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1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

Током првог полугодишта школске 2016/2017. године, образовно-васпитни рад 

се одвијао према Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне 

школе за 2016/2017. годину. 

Прво полугодиште почело јеу четвртак, 01.09.2016. године, а требало је да се 

заврши у петак 27.01.2017. године. Због грипа је, по препоруци Министарства,  

продужен одмор након Новогодишњих празника за два дана. Школа је те дане 

надокнадила 30. и 31. јануара 2017. године, тако да се прво полугодиште 

завршило у уторак, 31.1.2017. године.  

Друго полугодиште почело је упонедељак, 13.02.2017. године.  

Зимски распуст почео је упонедељак 01.02.2017. године,а завршио се упетак 

15.02.2017. године. 

Ненаставни дани (празници) били су:  11. новембар 2016. године, 31. децембар 

2016. године и 3. јануар 2017. године. 

У школи се радно празновао Свети Сава – Дан духовности, 27. 01. 2017. године. 

У школи се реализовао први класификациони период почетком новембра 2016. 

године. Дан школе прослављен је 29. новембра 2016. године. 

 

Наставни план и програм у првом полугодишту за ученике од 1. до 8. разреда 

остварен је у складу са предвиђеном динамиком. 

 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица 
-     Саопштавање успеха и подела књижица на крају првог полугодишта: 

31.01.2017. године. 

-      Саопштавање успеха и подела књижица на крају другог полугодишта: 

28.6.2017. године. 

 

У школи се у складу са наставним планом и програмом реализовани часови 

редовне наставе са минималним одступањем, од 1-2 часа.  

 

 

1.1 Бројно стање ученика на почетку и на крају школске 2016/2017. године 

 

               На почетку школске године у школи je било 831 ученика распоређених 

у 33 одељењa, a на крају 2. полугодишта 821 ученик. Просечан број ученика у 

одељењу је 24,88 ученика. Број ученика на нивоу школе од почетка школске 

године смањио се за 10, а реч је о ученицима који су се преселили.   

Целодневном наставом обухваћена су три  oдељења првог и два одељења другог 

разреда, oдносно 132  ученикa (26,4 ученика по одељењу) на почетку школске 

године,  колико их је и остало на крају полугодишта. 

 

Целодневном наставом обухваћена су следећа одељења: 

Разред Одељења 

ПРВИ РАЗРЕД  12    13   14 

ДРУГИ РАЗРЕД  22  23 
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Табеларни приказ броја ученика на почетку и на крају школске 2016/17.године 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2016/17. 

КРАЈ 2. ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 

2016/17. 

ДЕЧАКА ДЕВОЈЧИЦА УКУПНО ДЕЧАКА ДЕВОЈЧИЦА УКУПНО 

1-1 12  9 21 10 9 19 

1-2 19 9 28 20 9 29 

1-3 16 10 26 15 10 25 

1-4 19 8 27 19 8 27 

1-5 8 13 21 8 13 21 

укупно: 74 49 123 72 49 121 

2-1 14  9 23 14 10 24 

2-2 12 16 28 12 16 28 

2-3 11 12 23 11 12 23 

2-4 11  8 19 12  9 21 

укупно: 48 45 93 49 47 96 

3-1 11 18 29 11 18 29 

3-2  9 11 20  9 10 19 

3-3 12 16 28 12 16 28 

3-4  9 10 19 9  8 17 

укупно: 41 55 96 41 52 93 

4-1 8 20 28 8 20 28 

4-2 12 14 26 13 12 25 

4-3 13 14 27 13 14 27 

4-4 12 14 26 12 14 26 

укупно: 45 62 107 46 60 106 

I-IV 208 211 419 208 208 416 

5-1 11 17 28 9 18 27 

5-2 10 20 30 10 20 30 

5-3 12 17 29 11 16 27 

5-4 11 14 25 11 12 23 

укупно: 44 68 112 41 66 107 

6-1 11 17 28 11 17 28 

6-2 15 13 28 15 13 28 

6-3 10 11 21 11 10 21 

6-4 12 14 26 12 14 26 

укупно: 48 55 103 49 54 103 

7-1 15 16 31 15 16 31 

7-2 14 13 27 14 12 26 

7-3 11 12 23 11 12 23 

7-4 13 11 24 13 10 23 

укупно: 53 52 105 53 50 103 

8-1 9 14 23 9 14 23 

8-2 13 11 24 13 11 24 

8-3 7 11 18 7 11 18 

8-4 14 13 27 14 13 27 

укупно: 43 49 92 43 49 92 

V-VIII 189 223 412 186 219 405 

I-VIII 397 434 831 394 427 

 

821 
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1.2 Успех ученика на крају другог полугодишта школске 2016/2017. године 

 

У првом разреду се врши описно оцењивање ученика. Ученици првог разреда су 

углавном савладали програмске садржаје, свако својим темпом, према својим 

способностима, раду и залагању. 

Анализом успеха ученика утврђено је да је од 700  ученика од другог до осмог разреда 

700 (100%) постигло позитиван успех. 

Када се пореди успех ученика на крају 1. полугодишта са успехом на крају другог 

полугодишта ове школске године може се закључити да су ученици,  према очекивању, 

остварили бољи школски успех.  

На крају другог полугодишта  одличан успех је постигло је 567 (81%,) ученика,  што је 

за 55 ученика (7,8%) више него на крају 1. полугодишта, а од тог броја са свим 

петицама је 362ученика, што је 51,71%.  

Врло добар успех постигло је 120 (17,14%), добар 18 (2.57%),довољан и недовољан  

успех није имао ни један ученик. Примећено је да се успех ученика поправио у другом 

полугодишту, што можемо повезати са повећањем мотивације за учење пред крај 

школске године.Десет ученика старијих разреда  који су на крају првог полугодишта 

постигли недовољан успех, уз редован рад и посећивање допунске наставе у другом 

полугодишту  успели су да поправе  недовољне оцене. Ученица која је на полугодишту 

била неоцењена због италијанског језика изашла је на разредни испит и положила. 

 

Просечна оцена у млађим разредима је 4,82, у старијим 4,58. На нивоу школе средња 

оцена је 4,70. Просечна оцена на нивоу школе за 0,10је виша у односу  на 1. 

полугодиште школске 2016/17. године.Детаљан преглед успеха ученика дат је у 

табелама. 

Можемо закључити да ученици наше школе постижу добар успех. Средње оцене 

ученика по предметима, по одељењима су преко 3,75 изузев из физике (3,67) и 

математике (3,70).  

Просечна пролазност ученика на класификационом периоду је преко 90%, што се 

вреднује као ниво остварености 4,што је највиша оцена у области вредновања рада 

школе. 

Тим за инклузивно образовање проценио је да  постоји потреба за индивидуализацијом 

наставе, додатном подршком као и за индивидуалним образовним програмом за 

80.43% 

17.02% 

2.55% 0.00% 
0.00% 

0.00% 

Успех ученика на крају 1. пплугпдишта 2016/2017. 

Одличан успех 

Врлп дпбар 
Дпбар 

Дпвпљан 
недпвпљан 
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поједине ученике. Подршка је успешна, доводи до општих исхода и задовољава 

образовне потребе ученика. Састоји се у прилагођавању метода рада, осмишљавању 

додатних и посебних облика активности, праћењу брзине напредовања ученика итд.                             

На крају школске 2016/17. године, укупан број оправданих изостанака ученика млађих 

разреда је 20 445, док је број неоправданих 61. Укупан број оправданих изостанака 

ученика старијих разреда је 32 099, а  неоправданих изостанака 464. Ове неоправдане 

изостанке направило је 58 ученика.  

На нивоу школе, укупан број оправданих изостанака је 52.922 (65 по ученику),  а 

неоправданих  464  изостанака (5,59 по ученику, а направило их је 83 ученика). У 

односу на прво полугодиште, број неоправданих изостанака се повећао за 274. 

Најчешћи разлог неоправданих изостанака је закашњавање на часове, а највећи број 

неоправданих изостанака направили су ученици 8. разреда. 

            На крају школске 2016/17. године, сви ученици имају примерно владање.  
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Ученици првог разреда 

 

У први разред почетком школске године уписано је 123 ученика, 74 дечака и 49 

девојчица. На крају школске године број ученика је 121 (72 дечака и 49 девојцица). 

Ученици првог разреда напредовали суу оквиру својих могућности и потенцијала. 

Учитељи су остварили добру сарадњу са родитељима, са којима успешно решавају 

текуће проблеме. Педагог и психолог су пружале подршку појединим ученицима који 

су имали потешкоћа у мотивисаности за рад. Сви ученици су савладали предвиђене 

садржаје у складу са својим могућностима и показали примерно владање. 

Млађи разреди 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА (ОД 2. ДО 4 .РАЗРЕДА) 

НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2016/17. гОДИНЕ 
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2 

2-1 24 23 14 1 / / / / 

2-2 28 28 24 / / / / / 

2-3 23 22 13 1 / / / / 

2-4 21 19 15 1 1 / / / 

Укупно: 96 92 66 3 1 / / / 

3 

3-1 29 27 15 2 / / / / 

3-2 19 16 11 3 / / / / 

3-3 28 24 15 3 1 / / / 

3-4 17 11 6 4 2 / / / 

Укупно: 93 78 47 12 3 / / / 

4 

4-1 28 28 19 / / / / / 

4-2 25 25 25 / / / / / 

4-3 27 27 18 / / / / / 

4-4 26 24 16 2 / / / / 

Укупно: 106 104 78 2 / / / / 

УКУПНО I-IV 295 274 191 17 4 / / / 

 

На основу података се уочава да ученици млађих разреда постижу добре резултате у 

школском раду и учењу. Одличан успех евидентиран је код 274 (92,88%) ученика, а од 

тог броја 191 (64,75%) ученика има све петице. Врло добар успех постигло је 17 

ученик, 5,76 %, а добар успех свега4 ученика 1,36%. 

