваннаставне активности, датум реализације, број ученика, коментар. 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Кратак коментар о остварености планираних активности. Мере за унапређење 

наставе из наставног предмета који предајете. Стручно усавршавање – области које 

желите да унапредите. 

 

Датум предаје извештаја:                                                                  Потпис  наставника: 

     30.6.2022.                                                                                             Зоран Гужвић 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ  

ЗА КРАЈ  ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

Наставу из наставног предмета Српски језик и књижевност реализује Јасмина 

Срдановић у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

VI 2 144 4 

VII 1 144 4 

VII 2 144 4 

VII 3 144 4 

VIII 2 136 4 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

Часови наставе српског језика реализовани су у потпуности динамиком која је предвиђена 

за наставни предмет у терминима по важећем распореду часова. 

Поједини ученици су били веома мотивисани за часове додатне наставе (нпр. Лука Ђелић 

који је ишао на такмичења из 4 предмета и увек налазио времена да све што треба одради 

квалитетно.) Мотивисаност за часове допунске наставе је, на жалост, постојала само када 

би желели да поправе оцену са којом нису били задовољни. 

Припремна настава за завршни испит била је веома посећена (обично је на часовима било 

15 од 22 ученика). Ученици су били активни, постављали питања и трудили се да се што 

боље припреме за Завршни испит. 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

VI – 2 142 2 12 0 - 

VII – 1 143 1 12 0 - 

VII – 2 142 2 12 18 - 

VII – 3 143 1 12 18 - 

VIII – 2 132 4 12 18 18 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

VI – 2 19 3,63 

VII – 1 28 3,71 

VII – 2 28 3,46 

VII – 3 29 3,62 

VIII – 2 22 3,95 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 



  

 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

VII – 2 1 1 - 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

- Све писмене провере знања реализоване су у потпуности и то у складу са 

договореним календаром. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика 

са наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

VII – 2  2   - -  

VII – 3 1 4 1 1 - -  

VIII – 2 1 2 1 1 - -  

VIII – 2 1 2 1  - -  

- Ученици који су освојили награде су: 

-  Лука Ђелић – 2. место на Општинском и 3. место на Градском такмичењу из 

Српског језика; 

- Андреа Јовановић освојила је 2. место и на Општинском и на Градском такмичењу 

Књижевна олимпијада; 

- Катја Симић освојила је 1. место на такмичењу „Песниче рода мог“ из рецитовања. 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Наставник у току школске 2021/22. године није реализовао ниједан угледни ни огледни 

час. 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

- - - 

- - - 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

У току другог полугодишта седам ученица 6. и 7. разреда је похађало часове Калиграфије. 

Ученици су савладали фонт уставне ћирилице. Часови су се одржавали наменски због 

учешћа на калиграфском конкурсу „Светосавље и наше доба“ које је организовало 

Друштво учитеља Војводине. Наставница је са ученицима 24. маја 2022. посетила изложбу 

у Новом Саду. 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Све планиране активности су и остварене. Желела бих више да се посветим калиграфској 

секцији јер су је деца лепо прихватила. 

У току следеће школске године желела бих да направим огледни час из области Историје 

језика. 

Од стручног усавршавања желела бих да похађам семинаре о унапређивању оцењивања и 

како реаговати у конфликтним ситуацијама које искрсну на часу.  

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                          Потпис  наставника: 

         02. 07. 2022.                                                                                        Јасмина Срдановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА  

ФИЗИКА 

ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

 

 

Наставу из наставног предмета физика реализује Марија Паројчић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

VI 1,2,3,4 72 2 

VII 1,2,3 72 2 

VIII 1,2,3 68 2 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Наставни плана и програм је готово у потпуности реализован, као и план допунске наставе 

и додатног рада. Допунска настава одржавана је уторком 7.час, док је додатни рад 

реализован средом 7. час. У већини одељења нереализовано је највише до 2 часова наставе, 

због продужења јесењег распуста дошло је до минималног одступања од планираних часова 

наставе, а такође због оправданог изостајања наставника како због болести тако и због 

службеног пута на Државно такничење из физике.  

 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

VI-1 72 / 31 24  

VI-2 70 2 31 24  

VI-3 70 2 31 24  

VI-4 70 2 31 24  

VII-1 70 2 31 21  

VII-2 70 2 31 21  

VII-3 72 / 31 21  

VIII-1 66 2 28 19 10 

VIII-2 66 2 28 19 10 

VIII-3 66 2 28 19 10 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

  



  

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

6/1 22 3,68 

6/2 19 3,74 

6/3 24 3,83 

6/4 23 3,26 

7/1 28 3,68 

7/2 28 3,32 

7/3 29 3,69 

8/1 22 3,82 

8/2 22 4,36 

8/3 26 4,54 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

Оцене ученика су у складу са нивоом, очекибаним исходима и стандардима предмета 

физика. Успех ученика (средња оцена) по одељењима износи од успеха добар (3,32) до 

одличан (4,54) што је врло задовољавајуће са oбзиром да је физика апстрактна, егзактна и 

разуђена научна дисциплина чији се закони често исказују у математичкој форми која је 

ученику основне школе прилично неприступачна. 
 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

6/1 3 ИОП1  

7/2 1 ИОП1  

8/1 1 ИОП1  

8/3 3 ИОП1, ИОП2  
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Писмене провере знања извођене су  плану писаних провера знања утврђеним на 

разредном већу, као и на већу природних наука. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

 
 

одељење 

Бр. 

ученика са 

наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

6/1 2 2 / / / / 2 

6/2 1 1 1 1 1 / 1 

6/3 3 3 2 2 2 / 3 

7/3 4 4 3 / / / 4 

 



  

Школско такмичење из физике реализовано 22.12.2021. 

Oпштинско такмичење из физике реализовано је 05.02.2022. 

Градско такмичење из физике реализовано је 05.03.2022. 

Државно такмичење из физике реализовано је 08.-10.04.2022. у Краљеву. 

Ученици са наградама су : 

6/2 Стефан Џалета (школско, општинско, градско, државно) 

6/3 Јован Поповић (школско, општинско, градско, државно) 

6/3 Михаило Поповић (школско, општинско, градско, државно) 

7/3 Лука Ђелић (школско, општинско) 

7/3 Марко Дивовић (школско, општинско) 

7/3 Урош Мијић (школско, општинско) 

 

 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

 

1-8/2 

 

14.10.2021. 

Директорка школе 

Ана Лукић и 

психолог школе 

Смиљана 

Вујадиновић 

 

 

Угледни час одржан у одељењу 8/2 дана 14.10.2021. наставна јединица „Физика између 

буке и музике“, час је евидентиран у е-дневнику, а попуњене анкетe ученика налази се у 

архиви наставика. 

 

 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

План и програм наставе физике је готово у потпуности je реализован, само је у појединим 

одељењима није реализовано највише до 2 часа, а разлог нереализације подједнаког броја 

часова лежи у измени распореда у току саме школске године као и у извесном отсуству 

наставника без струче замене како због болести тако и због службеног пута. Ученици су и 

у нешто измењеним условима рада, повременим комбинацијама наставе на даљину и 

непосредне наставе, а током целе школске године ван кабинета за физику, савладали 

наставно градиво. Оцене ученика су у већини случајева у складу са нивоом стеченог знања. 

Известан број ученика је због болести, пандемије Covid 19, отсуствовао доста са наставе 

што је у многоме отежавало континуирано праћење како самог процеса наставе тако 

праћења рада и оцењивање ученика. 

Код деце постоjи интересовање за физику, нарочито код ученика шестог разреда, и 

потребно је задржати и одржати га, као и ангажовати ученике за научне дисциплине 



  

посебно оне талентоване за математику и физику. Очекујем да ће се нарадне школске 

године настава реализовати неоматано и у кабинету за физику, што би омогућило 

квалитетнији рад, праћен демонстрационим огледима, експериментима и лабораторијским 

вежбама. Умеђувремену неопходно је што пре обновити и осавременити наставна средства 

и сам кабинет за физику. 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                            Потпис  наставника: 

   23.6.2022.                                                                                    Марија Паројчић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА  ХЕМИЈА 

ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, ШКОЛСКЕ 2021,22 ГОДИНЕ 

 

Наставу из наставног предмета хемија  реализује Гордана Ракић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

VIII VIII1,2,3 68 2 

VII VII1,2,3 72 2 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Наставни плана и програм је у потпуности реализован, као и план допунске и додатне 

наставе. Допунска настава одржавана је углавном средом као претчас са повремено 

заказиваним и др. терминима за потребе ученика, док је додатни рад реализован петком 

претчас или седми час, неки су реализовани и он лине. У другом полугодишту је одржана 

већина часова припремне наставе. 

 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

VIII1 68 / 15/15 21/21 10 

VIII2 68 / 15/15 24/24 10 

VIII3 68 / 15/15 24/24 10 

VII1 72 / 15/15 25/25 / 

VII2 72 / 15/15 25/25 / 

VII3 73 / 15/15 25/25 / 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

 



  

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

VIII1 22 3,27 

VIII2 22 4,00 

VIII3 26 3,85 

VII1 28 3,75 

VII2 28 3,46 

VII3 29 3,79 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

VIII1 1 Један ИОП1 / 

VIII3 3 Два ИОП1 и 

један ИОП2 

/ 

VII2 1 Један ИОП1 / 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

Оцене ученика су у складу са нивоом, очекиваним исходима и стандардима постигнућа 

дефинисаним за предмет хемија. Успех ученика (средња оцена) по одељењима износи од 

најнижег успеха добар (3,27) до врло добар (4,00), просечно за сва одељења врло добар 

што је веома задовољавајуће с обзиром да је седмацима хемија нови предмет, по новом 

плану и програму који је проширен у односу на претходни што је и резултовало врло 

добрим просеком по одељењима. Нов план за седмаке је значајно проширио обим градива 

који седмаци треба да савладају, по њему се читаво прво полугодиште осмог разреда 

рађеног стари планом сада изучава у последњем тромесечју седмог. Иста ситуација је и са 

ученицима осмог разреда јер је и за њих нов план и програм који није сажео градиво како 

смо ми наставници сугерисали већ је и то градиво проширено, расплинуло се у детаљнију 

обраду неорганских једињења, док је све остало и даље обимно и превише за фонд од два 

школска часа. Постизало се, али су увек оцене у осмом разреду били у просеку ниже од 

седмог, сада је то у оба разреда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Све писмене провере знања реализоване према планираном календару без одступања. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика 

са 

наградама 

ван школе 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

71 1 6 (3 

награде) 

1 1 / / 1 

72 / 5 (1 

награда) 

/ / / / / 

73 2 7 (2 

награде) 

3 2 / / 2 

81 / 3 / / / / / 

82 1 1 1 1 1 / 1 

83 1 3 1 1 / / 1 

 

Током школске 2021/22. год. реализовано Школско, Општинско, Градско и Републичко 

такмичење из хемије.  

На школском такмичењу које је одржано 09.02.2022. укупно је учествовало 7 ученика 8. 

разреда и 18 ученика 7. разреда. 

Резултати школског такмичења: 

Лука Ђелић (73) 98/100, Давид Загорац (71) 85/100, Настја Симић (73) 84,5/100, Доротеа 

Алијевић (73) 84/100, Марија Дивац (72) 83/100, Нађа Платиша (71) 82/100, Нађа 

Мастиловић (73) 74/100, Стефан Арсов (73) 70,5/100, Милутин Перуновић (71) 70/100, 

Огљен Јечменица (72) 69/100, Урош Мијић (73) 64,5/100, Ирина Терзић (72) 63,5/100, 

Његош Шарић (72) 60,5/100, Марко Дивовић (73) 59/100, Жика Кишдобрански (72) 

57,5/100, Катарина Каламанда (71) 55/100, Матан Вујовић (71) 48,5/100, Анђела 

Стојановић (71) 24/100. Пласма на Општинско такмичење остварила су прва три 

пласирана из сваког разреда и још гратис па је то била ученица Настја Симић као четврта 

по оствареним поенима. 

Ученици 8. разреда остварили су: Настасја Јовановић (82) 100/100, Хана Денић (83) 

93/100, Ања Здравковић (83) 69/100, Дина Шемсовић (81) 67/100, Лука Пешић (81) 66/100, 

Тара Буловић (81) 53/100 и Филип Чворовић (83) 48/100 поена. 

 

Резултати Општинског такмичење одржаног 06.03.2022. године: 

Давид Загорац (71) 92,5/100, прво место, Лука Ђелић (73) 89/100, прво место, Доротеа 

Алијевић (73) 74,5/100, треће место, Настасја Јовановић (82) 82/100, друго место, Хана 

Денић (83) 81/100, друго место, сви пласман на Градско такмичење. Учествовале још 

Настја Симић (73) која је остварила 56,5/100 и Ања Здравковић (83), са 51,5/100 и ове 

ученице имају похвалу за учешће на овом нивоу такмичења. 

 

 

 



  

Резултати Градског такмичења одржаног 09.04.2022. године: 

Давид Загорац (71) 90/100, прво место, Лука Ђелић (73) 88/100, прво или друго место, 

Доротеа Алијевић (73) 68/100, треће место или без награде, Настасја Јовановић (82) 

85/100, друго место и пласман на Републичко такмичење, Хана Денић (83) 49/100, 

похвала.  

 

Републичко такмичење одржано 20-22 маја 2022. год. у Нишу, Настасја Јовановић (82) се 

пласирала на експеримент након првог дана такмичења и израде теста са задацима, али 

нажалост након другог дана на експерименталном делу није остварила довољан број поена 

за награду. Ученица има похвалу за учешће на Републичком такмичењу. Након овог 

одржано је и Републичко такмичење из хемије преко Центра за таленте на коме је Настасја 

остварила 1 награду. 

 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Одржан угледни час у одељењима 81 и 82, часу у одељењу 82 присуствовала наставница 

физике Марија Паројчић, доказ писана припрема часа и евиденција у е дневнику. 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

Добијање соли 17.12. 2021. Марија Паројчић 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Није било ваннаставних активности. 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

План и програм наставе хемије је у потпуности je реализован. Ученици су и у нешто 

измењеним условима рада савладали наставно градиво, а њихове оцене су у складу са 

нивоом стеченог знања. 

Код ученика постоjи интересовање за хемију, нарочито код ученика седмог разреда, и 

потребно је задржати и одржати га, као и ангажовати ученике за научне дисциплине 

посебно оне талентоване за хемију, физику и математику. Такође је неопходно што пре 

обновити и осавременити наставна средства и сам кабинет за физику и хемију и вратити 

се реализацији наставе у кабинету. 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                               Потпис  

наставника: 

04.07.2022. год.                                                                                             Гордана Ракић 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЗА КРАЈ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА  ШКОЛСКЕ 2021 / 2022 ГОДИНЕ 

 

Наставу из наставног предмета Енглески језик  реализује Небојша Ђурасовић у 

следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

4 1 72 2 

4 2 72 2 

4 3 72 2 

6 3 72 2 

8 1 68 2 

8 2 68 2 

8 3 68 2 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

4/1 72 - - - - 

4/2 72 - - - - 

4/3 72 - - - - 

6/3 72 - 18 18 - 

8/1 68 - 18 18 - 

8/2 68 - 18 18 - 

8/3 68 - 18 18 - 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

4/1 28 4,21 

4/2 29 4,66 

4/3 27 4,63 

6/3 24 4,62 

8/1 22 4,77 

8/2 22 4,86 

8/3 26 4,88 

 

 

 

 



  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ СРЕДЊА ОЦЕНА 

4/1 29.10. 2.92 

 26.11. 3,85 

 26.12. 4,18 

 04.03. 3,52 

 04.04. 4,00 

 13.05. 3,77 

 03.06. 3,42 

4/2 29.10. 3,07 

 26.11. 4,39 

 26.12. 4,30 

 04.03. 4,07 

 04.04. 4,21 

 13.05. 4,07 

 03.06. 4,24 

4/3 29.10. 3,36 

 26.11. 4,08 

 26.12. 3,96 

 04.03. 3,74 

 04.04. 3,91 

 13.05. 3,71 

 03.06. 4,02 

6/3 20.10. 3,95 

 15.12. 3,76 

 18.03. 4,22 

 18.04. 3,33 

8/1 27.10. 4,35 

 13.12. 3,95 

 16.03. 2,95 

 18.04. 3,40 

8/2 27.10. 4,63 

 13.12. 3,95 

 16.03. 3,48 

 18.04. 3,74 

8/3 27.10. 4,57 

 13.12. 4,46 

 16.03 4,05 

 18.04. 4,32 

 

 

Писмене провере знања су одржане у складу са планом о писменим проверама знања. 

 

 



  

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика 

са наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

8/1 - 2 - - - - - 

8/3 1 1 1 - - - - 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

На школском такмичењу из енглеског језика које је одржано 9.02.2022. постигнути су 

следећи резултати:  

 

Ред. 

број 
Презиме  и  име  ученика 

Број 

бод. 
Презиме  и  име  наставника 

  1.  Курјак Уна    41/46 Ђурасовић Небојша 

  2. Керић  Срђан    39/46 Ђурасовић Небојша 

  3. Пешић Лука    38/46 Ђурасовић Небојша 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Општинско такмичење из енглеског језика је одржано 05.03. у ОШ“Бранко Радичевић“ 

у Батајници.Ученица Уна Курјак 8/3 је освојила треће место 32/40.Ученица није успела 

да се пласира на градско такмичење јер је минималан број бодова за пролаз на градско 

такмичење  био 36. 

 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Уписати број огледних/угледних часова, датум реализације, присутне чланове, као и 

доказ о реализацији 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

Описивање садашњих 

и прошлих радњи 

(Present Simple Passive, 

Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive) 

23.03.2022. Зоран Гужвић 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

Све планиране активности су реализоване.  

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                        Потпис  наставника: 

24.06.2022.                                                                                              Небојша Ђурасовић 



  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ,  ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

 

 

Наставу из наставног предмета  Енглески језик   реализује  Мирјана Милић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

5 1,2,3 72 2 

6 1,2,4 72 2 

7 1,2,3 72 2 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Наставни план и програм је у потпуности реализован у свим одељењима. Деца су активно 

учествивала у раду и била мотивисана за рад. 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

5-1 71 1 16 - - 

5-2 71 1 16 - - 

5-3 72 - 16 - - 

6-1 73 - 16 - - 

6-2 72 - 16 - - 

6-4 72 - 16 - - 

7-1 71 1 16 8 - 

7-2 71 1 16 8 - 

7-3 70 2 16 8 - 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

5-1 26 4,46 

5-2 24 4.67 

5-3 24 4.08 

6-1 22 4.09 

6-2 19 4.21 

6-4 23 4.22 

7-1 28 4.18 

7-2 28 3.86 

7-3 29 4.41 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 



  

 

Ученици су показали мотивисаност за рад, активно су учествовали у раду, долазили 

на часове допунске наставе. Сва одељења петог разреда су остварила добре резултате 

на крају школске године, захваљујући иззетној мотивисаности за рад и залагању у 

раду.  

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Све писмене провере знања су биле у складу са планом о писменој провери знања. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика са 

наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

/        

 

Такмичење из Енглеског језика се не реализује у петом, шестом и седмом разреду. 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

 Future humans 

(Identifying images 

on the basis of a 

written description 

4.3. 2022. Славица 

Ивошевић, 

наставница 

веронауке 

 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Наставити са досадашњим начином рада, јер се показало у пракси да ученици воле 

динамичан час, са честом променом активности.  

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                 Потпис  наставника: 

 

    4.7.2022.                                                                                               Мирјана Милић 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

 

Наставу из наставног предмета енглески језик  реализује Татјана Вујиновић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова 20 ч. редовне наставе:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ 

ФОНД 

I  I 1 72 2 

I  I 2 72 2 

I  I 3 72 2 

I I  I I 1 72 2 

I I  I I 2 72 2 

I I I I 3 72 2 

I I I I 4 72 2 

I I I I I I 1 72 2 

I I I  I I I 2 72 2 

I I I I I I 3 72 2 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА/ПЛАНА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

 

Редовна настава 

 

У току школске 2021/2022. године у потпуности je остварeно све што је било планирано. 