Ученици су у односу на полугодиште поправили свој школски успех. Број одличних 

ученика повећао се за 37 (12,5%), а број ученика са свим петицама повећао се за 43 

(15,69 %). 
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Старији разреди 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА (ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА) 

НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 2016/17. гОДИНЕ 

Р
а
зр

ед
 

О
д

ељ
ењ

е 

У
к

у
п

н
о
 у

ч
ен

и
к

а
 

О
д

л
и

ч
н

и
х

 

у
ч

ен
и

к
а

 

С
а
 с

в
и

м
 

п
ет

и
ц

а
м

а
 

В
р

л
о
 д

о
б
р

и
х

 

у
ч

ен
и

к
а

 

Д
о
б
р

и
х

 у
ч

ен
и

к
а
 

Д
о
в

о
љ

н
и

х
 

у
ч

ен
и

к
а

 

Н
ед

о
в

о
љ

н
и

х
 

у
ч

ен
и

к
а

 

Н
ео

ц
ењ

ен
и

х
 

5 

5-1 27 23 13 3 1 / / / 

5-2 30 26 13 4 / / / / 

5-3 27 22 11 5 / / / / 

5-4 23 14 8 9 / / / / 

Укупно: 107 85 45 21 1 / / / 

6 

6-1 28 25 14 3 / / / / 

6-2 28 21 11 7 / / / / 

6-3 21 16 6 4 1 / / / 

6-4 26 16 10 8 2 / / / 

Укупно: 103 78 51 22 3 / / / 

7 

7-1 31 24 21 7 / / / / 

7-2 26 18 9 8 / / / / 

7-3 23 11 6 10 2 / / / 

7-4 23 17 7 5 1 / / / 

Укупно: 103 70 43 30 3 / / / 

8 

8-1 23 16 7 7 / / / / 

8-2 24 21 10 3 / / / / 

8-3 18 6 4 12 / / / / 

8-4 27 17 11 8 2 / / / 

Укупно: 92 60 32 30 7 / / / 

УКУПНО V-

VIII 
405 293 171 103 14 / / / 

 

Ученици старијих разреда постижу добре резултате у школском раду и учењу. Од 405 

ученика њих 293 (72,35%) постигло је одличан успех. Са свим петицама је 171 

(42,22%)ученика. Врло добар успех евидентиран је код 103 (25,43%) ученика, добар 

успех код 14 (3,46%) ученика. Ученика са довољним и недовољним успехом нема. 

Уочено је да су ученици у односу на прво полугодиште  поправили школски упех, што 

је очекивано.На крају другог полугодишта сви ученици имају позитиван успех, а број 

одличних ученика се повећао за 39 (10 %). 
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1.3 Просечна оцена по предметима 

Млађи разреди 

ПРЕДМЕТ 
ОДЕЉЕЊА 

2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3 4-4 ЗБИРНО 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
4,58 4,92 4,78 4,61 4,72 4,84 4,54 4,18 4,78 4,64 4,93 4,88 4,70 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
4,87 4,96 4.96 4,80 5,00 4,52 4,61 4,35 5,00 4,76 4,89 4,42 4,76 

СВЕТ ОКО 

НАС 
4,91 5,00 4,78 4,71 / / / / / / / / 4,85 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 
/ / / / 4,72 4,63 4,68 4,00 4,78 4,84 4,96 4,92 4,69 

МАТЕМАТИКА 4,54 4,90 4,48 4,57 4,69 4,57 4,57 3,88 4,78 4,76 4,70 4,57 4,50 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
5,00 5,00 5,00 4,95 5,00 5,00 5,00 4,17 5,00 5,00 5,00 5,00 4,93 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
5,00 5,00 5,00 4,95 4,83 5,00 4,93 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,97 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,94 5,00 5,00 5,00 5,00 4,99 

НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА 
5,00 / / 4,95 5,00 5,00  4,94     4,98 

ЧУВАРИ 

ПРИРОДЕ 
/ 5,00 5,00 / / / 5,00 / 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

ЗБИРНО 
4,84 

 
4,97 4,86 4,79 4,85 4,88 4,76 4,43 4,90 4,85 4,92 4,82 4,82 

 

Највишу средњу оцену међу одељењима млађих разреда постигло је одељење 2/2 (4,97), 

затим 4/3 (4,92), 4/1 (4.90), 3/2 (4.88) и 2/3 (4.86). Најнижа средња оцена је у одељењу 

3/4 (4,43),  што je врло добра средња оцена.  

 

 

 

 

 

Гледано по предметима највиша средњу оцену ученици су постигли из предмета 

Чувари природе (5,00), физичкогваспитања(4,99), народне традиције (4,98),музичке 

4.84 

4.97 

4.86 

4.79 

4.85 

4.88 

4.76 

4.43 

4.9 

4.85 

4.92 

4.82 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1

2/1

2/2

2/3

2/4

3/1

3/2

3/3

3/4

4/1

4/2

4/3

4/4

Средоа пцена пп пдељеоима - млађи разреди 
 

Средоа пцена 
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културе (4,97) и ликовне културе (4,93). Најниже оцене су из математике (4,50) а потом 

из природе и друштва (4,69). 

 

 

Све средње оцене су изнад 4,50, што су високе средње оцене. Можемо закључити да 

ученици млађих разреда наше школе постижу одличан успех.Средња оцена ученика по 

предметима, по одељењима је 4,82. Просечна пролазност ученика на класификационом 

периоду је преко 90%(97%), што се вреднује као ниво остварености 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.70 

4.76 

4.85 

4.69 

4.50 

4.93 

4.97 

4.99 

4.98 

5.00 

4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10

Српски језик 

Енглески језик 

Свет пкп нас 

Прирпда и друштвп 

Математика 

Ликпвна култура 

Музичка култура 

Физичкп васпитаое 

Нарпдна традиција 

Чувари прирпде 

Средоа пцена пп предметима - млађи разреди 

Средоа пцена 
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Старији разреди 

 

ПРЕДМЕТ  ОДЕЉЕЊА 

5-1 5-2 5-3 5-4 6-1 6-2 6-3 6-4 7-1 7-2 7-3 7-4 8-1 8-2 8-3 8-4 Збирно 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
4,62 4,57 4,81 4,74 4,89 4,71 4,77 4,46 4,71 4,62 3,43 4,78 4,47 5,00 3,94 4,67 4,57 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
4,62 4,53 4,56 4,65 4,92 4,46 4,57 4,42 4,71 4,65 4,17 4.21 4,17 4,79 3,61 3,96 4,68 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
4,93 5,00 4,93 4,91 4,92 4,93 4,71 4,92 5.00 5.00 4,91 4,91 5.00 5,00 4,94 4,93 4,93 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
5,00 5,00 5,00 5,00 4.96 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,94 

ИСТОРИЈА 4,74 4,57 4,52 4,26 4,78 4,43 4,42 4,31 4,74 4,42 4,08 4,34 4,39 4,92 3,83 4.37 4,44 

ГЕОГРАФИЈА 4,33 4,47 4,37 3,96 4,61 4,46 3,24 3.88 4,55 4,23 3,73 4,21 4.08 4,88 3,39 4,00 4,15 

ФИЗИКА     4,42 4,32 4,10 4,12 4,68 4,19 3,82 3,91 3,17 4,33 3,72 3,89 3,67 

МАТЕМАТИКА 4,11 4,43 3,93 3,70 4,21 4,11 3,67 3,88 4,45 3,92 3,43 3,69 3,91 4,33 3,56 4.07 3,70 

БИОЛОГИЈА 4,93 4,63 4,74 4,83 4,89 4,43 4,24 4,23 3,77 3,73 3,78 4,17 4.52 4,96 4.39 4,52 4,42 

ХЕМИЈА         4,65 3,19 4,21 4,52 3,95 4,54 3,10 3,89 4,00 

ТИО 4,93 4,87 4,89 5,00 5.00 4,96 4,86 4,81 5.00 4,96 4,86 5.00 5.00 5,00 5.00 4,89 4,94 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
5,00 5,00 5.00 5,00 4,92 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00 5,00 5.00 5,00 5.00 5,00 4,99 

ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 
5.00 4,71 5,00 / 4,42 5.00 4,67 4.50 4,73 4.00 / 4,00 4,33 4,33 4,00 4.20 4,49 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 
4.58 4,57 4,40 4,26 4,96 4,61 4,47 4,36 4,70 4,21 4.08 4,36 4,26 4,63 3,88 4.00 4,38 

ИНФОРМАТИКА 

И РАЧУНАРСТВО 
5.00 5.00 5.00 4,95 5,00 5.00 5,00 5.00 5.00 4,83 4.38 4.50 5.00 5,00 5.00 5.00 4,92 

ИЗАБРАНИ 

СПОРТ 
5,00 5.00 5,00 5,00 4,96 5,00 5,00 5.00 4,50 5.00 5,00 5,00 5.00 5,00 5,00 5,00 4,97 

Владање 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5.00 5,00 5,00 5.00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

ЗБИРНО 4,74 4,74 4,70 4,61 4,79 4,65 4,56 4,39 4.78 4,53 4,37 4,50 4.44 4,83 4.08 4,53 4,58 

 

Највишу средњу оцену постигли су ученици 8/2 одељења (4,83),затим 6/1 (4,79) и 7/1 

(4,78). Потом следе 5/1 и 5/2 (4,74), 5/3 (4,70),6/2 (4,65),5/4 (4,61), 6/3(4,56), 7/2 и 

8/4,(4,53) 7/4 (4,50), 8/1 (4,44),6/4 (4,39),7/3 (4,37) и8/3 (4,08). Дакле најниже средње 

оцене су постигла одељења 8/3 (4,08) и 7/3 (4,37) и 6/4 (4,39). Пролазност је изнад 

100%, а средња оцена коју су постигли ученици је 4,58 што се на класификационом 

периоду може вредновати нивоом остварености 4. 

 



13 

 

 

 

Гледано по предметима највиша средња оцена је из владања (5,00) а по предметима:  

физичко васпитање (4,99), изабрани спорт (4,97), ТИО имузичка култура (4,94) и 

ликовна култура (4,93). Најниже просечне осене деца су остварила из физике (3,67), 

математике (3,70), хемије (4,00) и географије (4,15).Све оцене су у нивоу остварености 

4, изузев математике и физике које су у горњем нивоу остварености нивоа 3. 

 

 

 

4.74 
4.74 

4.7 
4.61 

4.79 
4.65 

4.56 
4.39 

4.78 
4.53 

4.37 
4.5 

4.44 
4.83 

4.08 
4.53 

5/1

5/3

6/1

6/3

7/1

7/3

8/1

8/3

Средоа пцена пп пдељеоима - старији разреди   

Средоа пцена 

4.57 
4.68 

4.93 
4.94 

4.44 
4.15 

3.67 
3.7 

4.42 
4 

4.94 
4.99 

4.49 
4.38 

4.92 
4.97 
5 

Српски језик 
Енглески језик 

Ликпвна култура 
Музичка култура 

Истприја 
Гепграфија 

Физика 
Математика 

Биплпгија 
Хемија 

ТИО 
Физичкп васпитаое 

Француски језик 
Немачки језик 
Инфпрматика 

Изабрани сппрт 
Владаое 

Средоа пцена пп предметима - старији разреди 

Средоа пцена 
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На основу наведеног предлаже се следеће:  

1. Мотивисати ученике да редовно похађају часове допунске наставе 

2. Наставити неговање добре сарадње са родитељима у циљу подстицања ученика 

да редовно долазе на часове допунске наставе 

3. Указивати ученицима на значај континуираног рада 

 

Списак ученика добитника дипломе „Вук Караџић“ школске 2016/2017.                                               

Р.бр. Име и презиме ученика Раз. и одељ. 

1.  Никола Андрић 8/1 

2.  Миња Дедић 8/1 

3.  Јелена Јокић 8/1 

4.  Анастасија Колунџија 8/1 

5.  Маша Милосављевић 8/1 

6.  Андриан Ники Мифтарај 8/1 

7.  Анa Ранђеловић 8/1 

8.  Марко  Вучковић 8/2 

9.  Марија  Дамњановић 8/2 

10.  Душан  Кокановић 8/2 

11.  Милан Милојковић 8/2 

12.  Ања  Николић 8/2 

13.  Павле  Радојчић 8/2 

14.  Бојана  Танасковић 8/2 

15.  Андрија  Томић 8/2 

16.  Ивана  Тупањац 8/2 

17.  Филип  Чукић 8/2 

18.  Вера Богдановић 8/3 

19.  Катарина Тупањац 8/3 

20.  Милица Томашевић 8/3 
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21.  Ана Штрбан  8/3 

22.  Маша Вранеш 8/4 

23.  Димитрије  Димитријевић 8/4 

24.  Радмила Елез 8/4 

25.  Вук Живковић 8/4 

26.  Петар Жикић 8/4 

27.  Сара Зељковић 8/4 

28.  Вукашин Митровић  8/4 

29.  Андрија Перишић 8/4 

30.  Војин Радосављевић 8/4 

31.  Милица Радосављевић 8/4 

32.  Матеја Ћурић 8/4 
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1.4 Изостанци ученика 

Млађи разреди 

ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

ОДЕЉЕЊА 

БРОЈ УЧЕНИКА 
СА ОПРАВДАНИМ 

ИЗОСТАНЦИМА 

СА НЕОПРАВДАНИМ 

ИЗОСТАНЦИМА 

Са 

изостанцима 

Без 

изостанака 
Број ученика 

Број 

изостанака 
Број ученика 

Број 

изостанака 

1-1 19 / 19 870 3 5 

1-2 28 / 28 1207 6 10 

1-3 25 / 25 1218 / / 

1-4 27 / 27 1265 / / 

1-5 21 / 21 1168 / / 

укупно: 120 / 120 5720 9 15 

2-1 24 / 24 1364 / / 

2-2 28 / 28 2159 6 7 

2-3 23 / 23 1104 / / 

2-4 19 / 19 1127 1 2 

укупно: 94 / 94 5754 7 9 

3-1 29 / 29 1449 / / 

3-2 19 / 19 914 / / 

3-3 28 / 28 1057 / / 

3-4 17 / 17 758 8 36 

укупно: 93 / 93 4178 8 36 

4-1 26 / 26 1253 / / 

4-2 25 / 25 1459 / / 

4-3 24 / 24 1259 1 1 

4-4 26 / 26 1200 / / 

укупно: 101 / 101 5171 1 1 

I-IV 408 / 408 20823 25 61 

 

1. Изостанци - старији разреди 

ОДЕЉЕЊ

А 

БРОЈ УЧЕНИКА 
СА ОПРАВДАНИМ 

ИЗОСТАНЦИМА 

СА НЕОПРАВДАНИМ 

ИЗОСТАНЦИМА 

Са 

изостанцима 

Без 

изостанака 
Број ученика 

Број 

изостанака 

Број 

ученика 
Број изостанака 

5-1 27 / 27 1944 / / 

5-2 30 / 30 2162 / / 

5-3 27 / 27 2323 / / 

5-4 23 / 23 1337 / / 

укупно: 107 / 107 7766 0 0 

6-1 28 / 28 2553 / / 

6-2 28 / 28 2211 4 4 

6-3 21 / 21 1387 / / 

6-4 26 / 26 1842 1 17 

укупно: 103 0 103 7993 5 21 

7-1 31 / 31 3011 / / 

7-2 26 / 26 1731 / / 

7-3 23 / 23 1456 / / 

7-4 23 / 23 2103 / / 

укупно: 103 0 103 8301 / / 

8-1 23 / 23 1431 18 93 

8-2 24 / 24 2109 / / 

8-3 18 / 18 1804 16 95 

8-4 27 / 27 2695 19 294 

укупно: 92 / 92 8039 53 382 

V-VIII 405 0 406 32099 58 403 

   813 52922 83 464 
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1.5 Владање ученика 

Млађи разреди 

Сви ученици млађих разреда имају примерно владање. У рад са ученицима код којих се 

уоче непримерени облици понашања према потреби се укуључују психолог и педагог 

школе.  

Млађи разреди- табела 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА МЛАЂИ Х РАЗРЕДА (ОД 2. ДО 4 .РАЗРЕДА) 

НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ 
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2-1 24 24          

2-2 28 28          

2-3 23 23          

2-4 21 21          

Укупно

: 
93 93     

  
 

 
 

3 

3-1 29 29          

3-2 19 19          

3-3 28 28          

3-4 17 17          

Укупно

: 
93 93     

  
 

 
 

4 

4-1 28 28          

4-2 25 25          

4-3 27 27          

4-4 26 26          

Укупно

: 
106 106     

  
 

 
 

УКУПНО I-IV 292 292          
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Старији разреди 

Током првог полугодишта 399ученика, од петог до осмог разреда, постигло је 

примерно владање. Због непримереног понашања, кршења правила и понављања 

преступа и након појачаног васпитног рада смањена је оцена из владања  на врло добар 

(4), код 7 ученика. Током другог полугодишта ученици су након појачаног васпитно 

образовног рада  поправили своје владање те су им и оцене поправљене на примерно 

(5). 

Старији разреди - табела 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА (ОД 5. ДО 8 .РАЗРЕДА) 

НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2016/17. гОДИНЕ 
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5. 

5-1 27 27          

5-2 30 30          

5-3 27 27     1     

5-4 23 22          
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УКУПНО I-IV 406 399     7     
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Старији разреди 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА (ОД 5. ДО 8 .РАЗРЕДА) 

НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2016/17. гОДИНЕ 
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5-1 27 27          

5-2 30 30          

5-3 27 27          

5-4 23 22          

Укупно

: 
107 107     

  
 

 
 

6. 

6-1 28 28          
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7-3 23 23          
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1.6 Часови редовне, допунске и додатненаставе – планирано и реализовано 

 

Сви часови редовне наставе реализовани са одступањем мањим од 3 часа. 

Припремна настава за ученике осмог разреда се редовно реализовала од почетка 

школске године. 

За ученике који спорије напредују и који имају проблема у учењу организована је 

допунска настава, а за ученике који желе да прошире своје знање и нешто више нау 

че од предвиђеног организована је додатна настава по предметима. 

Поред редовне наставе ученици имају обавезне изборне и изборне предмете. 

Обавезни изборни предмети су верска настава или грађанско васпитање, француски 

или немачки језик (у петом разреду) и изабрани спорт. Обавезни изборни предмети 

који се оцењују бројчано улазе у просек а изборни не. Верска настава и грађанско 

васпитање се реализују у свим разредима од првог до осмог разреда  као обавезни 

изборни предмети и заступљени су са по једним часом недељно. Енглески језик је 

обавезан предмет од првог разреда и заступљен је са два часа недељно.  Други  

изборни предмет у првом разреду је лепо писање, у другом трећем и четвртом 

народна традиција и чувари природе,  и заступљени су са једним часом недељно. 

Обавезни изборни предмети од петог до осмог разреда су француски или немачки 

језик. Информатика и рачунарство и домаћинство су  изборни наставни предмети у 

старијим разредима и заступљени су са једним часом недељно. Сви разреди имају 

недељно по три часа физичког васпитања. Два часа се реализују према наставном 

плану и програму који је заједнички за одређене разреде, док се на трећем часу деца 

баве конкретном спортском активношћу за коју су се определила.          

 

1.7 Слободне активности/секције 

 

Извештај о раду  секције Млади  математичари од 1. до 4. разреда 

- У   првом  полугодишту  је реализована  припрема  ученика  3. и 4. разреда за   

школско  такмичење  из  математике  које  је одржано  19. јануара 2017.  