Часови допунске и додатне наставе су држани прослеђивањем  додатног материјала 

пласираним преко Гугл учионице. 

 

 

Активи су редовно одржавани у школи и координисан је рад у свим разредима. 



  

 

Годишњи фонд часова у свим разредима је 72 (односно 2 часа недељно). Јесењи распуст је 

продужен од 6-14.11. због пандемије Ковид-19, а у другом полугодишту је продужен 

државни празник Сретење од 12-20.2.2022. Школски календар је промењен (школска година 

је трајала до 24.6), што је утицало и на промену плана наставе и контролних задатака. 

 

Ове школске године се настава енглеског језика реализовала у учионицама одељења. По 

Правилнику о мерама заштите због пандемије Ковид-19, није било дозвољено да се ђаци 

крећу по школи и колективу/одељења међусобно мешају, што је довело до отежаног начина 

рада ове школске године. Учионице имају сталну везу са интернетом, што је омогућило 

ажурну евиденцију у електронском  дневнику и презентацију ученичких дигиталних 

пројеката. Нажалост, у неколико учионица је настава била отежана кваровима на 

видеобимовима, па је коришћење дигиталних уџбеника и презентација дечијих радова била 

готово немогућа. 

 

Редовно се држала допунска настава за ученике трећег разреда, а ученицима је организована 

и додатна настава. Допунска и додатна настава су биле интегрисане у редовне часове – 

ученицима су давана посебна објашњења и материјал потребан за допунски или додатни 

рад на самим часовима и кроз Гугл учионицу. Није постојало ни време ни простор да се 

настава одиграва непосредно са ђацима у посебном термину. Мој утисак је да су деца 

преоптерећена школским и ваншколским активностима и да је било тешко ускладити све 

обавезе. 

 

Ове године је три пута био мењан школски календар, те је у одељењима другог разреда 

дошло до несклада планираних и одржаних часова у односу на годишњи план рада и 

планирани фонд часова – у 2/1 и 2/3 је мањак (71), а у 2/2 и 2/4 вишак (73). Планирање 

наставе је у дневнику промењено према последњем школском календару, те се тај несклад 

не примећује. 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

I 1 72 / / / / 

I 2 72 / / / / 

I 3 72 / / / / 

I I 1 71 1 / / / 

I I 2 73 / / / / 

I I 3 71 1 / / / 

I I 4 73 / / / / 

I I I 1 72 / 31 31 / 

I I I 2 72 / 31 31 / 

I I I 3 72 / 31 31 / 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

 



  

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Прво полугодиште 

 
одељење бр.ученика одличних вр.добрих Добрих довољних недовољ. Средња 

оцена 

I 1 27       

I 2 28       

I 3 27       

I I 1 25 25 / / / / 5,00 

I I 2 25 25 / / / / 5,00 

I I 3 24 23 1 / / / 4,96 

I I 4 23 23 / / / / 5,00 

I I I 1 28 26 1 2 / / 4,82 

I I I 2 27 25 2 / / / 4,93 

I I I 3 28 26 2 / / / 4,93 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

 

Друго полугодиште 

 

одељење бр.ученика одличних вр.добрих Добрих довољних недовољ. Средња 

оцена 

I 1 27       

I 2 28       

I 3 27       

I I 1 25 25 / / / / 5,00 

I I 2 25 25 / / / / 5,00 

I I 3 24 24 / / / / 5,00 

I I 4 23 23 / / / / 5,00 

I I I 1 28 26 2 / / / 4,93 

I I I 2 27 26 1 / / / 4,96 

I I I 3 28 26 2 / / / 4,93 
 

 

Разред  I  , недељни фонд часова  2 , годишњи фонд часова 72 

Одређени прописани уџбеник и аутори:  “Happy House 1 – 3rd edition “, прва година учења 

(уџбеник и радна свеска, дигитални уџбеник) ауторке Stella Maidment, Lorena Roberts; 

Oxford University Press. 

 

План и програм су у потпуности реализовани у одељењима I-1, I-2, I-3. 

Одржано је укупно 72 часа редовне наставе.  

 

 

 

 

У току године ученици су усмено одговарали и оцењени су описним оценама.  



  

Разред  I 1  

 

Својим радом и талентом истакли су се ученици:  

 

1. Билић Марта 

2. Богосављев Филип 

3. Главић Виктор 

4. Ђукић Петра 

5. Зорић Хелена 

6. Илијин Вук 

7. Караклајић Вук 

8. Младеновић Вук 

9. Младеновић Нора 

10. Недић Ива 

11. Петровић Сава 

12. Сретеновић Огњен 

 

Проблеми у раду: 

 

1. Драгаш Алексеј – незрео, поремећај пажње 

 

Разред  I  2  

 

У раду су се истакли:  

 

1. Вучановић Неда 

2. Гаговић Дуња 

3. Гајчански Вукашин 

4. Дураковић Лена 

5. Ђокић Хелена 

6. Јанковић Нина 

7. Лазић Стефан 

8. Милановић Анка 

9. Петрикић Анђела 

10. Ристивојевић Илија 

11. Сенић Петра 

 

Проблеми у раду: 

 

1. Алитовић Кемал - проблем пажње и концентрације, незрео 

2. Мартић Реља - проблем пажње и концентрације, незрео; дошао из Америке, 

билингвалност, меша језике; досадно тренутно градиво, а не пише ни не чита за 

неки прилагођени програм 

 

 

Изузетно постигнуће: 



  

 

1. Лазић Стефан – дошао из Велике Британије, чита, пише, говори оба језика 

савршено – рађен програм трећег разреда 

 

Разред  I  3  

 

Изванредне резултате у овом одељењу су постигли:  

 

1. Барој Јања 

2. Вила Дуња 

3. Ђукић Богдан 

4. Живковић Немања 

5. Илић Петра 

6. Мажибрада Вук 

7. Мишковић Михаило 

8. Николић Мартина 

9. Поповић Дуња 

10. Пошмуга Јаков 

11. Саббагх Инес 

 

Проблеми у раду: 

 

1. Муртези Теодора – не долази редовно у школу 

2. Николић Матија – деконцентрисан, недисциплинован 

3. Павловић Никола – деконцентрисан, незрео, једе и шета на часу, недисциплинован 

4. Рачић Александар – емотивно незрео, има нападе беса, ради шта хоће 

5. Станић Василије - деконцентрисан, недисциплинован, шета на часу 

 

Због више незрелих ученика и проблема у недисциплини групице дечака, јако је тешко 

радити у овом одељењу. Добра деца не могу да искажу све своје потенцијале и боље 

напредују. 

 

 

26.10.2021. Story: Abracadabra!; Classrooom theatre – обрада 

Часу присуствовале гошће из Мађарске, педагог и директор школе. 

 

 

 

 

Разред  II  , недељни фонд часова  2 , годишњи фонд часова 72 

Одређени прописани уџбеник и аутори:  “Happy House 2 – 3rd edition“, друга година учења 

(уџбеник и радна свеска, дигитални уџбеник) ауторке Stella Maidment, Lorena Roberts; 

Oxford University Press. 

 

План и програм су у потпуности реализовани у одељењима II -1, II-2, II-3, II-4. 



  

Одржано је укупно 71 час редовне наставе у одељењима 2/1 и 2/3 и 73 часа у одељењима 

2/2 и 2/4 због мењања школског календара услед пандемије Ковид 19. 

 

У току године ученици су имали 6 тестова, усмено су одговарали и редовно су им 

прегледане књиге и свеске. 

 

На крају школске године нема ученика са незадовољавајућом оценом. 

 

Разред  II 1  

 

Својим радом и талентом истакли су се ученици:  

 

1. Богуновић Вида 

2. Божанић Богдан 

3. Василијевић Калина 

4. Видић Андреј 

5. Видић Теодора 

6. Габријан Дуња 

7. Добриловић Дуња 

8. Ђорђевић Лазар 

9. Естебан Кира Луциа 

10. Илић Николина 

11. Кривокућа Ана 

12. Лапчевић Огњен 

13. Милић Матија 

14. Милић Урош 

15. Спасојевић Филип 

16. Трифуновић Михаило 

17. Тсиоурвас Лукас 

18. Џудовић Василије 

 

Проблеми у раду: 

 

1. Плазинић Никола – незрео, поремећај пажње, лоша графомоторика 

2. Грујић Ђурађ - лоша графомоторика 

 

Просечна оцена одељења на крају школске године је 5,00. 

 

Разред  II 2  

 

У раду су се истакли:  

 

1. Козакевић Нина 

2. Колак Илија 

3. Крстанић Дамјан 

4. Маринковић Андреа 



  

5. Марјановић Милан 

6. Милинковић Коста 

7. Младеновски Нађа 

8. Пантелић Ирена 

9. Пејчић Константин 

10. Саббагх Виктор Зереаф 

11. Тодоровић Богдан 

12. Тодоровић Ленка 

13. Четник Дуња 

 

Проблеми у раду: 

 

1. Бошковић Дејан - проблем пажње и концентрације, незрео, недисциплинован 

 

Просечна оцена одељења на крају школске године је 5,00. 

 

Разред  II 3 

 

Изванредне резултате у овом одељењу су постигли:  

 

1. Богдановић Вукашин 

2. Гајетић Анђела 

3. Даниловић Павле 

4. Добрић Уна 

5. Каришик Лејла 

6. Маринковић Сава 

7. Милојковић Милица 

8. Митровић Александра 

9. Паскаш Невена 

10. Пашић Николина 

11. Поповић Дуња 

12. Радовановић Матеја 

 

Проблеми у раду: 

 

1.   Милошевић Невена - спора, незрела 

 

Просечна оцена одељења на крају школске године је 5,00. 

 

Разред  II 4  

 

Изванредне резултате у овом одељењу су постигли:  

 

1. Благојевић Михајло 

2. Драшковић Гаврило 

3. Ковачевић Николина 



  

4. Крагић Тара 

5. Марјановић Ива 

6. Омчикус Теодора 

7. Перовић Анђела 

8. Петровић Даница 

9. Поповић Марко 

10. Рељић Анастасија 

11. Рељић Анђела 

12. Ризнић Александар 

13. Славковић Богдан 

14. Стевановић Вељко 

 

 

Нема проблема у раду. 

 

Просечна оцена одељења на крају школске године је 5,00. 

 

 

Разред  III  , недељни фонд часова  2 , годишњи фонд часова 72 

Одређени прописани уџбеник и аутори:  “Super Minds “, трећа година учења (уџбеник и 

радна свеска ) аутора Херберт Пухта, Гинтер Гернгрос и Питер Луис-Џонс; 

Cambridge/Kлетт.  

 

План и програм су у потпуности реализовани у одељењу III-1, III-2 и III-3. Одржано је 72 

часа редовне, 31 час допунске наставе и 31 час додатне наставе. Допунска и додатна настава 

су биле интегрисане у редовне часове – ученицима су давана посебна објашњења и 

материјал потребан за допунски или додатни рад на самим часовима и кроз Гугл учионицу. 

 

У току године ученици су имали четири теста, усмено су одговарали и редовно су им 

прегледане књиге и свеске.  

 

На крају године нема ученика са незадовољавајућом оценом. 

 

Ученици трећег разреда су на часовима енглеског језика правили пројекат "My day" и 

„Banana cake“. Ученици су подстицани да пројекат праве дигитално, као филмове или 

презентације. Њихови радови су изложени у учионици, а дигитални пројекти представљени 

на часу. Правили су и часовнике за увежбавање исказивања времена. 

 

Разред  III 1 

 

Својим радом и талентом истакли су се ученици:  

 

1. Адамовић Илија 

2. Адамовић Павле 

3. Башић Вук 

4. Бркић Филип 



  

5. Вукмировић Андреј 

6. Ђокић Стефан 

7. Eфтимовски Симона 

8. Живановић Лена 

9. Кнежевић Филип 

10. Марјановић Адриана 

11. Полић Нађа 

12. Пирц Лара 

13. Рајић Нина 

14. Раосављевић Ања 

 

Проблеми у раду: 

 

1. Муртези Викторија – спора, не долази редовно у школу 

2. Шмигић Стефан – потпуно незаинтересован, без подршке 

 

Просечна оцена одељења на крају школске године је 4,93. 

 

Разред  III 2 

 

У раду су се истакли:  

 

1. Грчевић Милица 

2. Јанковић Теодора 

3. Јелић Нина 

4. Маринко Мина 

5. Маринковић Дуња 

6. Марјановић Дамјан 

7. Марковић Давид 

8. Маћика Милан 

9. Мијатовић Вук 

10. Милетић Зоран 

11. Мор Дарио 

12. Ускоковић Радован 

13. Ходовић Емилија 

14. Цолић Љубица 

 

Нема проблема у раду. Поједини ученици заборављају прибор и причају на часу, што 

отежава рад. 

 

Просечна оцена одељења на крају школске године је 4,96. 

 

Разред  III 3 

 

Изванредне резултате у овом одељењу су постигли:  

 



  

1. Авулић Дуња 

2. Арсов Марина 

3. Бјеличић Дуња 

4. Гојшина Катарина 

5. Де Цуир Илија Грегору 

6. Живановић Марко 

7. Јовановић Петра 

8. Марковић Милада 

9. Марковић Уна 

10. Милашиновић Коста 

11. Милинковић Филип 

12. Мирјанић Теа 

13. Петровић Матеј 

14. Петровић Христина 

15. Поповић Милутин 

16. Пранић Маша 

17. Путник Матија 

18. Цветковић Миона 

 

Проблеми у раду: 

 

1.   Стојковић Јулија - проблем пажње и концентрације, спора, незрела 

      2.   Хелдрих Мила - спора, нема подршку код куће 

 

Просечна оцена одељења на крају школске године је 4,93. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Разред  II 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски календар је промењен три пута у току школске године због пандемије Ковид-19 

(школска година је трајала до 24.6), што је утицало и на промену плана наставе и 

контролних задатака. 

 

 

Датум теста  Тема  Просечна 

оцена 

18.10.2021. Playroom safari 5,00 

22. 11. 2021. School time 5,00 

24. 12. 2021. I'm hungry! 5,00 

7. 3. 2022. Happy faces 5,00 

8.4. 2022. My house 4,96 

30. 5. 2022. Summertime 4,96 



  

Разред  II 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски календар је промењен три пута у току школске године због пандемије Ковид-19 

(школска година је трајала до 24.6), што је утицало и на промену плана наставе и 

контролних задатака. 

 

Разред  II 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски календар је промењен три пута у току школске године због пандемије Ковид-19 

(школска година је трајала до 24.6), што је утицало и на промену плана наставе и 

контролних задатака. 

 

Разред  II 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум теста  Тема  Просечна 

оцена 

18.10.2021. Playroom safari 5,00 

22. 11. 2021. School time 5,00 

22. 12. 2021. I'm hungry! 4,92 

7. 3. 2022. Happy faces 4,96 

6.4. 2022. My house 5,00 

30. 5. 2022. Summertime 4,80 

Датум теста  Тема  Просечна 

оцена 

18.10.2021. Playroom safari 5,00 

22. 11. 2021. School time 4,96 

24. 12. 2021. I'm hungry! 4,87 

7. 3. 2022. Happy faces 4,79 

8.4. 2022. My house 4,96 

30. 5. 2022. Summertime 5,00 

Датум теста  Тема  Просечна 

оцена 

18.10.2021. Playroom safari 5,00 

22. 11. 2021. School time 5,00 

22. 12. 2021. I'm hungry! 5,00 

7. 3. 2022. Happy faces 5,00 

6.4. 2022. My house 4,96 

30. 5. 2022. Summertime 5,00 



  

Школски календар је промењен три пута у току школске године због пандемије Ковид-19 

(школска година је трајала до 24.6), што је утицало и на промену плана наставе и 

контролних задатака. 

 

Разред  III 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски календар је промењен три пута у току школске године због пандемије Ковид-19 

(школска година је трајала до 24.6), што је утицало и на промену плана наставе и 

контролних задатака. 

 

Разред  III 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски календар је промењен три пута у току школске године због пандемије Ковид-19 

(школска година је трајала до 24.6), што је утицало и на промену плана наставе и 

контролних задатака. 

 

Разред  III 3 

 

Датум теста  Тема  Просечна 

оцена 

17. 11. 2021. There is/are, бројеви до 100 и 

исказивање времена 

4,74 

24. 12. 2021. Animals, matching questions and 

answers 

4,46 

9.3.2022. Fruit, vegetables; Are there any...? 4,79 

1. 6. 2022. She/He has got (blond) hair and (blue) 

eyes; Birthday invitations; Months of 

the year 

4,43 

Датум теста  Тема  Просечна 

оцена 

17. 11. 2021. There is/are, бројеви до 100 и 

исказивање времена 

4,80 

24. 12. 2021. Animals, matching questions and 

answers 

4,30 

9.3.2022. Fruit, vegetables; Are there any...? 4,44 

1. 6. 2022. She/He has got (blond) hair and (blue) 

eyes; Birthday invitations; Months of 

the year 

4,70 

Датум теста  Тема  Просечна 

оцена 

17. 11. 2021. There is/are, бројеви до 100 и 

исказивање времена 

4,79 

24. 12. 2021. Animals, matching questions and 

answers 

4,54 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски календар је промењен три пута у току школске године због пандемије Ковид-19 

(школска година је трајала до 24.6), што је утицало и на промену плана наставе и 

контролних задатака. 

УЏБЕНИЦИ 

 

Разред I:  Happy house 1- 3rd edition – Oxford University Press 

Разред II: Happy House 2 – 3rd edition – Oxford University Press 

Разред III: Super Minds (трећа година учења) - Cambridge/Klett 

 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Огледни/угледни 

час 

Време 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

вођење, остало...) 

Документ у 

установи који 

доказује 

реализацију 

Story: 

Abracadabra!; 

Classrooom theatre 

– обрада 

Часу 

присуствовале 

гошће из 

Мађарске, педагог 

и директор школе.  

26.10.2022. 
Извођење, 

дискусија 

уписано у дневник 

рада 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Септембар 2021 – Јун 2022: 

 

Администратор Гугл учионице – формирала корисничке налоге ученика млађе смене и 

наставника школе. 

9.3.2022. Fruit, vegetables; Are there any...? 4,44 

1. 6. 2022. She/He has got (blond) hair and (blue) 

eyes; Birthday invitations; Months of 

the year 

4,68 



  

 

Jун 2020: 

 

Члан Школске комисије за приговоре. 

 

Током школске године:  

 

Администрирање сајта и фејсбука школе: 

 

И ове године сам администрирала сајт, а фејсбук школе је у највећој мери преузела 

учитељица Далиборка Вукас . Колеге су постале много професионалније и пратиле сва 

дешавања и успехе својих ученика и уредно достављале материјал. Пратећи статистику 

посета сајта и Фејсбука, приметила сам значајно већи број посетилаца Фејсбук стране и 

одлучила да само важне информације стављам на сајт. Број пратилаца наше Фејсбук стране 

је прешао 2700 и тиме ушао у статистику Фејсбук страница са великим бројем пратилаца. 

На крају школске године смо кренули са редизајном сајта школе. 

 

Као члан Комисије за набавку потребне компјутерске опреме за школу, учествовала сам у 

избору и доношењу одлука о потребној опреми. Више пута сам детектовала и отклонила 

проблеме у раду уређаја. 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Стручно усавршавање: 

 

Стручно усавршавање у установи 

Назив стручног усавршавања 

Ниво 

(стручно 

веће, наст. 

веће и друго) 

Време 

Начин 

учествова

ња 

(присуств

о, 

излагање, 

ауторство

, вођење, 

остало...) 

Документ у 

установи који 

доказује 

реализацију 

Број 

бодо

ва 

 

1. 

„Сарадња породице и школе 

код деце са проблемом пажње и 

понашања“ 

Наставничко 

веће 

20.10.2021. присуство Записник са 

Наставничког већа 
1 

 
2. 

„Родна равноправност“ Наставничко 

веће 

12.4.2022. присуство Записник са 

Наставничког већа 
2 

 
3. 

 Онлајн стручно 

предавање:„Moodle као 

наставно средство“ 

Стручно веће 24.2.2022. присуство Потврда Удружења     

биолога Крушевац 
2 



  

 
4. 