- На школском  такмичењу  је  учествовало: - 36 ученика трећег разреда и 

- 36 ученика  четвртог разреда 

- Ученици  трећег разреда  су постигли следећи  успех: 

Прво  место:   Половина  Марко 33,  Марковић  Теодора 32, Ристић Вук 31 
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Друго  место:  Гајић  Олга  31,  Дедић Никола 31, Тијанић Теодора 34 

Треће  место:  Крстић Лариса 33, Топић Софија 31, Кнежевић Вукашин 31,  

                         Стошић Тамара 33, Павићевић Ксенија 33 

- Ученици  четвртог  разреда  су  постигли  следећи  успех: 

Прво место:  Делић  Танасије  43,  Благданић  Ана 43, Петровски Елена 43,  

Радивојевић Јанко 43,  

Порчић  Лидија 41,  Рајковић Димитрије 42,  Џабасан Ана 41,  Милуновић  Лука 41,                 

Јовић  Димитрије 41 , Затезало Андреј 41, Грујић Марта 43, Мијаиловић Милица 43 

Друго  место: Ујић Софија 42, Радуловић Елена 41, Радовић Теодора 44 

Треће  место: Радановић Милутин 44, Минић Вукашин 42, Станојевић Василије 41 

- На општинско такмичење из  математике  се пласирало 11 ученика трећег 

разреда   и   

16 ученика  четвртог разреда .  

Награде је освојило 6 ученика трећег разредаи6 ученика четвртог разреда. 

Ученици трећег разреда постигли су следећи успех на општинском такмичењу: 

Прво место: Ристић Вук 31 и Стошић Тамара 33 

Друго место: Марковић Теодора 32 

Треће место: Гајић Олга 31, Кнежевић Вукашин 31, Половина Марко 33. 

Ученици четвртог разреда постигли су следећи успех на општинском такмичењу: 

Прво место: Затезало Андреј 41, Рајковић Димитрије 42, Делић Танасије 43 

Друго место: Петровски Елена 43 

Треће место: Јовић  Димитрије 41, Радивојевић Јанко 43 

 

На градском (окружном) такмичењу ученици четвртог разреда постигли су следећи 

успех: 

Прво место: Рајковић Димитрије 42, Петровски Елена 43 

Друго место: Јовић  Димитрије 41, Делић  Танасије  43 

Треће место: Затезало Андреј 41, Радивојевић Јанко 43 

 

На Међународном такмичењу ,,Кенгур без граница“  у великом броју су учествовали  

ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда. 
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 20. 06. 2017.                              Учитељице:  Тања  Ђоковић   

                                                                          Јована   Микић  Плавша 

                                                                          Драгана Тодоровић 

 

Извештај са такмичења из математике – Млади математичари– млађи разреди 

Млади математичари обухватају ученике који имају повећано интересовање и 

способности за изучавање математичких садржаја. Такође, укључени су и  учитељи 

трећег и четвртог разреда - у размену задатака, материјала и искустава, као и 

организацију и дежурства на такмичењима. Током школске године обрађују се теме 

које продубљују знања стечена у настави математике и ученици се припремају за 

школска, општинска, градска и међународна такмичења, као и математичке турнире. 

На школском такмичењу из математике одржаном 19.1.2017. учествовало је7 ученика 

млађих разреда: 36  ученика 3.разреда и 36 ученика 4. разреда. 

 Ученици  трећег разреда  су постигли следећи  успех: 

Прво  место:   Половина  Марко 3/3,  Марковић  Теодора 3/2, Ристић Вук 3/1 

Друго  место:  Гајић  Олга  3/1,  Дедић Никола 3/1, Тијанић Теодора 3/4 

Треће  место:  Крстић Лариса 3/3 , Топић Софија 3/1, Кнежевић Вукашин 3/1,  

                         Стошић Тамара 3/3, Павићевић Ксенија 3/3 

- Ученици  четвртог  разреда  су  постигли  следећи  успех: 

Прво место:  Делић  Танасије  4/3,  Благданић  Ана 4/3, Петровски Елена 4/3,  

Радивојевић Јанко 4/3,  

Порчић  Лидија 4/1,  Рајловић Димитрије 4/2,  Џабасан Ана 4/1,  Милуновић  Лука 4/1,                 

Јовић  Димитрије 4/1 , Затезало Андреј4/1, Грујић Марта 4/3, Мијаиловић Милица 4/3 

Друго  место:  Ујић  Софија 4/2 , Радуловић Елена 4/1, Радовић Теодора 4/4 

Треће  место:  Радановић  Милутин 4/4 , Минић Вукашин 4/2, Станојевић Василије 4/1 

- На  општинско  такмичење  из  математике  се пласирало  11 ученика трећег 

разреда   и  16 ученика  червртог разреда. 

Ученици млађих разреда су постигли следећи успех на општинском такмичењу из 

математике : 

Трећи разред: 

Друго место:  Мира Вукмировић  3/3   и  Мандић Ана 3/3     

Треће место: Ђурковић Милош 3/4  и   Михаиловски Дариа 3/1     

Четврти разред:      

Друго место:    Ана Жикић4/4   и  Валентина Јоцовић4/2 



23 

 

Треће место: 

Стефан Лазаревић4/1,  Борис Рудић4/1, Тара Минић4/2  и  Милена Јанузовић 4/3 

Учитељица Тања Ђоковић. 

 

Извештај о раду ликовне секције на крају 1. полугодишта школске 2016/2017.  

 

План рада ликовне секције реализован је у потпуности.Ученици су редовно 

учествовали у свим активностима. Излагали су своје радове на Базарима. Својим 

радовима у сарадњи са Ученичким парламентом уредили су пано поводом Дечије 

недеље. Учествовали су и у украшавању школе поводом Нове године. 

Детаљан извештај о реализованим активностима биће саставни део Извештаја о раду 

школе на крају школске године 

У Београду, 31.01.2017.       Биљана Васиљев 

 

Извештај о раду ликовне секције на крају 2. полугодишта 2016/2017. 

Ликовна секција је имала следеће активности: 

Рађене изложбе:изложба у општини Нови Београд"Деца су украс света", 

изложба,,Хвала"свитак, 

изложба:,,На слово, на слово" 

изложба на сцени за Дан школе. 

Рађена идејна решења за беџ школе и одштампани су. 

Школски базар за Дан школе (продаване осликане чиније и дечији цртежи). 

Новогодишњи вашар: од рециклираног папира прављени украси за јелку. 

Изложба Св. Сава 

Изложба пролеће 

изложба текућих радова 

изложба Ускрс 

изложба текућих радова 

изложба 8 разреда ,,моје будуће занимање" 

изложба текућих радова колаж и сл. 

Рађени радови за конкурсе:Ускршње чаролије" освојене награде:3 место В.Лепшановић 

5/3  
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групни рад:М.Човбановић, М. Тадић, М.Тодоровић. 

Општинско такмичење у цртању:2 место Б. Ивановић. 

Ликовна секција је правила коверте,оригами машне и писма за испраћај осмака и 

срећан наставак даљег школовања. 

Биљана Васиљев 

 

 

Извештај о раду ликовне секције (млађи разреди) на крају 2. полугодишта школске 

2016/2017.  

 

Ликовна секција је и ове године учествовала на бројним конкурсима, школским и 

општинским такмичењима. Ученици су остварили запажене резултате који су ниже 

детаљно наведени. 

Септембар: 

Ликовни конкурс за прваке и предшколце Моја идеална соба 

(у организацији компаније FormaIdeale) 

 

Конкурс се организује за читаву територију Србије. Учествовало је 4 одељења првог 

разреда (85 ученика аше школе).  

Освојена места: Дуња Величковић (I-3) и Лена Матијевић (I-3) су освојиле 4. место и 

добиле по свеску као награду. 

 

Октобар:             

Ликовни конкурс У част Драгану Лукићу, Лукићев лист 

(у организацији друштва Пријатељи деце Нови Београд) 

 

Као и на сваком конкурсу које организује наведено друштво, наша школа има право да 

учествује са по 10 ученичких радова од првог до четвртог разреда. Конкурси су на 

општинском нивоу. Тема овог конкурса је била везана за мотиве Лукићевих песама 

(град, саобраћај, живот у граду, Фифи…) или Лукићев портрет. 

Освојена места: Катарина Бранковић (III-3) 3. место 

                            Теодора Џалев (III-4) 3. место 

                            Олга Гајић (III-1) 3.место 

 

Ликовна секција је учествовала у осмишљавању и реализацији сценографије за 

приредбу у оквиру и поводом Дечје недеље која се организује за ученике првог разреда 

наше школе. Тема приредбе је Другарство, а том приликом је остварена тешња 

сарадња са рецитаторском, музичком и драмском секцијом (као и сваки пут када се 

организују школске приредбе). 
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Новембар:                 

Ликовни конкурс Беџ моје школе 

(у организацији наше школе поводом Дана школе – 29. новембра) 

 

   На конкурсу су учествовали сви ученици млађих разреда наше школе. Комисију за 

одабир награђених радова су чинили учитељи: Драгана Тодоровић, Деана Чанак, 

Милена Арсић и Ана Васић.  

   Почасно место је освојила Нађа Бараћ, ученица IV-2 и њен беџ је изабран за један од 

беџева школе који су се продавали на школском новогодишњем базару.  

   Ученицима који су освојили прва три места су подељене дипломе Душкове значке. 

Укупно је награђено 12 ученика, а освојена места по разредима су ниже наведена. 

 

   Први разред:   1. Андреј Томић (I-5) 

                            2. Лена Матијевић (I-3) и Јана Марковић (I-5) 

                            3. Тијана Радошевић (I-5) и Маша Станковић (I-5) 

 

   Други разред:  1. Филип Растовић (II-2) 

                             2. Милица Жикић (II-1) 

                             3. Јана Поповић (II-2) 

 

   Трећи разред:  1. Лазар Ковачевић (III-2) 

                             2. Софија Топић (III-1) 

                             3. Јана Павловић (III-1) 

 

   Четврти разред: 1. Луција Адамовић (IV-3) 

                               2. Сара Симоновић (IV-1) 
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                               3. Лара Глувајић (IV-2) 

 

  Радови награђених ученика су били изложени у холу школе (а сада се налазе на 

заједничком паноу за млађе разреде). Такође, били су изложени и радови ученика који 

су ушли у ужи избор приликом одабира. 

 

 
 

 

 
радови ученика који су ушли у ужи избор 

 

Децембар:  

   Организован је школски новогодишњи базар у холу школе. Учествовали су сви млађи 

разреди, заједно са својим учитељима. Учитељи су сами бирали технике, материјале и 

средства којима су израђивали најразличитије радове: огрлице, шоље, наруквице, 

обележиваче за књиге, рамове, украсе за јелку, фишеке за бомбоне, новогодишње 

честитке… 

 

Март:                       

Ликовни конкурс карикатура Мали Пјер 

(Пријатељи деце општине Нови Београд) 

 

   На конкурсу смо учествовали са 2 рада. Тема је била по слободном избору ученика. 
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   Освојено место: Лазар Ковачевић (III-2) 2. место 

 

Ликовни конкурс Мој крај приче – Хајде да се играмо! 

(Пријатељи деце општине Нови Београд) 

   На конкурсу је учествовало 10 радова ученика. Ученици су упознати са причом. 

Задатак им је био да осмисле како се завршава ова прича и да то цртежом представе. 

   Освојена места: Ива Ненадовић (III-1) 2. место 

 

Април:                      

Ликовни конкурс Ускршње ликовне чаролије 

(Пријатељи деце општине Нови Београд) 

 

   На конкурсу је учествовало 10 ученика са својим радовима. Учествовали су ученици 

трећег и четвртог разреда, јер је задатак подразумевао осликавање дрвених јаја 

различитим техникама. 

   Освојено место: Анђела Веселиновић (III-2) 2. место 

 

Ликовни конкурс на тему Мени су моја безбедност и здравље баш важни. 

Конкурс је организован поводом Дана безбедности и здравља на раду од стране 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Учествовали смо са 5  

радова ученика трећег разреда. 

 

Мај:                                   

Ликовни конкурс Птице  

(Пријатељи деце општине Нови Београд) 

 

   Пријављено је 10 радова. Рађено је различитим техникама и материјалима – сликање, 

дрвене бојице, уљани пастел, 3Д, глинамол… 

   Освојена места: Марта Маринковић (IV-2) 1. место 

                               Олга Гајић (III-1) 2. место  

                               Димитрије Рајковић (IV-2) 3. место 

 

Општинско такмичење ликовних секција 2016/17. године 

(Пријатељи деце општине Нови Београд) 

   Такмичило се 10 ученика наше школе. Ученици су израђивали радове на задату тему 

(једна од 5 понуђених на самом такмичењу) и у задатом временском року (2 сата). 

Техника је слободна (по избору ученика). 

   Због организоване наставе у природи на којој су били ученици свих четвртих и два 

одељења трећег разреда, на такмичењу су учествовали само ученици 3 и 4 одељења и 

остварили изузетне резултате. 

   Освојена места: Катарина Бранковић (III-3) 1. место (тема: Мој Београд) 

                               Лариса Крстић (III-3) 2. место (тема: Мој Београд) 

                               Петра Веселиновић (III-3) 2. место (тема: Путовање из моје маште) 

                               Теодора Џалев (III-4) 3. место (тема: Путовање из моје маште) 

                               Марко Половина (III-3) 3. место (тема: Путовање из моје маште) 
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Уређени панои поводом уписа нових првака 

 

 
 

 
 

Јун:  

Уређење сцене (паравана) за приредбу поводом уписа првака у нову школску годину. 

 

 

 

Ана Васић, 

руководилац ликовне секције 
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Извештај о раду ритмичке секције на крају  2016/17. школске године 

 

План рада ритмичке секције реализован је у потпуности.Секција је обухватала ученике 

из одељења 2/2 и бројала је дванаест чланова.Часови ритмичке секције су одржавани 

једном недељно-средом  од 10:50 до 11:30 часова.Часови су се одржавали у учионици, 

уз одговарајућу припрему учионице-померањем инвентара. 

Учествовали смо на: 

1. Приредби поводом пријема првака у Дечији савез, у октобру  

2. Приредби поводом Дана школе 

3. Приредби за будуће ђаке прваке 

      Андријана Бајић 

Извештај о раду музичке секције у на полугодишту школске 2016/17. године 

 

Музичка секција обухвата  57 ученика старијих ученика 45. млађих. 

- Реализовано је 18 часова ( 1 час недељно). 

-  У  фонд сати нису ушли сати  учешћа на приредбама и такмичењима. 

- Садржаји програма су у потпуности реализовани. 

Реализоване активности и резултати: 

1. Наступ хора на приредби поводом  пријема првака у организацију Пријатељи 

деце. Програм је реализован у оквиру „Дечје недеље,“  

2. Наступ хора,солиста и оркестра на приредби поводом Дана школе, 

29.11.2016. 

3. Наступ хора и оркестра на манифестацији „Улица отвореног срца“ на Новом 

Београду 

4. Наступ хора, солиста и оркестра на приредби поводом школске славе, 

27.1.2016. 

5. Наступ хора и оркестра на Коларцу  

6. Наступ Катарине Бурић на општинском такмичењу соло певача Златна 

сирена, 4. категорија, жанр- изворна народна песма, страна. Освојено друго 

место. децембар 2016. 

7. Наступ Лара Глувајић4/2 на општинском такмичењу соло певача Златна 

сирена, 4. категорија, жанр- дечја забавна песма. Освојено друго место.  
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8. Дует: Невена Баховић 6/1 и Милена Станисављевић на општинском 

такмичењу соло певача Златна сирена, 4. категорија, жанр- уметничка 

класична песма. Освојено друго место.  

9. Наступ хора и солиста на Приредби за пријем будућих првака у септембру 

2016. године 

10. Учешће хора и оркестра на такмичењима Удружења музичких и балетских 

школа на Републичком такмичењу 

11. Учешће на општинском и градском такмичењу у организацији Пријатеља 

деце  

12.  Наступ хора и солиста на Приредби за пријем будућих првака у јуну 2017. 

године     

13. Учешће хора и оркестра на Европском међународном фестивалу у Шпанији 

где су хор и оркестар освојили 1. место 

 

  Наставници: Марина Ињац и Вихор Ристић 

 

 

 

Извештај о раду рецитаторске секције школске 2016/17. године 

У оквиру Дечје недеље 13.10.2016.год. ученици млађих разреда припремили су 

приредбу за прваке. Уз лепе стихове, песме и игре обележили смо пријем првака у 

Дечји савез.                   

Чланови рецитаторске секције учествовали су у приредби за Дан школе. 

14.02.2017.год. одржано је школско такмичење рецитатора, а 27. фебруара општинско 

такмичење под називом " Песниче народа мог." 

За будуће прваке припремили смо пригодан програм. Приредба је била одржана  9. јуна 

2017.год. 

Учитељи 

СањаМладеновић 

Деана Чанак 
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Извештај о раду литерарне секције школске 2016/2017. године 

 

 

1. Пријатељи деце општине Нови Београд организовали су 

ОПШТИНСКОТАКМИЧЕЊЕ ,,Ђачки песнички сусрети” за ученике основних 

школа Новог Београда. 

 

Треће место освојила је Лидија Порчић (учитељица Споменка Пурешевић) за песму 

СПОМЕНАР 

 

2. Пријатељи деце општине Нови Београд организовали су општинскотакмичење 

чланова литерарних секција ученика основних школа Новог Београда за ученике 

од првог до четвртог разреда. 

 

Олга Гајић освојила је друго место (учитељицаТањаЂоковић) 

 

Вук Ристић освојио је друго место (учитељицаТањаЂоковић). 
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Извештај о раду секције млади еколози на крају 1. полугодишта школске 2016/2017.  

 

У току рада еколошке секције трудили смо се да ученици кроз стицање 

одређених еколошких знања формирају еколошку свест и развију  еколошко понашање. 

Чланови секције су били у посети зоолошком врту „Палић“ и природном 

резервату “Засавица“. 

Обележен је 4. октобар Дан заштите животиња изложбама дечијих радова у 

ходнику испред кабинета биологије. 

У школи је спроведена акција „Чеп за хендикеп“. 

 Захваљујући донацији родитеља ученика 2/4  обезбедили смо садницу четинара, 

те смо њима обогатили и украсили школско двориште. 

Учествовали смо у радионици коју су организовали Горани Србије у периоду од 

септембра до новембра 2016. године. Ученици су освојили 1. место у Београду и 5. 

место на нивоу Србије.  

Учествовали су ученици 6. разреда: 

Порчић Неда 6/1 

Дедић Татјана 6/1 

Первулов Звездана 6/2 

Учествовали смо на конкурсима и акцијама  на тему заштите животне средине. Такође 

је реализована акција на нивоу школе – уређење школског дворишта координисаном 

акцијом ученика и наставника у октобру . Носиоци ове активности су  ученици петог 

разреда уз помоћ ученика који похађају Еколошку секцију и наставника.  

Обавезна посета  Ботаничкој башти је одложена. На нивоу школе  организована акција 

„Чеп за хендикеп“. У читав план укључићемо Ученички парламент и Вршњачки тим. У 

сарадњи са Домом здравња Нови Београд организована предавања на тему здравих 

навика у исхрани.  

Прошле године смо чествовали смо на ликовном конкурсу који је организовао 

покрет Горана Србије, а ове године смо направили изложбу тих радова. Ученици су 

тада освојили прву и трећу награду на нивоу Србије. 

 

У Београду, 13.02.2016.    Руководилац секције: Радмила Зејак 
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Извештај о раду секције млади еколози на крају 2. полугодишта школске 2016/2017.  

 

 Чланови секције млади еколози су у јануару правили зидне паное са биолошком 

тематиком-човек издравље и своје радове изложили у холу школе. 

 У фебруару су се бавили сакупљањем и сређивањем постојећих биолошких 

збирки. 

Обележен је 22. март –Светски дан вода, прављењем паноа и излагањем истих у холу 

школе. У марту је такође уређен и очишћен биолошки кабинет и засађено саксијско 

цвеће. У априлу је посећен локалитет Радмиловац, где су се чланови секције упознали 

са воденим екосистемима и њиховим животним заједницама. Обележен је и Дан 

планете кроз предавања и презентације.  