 Онлајн вебинар: „Наставни 

материјали у инклузивном 

одељењу“ 

Стручно веће 

Март 2022. присуство 
Потврда Бигз 

школство 
1 

 
5. 

 Онлајн стручно предавање:„3Д 

технологија у вртићима, 

основним и средњим школама“ 

Стручно веће 20.1.2022. присуство Потврда Стем 

зборнице 
2 

 
6. 

Онлајн вебинар: Формативно 

оцењивање: методе, технике и 

инструменти 

Стручно веће 2. 2. 2022. присуство Потврда Клетт 

2 

 

7. 

Администратор сајта, уредник Наставничко 

веће 

1.9.2021-

31.8.2022. 

Израда и 

ажурирањ

е сајта и 

фејсбука  

установе, 

прилаже 

текстове и 

фотограф

ије на 

школски 

сајт и 

Фејсбук 

Текстови и 

фотографије на 

школском сајту и 

фејсбуку 

36 

 

8. 

Администратор Гугл учионице Наставничко 

веће 

1.9.2021-

31.8.2022. 

Израда и 

администр

ација Гугл 

учионице, 

ажурирањ

е података 

Гугл учионица 

36 

 

9. 

Story: Abracadabra!; Classrooom 

theatre – обрада 

Часу присуствовале гошће из 

Мађарске, педагог и директор 

школе. 

Стручно веће 26.10.2021. Вођење запис у е- дневнику  

8 

УКУПНО ОСТВАРЕНО БОДОВА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ: 100 

 

Стручно усавршавање ван установе 



  

Назив стручног усавршавања 

К
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

ја
 (

К
1

, 
К

2
 К

3
, 

К
4

) 

П
р

и
о

р
и

т
ет

 

Време 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде 

/уверења и ко 

га је издао 

Број 

бодов

а 

С
т
р

у
ч

н
о

 

у
са

в
р

ш
а

в
а

њ
е 

в
а

н
 

у
ст

а
н

о
в

е 

1. 

„Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном 

испиту у основном 

образовању“ 

К2 П1 14.6.2021. 

Учешће 

(онлајн) 

уверење 8 

УКУПНО ОСТВАРЕНО БОДОВА (САТИ) СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ: 8 

 

 

 

Што се тиче усавршавања, планирала сам више семинара ове године, али понуда 

акредитованих семинара енглеског језика је приметно све оскуднија – готово да нам нису 

понуђене никакве алтернативе за усавршавање. Дата је предност семинарима који прате 

реформу школства. 

 

Све што је планирано за школску годину 2021-2022. је и остварено. 

 

Проблем у реализацији плана и програма наставе је био евидентан током пандемије 

КОВИД-19. Пуно ученика је било болесно или у изолацији. Последице две претходне 

године специфичног рада под пандемијом су приметне у социјализацији и усвојености 

градива. Има пуно деце која и даље мешају слова ћирилице и латинице, што отежава процес 

писања страног језика. 

 

Целе ове школске године сам била задужена за администрирање сајта и уредништво 

фејсбука и све је протекло у најбољем реду. Остварена је боља сарадња са наставницима 

старије смене и бележено је много више наставних и ваннаставних активности, што је 

допринело бољем успеху у настави и на такмичењима и прави је маркетиншки потез за 

бољи рејтинг школе.  

 

Била сам доста ангажована и на ИТ проблематици, набавци и одржавању ИТ опреме школе. 

У ИТ компанији „Enon solutions“ сам током читаве школске године похађала праксу – учила 

тестирање софтвера. Кад се заврши редизајн сајта, тестираћу целокупни завршни пројекат. 

Превише широка палета радних задатака је довело до великог преоптерећења и 

немогућности да се свим аспектима подједнако квалитетно посветим. Почела је да трпи 

администрација, тако да ћу следеће школске године гледати да ми настава и администрација 

буду приоритет. 

Датум предаје извештаја:                                                              Потпис  наставника: 

28.6.2022.                                     

                              Татјана Вујиновић 



  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИЛА 

ЗА КРАЈ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА  ШКОЛСКЕ2021/22. ГОДИНЕ 

 

Наставу из наставног предмета италијански језик  реализује Бисерка Станишић  у 

следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ ГОДИШЊИ ФОНД НЕДЕЉНИ ФОНД 

V V1 72 2  
V2 72 2  
V3 72 2 

VI VI2 72 2 

VII VII1 72 2  
VII2 72 2  
VII3 72 2 

VIII VIII1 72 2  
VIII2 72 2  
VIII3 72 2 

Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Настава је реалиѕована по првом и другом моделу наставе.  

Часови он лине су реалиѕовани преко гоогле меета. Наставни план и програм је у 

потпуности реалиѕован у свим одењељима. 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне 

наставе 
Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 
Додатног 

рада 
Припремне 

наставе 

V1 73 0 
 

30 
 

V2 69 3 
 

30 
 

V3 72 0 
 

30 
 

VI2 71 1 
 

30 
 

VII1 73 0 
 

30 
 

VII2 71 1 
 

30 
 

VII3 72 0 
 

30 
 

VIII1 64 4 
 

20 
 

VIII2 67 1 
 

20 
 

VIII3 67 1 
 

20 
 

Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  
 

 

 



  

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

V1 26 4.12 

V2 24 4.58 

V3 24 4.04 

VI2 19 3.63 

VII1 27 3.78 

VII2 27 3.52 

VII3 29 3.46 

VIII1 22 3.30 

VIII2 22 3.86 

VIII3 26 4.15 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 
 

Опис табеле са успехом ученика (анализа успеха ученика по одељењима и 

разредима), мере за унапређивање образовно васпитног рада. 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација наставе 

VIII3 1 ИОП  1 
 

 
1 ИОП  2 

 

Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Све планиране писмене провере су реалиѕоване. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

 
одељење 

Бр. ученика са 

наградама 
НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

VIII1 
 

4 2 
    

VIII2 
 

1 1 
    

VIII3 
 

2 2 2 1 
  

 

 

 

 

 



  

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Нису реалиѕовани угледни часови ѕбог преласка на други начин органиѕације рада. 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Уписати ваннаставне активности, датум реализације, број ученика, коментар. 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Желим да унапредим спајаје разних перферних уређаја са рачунарима у краћем временском 

року јер губим много времемана. треба да унапредим организацију часова кадо је једна 

група у учионици а друга прати рад од куће и да побољшам ангажованост ученика. 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                  Потпис  наставника: 

28. 06.2022.                                                                                          Бисерка Станишић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК ЗА 

ШКОЛСКУ 2021-22. ГОДИНУ 

 

Наставу из наставног предмета Италијански језик  реализује нставник Бојана  Бабић у 

следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

6. 6-1 72 2 

6. 6-3 72 2 

6. 6-4 72 2 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Стекла сам утисак да ученици воле италијаски и да им је сам предмет занимљив. Лично се 

трудим да не часови не буду монотони, већ смењујем активности, тако да имамо и игре, 

квизове, кратке видее. План и програм је 95% остварен, проценила сам да је неке ствари са 

краја курса за 6.разред боље одрадити почетком 7, јер је концентрација већ била на ниском 

нивоу. 



  

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

6-1 73 / 9 / / 

6-3 72 / 9 / / 

 73 / 9 / / 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

6-1 22 4,05 

6-3 24 3,79 

6-4 23 3,65 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

Има простора да заједничким напорима побољшамо просек, а пре свега знање код неких 

ученика. Рекла бих да су просеци прилично уједначени и у оквиру су врлодоброг успеха. 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Занимају ме семинари који се баве УСКО мојим предметом, дакле италијанским језиком. 

Волела бих да похађам курсеве на тему: Како мотивисати ученике за учење италијанског 

језика кроз музику и културу уопште? Како саставити добар тест за верификацију 

успеха/такмичење/квиз? 

 

Наравно, сматрам да увек могу боље од онога што сам као наставник показала и трудићу се 

да буде тако. 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                           Потпис  наставника: 

30.6.2022.                                                                                                        Бојана Бабић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА 

ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 2021/22.  ГОДИНЕ 

 

 

 

Наставу из наставног предмета биологија реализује Александар Пешић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

Пети V-1, 2, 3 72 2 

Шести VI-1, 2, 3, 4 72 2 

Седми VII-1 72 2 

Осми VIII-1, 2, 3 68 2 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Реализовано 99% од планираних часова. Епидемија корона вируса и сами проблеми са 

истом на самом почетку године утицали су на то да проценат не буде 100%. 

Додатном раду присуствовао већи број ученика, нарочито у времену такмичења, 

спорадично мали број ученика на допунској настави. 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

V-1 70 2 31 28 0 

V-2 72 0 31 28 0 

V-3 72 0 31 28 0 

VI-1 70 2 31 28 0 

VI-2 71 1 31 28 0 

VI-3 67 5 31 28 0 

VI-4 69 3 31 28 0 

VII-1 73 0 31 28 0 

VIII-1 67 1 31 28 4 

VIII-2 68 0 31 28 4 

VIII-3 68 0 31 28 4 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

 

 

 

 

 



  

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

V-1 26 4.38 

V-2 24 4.79 

V-3 24 4.25 

VI-1 22 4.23 

VI-2 19 4.16 

VI-3 24 4.08 

VI-4 23 3.91 

VII-1 28 4.04 

VIII-1 22 4.23 

VIII-2 22 4.64 

VIII-3 26 4.65 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

Сви ученици колективно показали врло добар успех, сем ученика одељења V-2 који су 

били изузетни!  

Одличан ученик и залагање примећено је и код ученика завршних разреда, нарочито 

одељења 2 и 3. 

 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

V-3 1 ИОП1 Одабир задатака 

затвореног типа, 

увећан фонт 

VI-1 1 ИОП2 Одабир задатака 

затвореног типа. 

Увећан фонт 

VIII-1 1 ИОП1 Одабир задатака 

затвореног типа 

VIII-3 3 ИОП1, 2 Одабир задатака 

затвореног типа, 

увећан фонт 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Писмена провера знања обавњена у складу са планом и програмом, у глобалу мали број 

недовољно оцењених. Највише је било добрих и врлодобрих те ће се у будућности већа 

пажња усмерити управо таквим ученицима.. 

 



  

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика 

са наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

V-2 2 2 2 2 /   

V-3 1 1 1 1 /   

VIII-2 1 1 1 1 1   

 

 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

Угледни 22.10.2021. Ана Лукић/дир. 

Огледни 27.05.2022. Студенти БФ 

 

 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

Ваннаставне активности реализоване у оквиру изборног предмета Чувари природе.  

 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Остварена је већина планираних активности.  

Требало би повећати број петнаестоминутних тестова, као и број оцена глобално. 

Добро би дошао и нешто виши број огледних часова уз чешће коришћење 

демонстративно-илустративних метода. 

Мере за унапређење наставе би биле повећана самосталност ученика у раду путем више 

семинарских радова и рад на побољшању презентације истих.  

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                        Потпис  наставника: 

30.6.2022.                                                                     Александар Пешић 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА 



  

ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 2021/22.  ГОДИНЕ 

 

 

 

Наставу из наставног предмета Биологија  реализује Ранко Радовић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

Седми VII2, VII3 72 2 

    

    

    
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Реализовано 100 посто од планираних часова. Ученици показали највише интересовања за 

лекције које се односе на грађу и функционисање људског тела, на тематику блиску 

медицини. Слаба посећеност допунске настава и интензивна посећеност додатне наставе 

пред почетак такмичења. 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

VII2 73 0 17 17 0 

VII3 73 0 18 18 0 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

VII2 28 4.21 

VII3 29 3.97 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

Ученици показали колективно врло добар успех, у будућности се можда посветити мало 

више ученицима са слабијим успехом. 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

VII2 1 ИОП1 Одабир задатака 

затвореног типа 

    
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 



  

 

Писмена провера знања обавњена у складу са планом, ученици генерално више воле 

усмено одговарање. 

 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика са 

наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

VII2 2 2      

VII3 2 2      

 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

1 7.02.2022. Тања Дивнић 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

Ваннаставне активности реализоване у виду додатне наставе (биолошке секције).  

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Остварена је већина планираних активности. Мере за унапређење наставе би биле 

повећана самосталност ученика у раду путем више семинарских радова и рад на 

побољшању презентације истих. У будућности повећати број петнаестоминутних тестова. 

 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                Потпис  наставника: 

30.6.2022.                                                                                               Ранко Радовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА Историја 



  

ЗА КРАЈ другог полугодишта ШКОЛСКЕ2021.-22.ГОДИНЕ 

 

 

 

Наставу из наставног предмета Историја   реализује Александра Митровић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

НЕДЕЉНИ ФОНД 

5 1,3 36 1 

6 1,2,4 72 2 

7 1,2,3 72 2 

8 1,2,3 68 2 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА/ПЛАНА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

 

Наставни план и програм је реализован у потпуности . Један број часова је реализован 

непосредно у учионици, а један део преко платформе google учионица. Ученици су били 

мање мотивисани за рад него претходних школских година. То је последица специфичности 

предмета где се инсистира на памћењу великог броја података , а ученици нажалост немају 

више стрпљења за такав начин ангажовањаЈедан део градива је био обрађен са мањим 

бројем часова јер је услед специфчне наставе на даљину био прилагођен наставни план. 

Ученицима је редовно достављан материјал за рад преко google учионице тако да су сви 

могли да се припремају за часове и на овај начин . Часови допунске и додатне наставе су 

државни по потреби , некад online , некада директно у учионици ( углавном пред крај 

класификационих периода ). Часови припремне наставе за ученике осмог разреда су 

државни у уобичајеном обиму. 

 

 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

5-1,3 36 / 12 / / 

6-1,2,4 72 / 12 12  

7-1,2,3 72 / 12 12  

8-1,2,3 68 /  12 12 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

 

 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 



  

 
одељење бр.ученика одличних вр.добрих добрих довољних недовољ. Средња 

оцена 

5-1 26 11 7 8   4.12 

5-3 20 8 5 5 6  3,62 

6-1 22 7 6 5 4  3.81 

6-2 19 6 7 4 2  3.89 

6-4 23 8 4 5 6  3.61 

7-1 28 11 5 7 5  3.79 

7-2 28 8 8 7 5  3.68 

7-3 29 12 5 8 4  3.86 

8-1 22 7 6 7 2  3.82 

8-2 22 11 8 2 1  4.32 

8-3 26 17 5 3 1  4.46 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

Ученици су остварили добар успех . Просечне оцене одељења су ниже у односу на 

прошлу школску годину . То је последица специфичних услова у прошлој школској 

години –  где било је више часова утврђивања градива у мањим групама ученика, а 

оцењивала се и активност ученика у настави на даљину.  

Ове школске годие је било више непосредног рада у школи, чешћих писмених провера  

и усменог одговарања што је захтевало више ангажовања него прошле школске 

године. 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

5-3  1 1  

6-1 1 1  

7-2 1 1  

8-1 1 1  

8-3 3 1 2 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Писмене провере знања су организоване у складу са предвиђеним планом и програмом 

рада. Све писмене провере знања су реализоване непосредно у школи , а други облици 

писмене провере- домаћи задаци уносили су се у дневник као  активност ученика. 

 

УЏБЕНИЦИ 

Ученици 5. разреда користили су уџбеник издавачке куће „Нови Логос“ 

Ученици 6,7и 8. разреда користе уџбеник издавачке куће „Герундијум“ 

 

 



  

 

ТАКМИЧЕЊА 

Ове школске године ученици су учествовали на општинском и окружном – градском 

такмичењу из историје . Општинско такмичење је организовано 12. марта , а окружно 

10.4.2022. Запажене резултате су постигли : Лука Пешић и Андрија Петричевић 8/1 . 

Хана Денић 8/3, Душан Пилиповић 6/2  

 
 

одељење 

Бр. ученика са 

наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

6-2 1 1 2     

8-1 1 1 1     

8-1 1 1 1     

 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Ове школске године одржан је један угледни часу у 8/3 24.3.2022. године са темом 

Знамените жене на почетку 20.в. Часу су присуствовале психолог и педагог школе . 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни доказ 

Знамените жене 

на почетку 2о.в. –

у Првом светском 

рату  

24.3.2022. Психолог и 

педагог школе – 

Смиљана 

Вујадиновић и 

Тања Дивнић  

Припрема часа 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

У овој школској години организована је радионица за ученике 6/1  - посета Галерији 

„Капетанија“ на Кеју и предавање проф. Бранке Милутиновић 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Ове школске године настава се углавном организовала непосредно у учионици. То је 

свакако напредак у односу на прошлу школску годину , али су се последице рада у прошлој 

школској години осетиле кроз мање интересовање и ангажовање ученика у односу на 

претходне школске године. Нажалост историја је предмет који захтева више временског 

ангажовања приликом учења , а деца имају све мање стрпљења. Ученицима је редовно качен 

материјал у Гугл учионици тако да су могли да се лакше припремају за часове. Нисмо 

организовали више ваннаставних активности што је била прилика да појачамо 

интересовање код ученика , као и успех . 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                Потпис  наставника: 

30.6.2022.                                                                                      Александра Митровић  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЈА 



  

ЗА КРАЈ  школске године ШКОЛСКЕ 2021/22 ГОДИНЕ 

 

Наставу из наставног предмета географија  реализује Сања Николић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

V 1,2,3 36 1 

VI 1,2,3,4 72 2 

VII 1,2,3 72 2 

VIII 1,2,3 72 2 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Сви часови редовне, додатне и  допунске наставе су реализовани без већих проблема 

и одступања. У току школске године два пута се прелазило на наставу на даљину, 

једном у првом и једном у другом полугодишту, када се радило по групама као и 

прошле школске године.  

Последње две недеље за ученике осмог разреда, организована је припремна настава 

за полагање завршног испита.  

Ове године, после једногодишње паузе, због епидемије Ковида – 19, одржана су 

такмичења из географије. Ученици су на општинском показали одличне резултате и 

сви су освојили дипломе: четири трећа  и два друга места. 

 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

6/1 71 -1 6 6  

6/2 72  5 5  

6/3 73  6 7  

6/4 73  6 5  

7/1 72  6 6  

7/2 72  6 5  

7/3 72  6 6  

8/1 68  4 8 6  

8/2 68   1 6   

8/3 68   1 6 

      
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 



  

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

6/1 22 4.50 

6/2 19 4.11 

6/3 24 4.12 

6/4 23 3.65 

7/1 28 4.07 

7/2 28 4.07 

7/3 29 4.31 

8/1 22 4.05 

8/2 22 4.18 

8/3 26 4.42 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

Опис табеле са успехом ученика (анализа успеха ученика по одељењима и 

разредима), мере за унапређивање образовно васпитног рада. 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

6/1 1 ИОП 2  

6/3 1 ИОП 1  

7/2 1 ИОП 1  

8/1 1 ИОП 1   

8/3 3 ИОП 1 ИОП 2  
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради1 ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

Сара Серда 6/1 ИОП 2 

Лука Личанин 6/3 ИОП 1 

Василије Крстић 7/2 ИОП 1 

Дуња Ђорђевић 8/1 ИОП 1 

Јованис Симеонидес 8/3 ИОП 1 

Јован Џелетовић 8/3 ИОП 1 

Теодора Чаламаћ 8/3 ИОП 2 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Све контролне вежбе, реализоване су у првом полугодишту. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика са 

наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

7/2 1  1     

7/3 2  2     

8/1 2  2 2    

8/2 1  1     

 



  

Учешће на општинском такмичењу: 

 

Лука Пешић 8/1 друго место 

Андрија Петричевић 8/1 друго место 

 

Павле Ђармати 7/2  треће место 

Огњен Јечменица 7/2 треће место 

Настја Симић 7/3 треће место 

Лука Милашиновић 8/1 треће место 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Уписати број огледних/угледних часова, датум реализације, присутне чланове, као и 

доказ о реализацији 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

/ / / 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

/ 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Семинар и родној равноправности- разлике међу половима у образовању. 

 

Учешће у комисији на Државном такмичењу талентованих ученика при 

Регионалном центру за таленте 28.05.2022. 