 У мају је обележен 22. мај –Дан биодиверзитета и анализиран рад секције у 

протеклој школској години. 

 

                                Наставник биологије, Радмила Зејак 
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Извештај о клубу младих техничара КМТ на крају2016/17. године 

Клуб младих техничара ОШ ”Душко Радовић” у овој школској години обухватао је 102 

ученикa. Рад се одвијао према плану донетом на почетку школске године. 

 КМТ сачињавају следеће секције: 

- Информатичка секција, 

- Ракетно ваздухопловство, 

- Бродарска секција, 

- Аутомоделарство, 

- Саобраћајна секција. 

Наставници задужени за рад секција: 

Милорад Терзић: 

Назив секције Број ученика 

Ракетно ваздухопловство 10 

Бродарска секција 6 

Саобраћајна секција 15 

Јелица Лазовић:     

Назив секције Број ученика 

Саобраћајна секција 5 и 6 разред 19 

 Саобраћајна секција 7 и 8 разред 

Аутомоделарство 13 

Информатичка секција 12 

Радмила Обрадовић: 

Назив секције Број ученика 

Саобраћајна секција 15 

Ваздухопловно моделарство 6 

Информатичка секција 6 
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У раду секција учествовали  ученици од V-VIII разреда. Рад се одвијаo радним 

данима(понедељак,среда и петак)а и суботом према усвојеном плану.  

ПЛАНИРАНО је 36 часова за сваку секцију. Планирано је да ученици, развијајући 

сопствене психомоторне способности, реализују сопствене идеје, према плану рада, 

афирмишући притом креативност и оригиналност кроз израду и компоновање 

елемената у функционалне целине.                                   

РЕАЛИЗОВАНО: Годишњи план рада у потпуности је реализован.  

Чланови секције учествовали су на општинском, градском  и републичком такмичењу. 

Општинско такмичење из ТИО je одржано 11.марта 2017. 

године.Нашашколајебиладомаћиновогвеомазахтевногтакмичења. 

Градско такмичење из ТИО је одржано 26. марта 2017 . 

Републичко такмичење из ТИО је одржано 06 и 07. маjа 2017. 

Резултати такмичења 

Наставник: Милорад Терзић, професор ТИО 

 ПЕТИ РАЗРЕД  Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

1. Веиновић Маша V2 III   место, 

без пласмана 

         /             / 

 

 БРОДАРСКА 

СЕКЦИЈА 

 Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Банковић Филип V2  II     место II   место Похвала 6. 

место 

2. Бошковић Андреј VII2  III   место, 

без пласмана 

          /                / 

3. Симић Лука VII2  III   место, 

без пласмана 

          /                / 

 

 РАКЕТНО 

МОДЕЛАРСТВО 

 Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

1. Артико Алекса VI2 III     место, без 

пласмана 

           /                / 
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2. Делибашић Душан VI2 III    место, без 

пласмана 

           /                / 

 

Наставник: Радмила Обрадовић, професор ТИО 

 ПЕТИ  РАЗРЕД  Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Мандић Ана V3 I      место I  место Похвала 

2. Малинић Анђела V3 III   место, без 

пласмана 

    /         / 

 АВИОМОДЕЛАРСТВО    

 

 

1. Неагић Немања V3 I  место, 

пласман на 

градско 

Без пласмана            / 

2. Стевановић Тамара V3 III  место, без 

пласмана 

           /           / 

3. Поповић Никола VII1 III место, без 

пласмана 

          /            / 

 

Наставник. Јелица Лазовић, професор ТИО 

 Шести разред  Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

            / 

1. Чобановић Марија VI4 IIместо, 

пласман на 

градско 

Без пласмана             / 

 

 Седми разред  Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

1. Ћаласан Миа VII1 II место, 

пласман на 

градско 

Без пласмана              / 

2. Мијаиловић Марко VII1 III место, без             /               / 
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пласмана 

 

 Саобраћајна секција  Општинско Градско  

1. Ивковић Анастасија VI2 II место, 

пласман на 

градско 

IV место , 

без пласмана 

 

/ 

 

„Шта знаш о саобраћају“ - Школско такмичење наше школе одржано је 

19.04.2017.године од 12
45

-13
45 

и учествовало је 105 ученика од 5 до 8 разреда. 

      Дана 22.04.2017.године (субота) одржано је општинско такмичење из саобраћаја у 

ОШ “Драган Лукић”. 

Наша школа је освојилаII  Место на општинском такмичењу  у  категорији „Б“  

                 на смотри  „Шта знаш о саобраћају“ 

са групом од два дечака и две девојчице. 

1. Врцаловић   Вук   V2 

2. Јовић Анђела   V3 

3. Личанин Димитрије   V3 

4. Ивковић Анастасија   VI2 

 

Реализатори: Милорад Терзић,  Јелица Лазовић, Радмила Обрадовић 

Градско такмишење из „Шта знаш о саобраћају“ је одржано 

13.05.2017.УченицаАнастасија Ивковић VI2 се пласирала на град и на граду освојила IV 

место,и заједно са групом са Новог Београда освојила  

II  Место на градском такмичењу  у  категорији „Б“  

Кроз рад и дружење постижу се добри резултати. 

          Предметни наставници: 

                                                                                                             Јелица Лазовић, проф. 

                                                                                                        Милорад Терзић,проф 

                                                                                                   Радмила Обрадовић, проф 
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Извештај о сарадњи школе са организацијом “Пријатељи деце“ – 1. полугодиште

  

У првом полугодишту школске 2016/2017. години остварене  су   следеће активностии 

постигнути следећи  резултати у  оквиру сарадње са организацијом „Пријатељи  деце“: 

 Пријем првака у  организацију "Пријатељи деце". 
Пријем  првака остварен је у  току  дечије  недеље , када  је  за  ђаке  прваке  приређен  

пригодан и  занимљив   програм  са   пуно песме, игре  и  скечева.На  крају  приредбе  

ђаци  прваци су  добили пригодне  поклоне добродошлице и беџеве. 

 „Демус“ 2016/2017. Општинско такмичење - Дечја забавна песма, соло певачи 

Освојене награде:  

Катарине Бурић на општинском такмичењу соло певача Златна сирена, 4. категорија, 

жанр- изворна народна песма, страна. Освојено друго место. децембар 2016. 

Лара Глувајић 4/2 на општинском такмичењу соло певача Златна сирена, 4. категорија, 

жанр- дечја забавна песма. Освојено друго место.  

Дует: Невена Баховић 6/1 и Милена Станисављевић на општинском такмичењу соло 

певача Златна сирена, 4. категорија, жанр - уметничка класична песма. Освојено друго 

место. 

Школа је учествовала на свим планираним такмичењима за ову школску годину у 

организацији Пријатељи деце Општине Нови Београд. Детаљан извештај  са 

пласманима ученика биће урађен на крају школске године. 

У Београду, 31.01.2017.     Радишић Светлана, координатор 

Извештај о сарадњи школе са организацијом “Пријатељи деце“ – 2. полугодиште 

У ШК.2016/2017 г. ОСТВАРЕНЕ  СУ   АКТИВНОСТИ И ПОСТИГНУТИ СЛЕДЕЋИ  

РЕЗУЛТАТИ    У   ОКВИРУ   ПРИЈАТЕЉА   ДЕЦЕШКОЛЕ  "ДУШКО  РАДОВИЋ". 

ПРИЈЕМ ПРВАКА У  ОРГАНИЗАЦИЈУ "ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ". 

ПРИЈЕМ  ПРВАКА У  ПРИЈАТЕЉЕ  ДЕЦЕЈЕ  ОСТВАРЕН  У  ТОКУ  ДЕЧИЈЕ  НЕДЕЉЕ , 

КАДА  ЈЕ  ЗА  ЂАКЕ  ПРВАКЕ  ПРИРЕЂЕН  ПРИГОДАН И  ЗАНИМЉИВ   ПРОГРАМ  СА   

ПУНО ПЕСМЕ, ИГРЕ  И  СКЕЧЕВА. НА  КРАЈУ  ПРИРЕДБЕ  ЂАЦИ  ПРВАЦИ СУ  ДОБИЛИ 

ПРИГОДНЕ  ДОБРОДОШЛИЦЕ  И  БЕЏЕВЕ. 

ДЕМУС - ДЕЧИЈА ЗАБАВНА ПЕСМА СОЛО ПЕВАЧИ : 

3м. Лара Глувајић  4/2; 

ДЕМУС - ЗАБАВНА ПЕСМА СВИХ ЕПОХА  СОЛО ПЕВАЧИ : 

3м. Катарина  Бурић  7/4; 

ДЕМУС - ГРИПЕ ПЕВАЧА : 

ДРУГО/2 м.:   ОШ“ДУШКО РАДОВИЋ" 
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МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ/ЈЕДНОРОДНИ 

1.м ОШ“ДУШКО РАДОВИЋ" 

ЛИКОВНА С.  

1.м. Катарина Бранковић 3/3; *  ДРУГО/1. м.  Лариса Крстић  3/3;  

ДРУГО/1.м.  Петра Веселиновић  3/3;   *  ТРЕЋЕ /1.м. Теодора Џалев 3/3; 

ТРЕЋЕ /2.м. Марко Половина 3/3;    *  ДРУГО/2.м Богдан Ивановић  8/4; 

ДРУГО/3.м. Вишња Лепшановић  5/3; 

ЛИТЕРАРНА  С.  

ДРУГО/1.м.  Вук Ристић 3/1; * ДРУГО/1.м.  Олга Гајић 3/1;  

ДРУГО/2.м.   Андреј Живанов 7/4;  *ТРЕЋЕ /3.м. Милош Веселиновић 7/4;   

ДРУГО/2 м.:   Матеја Бокан 7/4;   

ДЕЧИЈА КАРИКАТУРА МАЛИ ПЈЕР .  