 

Датум предаје извештаја:                                                                           Потпис  наставника: 

4.06. 2022.                                                                                                      Сања Николић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЈА 



  

ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 2021/22 ГОДИНЕ 

Наставу из наставног предмета географија  реализује Јелена Реџић у следећим разредима 

и одељењима са фондом часова: 3 часа  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ ГОДИШЊИ ФОНД НЕДЕЉНИ ФОНД 

пети 1 36 1 

пети 2 36 1 

пети 3 36 1 

Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА/ПЛАНА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

 

План и програм за пети разред је у потпуности реализован. Због болести наставника у 

месецу октобру изгубљена су два часа, један је касије надокнађен путем Гугл мита. У 

одређеним периодима током школске године, услед епидемиолошке ситуације и посебног 

програма рада по коме је настава организована посебним правилником, један број часова 

одржан је путем Гугл мита (током наставе на даљину) док су током комбиноване наставе 

ученици који су остајали код куће добијали материјал путем Гугл учионице. 

Допунска настава је реализована периодично, према потребама ученика. На допунску 

наставу долазили су они ученици који су у неком тренутку осећали потребу за додатном 

подршком у учењу, како слабији, тако и ученици са бољим успехом који су желели да 

поправе своје оцене. Ученици су на време обавештавани о терминима, како на часу у школи 

тако и путем Гугл учионице.  

Ученицима који су показивали веће интересовање пригодни материјали (видео материјали, 

линкови, образовне игрице и сл.) постављани су на образовни блог наставника „Географија 

која се воли“ и на Гугл учионицу. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

5/1 35 1 4 / / 

5/2 35 1 4 / / 

5/3 35 1 4 / / 

Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 



  

 

одељење бр.ученика одличних вр.добрих добрих довољних недовољ. Средња 

оцена 

5/1 26 11 10 4 1 / 4,19 

5/2 24 18 2 4 / / 4,58 

5/3 24 9 6 5 4 / 3,83 

Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

Успех ученика је на очекиваном нивоу.  

У одељењу 5/1 има 26 ученика, од тога 11 ученика је са одличним успехом, 10 са врло 

добрим, 4 ученика са добрим успехом и 1 ученик са довољним успехом. Нема ученика са 

недовољним успехом. 

Одељење 5/2 има 24 ученика и најбољи успех од свих петих разреда. Са одличним успехом 

је чак 18 ученика, са врло добрим 2, добар успех има 4 ученика. Нема недовољних оцена. 

У одељењу 5/3 има 24 ученика, од тога 9 ученика је са одличним успехом, 6 са врло добрим, 

5 ученика са добрим успехом и 4 ученика са довољним успехом. Нема ученика са 

недовољним успехом. 

 

Мере за унапређење успеха: 

1. Инсистирати на редовном учењу и редовној изради задатака 

2. Инсистирати да слабији ученици редовније долазе на допунску наставу 

3. Чешће понављати старо градиво ради лакшег повезивања са новим 

4. Исистирати на корелацији са другим предметима када је то могуће 

5. У случају наставе на даљину или комбиноване наставе инистирати да ученици редовно 

прате Гугл учионицу и редовно извршавају своје обавезе 

6. Мотивисати ученике применом и израдом различитих очигледних средстава (макета, 

рељефа, карти) 

7. Мотивисати ученике применом корисних и занимљивих дигиталних садржаја и алата 

 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

5/3 1 ИОП 1  

    

    

Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 



  

 

Реализоване су све планиране провере знања. Ученици су наставу у одређеним периодима 

током школске године похађали према комбинованом моделу са 2 групе ученика (А и Б - 

до 15 ученика у групи) на часовима од по 30 минута, па су и писане провере биле 

прилагођене томе. Група А и група Б радиле су тест данима када су наставу похађали у 

школи. 

 

УЏБЕНИЦИ 

Географија - Уџбеник за 5. разред основне школе, Клет, 2019.година,  

аутори: Винко Ковачевић, Сања Топаловић  

 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

 

одељење 

Бр. ученика са 

наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

/ / / / / / / / 

 

Српско географско друштво не организује такмичења из географије се за пети разред. 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Није било планираних па ни реализованих огледних/угледних часова. 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни доказ 

/ / / / 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Није било планираних и реализованих ваннаставних активности из географије у петом 

разреду. 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Током школске 2020/21 године остварене су све планиране активности.  

 

 

 

Мере за унапређење наставе геогарфије: 



  

1.Унапређење квалитета наставе употребом ИКТ, набавком опреме и развијањем 

дигиталних компетенција наставника и ученика 

2. Унапређење квалитета наставе употребом, набавком и израдом наставних средстава 

(рељефи, модели, макете и карте) 

3. Праћење похађања допунске и додатне наставе, информисање ученика о терминима, 

родитеље и одељењске старешине о редовности. 

4. Праћење примене ИОП-а, редовно анализирање ефеката и кориговање у континуитету у 

складу са напредовањем ученика. 

5. Одржавање контакта са родитељима путем родитељских састанака или отворених врата, 

и обавештавње о успеху и дисциплини, као и о другим дешавањима везаним за одељење. 

6. Остваривање неопходне сарадње са педагошко-психолошком службом у циљу 

изналажења што ефикаснијих начина за побољшање резултата васпитно-образовног рада.  

7. Сарадња са локалном заједницом у виду укључивања у различите пројектне активности, 

локалне акције, кроз културне манифестације, предавања, радионице, конкурсе, посете. 

8. На часовима разредног старешине обавезно прочитати Правилник о дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика. 

 

Стручно усавршавање (области које желим да унапредим): 

1. Дигиталне компетенције ученика и наставника  употреба информационо-

комуникационих технологијау реализацији образовно васпитног процеса 

2. Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 

3. Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције 

насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања 

 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                           Потпис  наставника: 

30.6.2022.                                                                                                        Јелена Реџић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА 



  

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

ЗА КРАЈ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ  2021/22. ГОДИНЕ 

 

 

Наставу из наставног предмета Техника и технологија  реализује Војновић Александра 

у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

5.разред -1;-2;-3              72               2 

6.разред -1;-2;-3;-4              72               2 

8.разред -1;-2;-3              68                2 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Наставни план и програм у свим разрединим одељењима 5.,6. и 8. разреда реализован 

у потпуности. Реализација је остварена преко обраде наставних јединица предвиђених 

планом и програмом наставе и учења,кроз домаће задатке,практичан рад,рад у 

паровима и групама,различитим активностима ученика на часовима,израду есеја на 

задате теме појединих наставних садржаја. Садржаји  наставних јединица кроз 

материјале, видео-записе и сл., као  и задаци за рад код куће, ученицима су 

прослеђивани и у Гугл учионицу,где су ученици ,који су одсутни са наставве,а и сви 

остали који нису могли да испрате на часу, да се подсете и у потпуности савладају 

наставне садржаје. На овај начин је повећана и сарадња наставник и ученик кроз он 

лајн комуникацију. Ученици су имали и продужене рокове за израду својих 

задатака,кроз израду есеја, практичних радова и сл., те се на тај начин развијала и 

њихова дигитална компентенција. Ученици су били мотивисани за рад и већина је 

своје задатке слала у року,те активно и на овај начин успоставила сарадњу са 

наставником,што ће бити позитивна пракса и убудуће. 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

5-1 72 / / / / 

5-2 72 / / / / 

5-3 72 / / / / 

6-1 72 / / / / 

6-2 72 / / / / 

6-3 72 / / / / 

6-4 72 / / / / 

8-1 70 / / / / 

8-2 72 / / / / 

8-3 68 / / / / 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 



  

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

5-1 13 4,61 

5-2 12 4,91 

5-3 12 4,30 

6-1 11 4,73 

6-2 9 4,44 

6-3 12 4,83 

6-4 12 4,50 

8-1 11 4,91 

8-2 10 5,00 

8-3 13 4,92 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

 Посматрајући табелу може се закључити да су ученици скоро у свим одељењима у 

потпуности савладали садржаје наставе и учења. За наредни период у новој школској 

години ставити већи акценат на савладавање теоретских знања, где су ученици 

показали нешто слабије постигнуће. Ученици су у истраживачком раду кроз писања 

есеја и примену дигиталних технологија,као и практичном раду показали изузетну 

креативисаност и мотивисаност за рад. 

 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

5-1;-2-3 0 0 0 

6-1;-2;-3;-4 0 0 0 

8-1;-2;-3 0 0 0 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

За овај наставни предмет,Техника и технологија,нема планираних писмених провера 

знања. Ради увида наставнику у постигнуће ученика и савладаности наставних 

садржаја појединих тема ,дају се 15 мин провере знања. 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика са 

наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

5-2  1 1 / / / / 1 

5-3  1 1 / / / / 1 

6-1  1 1 / / / / 1 

8-1  1 1 / / / / 1 

8-2  1 1 / / / / 1 

8-3  1 1 / / / / 1 

 



  

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Уписати број огледних/угледних часова, датум реализације, присутне чланове, као и 

доказ о реализацији 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни 

Моделовање 

електричних 

машина и уређаја 

„Теслин 

трансформатор“ 

23.3.2022. Марија Паројчић 

наставник физике 

Гордана Ракић 

Наставник хемије 

 

 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

1. 

6.4. Ученице Лара Кујовић и Софија Илин 6-1 и Марјана Марић и Ива Дивовић са својим 

радовима „Наша школа са соларним панелима“ и „Кућице за птице,учестовале на изложби 

„Караван за климу“ по покровитељством Општине Земун - Канцеларије за младе и 

Француског научног института. 

 

2.Организација годишње изложбе практичних радова ученика од 5.-8. разреда у холу школе 

. Учешће су имали и ученици секције. Представљени су радови ученика из : Креативног 

моделарства, Заштите животне средине, Урбанизма, Ентеријера, Машина и уређаја у 

грађевинарству , Машинска техника и примена метала, . 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Остварени су сви исходи наставе и учења у свим разредним одељењима код већине ученика. 

Ученици показали изузетну мотивисаност и успех у раду у истраживачком раду кроз есеје 

на задате теме које су везане за наставне садржаје који су били обрађивани. Такође ,велику 

мотивисаност ,креативност показали кроз израду практичних задатака ,израдом макета и 

модела,што се може видети кроз поставку изложбених експоната у холу школе за крај 

школске године. Остварили вискок степен дигиталних компентенција кроз рад у Гугл 

учионици и за време он лајн наставе,чиме је учињен велики корак у новом начину 

реализовања наставе-хибридној настави. Али по мишљењу наставника, може се порадити 

много више на теоретским знањима која су морала бити усвојена.Требала се посветити 

пажња на чешћим 15-мин. тестовима ,после сваке наставне јединице и теме. Више је пажња 

дата на усмено испитивање кроз одбране практичних радова,али ученици нису довољно 

добро схватили намеру наставника,да кроз ту одбрану морају да покажу своје стечено 

функционално знање из појединих области. Једино се ту издвајају ученици 8. –мих разреда., 



  

који су кроз практичне радове и вежбе из области :Струјних кола,електроинсталавионих 

материјала и сам Пројектни задата „ Електрична украсна лампа“ ,показали висок степен 

функционалног знања.  

 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                  Потпис  наставника: 

27.6.2022.                                                      

                                                                                                             Александра Војновић 

 

.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА 

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

ЗА КРАЈ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ  2021/22 ГОДИНЕ 

 

 

Наставу из наставног предмета Техника и технологија  реализује Јована Џолић у 

следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 



  

5.разред -1;-2;-3              72               2 

7.разред -1;-2;-3              72                2 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Наставни план и програм у свим разрединим одељењима 5. и 7. разреда реализован у 

потпуности. Реализација је остварена преко обраде наставних јединица предвиђених 

планом и програмом наставе и учења,кроз домаће задатке,практичан рад,рад у паровима и 

групама,различитим активностима ученика на часовима,израду есеја на задате теме 

појединих наставних садржаја. Садржаји  наставних јединица кроз материјале,видео записе 

и сл., као  и задаци за рад код куће, ученицима су прослеђивани и у Гугл учионицу,где су 

ученици ,који су одсутни са наставве,а и сви остали који нису могли да испрате на часу,да 

се подсете и у потпуности савладају наставне садржаје. На овај начин је повећана и сарадња 

наставник и ученик кроз он лајн комуникацију. Ученици су имали и продужене рокове за 

израду својих задатака,кроз израду есеја, практичних радова и сл.,те се на тај начин 

развијала и њихова дигитална компентенција. Ученици су били мотивисани за рад и већина 

је своје задатке слала у року,те активно и на овај начин успоставила сарадњу са 

наставником,што ће бити позитивна пракса и у будуће. 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

5-1 72 / / / / 

5-2 72 / / / / 

5-3 72 / / / / 

7-1 72 / / / / 

7-2 72 / / / / 

7-3 72 / / / / 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

5-1 13 4,07 

5-2 12 4,58 

5-3 12 4,25 

7-1 15 4,40 

7-2 13 3,84 

7-3 15 4,46 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 



  

 Посматрајући табелу може се закључити да су ученици скоро у свим одељењима у 

већој мери савладали садржаје наставе и учења. За наредни период у новој школској 

години ставити већи акценат на савладавање теоретских знања,где су ученици 

показали нешто слабије постигнуће.Ученици су у истраживачком раду кроз писања 

есеја и примену дигиталних технологија,као и практичном раду показали изузетну 

креативисаност и мотивисаност за рад. 

 

 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

5-1;-2-3 0 0 0 

7-1;-2;-3 0 0 0 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

За овај наставни предмет,Техника и технологија,нема планираних писмених провера 

знања. Ради увида наставнику у постигнуће ученика и савладаности наставних садржаја 

појединих тема ,дају се 15 мин провере знања. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика 

са наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

5-1  1 1 / / / / 1 

5-3  1 1 / / / / 1 

7-3  1 1 / / / / 1 

 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Угледни и огледни часови нису реализовани због неусаглашености распореда и 

епидемиолошких мера. 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

1. Организација годишње изложбе практичних радова ученика од 5.-8. разреда у холу 

школе . Учешће су имали и ученици секције. Представљени су радови ученика из : 

Креативног моделарства,Заштите животне средине, Урбанизма, Ентеријера, 

Машина и уређаја у грађевинарству , Машинска техника и примена метала, 

Папирно моделарсво. На изложби су приказани веома креативни и успешни радови 

ученика. 

 



  

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Остварени су сви исходи наставе и учења у свим разредним одељењима код већине ученика. 

Ученици показали изузетну мотивисаност и успех у раду у истраживачком раду кроз есеје 

на задате теме које су везане за наставне садржаје који су били обрађивани. Такође ,велику 

мотивисаност ,креативност показали кроз израду практичних задатака ,израдом макета и 

модела,што се може видети кроз поставку изложбених експоната у холу школе за крај 

школске године. Остварили вискок степен дигиталних компентенција кроз рад у Гугл 

учионици и за време он лајн наставе,чиме је учињен велики корак у новом начину 

реализовања наставе-хибридној настави. Али по мишљењу наставника, може се порадити 

много више на теоретским знањима која су морала бити усвојена. Са ученицима седмих 

разреда су рађене 15-минутне провере знања.  Више је пажња дата на усмено испитивање 

кроз одбране практичних радова,али ученици нису довољно добро схватили намеру 

наставника,да кроз ту одбрану морају да покажу своје стечено функционално знање из 

појединих области.  

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                        Потпис  наставника: 

05.07.2022.                                                      

                                                                                                        Јована Џолић 

 

.                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА Ликовна култура 
ЗА КРАЈ ШКОЛСКE 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

 

 

Наставу из наставног предмета Ликовна култура реализује Катарина Костић Антић у 

следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 



  

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

5 1 72 2 

5 2 72 2 

5 3 72 2 

6 1 36 1 

6 2 36 1 

6 3 36 1 

6 4 36 1 

7 1 36 1 

7 2 36 1 

7 3 36 1 

8 1 34 1 

8 2 34 1 

8 3 34 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Часови ликовне културе су одржани по школском плану и програму,по терминима 

предвиђени распоредом часова, у петим разредима као двочас, а у шестом, седмом и 

осмом по један час недељно. Сви ученици су задовољили и савладали задати план и 

програм. 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 
Додатног 

рада 
Припремне 

наставе 

5/1; 5/2;5/3 72 / / / / 

6/1,2,3,4 36 / / / / 

7/1,2,3 36 / / / / 

8/1 33 1 / / / 

8/2,3 34 / / / / 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

5/1 26 4.85 

5/2 24 5.00 

5/3 24 4.83 

6/1 22 4.73 

6/2 19 4.58 

6/3 24 4.62 



  

6/4 23 4.65 

7/1 28 4.68 

7/2 28 4.68 

7/3 29 4.76 

8/1 22 4.73 

8/2 22 4.95 

8/3 26 4.77 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

Ученици свих разреда показали одлично знање и вештине у наставном 

предмету,остварили све задатке, оригинална решења, савладали нове технике цртања и 

сликања, добру вербалну комуникацију ликовним језиком, добре естетске 

анализе,одговоран однос према предмету. 

 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Не 

 

 

ТАКМИЧЕЊА 

Удружење ликовних педагога Србије расписало је  Републичку смотру ученичког 

ликовног стваралаштва за основне школе у 2022. год. 

 

Одржано је планирано такмичење из ликовне културе у ОШ “Сутјеска” 12.04.2022. 

11 ученика наше школе је учествовало на општинском такмичењу из Ликовне културе.  15 

(петнаест) основних школа са територије општине Земун је учествовало, тј. 180 ученика 

старијих разреда. 

 

 

 

 
 

одељење 

Бр. 

ученика 

са 

наградам

а 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општин

ско 

градско републичко међунар. укупно 

7/3  1 / 1 / / / 1 



  

8/2 1 / 1 / / / 1 

 

Тема „Животиња“, ликовни радови-цртеж: 

1. награда Ксенија Црнобрња, 7/3, ОШ „Мајка Југовић 

Тема Земун, портрет: 

1. награда: Андреа Јовановић, 8/2, ОШ „Мајка Југовића“ 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

 

Огледни/угледни 

час 
датум 

реализације 
присутни 

Огледни час 6.разред 

Наставна 

јединица-

Трансформација 

облика. 

Тема-Уобразиља. 

друго 

полугодишт 

е 

, 2022 

год. 

 

Наставница 

музучке културе 

Огледни час -5.разред. 

Наставна јединица - 

груписање облика. 

Тема- 

облик. 

 

 

прво 

полугодишт 

е 

, 2021 

год. 

 

Разредна одељења 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

Свакодневно својим активностима, кроз реализацију образовно-васпитног 

 процеса, развијам и показујем добар ниво компетенција за наставну 

област, предмет и методику наставе. Активности су евидентиране кроз 

годишњи план рада, оперативне планове, наставне припреме као и 

прилагођавање и индивидуализацију наставе. 

1. У планирању садржаја и начина рада руководим се циљевима и 

исходима наставног предмета 

2. Користим методе и технике примерене предмету и ученицима којима 

предајем 

3. Садржаје предмета који предајем повезујем са примерима из 

свакодневног живота и искуствима ученика 

4. У планирању и организовању рада руководим се образовним 

стандардима 

5. Упућујем ученике да садржаје предмета који предајем повезују с другим 

предметима и областима 

6. Наставу обогаћујем искуствима стеченим кроз различите облике стручног 

усавршавања 

 



  

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                    Потпис  наставника: 

05.07.2022.                                     