2.м.  Лазар Ковачевић  3/2; 

МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ -  ликовни к. 

ДРУГО/2 м. Ива Ненадовић 3/1; 

ЛИКОВНИ конкурс  ПТИЦЕ : 

1.м. Марта Маринковић 4/2  

ТРЕЋЕ /1.м. - Олга Гајић 3/1 

ТРЕЋЕ /2.м. Димитрије Рајковић 4/2; 

УСКРШЊЕ  ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ  

друго/3.м.   Анђела Веселиновић 3/2; 

треће/3.м.  Вишња Лепшановић 5/3;  

      КООРДИНАТОР  Радишић  Светлана 

 

 

 

 

Извештај о сарадњи школе са Црвеним крстом за 1. полугодиште– млађи разреди 
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- У септембру је прикупљенa чланарина. 

- У октобру су деца учествовала у „Трци за срећније детињство“. 

- У октобру и новембру ђаци су учествовали у акцији „За сунчану јесен живота“ 

са својим литерарним и ликовним радовиме. 

- У децембру су сакупљени слаткиши за децу без родитељског старања у акцији 

„Један пакетић-много љубави“ 

 

У Београду, 31.1.2017.          Катарина Митровић 

 

Извештај о сарадњи школе са Црвеним крстом за 1. полугодиште 

 

Као и претходних година и ове године чланарина за Црвени крст и Трка за срећније 

детињство успешно су спроведене у септембру.  

Новогодишња акција „Један пакетић, пуно љубави“ одлично су спроведене.  

Сарадња са Црвеним крстом је и ове године била успешна. 

У Београду, 31.1.2017.       Милан Радојковић 

 

Извештај о сарадњи школе са Црвеним крстом за 2. полугодиште 

СЕПТЕМБАР 

-учлањење ученика у организацију и прикупљање чланарине 

-организовање акције солидарности „Друг-другу“ 

-организовање акције „Трка за срећније детињство“ 

ОКТОБАР 

-расписивање наградног темата „За сунчану јесен живота“ 

НОВЕМБАР 

-акција „Месец солидарности са старима“ 

ДЕЦЕМБАР 

-организовање акције „Један пакетић, много љубави“ 

ЈАНУАР – ФЕБРУАР 
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-почетак обуке ученика из области прве помоћи 

-реализација пројекта „Промоција хуманих вредности“ 

МАРТ 

-организовање обуке за ученике четвртог разреда за општинско такмичење „Шта 

знам о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви“ 

-расписивање наградног темата „Крв живот значи“ 

АПРИЛ 

-обука екипа прве помоћи 

-општинско такмичење „Шта знам о ЦК и ДДК“ 

МАЈ 

-ђаци анимирају родитеље да добровољно дају крв 

-организовање општинског такмичења екипа прве помоћи 

* Све активности реализоване су према наведеном плану. 

 Радојковић Милан 

     Митровић Катарина 

 

Извештај о раду спортске секције 2016/2017. године 

У септембру и октобру 2016.године у сарадњи са спортским клубовима из Новог 

Београда у фискултурној сали одржани су промотивни часови за ученике од првог до 

четвртог разреда.  

Ове школске године  промотивне часове су одржали фудбалски клуб  

“Раднички” , кошаркашки клуб “Визура”, рукометни клуб “Црвена Звезда”, карате клуб 

“Нипон” и фудбалски клуб “Олимпик”. 

Поводом Дана школе и ове школске године 23.11.2016.одржано је спортско такмичењу 

екипном полигону. 

Одељењима су подељене дипломе “Душкове значке” као и награде.  

 За 1.место одељење је добило одбојкашку лопту, 2.место кошаркашку лопту и 3.место 

две вијаче. 

 

Пласман: 
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РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ЕКИПНОМ ПОЛИГОНУ 

(ШТАФЕТА) 

ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕНА  УЧЕСНИКА ПЛАСМАН 

I/4 1. Вук Сандић 

2. Виктор Цимеша 

3. Сара Сулејмановић 

4. Оља Јовановић 

5. Игор Марчок 

6. Луција Марчић 

1. место 

I/5 1.Маша Станковић 

2.Анастасија Крстић 

3.Огњен Огњановић 

4.Никола Матовић 

5.Вишња Мандић 

6. Андреј Томић 

2. место 

I/3 1.Стефан Дангубић 

2. Лука Савков 

3. Марјана Тодоровић 

4. Катарина Мијаиловић 

5. Урош Милојевић 

3. место 

I/2 1. Вељко Марковић 

2. Урош Спасојевић 

3. Лана Ивковић 

4. Тамара Ракић 

5. Стефан Сретковић 

6. Латоја Трстењак 

4. место 

 

РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ЕКИПНОМ ПОЛИГОНУ 

(ШТАФЕТА) 

ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕНА  УЧЕСНИКА ПЛАСМАН 

II/2 1.Вук Первулов 

2.Михаило Бошковић 

3.Мина Доловац 

4.Теодора Ђокић 

1.место 

II/3 1.Ања Шакић 

2.  Анамариа Лалић 

3.  Стефан Јездић 

4.  Филип Перишић-Спасић 

5.  Немања Урошевић 

2. место 

II/1 1.Бокић Јелена 

2.Бркић Сара 

3.Пезељ Милан 

4.Нушић Ђорђе 

3. место 
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II/4 1.Тијана Шобота 

2.Ања Тешевић 

3.Андрија Ђоковић 

4.Иван Шпањевић 

5.Олег Радојчић 

4. место 

 

РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ЕКИПНОМ ПОЛИГОНУ 

(ШТАФЕТА) 

ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕНА  УЧЕСНИКА ПЛАСМАН 

III/1 1. Сања Поповић 

2. Калина Маревић 

3. Виктор Драгутиновић 

4. Лука Дедић 

5. Вук Ристић 

1.место 

III/3 1. Павићевић Ксенија 

2. Веселиновић Петра 

3. Каљевић Лука 

4. Поповић Урош 

5. Тодоровић Тијана 

2.место 

III/4 1.Милица Ердељанин 

2.Наталија Крстић 

3.Лука Цвијетић 

4. Стефан Јовановић 

3.место 

III/2 1. Матија Љубичић 

2. Вук Растовић 

3. Теодора Кубуровић 

4. Теодора Марковић 

5. Тијана Бошковић 

4.место 

 

РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ЕКИПНОМ ПОЛИГОНУ 

(ШТАФЕТА) 

ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕНА  УЧЕСНИКА ПЛАСМАН 

IV/3 1.Вељко Станић 

2.Матеја Андрић 

3.Ана Благданић 

4.Луција Адамовић 

5.Елена Петровски 

1.место 

IV/1 1. Лука Милуновић 

2. Марко Деврња 

3. Анђела Вуковић 

4. Хана Милићевић 

5. Ања Тасевски 

2.место 
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IV/4 1.Милутин Радановић 

2.Петар Величковић 

3.Нађа Исидоровић 

4.Софија Марсенић 

5.Дуња Шобота 

3.место 

IV/2 1. Видојевић Ања 

2. Маринковић Марта 

3. Рајковић Урош 

4. Трифковић Димитрије 

5.Петровић Алекса 

4.место 

 

Оранизатори и реализатори такмичења Милена Арсић, Јована Микић Плавша и Илија 

Благојевић. 
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Такмичења 

Ученици наше школе су редовно учествовали на свим такмичењима која су се до сада 

организовала, а према предвиђеном плану. Резултати су приказани у табели која следи. 
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СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА 2016/2017. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ  

 

р
.б

р
. 

Име, име  родитеља/старатеља 

и презиме ученика 

 

 

Р
а
зр

ед
 и

 

о
д

ељ
ењ

е 

Адреса становања Пласман ученика на такмичењима 

освојена награда 

 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК Општинско 

такмичење 

 

Градско 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

 МАТЕМАТИКА       

1.  Лара Богавац 5/4  3.место   Гордана Николић 

2. Софија Марковић 5/2  3.место   Ана Мијаиловић 

 

3.  Владимир Ковачевић 5/1  3.место   Ана Мијаиловић 

4.  Борис Глувајић 6/2  3.место   Ана Мијаиловић 

5. Ана Сулејмановић 6/2  3.место   Ана Мијаиловић 

6. Никола Бајат 7/1  3.место   Бојана Смилковић 

7. Маша  Аврамовић 7/4  3.место   Гордана Николић 

8. Жарко  Глувајић 7/2  3.место   Ана Мијаиловић 
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р
.б

р
. 

Име, име  родитеља/старатеља 

и презиме ученика 

 

 

Р
а
зр

ед
 и

 

о
д

ељ
ењ

е 

Адреса становања Пласман ученика на 

такмичењима освојена награда 

 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

Републич

ко 

такмиче

ње 

 ФИЗИКА       

9. Стефан Лазаревић 6/1  2.место похвала  Милан Радојковић 

10.  Борис Рудић 6/1  3.место   Милан Радојковић 

11.  Дмитар Филиповић 6/1  3.место   Милан Радојковић 

12. Неда  Порчић 6/1  3.место   Милан Радојковић 

13.  Ђорђе Ђоковић 7/1  3.место 2.место  Милан Радојковић 

14. Андреј Братић 

 

7/2  3.место   Милан Радојковић 

 БИОЛОГИЈА       

15. Јана Бајић  5/1  1.место 1.место  Радмила Зејак 

16. Ана Мандић  5/3  1.место 1.место  Виолета Митић 

17. Лазар Стаменковић 5/4  2.место 3:место  Виолета Митић 

18. Лара Богавац 5/4  2.место   Виолета Митић 

19 Наталија Бонџић 5/1  1.место 2.место  Радмила Зејак 

20. 

 

Неда  Порчић 6/1   1.место 1.место  Радмила Зејак 
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р
.б

р
. 