                                                                                                               Катарина Костић Антић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА  

Физичко и здравствено васпитање 

ЗА КРАЈ  ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ 

 

 

 



  

Наставу из наставних предмета Физичко и здравствено васпитање и Одабрана 

физичка актицност реализују Данко Бјеличић и Златко Саџаковић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

5 5-1 126 3,5/3 

5 5-2 126 3,5/3 

5 5-3 126 3,5/3 

6 6-1 126 3,5/3 

6 6-2 126 3,5/3 

6 6-3 126 3,5/3 

6 6-4 126 3,5/3 

7 7-1 108 3 

7 7-2 108 3 

7 7-3 108 3 

8 8-1 102 3 

8 8-2 102 3 

8 8-3 102 3 

Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

***OФА је до другог полугодишта била потпредмет и реализовала се 0,5 часова недељно, 

онда је прешла у склоп ФИЗ васпитања са по 3 часа недељно. Тако да је у 5ом и 6ом 

разреду планирано 18*3,5 и од 19те недеље по 3 часа укупно 126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА/ПЛАНА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

  

Настава реализована по наставном плану и програму. Из овог предмета нема 

допунског и додатног рада, организују се додатни часови пред спорстка такмичења. 
Број часова редовне наставе Број часова 



  

 
ОДЕЉЕЊЕ 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

5-1 126 1 0 0 0 

5-2 126 1 0 0 0 

5-3 126 0 0 0 0 

6-1 126 0 0 0 0 

6-2 126 0 0 0 0 

6-3 126 0 0 0 0 

6-4 126 0 0 0 0 

7-1 109 0 0 0 0 

7-2 107 1 0 0 0 

7-3 108 0 0 0 0 

8-1 100 2 0 0 0 

8-2 97 5 0 0 0 

8-3 100 2 0 0 0 

Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 
одељење бр.ученика одличних вр.добрих добрих довољних недовољ. Средња 

оцена 

5-1 26 26 0 0 0 0 5,00 

5-2 24 24 0 0 0 0 5,00 

5-3 24 24 0 0 0 0 5,00 

6-1 22 22 0 0 0 0 5,00 

6-2 20 20 0 0 0 0 5,00 

6-3 24 21 2 1 0 0 4,83 

6-4 23 20 3 0 0 0 4,87 

7-1 28 26 2 0 0 0 4,93 

7-2 28 26 2 0 0 0 4,93 

7-3 29 27 2 0 0 0 4,93 

8-1 22 23 0 0 0 0 5,00 

8-2 22 23 0 0 0 0 5,00 

8-3 26 26 0 0 0 0 5,00 

 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

5-3 1 ИОП2 / 



  

/ / / / 

/ / / / 
Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Из предмета Физичко и здравствено васпитање нема писмених провера знања, 

раде се мерења, тестови издржљивости, вежбе техника спорта. 

 

УЏБЕНИЦИ 

Уџбеници за ученике се не користе односно не захтева се од ученика да их имају. 

Наставници користе приручнике: Теорија физичког васпитања за 5. 6. 7. и 8. разред 

основне школе, Завод за уџбенике, 2015; Драгољуб Вишњић 

 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

Сва такмичења наведене у извештаји стручнох већа уметности и вештина, приложен у 

електронском дневнику, као и послат ПП служби. 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Није било огледних и угледних часова. 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

Сва спортска такмичења која су се реализовала била су посећена и на њима се 

остварио запажен резултат. 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Наставници послали извештај о стручном усавршавању ПП служби. 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

4.7.2022.                                                         Данко Бјеличић и Златко Саџаковић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА  

 

Информатика и рачунарство 

 

ЗА КРАЈ  ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 



  

 

Наставу из наставног предмета Информатика и рачунарство  реализује 

Марија Недељковић у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

5 1 36 1 

5 2 36 1 

5 3 36 1 

6 1 36 1 

6 2 36 1 

6 3 36 1 

6 4 36 1 

7 1 36 1 

7 2 36 1 

7 3 36 1 

8 1 34 1 

8 2 34 1 

8 3 34 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Настава из предмета Информатика и рачунарство реализована по наставном 

плану и програму оријентисану према исходима. План је препоручен од ЗУОВ-а. Темпо 

ради је 1 час годишње, уз консултације уколико су ученицима потребне за потребе израде 

домаћих задатака које су добијали у току године, као и за помоћ око израде домаћих из 

других предмета у оквиру којих им је потребно познавање рада са дигиталним алатима. 

Ове школске године настава се реализовала у кабинету за информатику, где после дуже 

време сваки ученик има своје радно место, односно издвојен рачунар. 

Све што је практично рађено и даље се објављује и на Гугл учионицама, испоставило се да 

им значи за припрему практичних вежби. 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

5-1 36 0 0 0 0 

5-2 36 0 0 0 0 

5-3 33 3 0 0 0 

6-1 37 0 0 0 0 

6-2 37 0 0 0 0 

6-3 36 0 0 0 0 

6-4 34 2 0 0 0 

7-1 36 0 0 0 0 

7-2 34 2 0 0 0 

7-3 38 0 0 0 0 

8-1 35 0 0 0 0 



  

8-2 34 0 0 0 0 

8-3 34 0 0 0 0 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

5-1 26 5,00 

5-2 24 4,96 

5-3 24 4,96 

6-1 22 4,95 

6-2 20 4,95 

6-3 24 4,96 

6-4 23 4,78 

7-1 27 4,93 

7-2 27 4,89 

7-3 28 4,93 

8-1 22 5,00 

8-2 22 5,00 

8-3 26 5,00 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

 

**Из предмета Информатика и рачунарство у свим разредима нема ученика 

који раде по ИОП-у. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Из предмета Информатика и рачунарство  нема писмених 

провера знања. Ученице се оцењују преко пројектних задатака, практичних 

радова и семинарских радова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика са 

наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

6-3 3 3 3 2 1   

8-2 2 2 2     

 



  

Михаило Поповић-6-3-1 школски, градски и републички ниво Међународног такмичења 

Дабар 

Јован Поповић-6-3-1 место на школском и градском нивоу и 3. на републичком нивоу 

Међународног такмичења Дабар (само похвала). 

Алекса Пантелић-6-3-1. место на општинском такмичењу из иформатике и рачунарства 

категорија Мултимедија. 

Катја Симић 8-2-1. место на општинском такмичењу из иформатике и рачунарства 

категорија Мултимедија. 

Андреа Јовановић-1. место на општинском такмичењу из иформатике и рачунарства 

категорија Мултимедија. 

 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Реализовани су угледни часови у сва три одељења четвртог разреда у марту 2022. 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Реализовано ТИМСС тестирање, као учесници пилот пројекта на рачунарима, на завидном 

нивоу смо обавили ово јако важно тестирање, март 2022. 

Учествовала сва три одељења четвртог разреда. 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

У овој школској години стекла сам способност организације онлајн тестирања у групама, 

мотивисање ученика на другачији приступ решавању 

тестова, као и повезивању свакодневних ситуација са текућим градивом. Волела бих да на 

том аспекту још порадим како бисмо се као школа могли укључити у што више пројеката.  

Способност развија критичког мишљења како код себе тако и код ученика. 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                          Потпис  наставника: 

4.7.2022.                                                                                                      Марија Недељковић 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У РАДНОЈ 

2021/22. ГОДИНИ  

 

 

 



  

Наставу из наставног предмета Музичка култура  реализује Марина Сађил у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

5. 1,2,3 72 2 

6. 1,2,3,4 36 1 

7. 1,2,3 36 1 

8. 1,2,3 34 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Наставни план и програм је у реализован,са бројем часова до -4 у појединим одељењима. 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 
Додатног 

рада 
Припремне 

наставе 

5/1 74     

5/2 71 1    

5/3 71 1    

6/1 35 1    

6/2 35 1    

6/3 35 1    

6/4 36     

7/1 35     

7/2 35     

7/3 35     

8/1 31 3    

8/2 31 3    

8/3 34     

      
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, припремне наставе и додатног рада  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Средња оцена 

5/1 26 5,00 

5/2 24 5,00 

5/3 24 4,92 

6/1 22 4,91 

6/2 19 4,89 

6/3 24 4,96 



  

6/4 23 4,78 

7/1 28 5,00 

7/2 28 5,00 

7/3 29 5,00 

8/1 22 5.00 

8/2 22 5,00 

8/3 26 5,00 

   
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 

 

Опис табеле са успехом ученика (анализа успеха ученика по одељењима и 

разредима), мере за унапређивање образовно васпитног рада. 

 

Одељење Број ученика ИОП123 Индивидуализација 

наставе 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Опис реализације ( да ли је у складу са планом о писменој провери знања). 

 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика 

са наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

5/2 1  +     

Ученица НИНА ЈОВАНОВИЋ освојила 2,место на такмичењу „Златна сирена“. 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Нису реализовани угледни и огледни часови. 

 

 

 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 



  

 

Уписати ваннаставне активности, датум реализације, број ученика, коментар. 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Часови реализовани. Потребно више стручних семинара везаних искључиво за предмет 

Музичка култура, Хор и посебно Оркестар 

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

       2.07.2022.                                                           Марина    Сађил    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИЗБОРНИХ ПРОРАМА, СЛОБОДНИХ 

НАСТАВНИХ АКТИВНСТИ И СЕКЦИЈА 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОЗБОРНОГ ПРОГРАМА ВЕРСКА НАСТАВА У  

ШКОЛСКОЈ  2021/22 ГОДИНИ 

 

 



  

Наставу из  изборног наставног предмета Верска настава  реализује Славица Ивошевић 

у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

I I1,I2,I3 36 1 

II II1, II2, II3, II4 36 1 

III III1, III2, III3 36 1 

IV IV1,IV2, IV3 36 1 

V V1, V2, V3 36 1 

VII VII1, VII2, VII3 36 1 

VIII VIII1, VIII2  34 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује изборни предмет Верска 

настава  утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања 

ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

I I1 19 

I2 16 

I3 19 

II 

 

II1 14 

II 2 20 

II 3 21 

II 4 14 

 

III 

III1 28 

III2 21 

III3 22 

IV IV1 24 

IV2  29 

IV3 27 

V V1 16 

V2 19 

V3 20 

VII VII 1 26 

VII 2 22 

VII 3 22 

VIII VIII 1 18 

VIII 2 22 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 



  

Наставни план и програм се остварује једанпут недељно. Ученици су вољни да изаберу 

верску наставу и радознали за рад на часовима. 

  

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова 

планираних одржаних неодржаних 

I 36 36 0 

II 36 36 0 

III 36 36 0 

IV 36 36 0 

V 36 36 0 

VII 36 36 0 

VIII 34 34 0 
Табела 3: Преглед броја планираних, одржаних и неодржаних часова  

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Истиче се Добар Задовољава 

I 54 - - 

II 69 - - 

III 71 - - 

IV 80 - - 

V 55 - - 

VII 70 - - 

VIII 40   
Табела 4: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима који се описно оцењују 
 

Сви ученици су оцењени оценом истиче се. 

 

УЏБЕНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Нови уџбеници су у изради. Уџбеници који могу да се користе: 

Православни катихитис основне школе, за све разреде. 

Аутор уџбеника од првог до осмог разреда је еп. Игњатије (Мидић) у издању Завода за 

уџбенике (од I до VI разреда) и издању Фреска (VII, VIII разред). 

Помоћна литература: 

1. -„Радна свеска за веронауку“ сва одељења; издавач Принтекс Ваљево 

2. -„Светосавско звонце“ Православни дечји часопис; издавач Свети Синод 

3. -Свето писмо Новог завета и Свето писмо Старог завета; Свети Синод 

 

 

 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

Такмичење из верске наставе није одржано. 



  

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Огледни/угледни 

час 

датум 

реализације 

присутни доказ 

Угледни час у I/1 

одељењу на тему 

“Пост – стаза 

љубави и здравља” 

22.9.2022.године Тања Дивнић, 

педагог школе, 

Ирена Анђелић, 

учитељица 

Писана припрема 

за час; запис ПП 

службе; Ес 

дневник, 

Фотографије; 

Facebook школе 
Угледни час у I/1 

одељењу: „Христос се 

роди –Божић у мом 

дому“ 

22.12.2022.год. Тања Дивнић, 

педагог школе, 

Смиљана 

Вујадиновић, 

психолог 

школеИрена 

Анђелић, 

учитељица 

Писана припрема 

за час; запис ПП 

службе Ес 

дневник, 

Фотографије; 

Facebook школе 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

Рад је остварен у потпуности Највише рада се односи на хор и Литургију, потом рад везан 

за верска и културна дешавања. Захвалност за добар рад хора дугујем диригенткињи дечјег 

хора Сањани Николић . 

Дечији хор је имао концерт за Богородичин празник (20.9.2021.), учествовао је у 

Светосавској приредби у цркви (26-012022), имао прославу Васкрса у Руској цркви 

(25.04.2022.), био на изложби радова полазника Иконописачке радионице на Гардошу 

(3.06.2022.)  и имао мали наступ у цркви Свете Тројице 11.06.2022.). Такође, прославио је 

своју славу са великим хором у угостио многе званице (8.05.2021.). 

Једанпут у месецу, деца сама певају током Литургије у Богородичиној цркви, осталим 

недељама певају заједно са мешовитим хором. 

 

Укупно одржаних активности 130, највише са ученицима који су у секцији Веронаука у 

примени: 

Литургија, Вечерње- 52;  Хор- 72 пробе; Изложбе 1, приредебе 3, концерти: 2 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 



  

 

Остварени су сви огледни часови у установи као и планирани семинари: “Реализација 

наставе оријентисане ка исходима учења” и  “Обука за дежурне наставнике, супервизоре и 

председнике школских комисија на Завршном испиту”.  Оваи семинари су се остварили на 

даљину (онлајн). Учесник сам стручне посете/студијског путовања Аранђеловац – 

Буковичка бања”,  

Присуствовала сам већима у школи и активима везаних за верску наставу. Дежурала сам у 

ОШ „Мајка Југовића“ на пробном  и  ОШ „Илија Бирчанин“ завршном тесту мале матуре. 

Одржана су два угледна часа у I разреду. 

Радно учествујем сваке године у припреми приредби поводом празника Светог Саве у 

Богородичиној цркви у којој се и одржавају пробе дечијег хора у којем су ученици наше 

школе. Руководилац сам Тима за макертинг и Стручног већа друштвених наука. 

За наредну школску годину у плану је прилагођавање појединих наставних  јединица 

узрасту ученика.  

 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                        Потпис  наставника: 

3.7.2022.год.                                                                               Славица Ивошевић                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОЗБОРНОГ ПРОГРАМА ВЕРСКА НАСТАВА У  

ШКОЛСКОЈ  2021/22 ГОДИНИ 

 



  

 

 

У школској 2021/2022. години наставу обавезног изборног предмета верске наставе 

реализује свештеник вероучитељ ђакон Велисав Миловановић (који је због боловања од 

12. септембра до 24. јануара имао стручну замену вероучитеља Божидара Павловића), са 

фондом часова 25%.  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА  

 

Ученици успешно партиципирају наставно градиво верске наставе прилагођено 

њиховом узрасту. Наставно градиво су обрађивали и утврђивали кроз православне духовне 

песме за децу и младе, креативне радионице, сликање икона,  теолошка објашњења икона 

празника, православне презентације, анимиране, игране и документарне филмове на теме 

црквених празника, народних и црквених обичаја, значају другарства и пријатељства, 

добрих међуљудских и међуверских односа, Христове науке, еванђелских и поучних прича, 

библијске историје, Литургије и популарних тема из свакодневног живота. План и програм 

је у потпуности реализован. 

 

Верска настава                                               Број часова 

 

Разред и одељење планираних одржаних неодржаних 

VI1 36  35 1 

VI2 36  35 1 

VI3 36  35 1 

VI4 36  36  1 

VIII3 34 34  

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Разред и одељење Број ученика који похађају верску 

наставу 

VI1 22  

VI2 19 

VI3 19 

VI4 21 

VIII3 22 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА  

 

Разред и одељење Истиче се Добар  Задовољава 

VI1 22    

VI2 19   

VI3 19   

VI4 21   



  

VIII3 22   

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

 

Уџбеници и литература  

 

Црквени словар за 1. разред основне школе, епископ Игњатије Мидић, ЗУНС, 2007. 

Православни катихизис за 6. разредa основне школе, епископ Игњатије Мидић,                   

ЗУНС, 2007. 

Православни катихизис за 8.  разред основне школе, епископ Игњатије Мидић,                     

Фреска, 2012. 

Библија у 365 прича и слика,  препричала Светлана Курћубић Ружић, стручна редактура 

протојереј ставрофор мр Рајко Стефановић, ИКП Евро, Београд, 2015. 

Предавања су пратила, такође, и наставне презентације које смо правили  у програму 

PowerPoint, али и програму Prezi за припрему већих презентација у циљу обраде и 

продубљивања стеченог знања, уз коришћење штампаних и online Библија.                  Од 

осталих помоћних наставних средстава у настави користили смо, поред часописа 

Светосавско звонце, материјал за верску наставу (веронауку)  доступан на интернету:  сајт  

Верска настава – Епархија бачка. 

 

Стручно усавршавање наставника 

            Екстерно: 

            У оквиру стручног усавршавања ван установе:        

 ,,Педагошка документација – свеска праћења развоја и напредовања ученика“,                                   

вебинар,Klett, 15.12.2022.  

,,Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти", вебинар, Klett, 2.2.2022. 

,,Комуникацијске вештине у школској арени", вебинар, Klett, 23.2.2022.  

,,Дигитална настава – корак напред или назад?", вебинар, Klett, 10.3.2022. 

,,Знати своје границе је пола добре комуникације", вебинар, Klett,  29.3.2022.  

Унапређивање међупредметне компетенције "Одговоран однос према здрављу"                 – 

ОШ ,,Ђуро Стругар“, одељењe 8/1 и 8/2, 29.9.2021. у оквиру наставне јединице                

„Грех као промашај човековог назначења“, са циљем: „Развијање одговорног односа према 

здрављу, очувању здравља и безбедности, као и развијање свести о родној 

равноправности“. 

            Интерно:                                                                                                                                                                   

            Израде паноа и радионице на следеће теме током школске године: Божић, Савиндан 

и Васкрс – празник над празницима.            
            

 

одељење 

Бр. ученика 

са наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

           

        



  

Угледни / огледни 

часови: 

датум 

реализације 

присутни доказ 

,,Икона –прозор у 

вечност”, 

систематизација, 

8/3 

27.5.2022.  Документација,  

писана припрема 

за час и 

евалуациони 

листови. 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Планиране активности и часови су реализовани  по предвиђеном плану и програму. 

Систематизација наставаних тема спроводила се кроз игре квизова. На основу прегледа и 

анализе документације која се односи на планирање, извештавање, личне белешке у току и 

након часа, Педагошке свеске праћења напретка и постигнућа ученика, евалуација је 

успешно повезана са следећим предметима: српски језик, историја, географија, биологија, 

ликовна култура, музичка култура, физичко и здравствено васпитање.  Језичко-

комуникацијско подручје и књижевност је област у којој верска настава корелира са 

предметима српски језик и страни језици,                       са областима верске наставе које се 

заснивају на активностима слушања, говорења, читања, писања и интеракције, које 

омогућавају усвајање комуникативних језичних компетенција у стандардној српској 

анализи и тумачењу библијских и светоотачких текстова,  разумевању контекста и значења, 

развијања способности пажљивог читања, као и вештина комуникације и сарадње с другима 

и препричавања и приповедања садржаја из наведених области. Акценат у настави је био и 

на књижевности која се односи на почетак писмености у Срба, крштењу Срба и улогом 

истакнутих црквених људи у историји развоја језика и доприноса књижевности.  

Са друге стране, основи ликовне и музичке писмености, познавање нота и музичких 

појмова, ликовних композиција, коришћен је за корелацију са областима празника и 

богослужења, и личним уметничким доживљајима истих. Ученици су током године певали 

божићне, васкршње и литургијске песме, повезујући знање које су стекли из предмета 

музичка култура. 

Повезаност биологије и верске наставе остваривана је кроз област Библије и 

посебности човека, у смислу положај човека у природи и његова одговорност за животну 

средину и природу, а такође и у уочавању да се биологија као наука бави питањем - како и 

на који начин је (по Божјем промислу) настао живи свет и човек, а вера покушава да дадне 

одговор на питање – зашто, који је смисао - ,,земља изнедри жива бића“ говори поетски и 

надахнуто Библија на ту тему, а на научницима је да утврде и сам начин                 Божјег 

стварања. 

Савремена анализа библијске флоре и фауне свакако је допринела лепоти и 

богатству корелације веронауке са географијом током ове школске године, такође, и 

области библијских догађаја и мисионарског рада Цркве кроз историји, а с тим у вези 

географских места, региона и локалитета. Области које су неопходне за корелацију са 

географијом следеће школске године су место настанка библијских књига и географија 

Свете земље, а са предметом историја – додатна анализа значаја црквених историјских 

споменика и утицаја хришћанства у култури српског и других народа.   

У верској настави током обраде наставних јединица  видљиво је да многе теме и 

садржаји стоје у вези са питањима труда, залагања, победе, пораза, такмичења, учешћа, 



  

поштовања противника и сл. те смо са предметом физичког и здравственог васпитања и 

наставницицима на практичан начин  остварили корелација у области етике спорта, ради 

омогућавања раста стваралачке радости, упорности и самоодрицања, развијања осећаја за 

заједништвом, практичног учења прихватања пораза и победе на позитиван и афирмативан 

начин, признавања правила, лепог понашања током игре и навијања. 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                        Потпис  наставника: 

30. 6. 2022.                                                                                   ђакон Велисав Миловановић 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА  Грађанско васпитање 

ЗА КРАЈ другог полугодишта ШКОЛСКЕ 2021/2022 ГОДИНЕ 

 

 

Наставу из  изборног наставног предмета Грађанско васпитање реализује Катарина 

Костић Антић у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

5 1 36 1 

5 2 36 1 

5 3 36 1 

6 2 36 1 

6 3 36 1 

6 4 36 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разреди36ма и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује изборни предмет 

Грађанско васпитање утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора 

путем анкетирања ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

5 1 10 

2 5 

3 4 

6 2 1 

3 5 

4 2 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 



  

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА/ПЛАНА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

Ученицима је просеђиван наставни материјал путем Гугл учионице, недељно по 

утврђеном распореду часова за одељења. Наставни план је прилагођен насталој ситуацији. 

Ученици су пратили ,читали лекције и одговарали на задате задатке. 

  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
Број часова 

планираних одржаних неодржаних 

5/1; 5/2; 5/3 36 36  

6/2; 6/3;6/4 36 36  
Табела 3: Преглед броја планираних, одржаних и неодржаних часова  

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

Истиче се Добар Задовољава 

5/1; 10   

5/2 5   

5/3 4   

6/2 1   

6/3 5   

6/4 2   
Табела 4б: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима који се описно оцењују 
 

 
Табела 4б: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима који се описно оцењују 
 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

/ / / / 
Табела43в: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЏБЕНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА 



  

 

Грађанско васпитање за пети и шести разред основне школе,приручник за наставнике 

 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

Нису реализована такмичења.  

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Није било угледних и огледних часова. 

 

Огледни/угледни 

час 
датум 

реализације 
присутни доказ 

/    

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 
Свакодневно својим активностима, кроз реализацију образовно-васпитног процеса,  развијам и 

показујем добар ниво компетенција за наставну област, предмет и методику наставе. Активности су 

евидентиране кроз годишњи план рада, оперативне планове, наставне припреме као и 

прилагођавање и индивидуализација наставе 

 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                Потпис  наставника: 

  29.06.2022.                                                                                    Катарина Костић Антић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИЗБОРНОГ ПРОГРАМА ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ У  

ШКОЛСКОЈ  2021/22 ГОДИНИ 

 

 

 

Наставу из  изборног наставног предмета Грађанско васпитање  реализује 

 Марина Сађил у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

7. 1,2,3 36 1 

8. 2,3 34 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује изборни предмет  

Грађанско васпитање утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем 

анкетирања ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

7. 1 2 

2 6 

3 7 

8. 1 4 

3 2 

  
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Опис реализације наставног плана и програма. 

Опис реализације ( динамика , термини,распоред часова,  мотивација ученика и 

посећеност )   

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
Број часова 

планираних одржаних неодржаних 

7/1 36 36  

7/2 36 36  

7/3 36 36  

8/1 34 34  

8/3 34 34  
Табела 3: Преглед броја планираних, одржаних и неодржаних часова  

 



  

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Истиче се Добар Задовољава 

7-123 15   

8-13 6   
Табела 4: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима који се описно оцењују 
 

УЏБЕНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА 

 

Грађанско васпитање за 7, и 8. разред Основне школе 

Министарство просвете Републике Србије,2017. 

аутори:Ј.Вранешевић,Н.Кораћ,М.Божић,М.Тркуља,Р.Радић-Дудић 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

Нису реализована такмичења. 

 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Није било огледних и угледних часова. 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

Уписати ваннаставне активности, датум реализације, број ученика, коментар. 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Потребно је више семинара Грађанског васпитања. 

 

 

  

Датум предаје извештаја:                                                                 Потпис  наставника: 

Јул, 2022.                                                                                              Марина Сађил 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СНА ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 2021/22 

 

 

Назив секције/СНА :  Чувари природе 

Наставник који води секцију/СНА: Јелена Реџић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Чувара природе реализује Јелена Реџић у следећим разредима и одељењима 

са фондом часова: 1 час  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

пети 1 36/1 36 

пети 2 36/1 36 

пети 3 36/1 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ/СНА ПО РАЗРЕДИМА И 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује СНА Чувари природе 

утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика 

на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

пети 1 7 

2 4 

3 6 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА 

 

У току школске 2021/22. године реализовано је 34 од планираних 36 часова (94%). Мањак 

часова јавио се због болести наставника током месеца октобра (Корона вирус).  

Због специфичних околности и начина рада услед пандемије КОВИД 19 у одређеним 

периодима часови Чувара природе су током школске 2021/22 године реализовани у 

учионици али и путем Гугл учионице. Из истих разлога неке планиране посете нису 

реализоване (Грин Фест) али су ученици линкове ка материјалима (кратким филмовима) 

добили путем Гугл учионице. 

 

 

 



  

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА  

 

Ученици који су похађали часове СНА Чувари природе, развили су функционалну 

писменост из области заштите животне средине, усвојили су знања о концепту одрживог 

развоја и како да га примене, проширили су своја знања о квалитету живота.  

Научили су како да се снађу у природи, како да се припреме за боравак у њој, како да 

сачувају природу и што је најважније, како да је заволе. 

Часови су реализовани кроз активну наставу радионичарског типа као што су:      Да нам 

клима штима, Вода – наше благо, Како да се припремимо за боравак у природи. Ученици 

су гледали кратке филмове, презентације, припремљене брошуре након чега су 

дискутовали, предлагали акивности, писали, цртали.  

Ученици су упућивани на едукативне сајтове и чланке о заштити и очувању природе, ка 

садржајима који су мотивисали и инспирисали ученике током практичних и креативних 

активности. Упућивани су на апликације за љубитеље природе, за сналажење у њој, за 

препознавање птица и биљних врста.  

Оваква реализација садржаја Чувара природе није оптерећивала ученике и омогућавала им 

је већу креативност и изражајност. 

 

  Датум предаје извештаја:                                                                     Потпис  наставника: 

  30.6.2022.                                                                                                  Јелена Реџић 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА Свакодневи живот у прошлости 

ЗА КРАЈ другог полугодишта  ШКОЛСКЕ 2021.-22.г. ГОДИНЕ 

 

 

Наставу из  изборног наставног предмета Свакодневни живот у прошлости   реализује 

Александра Митровић  у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

7 1,2,3 36 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује изборни предмет унети 

назив предмета утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем 

анкетирања ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

7 7/1 6 

7/2 11 

7/3 7 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Наставни план је реализован кроз пројектну наставу .Ученицима  је слат материјал за рад 

уз пропратна објашњења преко гугл учионице.  

Нажалост ове године нисмо успели да реализујемо радионице у Конаку књегиње Љубице . 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова 

планираних одржаних неодржаних 

7/1,2,3 36 36  
Табела 3: Преглед броја планираних, одржаних и неодржаних часова  

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Истиче се Добар Задовољава 

7/1 6   

7/2 11   

7/3 7   

    
Табела 4: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима који се описно оцењују 



  

 

 

 

УЏБЕНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА 

/ 

ТАКМИЧЕЊА 

У оквиру овог изборног предмета нису организована такмичења 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Нису реализовани угледни /огледни часови 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

Није реализована ваннаставна активност 

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

Кроз пројектну наставу успели смо да релизујемо већину планираних садржаја . 

Нажалост због специфичних околности нисмо успели да реализујемо ваннаставне 

активности : посета Народном и Историјском музеју , како  ни радионице у Конаку 

књегиње Љубице. 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                    Потпис  наставника: 

4.7.2022.                                                                                                Александра Митровић 

               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА Цртање ,сликање вајање 



  

ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ2021/2022 ГОДИНЕ 

 

 

Наставу из  изборног наставног предмета Цртање ,сликање вајање   реализује Катарина 

Костић Антић у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
ГОДИШЊИ ФОНД  

НЕДЕЉНИ ФОНД 

5 5/1; 5/2; 5/3. 36 1 

6 6/1; 6/2; 6/3; 6/4. 36 1 

7 7/1; 7/2; 7/3. 36 1 

8 8/1; 8/2; 8/3. 34 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује изборни предмет Цртање 

,сликање вајање утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем 

анкетирања ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

5 1 16 

2 18 

3 18 

6 1 12 

2 10 

3 18 

6 4 10 

7 1 20 

2 16 

3 16 

8 1 6 

2 2 

3 6 

  

  
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 



  

Часови Цртање ,сликање вајање  одржани су по планираном распореду,недењно. Ученици 

су пратили презентације и учествовали активно у радионицама и комуникацији., радили 

своје цртеже за изложбе и друге потребе. 

  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
Број часова 

планираних одржаних неодржаних 

5/1; 5/2; 5/3 36 36 / 

6/1; 6/2; 6/3; 6/4. 36 35 / 

7/1; 7/2; 7/3 36 35  

8/1; 8/2; 8/3 34 34  
Табела 3: Преглед броја планираних, одржаних и неодржаних часов 

 

 

УЏБЕНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА 

 

 

УЏБЕНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА 

/ 

ТАКМИЧЕЊА 

У оквиру овог изборног предмета нису организована такмичења 

 

УГЛЕДНИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Нису реализовани угледни /огледни часови 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

Није реализована ваннаставна активност 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                               Потпис  наставника: 
    23.6.2022.                                                                                             Катарина Костић Антић 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СНА ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 2021/22. 

Разред: Шести 

 

 

Назив секције/СНА :  Чувари природе 

Наставник који води секцију/СНА: Александар Пешић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Чувара природе реализује Александар Пешић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова: 1 час  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

шести 1 36/1 33 

шести 2 36/1 33 

шести 3 36/1 33 

шести 4 36/1 33 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ/СНА ПО РАЗРЕДИМА И 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује СНА Чувари природе 

утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика 

на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

шести 1 5 

2 7 

3 5 

 4 13 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА 

 

У току школске 2021/22 године реализовано је 33 од планираних 36 часова (92%). Мањак 

часова јавио се због болести наставника током септембра  (Корона вирус).  

 

Услед пандемије КОВИД 19 у одређеним периодима часови Чувара природе су током 

школске 2021/22 године реализовани у учионици али и путем Гугл учионице. Из истих 

разлога неке планиране посете нису реализоване (Ботаничка башта) али су ученици линкове 

ка материјалима (кратким филмовима) добили путем Гугл учионице. 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА  

 

Ученици који су похађали часове СНА Чувари природе, развили су функционалну 

писменост из области заштите животне средине, усвојили су знања о концепту одрживог 

развоја и како да га примене, проширили су своја знања о квалитету живота.  

 

Научили су како да се снађу у природи, како да се припреме за боравак у њој, како да 

сачувају природу и што је најважније, како да је заволе. 

 

У пару, а некада и сами, ученици су имали задатак да одрђене теме и сами обраде и направе 

кратку ПП презентацију која се тиче задате теме. 

 

Ученици су упућивани на едукативне сајтове и чланке о заштити и очувању природе, ка 

садржајима који су мотивисали и инспирисали ученике током практичних и креативних 

активности. Упућивани су на апликације за љубитеље природе, за сналажење у њој, за 

препознавање птица и биљних врста.  

 

Оваква реализација садржаја Чувара природе није оптерећивала ученике и омогућавала им 

је већу креативност и изражајност. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                        Потпис  наставника: 

  30.06.2022.                                                                  Александар Пешић 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                       ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА КРАЈ  

                                        ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

 

Назив секције :  Спортска секција 

Наставник који води секцију: Љубица Бједов 1/1, Валентина Јелешевић 1/2, Марија 

Ђурић 1/3 и Далиборка Вукас 1/4. 

 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Спортске секције реализују Љубица Бједов 1/1, Валентина Јелешевић 1/2, 

Марија Ђурић 1/3 и Далиборка Вукас 1/4. у следећим одељењима са фондом часова:  

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

1/1 36 36 

1/2 36 36 

1/3 36 36 

1/4 36 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по одељењима у којима се реализује Спортска  секција утврђен је на основу 

интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају школске 

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

1. 1. 25 

2. 24 

3. 24 

4. 22 
Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

У овој школској години часови Спортске секције су се реализовали кроз 

међупредметно повезивање. До овакве реализације је дошло због специфичног 

начина рада узрокованог епидемијом КОРОНА вируса. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Циљ ових часова је развијање свести о кретању као незаобилазног дела здравог 

развоја, коректно социјално понашање, емпатија, љубав према спорту, тимски дух и 

сарадњу. 



  

Ученици 1. разреда учествовали су на општинском такмичењу Мале олимпијске 

игре где су освојили 3. место. Екипу су чинили: 

1/1:Николина Илић, Петра Мајсторовић, Лукас Тсиоурвас, Огњен Лапчевић. 

1/2:Виктор Саббгах, Константин Пејчић. 

1/3:Анђела Гајетић, Теодора Тадић, Уна Добрић, Михаило Јовановски. 

1/4: Марко Поповић, Анђела Перовић.  

Такмичење је одржано у Спортском центру Мастер, 27.2.2021. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

 

               2.7.2021.                                                     Љубица Бједов 1/1 

                                                                                   Валентина Јелешевић 1/2 

                                                                                   Марија Ђурић 1/3  

                                                                                   Далиборка Вукас 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ „КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ“ (СЕКЦИЈЕ)  

ЗА КРАЈ ДРУГОГ РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ 

 

 

Назив секције :  „Креативна радионица“ 

Наставници који воде секцију: Јасмина Шешић, Катарина Блажић, Јелена Игић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  „Креативне радионице“ реализују наставници Јасмина Шешић, Катарина 

Блажић и Јелена Игић у следећим одељењима са фондом часова:  

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ ЧАСОВИ 

II1 36/1 36 

II2 36/1 36 

II3 36/1 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по одељењима у којима се реализује „Креативна радионица“ утврђен је на 

основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на почетку 

школске године.  

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

 

II 

II1 28 

II2 27 

II3 28 
Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

Планиране активности су у потпуности реализоване. Сви наставници су остварили 

одличну комуникацију и сарадњу путем интернета са ученицима који су се определили за 

наставу на даљину.  Наставници су путем Гугл учионице давали упутства за рад, 

континуирано пратили напредовање и постигнућа ученика; пружали повратну 

информацију и препоруке за даљи напредак. Садржаји су били у корелацију са садржајима 

из српског језика, света око нас, музичке културе  и ликовне културе. Такође су били у 

корелацији са пројектном наставом, изборним програмом  и разним креативним 

садржајима, конкурсима на интернету: „Наша ризница биљног блага“ (хербаријум), 

„Мудре совице“ (рециклирање), „Васкршње ликовне радости“, „Шума живот значи“ 

(чувамо природу) и др.  

 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Ученици су континуирано и активно учествовали у раду. Своје радове су излагали на 

паноу, у Гугл учионици, Фејсбуку школе  и у облику честитки поклањали родитељима и 

пријатељима. Учествовали су и на конкурсима за децу на интернету. 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

             30.6.2021.                                              Ј. Шешић, К. Блажић, Ј. Игић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ:„ КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА“ за крај школске 

2020/2021. године  

 

 

Назив  :  „Креативна радионица“ 

 Реализатори- учитељи 3. разреда: Сока Драча, Верица Станојковић и Лидија 

Маринковић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  секције „ Креативна радионица“ реализују: Сока Драча, Верица 

Станојковић и  Лидија Маринковић у следећим одељењима: 3/1, 3/2 и 3/3, са фондом 

часова:  

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ на 

крају школ. год. 

3/1, 3/2,3/3              36/1 36 

   

   
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по одељењима у којима се реализује секција  „Креативна радионица“ 

утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика 

на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

3. 3/1 27 

3/2 29 

3/3 27 
Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

 

 



  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

        Циљ секције „ Креативна радионица “ био је да се ученици кроз игру уведу у 

свет креативности и уметности. Ученицима је дата могућност да кроз ликовни израз 

искажу и интерпретирају различите животне ситуације, игре и емоције. Такође су 

имали прилику да се упознају и раде различите технике са многим материјалима: 

папир, пластелин, тканина, филц, предмети за рециклажу... 

         На већини часова је као основа за рад коришћен ликовни израз, али и слушање 

музике уз рад,  кретање у ритму, интерпретативно читање ( најпре учитеља и бољих 

читача), глума и илустрација прочитаног, виђеног, доживљеног... 

          Највећа корелација остварена је са наставним предметима: Ликовна култура, 

Пројектна настава, Српски језик, Музичка култура , Физичко и здравствено 

васпитање, јер је План наставе и учења ( оријентисан на исходе) у великој мери 

прожет истим и сличним садржајима. 

           Реализовано је кроз интеграцију са др. часовима. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

     Ученици су успешно учествовали на свим интегрисаним часовима секције, са 

уживањем припремали радове за наградне конкурсе, поклоне, уређење паноа и 

школских простора уопште.  

 

     Веома су вредно учествовали и у изради рукотворина поводом свих значајнијих 

празника: Нова година,  8. март, Ускрс, поклин- успомена за рођенданце и другове 

који су се преселили и наставили школовање у другој школи, тематске одељенске 

изложбе, игре, игрокази и песме, новогодишње и осмомартовске честитке за драге 

особе ( код куће и у школи), изреда групних и појединачних радова за паное и 

наградне конкурсе. 

        Велика инспирација, мотивација и  оно где су  показали своје таленте, оно што 

су научили, колико су напредовали, своје вештине, храброст и жељу да остваре оно 

што је замишљено се огледа у мноштву награда на многобројним конкурсима у 

време пандемије. 

        Узели су учешће у бројним такмичењима, ликовно- литерарним и фото 

наградним конкурсима, презентацијама себе, одељења и школе, али и однели 

значајне победе и добили награде. Највећа награда на крају ове наставне год. је 

позив и присуство завршној свечаности- концерту на платоу испред ДКЦБ 19.6.  где 

су дали свој максимум и одушевили све присутне, добили заслужене награде, 

дипломе и поклоне и уживали у друштву књижевника Слободана Станишића, 

певачица Леонтине и Бојане Стаменов, као и омиљених јунака детињства све деце 

Бранка Коцкице, Миње Суботе и Пеђолина. 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Извештај сачинио учитељ: 

       јун 2021.                                                                   Катарина Блажић 

                                                                                        

 

 
 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКА ДРУЖИНА СЕКЦИЈЕ ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 

2020/21. ГОДИНЕ 

 

Назив секције :  ДРАМСКА ДРУЖИНА 

Наставник који води секцију: Ирена Анђелић, Анка Девић, Оливера Ђурђевић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из секције ДРАМСКА СЕКЦИЈА  реализује Ирена Анђелић, Анка Девић, 

Оливера Ђурђевић   у следећим одељењима са фондом часова: 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

IV1 36/1 36 

IV2 36/1 36 

IV3 36/1 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима 

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по одељењима у којима се реализује Драмска секција утврђен је на основу 

интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају школске 

године. 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

Четврти IV1 24 

IV2 22 

IV3 22 
Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Због посебних услова рада у условима извођења наставе за време епидемије Ковида 

19, часови су трајали 30 минута, а ученици су похађли наставу у две групе, А и Б. 

Због тога није било могуће изводити  представе Текстови су читани и анализирали су 

се, а краћи текстови се увежбавали по улогама, са акцентом на правилно изражајно 

казивање. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Због заштитних мерау условима епидемие, није било могуће окупљати ученике, нити 

изводити представе. 

        Датум предаје извештаја:                                       Потпис  наставника: 

 23.6.2022.                                                             Анка Девић 

 
 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МАКЕТАРСКО-МОДЕЛАРСКЕ СЕКЦИЈЕЗА КРАЈ КРАЈ 

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Назив секције :  МАКЕТАРСКО – МОДЕЛАРСКА СЕКЦИЈА 

Наставник који води секцију: Александра Војновић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 36 

 

Наставу из  Макетарско-моделарске секције реализује Војновић Александра у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

5. разред -1;-2;-3;-4 36/1 18 

6 .разред -1;-2;-3, 36/1 18 

7.разред  -1;-2;-3; 36/1 18 

8.разред -3; 34/1 18 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

Због познатих епидемиолошких разлога часови непосредне наставе нису одржавани у 

првом полугодишту. Сви горе побројани часови држани су у другом полугодишту ,те план 

није испуњен у потпуности према годишњем фонду и наставним јединицама. 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ/СНА ПО РАЗРЕДИМА И 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Макетарско-моделарске  

секција утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања 

ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

5.разред 5-1 3 +1 = 4 

5-2 3 +2 =5 

5-3 2  

5-4 0 

6. разред 6-1 3+ 2 

6-2 4  

6-3 4  

7.разред 7-1 1 

7-2 2 

7-3 1 

8. разред 8-3 2                      
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

  

У току школске 2020/21 године настава и реализација часова углавном се одвијала 

наставом на даљину. Постојала је Гугл учионица у коју су били укључени ученици 



  

секције. Због епидемиолошких разлога и мера заштите,да се ученици не задржавају у 

школи ,као и препорука да се ученици сувише не оптерећују у настави на даљину,нису 

реализовани часови секције. У другом полугодушту,у мањим групама више у виду 

консултација и припремања ученика држани су часови непосредне наставе,како би се 

појаснила нека теоретска питања ученицима,посебно оним ученицима који су се 

након школског такмичења пласирали на општинско такмичење. Сви 

материјали,како теоретског типа,тестови за проверу знања,као и цртежи и 

фотографије модела и макета који су били у задацима за израду истих су у одређеним 

временским роковима прослеђивани у Гугл учионицу. Ученици су ове материјале 

користили како би употпунили и реализовали свој практичан рад у изради 

различитих модела и макета. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ 

Реализација школског такмичена по препоруци Друштва Технике и технологије , 

остварена је 25.2. Такмичењу је приступило 11 ученика 5.разреда, 12 ученика 6. 

разреда 3.ученика 7.разреда и 2. ученика 8. разреда. Пласманом на овом такмичењу 

формирана је школска екипа која је садржала по 3. ученика 5.,6.,7.,разреда и 2. 

ученика 8.разреда. такмичење је спроведено у школи уз све епидемиолошке мере.Из 

ове екипе следећи ученици су постигли следеће резултате, ученици наставнице 

А.Војновић на школском такмичењу: 5-1 Лара Кујовић 3.место; 6-1 Лука Ђелић 

3.место; 7-2 Никола Марјановић 1.место; мина Тупајић 2. место и 7-1 Лука Пешић 

3.место; 8-3 Мина Ливада 1. место и Марија Лазић 2.место.Од ових ученика нико није 

успео да се пласира на виши ниво –градско такмичење. 

Из познатих епидемиолошких разлога није било групних посета музејима технике ,али 

су ученици у току наставе на даљину слали фотографије радова које су објављиване 

на Фејзбук страници школе и сају школе.  

Наставница Анђела Нешковић је припремила и пригодну изложбу ученичких радова 

у холу школе почетком јуна месеца коју су могли да погледају ученици ,наставници и 

гости школе. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                                               Потпис  наставника: 

            30.6.2021                                                                               Александра Војновић 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МАКЕТАРСКО МОДЕЛАРСКА  СЕКЦИЈЕ И СНА  ЗА КРАЈ 

ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ 2021/22. 

 

 

Назив секције/СНА :  МАКЕТАРСКО МОДЕЛАРСКА  СЕКЦИЈА 

Наставник који води секцију/СНА: Александра Војновић 

 

БРОЈ ЧАСОВА : П/О   :36/1 

 

Наставу из МАКЕТАРСКО МОДЕЛАРСКА  СЕКЦИЈА 

  реализује Александра Војновић у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

5 .разред -1;-2:-3: 36 36 

6.разред -1;-2:-3: 36 36 

7.разред -1;-2;-3 36 36 

8.разред -1;-2;-3 36 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењи 

Реализација наставе секције се остварује у мешовитој групи за све разреде другог 

циклуса од 5.-8.разреда 

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ/СНА ПО РАЗРЕДИМА И 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује МАКЕТАРСКО 

МОДЕЛАРСКА   секција утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора 

путем анкетирања ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

5.разред 5-1 10 

5-2 3 

5-3 10 

6.разред 6-1 3 

6-2 7 

6-3 7 

6-4 7 

7.разред 7-1 1 

7-2 5 

7-3 6 

8.разред 8-1 1 

8-2 6 

8-3 3 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 



  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА 

 

Секција је одржавана једном недељно ,а веома често и више пута недељно када су 

поједини ученици желели да завршавају своје радове и задатке. Конципирана је тако 

да ученици појединих разреда одаберу неки пројектни задатак, и да по корацима 

приступе његовој изради. Обично су задатке радиле групе ученика,где је сваки ученик 

имао свој део задатка. Пети разреди су радили саобеаћајна средства, аутомобиле, 

шести разред макете стамбених објеката са урбанистичком поставком, седми 

елеватор,Пелтонову турбину и остале машине транспорта од лима ,осми разред 

„украсне лампе,електронске склопове. них експоната са школске изложбе за крај 

школске године,као и њеном постављању. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА  

 

                    Извештај са школског такмичења из наставних предмета  

                                          ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

                                                                                                                   
Дана 28.2. 2022.године одржано је школско такмичење из наставног предмета ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИЈА.Предметни наставници А. Нешковић,Ј. Џолић и А. Војновић су 

припремиле тестове знања обухвативши питања различитих облика,којима су проверена 

теоретска знања ученика из садржаја разреда коме припадају. Тест је рађен ради провере 

знања ученика и пласмана  ученика наше школе за Општинско такмичење из овог 

наставног предмета,а које ће се одржати 11.3.2022.у ОШ „Сутјеска“ у Земуну. 

Школском такмичењу је пиступило  

-6 ученика 5.разреда од којих су се пласирали:  

1.Теодора Вучинић 5-2 са освојених 18 бодова од максималних 24. 

2.Даница Дарић 5-3 са освојених 17 бодова од максималних 24. 

3.Лазар Мијић 5-1 са освојених 16 бодова од максималних 24. 

-4 ученика 6.разреда од којих су се пласирали: 

1.Алекса Пантелић 6-3 са освојених 39 бодова од максималних 51 

2.Петар Зубић 6-3 са освојених  бодова 37 од максималних 51 

3. Лара Кујовић са освојених 35 бодова од максималних 51 

-6 ученика 7.разреда од којих су се пласирали: 

1.Лазар Ристић 7-1 са освојених 47 бодова од максималних 47 

2.Милутин Перуновић са освојених 43 бодова од максималних 47 

3.Урош Мијић са освојених 36 бодова од максималних 47 

-3 ученика 8.разреда од којих су се пласирали: 

1.Лука Пешић 8-1 са освојених 42 бодова од максималних 50. 

2.Павле Анђелић 8-3 са освојених 40 бодова од максималних 50. 
3.Ина Кораћ 8-2 са освојених 39 бодова од максималних 50. 

Предметни наставници:   

Анђела Нешковић                    Јована Џолић                    Александра Војновић 

На општинском такмичењу су се пласирала два ученица седмог разреда чији је ментор 

наставница Анђела Нешковић ,Лазар Ристић 7-1 и Перуновић Милути.Нажалост ови 

ученици нису остварили пласман на виши ниво такмичења,Републичко такмичење. 



  

Ове године сви нивои такмичења, због епидемиолошке ситуације реализовани су тако да се 

није одвијао практични ниво ,само израда тестова знања. 

Осим такмичења реализоване су следеће активности: 

 

1. 

6.4. Ученице Лара Кујовић и Софија Илин 6-1 и Марјана Марић и Ива Дивовић са својим 

радовима „Наша школа са соларним панелима“ и „Кућице за птице,учестовале на изложби 

„Караван за климу“ по покровитељством Општине Земун-Канцеларије за младе и 

Француског научног института. 

 

2.Организација годишње изложбе практичних радова ученика од 5.-8. разреда у холу школе 

. Учешће су имали и ученици секције. Представљени су радови ученика из : Креативног 

моделарства,Заштите животне средине, Урбанизма, Ентеријера,Машина и уређаја у 

грађевинарству ,Машинска техника и примена метала,Папирно моделарсво. На изложби су 

приказани веома креативни и успешни радови ученика. 

 

3. 23.6.Посета музеју Николе тесле –ученици 5 разреда 

 

  Датум предаје извештаја:                                                             Потпис  наставника: 

            27.6.2022.                                                                          Александра Војновић                                  

 

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ 

 

Назив секције:  Секција за програмирање 

Наставник који води секцију:Марија Недељковић  

 

БРОЈ ЧАСОВА:36 

 

Наставу из  Секција за програмирање реализује Марија Недељковић у следећим разредима 

и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

6 3 36/1 8 

7 3 36/1 8 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ/СНА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

6 3 4 

  

7 3 2 

   
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА 

 

Секција је започела са радом на почетку школске године, са одабраним заинтересованим 

ученицима. Часове смо имали до саме реализације такмичења односно до почетка другог 

полугодишта, када се сфера интересовања ученика мало променила, али не умањила. 

Касније смо наставили онлајн да размењујемо идеје, пројекте, тако да смо функционисали 

онлајн, јер је јако тешко уклопити термин да свима одговара, а чланови моје секције су 

управо они који су ангажовани на свим такмичењима и заиста су се поставили приоритети. 

Максимално смо освојили што смо могли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА  

 

Михаило Поповић-6-3-1 школски, градски и републички ниво Међународног такмичења 

Дабар 

Јован Поповић-6-3-1 место на школском и градском нивоу и 3. на републичком нивоу 

Међународног такмичења Дабар (само похвала). 

Алекса Пантелић-6-3-1. место на општинском такмичењу из иформатике и рачунарства 

категорија Мултимедија. 

Катја Симић 8-2-1. место на општинском такмичењу из иформатике и рачунарства 

категорија Мултимедија. 

Андреа Јовановић-1. место на општинском такмичењу из иформатике и рачунарства 

категорија Мултимедија. 

 

Такође смо пројектима освојили дрон као и микробитове за школу. 

 

  Датум предаје извештаја:                                                  Потпис  наставника: 

                 4.7.2022.                                                               Марија Недељковић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ  ЗА КРАЈ 2021/2022.ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

Назив секције/СНА :   

Наставник који води секцију/СНА:  

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Унесите назив секције реализује унесите име и презиме наставника у 

следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

5/1 ПРВО 15 10 

5/3 ТРЕЋЕ 15 10 

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ/СНА ПО РАЗРЕДИМА И 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује новинарска секција утврђен 

је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају 

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

5/1 ПРВО 7 

5/3 ТРЕЋЕ 5 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА 

 

Због недостатка кабинета, услед епидемиолошких мера, рад секције је преусме 

рен на израду задатака у кућним условима. Комуникација се заснивала на раз- 

мени у Гугл учионици. Ипак, савладани су основни облици новинарства- вест  

и извештај. Сложенији облици су замењени литерарним стваралаштвом. 

Школски часопис је био у потпуности припремљен, али није реализован због 

новог таласа епидемије.   

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА  

 

Ученици су својим радовима узели учешће на конкурсу „Шантићеви дани“, с  темом 

„Само пријатељева рука вади трн из срца“. 

 

  Датум предаје извештаја:                                                           Потпис  наставника: 

  30.6.2022.                                                                                          Зоран Гужвић 
 



  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СЕКЦИЈЕ ЗА КРАЈ 

ШК. ГОДИНЕ 2021/22 

 

Назив секције  :СЕКЦИЈА ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК   

Наставник који води секцију : Бисерка Станишић 

 

БРОЈ ЧАСОВА  12 

 

Наставу из  секције за италијански језик реализује Бисерка Станишић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 

 
РАЗРЕД 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

 
ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

 
ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

V V2 36 12  
V3 

  

VII VII1 
 

12  
VII2 

  

 
VII3 

  

Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  
 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ/СНА ПО РАЗРЕДИМА И 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализуј есекције за италијански 

језик  утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања 

ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

V V1 7  
V2 8  
V3 7 

VII VII1 4  
VII2 4  
VII3 7 

VIII VIII1 3  
VIII2 1  
VIII3 3 

Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ И 



  

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА  

28. децембра 2021. године  одржано је прво он лине такмичење у познавању италијанског 

језика и културе  на коме су учествовали ученици седмог и осмог разреда.  поред ученика 

наше школе учествовали су и ученици седмих и осмих разреда Основне школе "Стари 

Град" из Ужица.  

Ознака био је састављен од ученика 8-3 и 8-2 . Ученици 8- 3  Стеван Чворак,  Филип 

Чворовић и Гаврило Кнежица  су се такмичили,  док је ученик 8-2 Марко Гаровић био 

задужен за техничку подршку. 

 Наша школа је била представљена са два тима ученика  седмих разреда. Школу 

такмичили су се 

 Марко Дивовић,  Стефан   Арсов,  Лука Ђелић, Давид Ристић,  Доротеа Алијевић, Настја 

Симић и Урош Мијић. Техничку подршку за седмаке обезбедила је Елена Иванов. Сви 

ученици седмих разреда су из одељења 7-3. 

 

25. Oktobra 2021. Ученици одељења 7-3 и чланови италијанске секције,  Лука Ђелић, 

Софија Живковић, Елена Ивановић , Нађа Мастиловић и Јана Срезоски  освојили су друго 

место на такмичењу у оквиру XXI  Недеље италијанског језика у свету са насловом 

“Данте, италијански језик". У споту којим су се представили приказали  су  Дантеа као 

заљубљеног дечака, учитеља и великог писца. "Земунски Данте" је освојио симпатије 

и  уредница Завода за уџбенике чија издања наши ученици користе, те су одлучили да их 

награде фантастичним граматикама и речницима италијанског језика.  Награде је 

ученицима уручила директорка школе Ана Лукић.  

 

16.05.2022. Ученици петог разреда  

Михајло, Зара, Вук Харди, Дуња, Хелена Бан и Јана Живановић, 7-3 Нађа Мастиловић, 

Марко Дивовић, Софија Живковић, Јана Срезоски, Страхиња Кокотовић, Софија Босанчић 

и Хана Денић су посетили манифестација Упознајмо Италију,коју су организовали Дечји 

културни центар и Италијански институт за културу . Ученике је поздравио директор 

Института Роберто Чинкота. Деца су уживала у забавним активностима, играла, певала. 

Показали ду велико знање у квизу и освојили лепе награде. Манифестација посвећена 

Италији се завршила са пизом и италијанским слаткишима.  

 

У последњем  тромесечју организован  конкурс за најбољи дечији рад израђен од 

тестенине Il Festival della pasta израђен од тестенине.  Учествовало је 30 ученика старије 

смене а најлепши радови изложени су на паноу на првом спрату школе. 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

         28.6.2022.                                                         Бисерка Станишић 
 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СЕКЦИЈЕ ВЕРОНАУКА У ПРИМЕНИ ЗА КРАЈ  2021/2022 

године 

Назив секције :  Веронаука у примени 

Наставник који води секцију: Славица Ивошевић 

БРОЈ ЧАСОВА 

Наставу из  Веронаука у примени  реализује Славица Ивошевић у следећим одељењима са 

фондом часова:  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

IV3 36/ 1 час недељно 36 

VII1 36/ 1 час недељно 36 

Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

Број ученика по одељењима у којима се реализује Веронаука у примени  секција утврђен 

је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на почетку 

школске године.  

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

IV IV3 4 

-  

-  

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

VII VII1 4 

-  

-  

Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

 



  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Укупан број опредељених ученика за секцију Веронаука у примени  је 4 у старијој 

смени, односно 4 у млађој смени, али је број ученика који учествују у остварењу рада 

далеко већи. Готово свакодневно су се одржавали догађај везани са секцију. Укупан 

број одржаних активности је 130.  Планираних часова је 36, толико је написано и у 

дневнику, с тим што у дневник нису унете активности: Литургије, изложбе,  концерти, 

итд.  

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Сви часови хора који су одржани у оквиру секције Веронаука у примени, одржани су 

великом заслугом диригента Сањане Николић. 

Као и предходних и ове године је остварено преко 100 ваннаставних активности: 

Литургија  – 52; Хор – 72; Изложбе, концерти, приредбе, манифестације, итд – 6;  

Укупан број ваннаставних активности је  130. 

Ваннаставни рад:                                                                                                                                                                                        

1.9.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

3.9.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

4.9.2021.год.  Призив Духа Светог и Литургија у Храму Светог Саве. 

5.9.2021.год. Призив Духа Светог и Литургија у Богородичиној цркви. Дечији хор је  

певао сам Литургију. После Службе смо имали дружење уз послужење које смо  

спремили родитељи деце и ја. 

8.9.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква.. 

10.9.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

12.9.2021.год. Литургија, Богородичина црква. 

15.9.2021.год. Проба хора, Богородичина црква. 

16.9.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

17.9.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 



  

19.9.2021.год. Након пробе хора, ученици су били на Вечерњој служби, а потом је  одржана 

Духовна академија у Богородичиној цркви поводом празника Рођења Пресвете 

Богородице.. Ученици су певали самостално  и  са мешовитим хором, између песама су 

говорили  и делове акатиста посвећеним иконама Пресвете Богородице. Поред наша два 

хора, учествовали су и хорови из Николајевске и Светотројичине цркве. 

21.9.2021.год. Литургија – празник Рођења Пресвете Богородице у Богородичиној цркви. 

Ученици који нису имали часове су дошли на Службу. 

22.9.2021.год. Угледни час и 1/1 одељењу на тему Посна храна - здрава храна. 

22.9.2021.год. Света Тајна Јелеосвећења у Богородичиној цркви.   

24.9.2021.год. Проба хора, Богородичина црква. 

26.9.2021.год. Литургија, Богородичина црква 

29.9.2021.год. Проба хора, Богородичина црква. 

1.10.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

3.10.2021.год. Литургија, Богородичина црква, дечији хор је певао сам Свету Литургију. 

После Службе смо имали дружење уз послужење које смо спремили родитељи деце и ја. 

6.10.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

8.10.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

10.10.2021.год.  Литургија, Богородичина црква. 

13.10.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

15.10.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

17.10.2021.год.  Литургија, Богородичина црква. 

20.10.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

22.10.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

24.10.2021.год.  Литургија, Богородичина црква. 

27.10.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

31.10.2021.год.  Литургија у Богородичиној цркви. Дечији хор је певао сам Литургију. 

После Службе смо имали дружење уз послужење које смо спремили родитељи деце и ја. 

7.11.2021.год.   Литургија у Богородичиној цркви.  

14.11.2021.год.  Литургија у Богородичиној цркви 

17.11.2021.год.   Проба хора, Богородичина црква. 

19.11.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

21.11.2021.год. Литургија, Богородичина црква. 



  

24.11.2021.год. Проба хора, Богородичина црква. 

25.11.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

28.11.2021.год.  Литургија, Богородичина црква, дечији хор је певао сам Свету Литургију. 

После Службе смо имали дружење уз послужење које смо спремили родитељи деце и ја. 

1.12.2021.год.   Проба хора, Богородичина црква. 

5.12.2021.год.  Литургија у Богородичиној цркви. 

8.12.2021.год.   Проба хора, Богородичина црква. 

10.12.2021.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

12.12.2021.год.  Литургија у Богородичиној цркви. 

15.12.2021.год.  Пано за школу на тему “Рођења Христовог”. 

15.12.2021.год.   Проба хора, Богородичина црква. 

17.12.2021.год.   Проба хора, Богородичина црква.  

19.12.2021.год. Литургија у Богородичиној цркви, Детињци. Деца су појала са великим 

хором током Литургије. После смо имали дружење уз послужење које смо спремили 

родитељи деце и ја. 

22.12.2021.год.  Угледни час у I 1 разреду на тему „Христос се роди –Божић у мом дому “. 

22.12.2021.год.   Проба хора, Богородичина црква. 

24.12.2021.год.   Проба хора, Богородичина црква. 

26.12.2021.год.   Литургија у Богородичиној цркви, празник Материце, дечији хор је певао 

Литургију. Као и сваке године, деци сам поделила слаткише, а са родитељима деце 

спремила сам послужење након Литургије.  

29.12.2021.год.   Проба хора, Богородичина црква. 

30.12.2021.год.   Проба хора, Богородичина црква. 

4.01.2022.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

7.01.2022.год.  Божићна Литургија у Богородичиној цркви. 

8.01.2022.год. Литургија у Богородичиној цркви. Његово Преосвештенство Епископ 

хвостански г. Јустин, викар Патријарха српског, служио је Свету Литургију. 

8.01.2022.год.  Завршна проба у Руској цркви поводом прославе Божића. 

09.01.2022.год.  Ученици из наше школе који певају у дечјем хору Богородичине цркве, 

били су гости Руске цркве Подворја Московске Патријаршије у Београду и старешине 

храма протојереја Виталија Тарасјева. Након Литургије коју је са свештенством служио 



  

Епископ хвостански г. Јустин, одржана је прослава Божића - Рождества Христовог са 

децом. Здружени дечији хор Подворја и наш хор певали су српске и руске песме После 

прославе Епископ хвостански г. Јустин је поделио божићне пакетиће деци која су 

присуствовала Литургији, као и учесницима програма.   

14.01.2022.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

16.01.2022.год.  Литургија у Богородичиној цркви. 

19.01.2022.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

21.01.2022.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

23.01.2019.год.  Литургија у Богородичиној цркви. 

24.01.2019.год.  Пано за школу поводом празника Светог Саве. 

25.01.2019.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

26.01.2019.год.  Ученици су након пробе били на Вечерњој служби, после које је уследила 

приредба поводом дана Светог Саве. Рецитовало је и певало више од седамдесеторо деце. 

Свој деци у цркви су додељени  пакетићи 

27.01.2022.год.  Свети Сава, Литургија у Богородичиној цркви. Ученици су поред 

молитвеног учешћа и певања на Литургији рецитовали песме посвећене Светом Сави. Том 

приликом су у цркви добили  пакетиће. Резање одржано је у школи. Са наставним особљем 

и ученицима колач је резао јереј Александар Ђаковац. Након тога ученици су отпевали 

химну Светом Сави и рецитовали песме посвећене светитељу.. 

28.01.2022.год.  Проба хора у Богородичиној цркви. 

30.01.2022.год. Литургија, Богородичина црква, дечији хор је сам певао Свету Литургију. 

После Службе смо имали дружење уз послужење које смо спремили родитељи деце и ја. 

4.02.2022.год.  Проба хора у Богородичиној цркви. 

5.02.2022.год.  Светосавско сабрање у храму Светог Саве окупило је око пет хиљада 

ученика нижих београдских школа, међу којима су били и наши ученици (осамдесет и два 

ученика). Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије се обратио деци и на крају кратког 

програма подељени су пакетићи на радост малишана.  

6.02.2022.год.  Литургија у Богородичиној цркви. 

8.02.2022.год. Проба хора у Богородичиној цркви. 

10.02.2022.год.  Проба хора у Богородичиној цркви. 

13.02.2022.год.  Литургија у Богородичиној цркви. 



  

20.02.2022.год.  Литургија у Богородичиној цркви. 

25.02.2022.год.  Проба хора у Богородичиној цркви. 

27.02.2022.год.  Литургија, Богородичина црква, дечији хор је сам певао Свету Литургију. 

После Службе смо имали дружење уз послужење које смо спремили родитељи деце и ја. 

2.03.2022.год.  Проба хора у Богородичиној цркви.. 

4.03.2022.год. Проба хора у Богородичиној цркви. 

6.03.2022.год. Литургија, Богородичина црква. 

11.03.2022.год.  Проба хора у Богородичиној цркви. 

13.03.2022.год. Литургија, Богородичина црква, Недеља прва поста – Чиста 

15.03.2022.год.  Проба хора у Богородичиној цркви. 

17.03.2022.год.  Проба хора у Богородичиној цркви. 

20.03.2022.год.  Литургија, Богородичина црква, Недеља друга поста – Пачиста 

22.03.2019.год.  Проба хора у Богородичиној цркви. 

24.03.2019.год. Проба хора у Богородичиној цркви. 

27.03.2022.год.  Литургија, Богородичина црква, Недеља трећа поста – Крстопоклона. 

Дечији хор је сам певао Свету Литургију. После Службе смо имали дружење уз послужење 

које смо спремили родитељи деце и ја. 

30.03.2022.год. Проба хора у Богородичиној цркви. 

1.04.2022.год.  Проба хора, Богородичина црква.  

3.04.2022.год. Литургија у Богородичиној цркви, Недеља четврта поста – Средопосна  

6.04.2022.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

8.04.2022.год.   Проба хора, Богородичина црква.  

10.04.2022.год. Литургија у Богородичиној цркви, Недеља пета поста - Глувна. 

11.04.2022.год. Проба хора, Богородичина црква.  

13.04.2022.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

14.04.2022.год. Пано за школу на тему “Васкрсења”. 

16.04.2022.год. Лазарева субота (Врбица), Богородичина црква. 

17.04.2022.год. Литургија у Богородичиној цркви, Недеља шеста поста - Цветна. Дечији 

хор је сам певао Свету Литургију. После Службе смо имали дружење уз послужење које 

смо спремили родитељи деце и ја. 

18.04.2022.год. Проба хора, Богородичина црква 

https://www.mikroknjiga.rs/pravoslavlje/index.php?q=kalendar&danceo=04-04
https://www.mikroknjiga.rs/pravoslavlje/index.php?q=kalendar&danceo=04-04
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https://www.mikroknjiga.rs/pravoslavlje/index.php?q=kalendar&danceo=04-18
https://www.mikroknjiga.rs/pravoslavlje/index.php?q=kalendar&danceo=04-24
https://www.mikroknjiga.rs/pravoslavlje/index.php?q=kalendar&danceo=04-25


  

20.04.2022.год. Завршна проба у Руској цркви поводом прославе Васкрса. 

24.04.2022.год. Васкршња Литургија у Богородичиној цркви, деца су дошла у великом 

броју и са мешовитим хором певала Службу. 

25.04.2022.год. Дечији хор Богородичине цркве у којем су и деца из наше школе је на 

Светли Понедељак гостовао у Подворју Руске цркве на Ташмајдану. Деца су заједно са 

дечијим хором Подворја, учествовала на Вечерњој служби, а затим и на приредби за 

Дечији Васкрс. Хоровима је дириговала госпођа Сањана Николић. После успешног 

наступа деца су се тркала у традиционалној трци у џаковима. Дружење деце се наставило 

након доделе пакетића уз послужење. 

4.05.2022.год. Проба хора, Богородичина црква. 

8.05.2022.год. Након Литургије, Дечији и Мешовити хор су обележили своју славу 

посвећену Светим Женама Мироносицама. Прослави је присуствовало свештенство 

Богородичине цркве, народ и чланови  земунских црквених хорова. Након сечења славског 

колача уследило је послужење  које су спремили чланови мешовитог хора родитељи 

дечијег хора и ја. 

11.05.2022.год. Проба хора, Богородичина црква. 

12.05.2022.год. Литургија у Богородичиној цркви на празник Светог Василија Острошког 

Чудотворца. Његово Преосвештенство Епископ топлички Г. Јеротеј, викар Патријарха 

српског, богослужио је уз саслужење свештенства. 

13.05.2022.год. Проба хора, Богородичина црква. 

15.05.2022.год. Литургија, Богородичина црква. Дечији хор је певао сам Свету Литургију. 

После Службе смо имали дружење уз послужење које смо спремили родитељи деце и ја. 

18.05.2022.год. Проба хора, Богородичина црква 

20.05.2022.год.  Проба хора, Богородичина црква 

22.05.2022.год. Литургија у Богородичиној цркви. 

26.05.2022.год. Проба хора, Богородичина црква 

27.05.2022.год.  Проба хора, Богородичина црква 

29.05.2022.год. Литургија у Богородичиној цркви. 

2.06.2022.год. Спасовданска Литија у Београду. 

3.06.2022.год. Проба хора, Богородичина црква. 



  

3.06.2022.год. Његово Преосвештенство Епископ топлички Г. Јеротеј, отворио је у 

Миленијумској кули на Гардошу изложбу радова полазника Иконописачке 

радионице Свети Лазар. Мара Миланковић, ученица VI2  излагала је свој рад. Позиву се 

као и увек одазвао велики број ученика и родитеља.  

5.06.2022.год.  Литургија у Богородичиној цркви. 

8.06.2022.год. Проба хора, Богородичина црква.  

10.06.2022.год. Проба хора, Богородичина црква.  

11.06.2022.год.  Ученици наше школе, који су у дечијем хору Богородичине цркве,  имали 

су након Празничног Вечерњег мали концерт у цркви Свете Тројице у Земуну, поводом 

њихове храмовне славе. Дечији хор је певао заједно за нашим мешовитим хором. Дечијим 

хором смо дириговале Милица Андрејевић и ја. Децу је као и увек сјајно спремила 

диригенткиња дечијег хора Сањана Николић. 

12.06.2022.год. Силазак Светог Духа на апостоле – Духови – Тројице, Литургија у 

Богородичиној цркви. Деца су била у великом броју и певала са мешовитим хором. 

14.06.2022.год. Пано за школу поводом Видовдана. 

15.06.2022.год. Проба хора, Богородичина црква.  

17.06.2022.год. Проба хора, Богородичина црква.  

19.6.2022.год. Литургија, Богородичина црква. Дечији хор је певао сам Свету Литургију. 

После Службе смо имали дружење са ученицима Математичке гимназије и њиховим 

вероучитељм Предрагом Ђукнићем уз послужење које смо спремили родитељи деце и ја.  

22.06.2022.год.  Проба хора, Богородичина црква. 

24.06.2022.год. Проба хора, Богородичина црква. 

 

  Датум предаје извештаја:                                                              Потпис  наставника: 

  3.7.2022.год.                                                                                   Славица Ивошевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ  СЕКЦИЈЕ ЗА КРАЈ 2021/22. године 

 

 

Назив секције :  Библиотечка секција 

Наставник који води секцију: Маја Миливојевић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Библиотечке секције реализује Маја Миливијевић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова: 

Поред ових, одржани су часови представљања књига и рада школске библиотеке који нису 

уписани као час секције, већ их је уписао предметни наставник. Одржани су и часови 

дружења са писцем који су уписани на исти начин. 

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

3. 3/1 12 13  
3/2 14 13 

 3/3 14 13 

4. 4/1 13 13 

 4/2 13 13 

 4/3 13 13 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Библиотечка секција 

утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика 

на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

3. 3/1 17 

3/2 1 

3/3 8 

4. 4/1 8 

4/2 4 

4/3 5 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Часови су реализовани у школској библиотеци. Уводни часови су одржани са темом значаја 

и чувања књиге. Одржани су часови поводом значајних датума, као што су Дечија недеља, 

Национални дан књиге и Месец књиге. Спроведена је акција „Читајмо гласно“ и обележен 

је Светски дан поезије. Ученици су учествовали у радионици „Чаролија читања“ у 

организацији Пријатеља деце Чукарице у Библиотеци „Свети Сава“. 



  

Организовано је гостовање писца у нашој школи. У гостима је био Радислав Јовић и 

представио деци нову збирку песама кроз игру.  

Ученици су се припремали за конкурсе „Читалачка значка“ и „Доситејево перо“. 

Консултације су трајале током целе школске године. Учествовало је око 80 ученика. 

Одржани су и часови упознавања са књигама и илустровања омиљених књижевних ликова 

са ученицима првог разреда, који не припадају Библиотечкој секцији. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици су учествовали у конкурсима и освојили награде. На конкурсу „Читалачка значка“ 

освојили су 7 награда за Велике Поштоване Писаре и Велике Поштоване Илустраторе и 8 

малих награда. На конкурсу „Доситејево перо“, награђена су четири ученика за дечију 

књижевну критику. За акцију „Читајмо гласно“, наша школска библиотека добила је 

захвалницу. 

 

  Датум предаје извештаја:                                                           Потпис  библиотекара: 

  29.6.2022.                                                                                       Маја Миливојевић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ СПОРТСКА СЕКЦИЈА ЗА КРАЈ  ДРУГОГ 

полугодишта школске 2021/2022. године 

 

 

Назив секције :  Спортска секција 

Наставници који воде секцију: Анка Девић, Ирена Анђелић и Оливера Ђурђевић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из предмета Спортска секција реализују Анка Девић, Ирена Анђелић и 

Оливера Ђурђевић у  следећим одељењима са фондом часова:  

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

I-1 36/1 36 

I-2 36/1 36 

I-3 36/1 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

У току ове школске године, реализовани су сви планирани садржаји.  

На овим часовима ученици су радили на развоју физичких способности (вежбе за 

развој снаге,покретљивости, издржљивости, брзине и координације), у оквиру 9 

наставних часова. 

Поред тога ученици су развијали моторичке вештине кроз (ходање и трчање, бацање 

и хватање, вежбе равнотеже, вежбе са реквизитима, плес и ритмику,полигоне и 

елементарне и штафетне игре) у оквиру 23 наставна часа. 

Ученици су слушали предавања о значају физиче и здравствене културе, културе 

вежбања и играња,у оквиру 4 наставна часа. 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Ученици су учествовали у турниру у фудбалу, као и у такмичењима у елементарним 

играма, измећу одељења, што је допринело развоју спортског духа,важности 

поштовања правила и фер игре, код свих њих. 

 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                                                 Потпис  наставника: 

    29.06.2022.                                                                                         Оливера Ђурђевић 
 

 

 

 



  

 Извештај о раду Kреативне секције за крај школске 2021/2022. године 

Назив секције :  Креативна секција  

Наставник који води секцију: Љубица Бједов, Валентина Јелешевић, Марија Ђурић и 

Далиборка Вукас 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из Креативне секције  реализује  Љубица Бједов, Валентина Јелешевић, Марија 

Ђурић и Далиборка Вукас у следећим одељењима са фондом часова:  

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

II1 36/1 36 

II2 36/1 35 

II3 36/1 36 

 

II4 36/1 35 

 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по одељењима у којима се реализује Креативна  секција утврђен је на основу 

интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају школске 

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

II II1 25 

II2 24 

II3 25 

II4 23 
Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Одељенски старешина као организатор, ослонац, вођа рада секције презентује ученицима 

план  и у сарадљи са њима долазе до договора о реализацији датих тема. Активности 

ученика :развијање креативности, стваралачког рада, уредности,прецизности, изграђивањe 

личних критичких ставова. Оспособљавање ученика за израду употребних предмета. 

Развијање моторичких вештина у изради предмета од различитих материјала. Самостално 

изражавање применом техника и средстава (примерених узрасту). 

 



  

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Резултати рада Креативне секције су: учешће на ликовном конкурсу „Васкршње радости“, 

учешће на пригодним приредбама у славу и част Светог Саве, „Осмомартовска радионица 

„, учешће на пригодним свечаним приредбама за крај школске године, као и на многим 

школским ликовним изложбама у виду паноа. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                                               Потпис  наставника: 

    04.7.2022.                                                                                         Далиборка Вукас 
  

 

 

Назив:  „Креативна радионица“ 

Реализатори- учитељи 4. разреда: Сока Драча, Верица Станојковић и Лидија 

Маринковић 

 

БРОЈ ЧАСОВА:36 

 

Наставу из  секције „ Креативна радионица“ реализују: Сока Драча, Верица 

Станојковић и  Лидија Маринковић у следећим одељењима: 4/1, 4/2 и 4/3, са фондом 

часова:  

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ на 

крају школ. год. 

4/1, 4/2,4/3              36/1 36 

   

   
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по одељењима у којима се реализује секција  „Креативна радионица“ 

утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика 

на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

4. 4/1 28 

4/2 29 

4/3 27 
Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

 



  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

        Циљ секције „ Креативна радионица “ био је да се ученици кроз игру уведу у 

свет креативности и уметности. Ученицима је дата могућност да кроз ликовни израз 

искажу и интерпретирају различите животне ситуације, игре и емоције. Такође су 

имали прилику да се упознају и раде различите технике са многим материјалима: 

папир, пластелин, тканина, филц, предмети за рециклажу... 

         На већини часова је као основа за рад коришћен ликовни израз, али и слушање 

музике уз рад,  кретање у ритму, интерпретативно читање ( најпре учитеља и бољих 

читача), глума и илустрација прочитаног, виђеног, доживљеног... 

          Највећа корелација остварена је са наставним предметима: Ликовна култура, 

Пројектна настава, Српски језик, Музичка култура , Физичко и здравствено 

васпитање, јер је План наставе и учења ( оријентисан на исходе) у великој мери 

прожет истим и сличним садржајима. 

           Реализовано је кроз интеграцију са др. часовима. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

     Ученици су успешно учествовали на свим интегрисаним часовима секције, са 

уживањем припремали радове за наградне конкурсе, поклоне, уређење паноа и 

школских простора уопште.  

 

     Веома су вредно учествовали и у изради рукотворина поводом свих значајнијих 

празника: Нова година,  8. март, Ускрс, поклин- успомена за рођенданце и другове 

који су се преселили и наставили школовање у другој школи, тематске одељенске 

изложбе, игре, игрокази и песме, новогодишње и осмомартовске честитке за драге 

особе ( код куће и у школи), изреда групних и појединачних радова за паное и 

наградне конкурсе. 

        Велика инспирација, мотивација и  оно где су  показали своје таленте, оно што 

су научили, колико су напредовали, своје вештине, храброст и жељу да остваре оно 

што је замишљено се огледа у мноштву награда на многобројним конкурсима и 

такмичењима. 

        Узели су учешће у бројним такмичењима, ликовно- литерарним и фото 

наградним конкурсима, презентацијама себе, одељења и школе, али и однели 

значајне победе и добили награде. Највећа награда на крају ове наставне год. је 

позив и присуство завршној свечаности- концерту на платоу испред ДКЦБ 11.6.  где 

су дали свој максимум и одушевили све присутне, добили заслужене награде, 

дипломе и поклоне и уживали у друштву књижевника Слободана Станишића, као и 

присуство свечаној додели и приредби Задужбине Доситеја Обрадовића у Зоолошком 

врту и учешће на едукативно- такмичарској ревији „ Заштита за све“ испред ТЦ у 

Рајићевој 17.6.2022. године.. 

 

  Датум предаје извештаја:                                                     Извештај сачинио учитељ: 

       јун 2022.                                                        

                                                                                                        Лидија Маринковић 
 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ саобраћајна СЕКЦИЈЕ И СНА (ЧУВАРИ, ЦСВ, ХОР И СЖУП) 

ЗА КРАЈ крај школсе године 2021/2022 

 

Назив секције/СНА :  Саобраћајна секција 

Наставник који води секцију/СНА: Анђела Нешковић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 36 

 

Наставу из  саобраћајна секција реализује Анђела Нешковић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

6 1,2,3 36 36 

7 1,2,3 36 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ/СНА ПО РАЗРЕДИМА И 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује унети назив секција 

утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика 

на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

6 1 4 

2 6 

3 3 

7 1 3 

2 2 

3 2 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА 

 

План и програм предвиђен за ову школску годину се реализовао у потпуности.Ученици су 

показали заинтересованост за секцију.Секција се одвија кроз примену теоретског знања и 

радионица где ученици демонстрирају научено и баве се самосталном израдом елемената 

градива. 

На крају школске године ученици са својим радовима учествују у годишњој заједничкој 

изложби. 

 

 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ/СНА  

 

Ученици су учествовали на такмичењу из познавања саобрађаја које је било реализовано у 

децембру месецу у Центру за културу Шумице,које је било организовано од стране 

Путеви Србије и поаказали изузетно знање и заузели четврто место на нивоу града. 

 

Датум предаје:                                                                                   Потпис наставника: 

 23.6.2022.                                                                                        Анђела Нешковић 
 

 