Име, име  

родитеља/старатеља 

и презиме ученика 

 

 

Р
а
зр

ед
 и

 

о
д

ељ
ењ

е 

  

Адреса становања Пласман ученика на такмичењима 

освојена награда 

 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

Републичко 

такмичење 

21. Милена Јанузовић  7/3  1.место 2. место  

 

Јелена Јововић 

22. Доротеа Томић  6/4  1.место 1.место  Јелена Јововић 

23. Маша Аврамовић  7/4  1.место 1. место похвала Јелена Јововић 

24. Јована Протић 6/1  1.место 1.место  Радмила Зејак 

25. Александра Брстина  7/1  1.место 1.место похвала Радмила Зејак 

26. Миа Ћаласан 7/1  1.место 2.место похвала Радмила Зејак 

27. Мина Лазовић  7/  1.место 1.место  Радмила Зејак 

28. Марија Дамњановић 8/2  2.место 2.место  Радмила Зејак 

29. Ана Штрбан   8/3  3.место   Радмила Зејак 

30. Миња Дедић  8/1  3.место   Радмила Зејак 
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. 

Име, име  

родитеља/старатеља 

и презиме ученика 

Р
а
зр

ед
 и

 

о
д

ељ
ењ

е 

 

Адреса становања Пласман ученика на такмичењима 

освојена награда 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

Општинско 

такмичење 

 ГЕОГРАФИЈА       

31. Филип Чукић 8/2  2.место   Зорица Николић 

32. Трифун Радановић 7/3  1.место   Ана Јевтић 

33. Александра  Брстина 7/1  1.место 1.место похвала Зорица Николић 

34. Матеја Бокан 7/4  2. место   Ана Јевтић 

35. Андрија  Томић 8/2  3.место   Зорица Николић 

 ХЕМИЈА       

36. Ђорђе Ђоковић 7/1  1.место   Миладинка Ћосић 

37. Александар Стефановић 7/4  2.место   Миладинка Ћосић 

38. Никола Бајат 7/1  3.место   Миладинка Ћосић 

39. Лука Адамовић 7/4  УЧЕШЋЕ   Миладинка Ћосић 

 ИСТОРИЈА       

40. Татјана Дедић  6/1  2. место   Дренка Порчић 

41. Адриан Ники Мифтарај  8/1  2. место   Дренка Порчић 

 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК       

42. Јелена  Јокић 8/1  3.место   Данијела Љујић 

43.  Милица  Тадић 6/4  3.место   Данијела Квас 
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. 

Име, име  

родитеља/старатеља 

и презиме ученика 

Разре

д и 

одељ

ење 

Адреса становања Пласман ученика на такмичењима 

освојена награда 

 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

44. Матеја  Бокан 7/4  2.место   Тања Кунарац 

45. Милош  Величковић 7/4  3.место   Тања Кунарац 

46. Андреј  Живанов 7/4  2.место   Тања Кунарац 

 ТИО       

47. Филип  Банковић 5/2  2.место 2.место похвала, 

6.место 

Милорад Терзић 

48. Маша  Вејновић 5/4  3.место   Милорад Терзић 

49. Алекса  Артико 6/2  3.место   Милорад Терзић 

50. Душан  Делибашић 6/2  3.место   Милорад Терзић 

51. Aндреј  Бошковић 7/2  3.место   Милорад Терзић 

52. Лука  Симић 7/2  3.место   Милорад Терзић 

53. Миа Ћаласан 7/1  2.место   Јелица Лазовић 

54. Марија  Чобановић 6/4  2.место   Јелица Лазовић 

55. Марко Мијаиловић 7/1  3.место   Јелица Лазовић 

56.  Анастасија Ивковић 6/2  2.место   Јелица Лазовић 
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р
. 

Име, име  

родитеља/старатеља 

и презиме ученика 

 

Разре

д и 

одељ

ење 

 

 

Адреса становања Пласман ученика на такмичењима 

освојена награда 

 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

57. Ана  Мандић 5/3  1.место 1.место  Радмила 

Обрадовић 

58. Немања  Негић 5/3  1.место   Радмила 

Обрадовић 

59. Вук Врцаловић 5/2  2.место   Милорад Терзић 

60. Анђела  Јовић 5/3  2.место   Милорад Терзић 

61. Димитрије  Личанин 5/3  2.место   Радмила 

Обрадовић 

62. Анастасија  Ивковић 6/2  2.место   Јелица Лазовић 

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК       

63. Марија  Дамњановић 8/2  1.место 1.место  Маријета Опсеница 

Грујић 

64. Војин Радосављевић 8/4  2.место 3.место учешће Весна Обрадовић 

65. Андрија Перишић 8/4  2.место   Весна Обрадовић 

66. Никола Бајат 7/1  3.место   Весна Обрадовић 

67. Катарина Грујичић 8/1  2.место   Весна Обрадовић 

68. Маша Милосављевић 8/1  2.место   Весна Обрадовић 



52 

 

 

 

р
.б

р
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Име, име  

родитеља/старатеља 

и презиме ученика 

 

 

Разре

д и 

одељ

ење 

Адреса становања Пласман ученика на такмичењима 

освојена награда 

 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

Републичко 

такмичење 

69. Јелена Јокић 8/1  2.место   Весна Обрадовић 

70. Ана Ранђеловић 8/1  2.место   Весна Обрадовић 

71.  Теа Гатић 8/1  2.место   Весна Обрадовић 

 ЛИКОВНА КУЛТУРА       

72. Богдан Ивановић 8/4  2.место   Биљана Васиљев 

73. Вишња Лепшановић 5/3  2.место   Биљана Васиљев 

74. Марија Чобановић 6/4  1.место   Биљана Васиљев 

75. Доротеа Томић 6/4  1.место   Биљана Васиљев 

76. Марија Тодоровић 6/4  1.место   Биљана Васиљев 

 

 

 

 

 



53 

 

 

р
.б

р
. 

Име, име  

родитеља/старатеља 

и презиме ученика 

 

 

Разр

ед и 

одељ

ење 

 

 

Адреса становања Пласман ученика на такмичењима 

освојена награда 

 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

Републичко 

такмичење 

 „ЧИТАЛАЧКА 

ЗНАЧКА“ 

      

 Лидија  Порчић 4/1  награда   Споменка Пурешевић 

 Петра Витанов 4/1  награда   Споменка Пурешевић 

 Дуња  Вукобрат 4/1  награда   Споменка Пурешевић 

 Ксенија  Мијаиловић 4/1  награда   Споменка Пурешевић 

 Милица  Лекић 4/1  награда   Споменка Пурешевић 

 Стефан  Додић 4/1  награда   Споменка Пурешевић 

 Теодора  Радовић 4/4   награда   Деана Чанак 

 Андрија Поповић 4/4  награда   Деана Чанак 

 Анамарија  Лалић 2/3   награда   Сања Младеновић 

 Стефан  Савков 2/3  награда   Сања Младеновић 
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р
.б

р
. 

Име, име  

родитеља/старатеља 

и презиме ученика 

 

 

Разре

д и 

одељ

ење 

 

 

 

Адреса становања Пласман ученика на такмичењима 

освојена награда 

 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

Републичко 

такмичење 

 Маја  Бојанић 3/3  награда   Јована Микић Плавша 

 Катарина  Бранковић 3/3  награда    Јована Микић Плавша 

 Тијана  Шобота 2/4  награда   Десанка Штимац 

 Јован  Чобановић 2/4  награда   Десанка Штимац 

 Лазар  Зукић 2/4  награда   Десанка Штимац 

 Бранка  Бјеличић  2/4  награда   Десанка Штимац 

 Теодора  Џалев 3/4  награда   Марина Ињац 
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р
.б

р
. 

Име, име  

родитеља/старатеља 

и презиме ученика 

Разре

д и 

одеље

ње 

Адреса становања Пласман ученика на такмичењима 

освојена награда 

 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

Републичко 

такмичење 

 МАТЕМАТИКА       

 Димитрије  Рајковић 4/2   1.место  Ковиљка Прокић 

 Вук  Ристић 3/1  1.место   Тања Ђоковић 

 Олга  Гајић 3/1  3.место   Тања Ћоковић 

 Вукашин Кнежевић 3/1  3.место   Тања Ћоковић 

 Тамара  Стошић 3/3  1.место   Јована Микић Плавша 

 Марко  Половина 3/3  3.место   Јована Микић Плавша 

 ЛИКОВНА СЕКЦИЈА        

 Теодора  Џалев 3/4  3.место   Марина Ињац 

 Катарина Бранковић 3/3  2.место   Јована Микић Плавша 

 Марко  Половина 3/3  2.место   Јована Микић Плавша 

 Петра Веселиновић 3/3  1.место   Јована Микић Плавша 

 Лариса Крстић 3/3  1.место   Јована Микић Плавша 
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. 

Име, име  

родитеља/старатеља 

и презиме ученика 

 

 

Разр

ед и 

одељ

ење  

 

 

Адреса становања Пласман ученика на такмичењима 

освојена награда 

 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

Републичко 

такмичење 

 ЛИКОВНИ КОНКУРС       

 Димитрије  Рајковић 4/2  3.место   Ковиљка Прокић 

 Марта  Маринковић 4/2 

 

 1.место   Ковиљка Прокић 

 Ива  Ненадовић 3/1  2.место   Тања Ћоковић 

 Олга  Гајић 3/1  3.место   Тања Ћоковић 

 Олга  Гајић 3/1  2.место   Тања Ћоковић 

 Вук  Ристић 3/1  2.место   Тања Ћоковић 

 Катарина Бранковић 3/3  1.место   Јована Микић Плавша 
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Извештаји са спортских такмичења за 1. полугодиште 

Од септембра до новембра одржана су следећа такмичења: 

Првенство града у стоном тенису - 27. и 28. септембра 2016.  

Резултати у појединачној конкуренцији: 

• Слободан Симић – четвртфинале 

• Урош Томовић - четртфинале 

• Лука Симић - полуфинале 

• Матеја Ћурић – четртфинале 

• Софија Дакић - четртфинале 

• Ана Мандић - четртфинале 

• Вера Богдановић - четвртфинале  

 

У екипној конкуренцији: 

женска екипа: Софија Дакић, Ана Мандић, Вера Богдановић су дошле до 

четртфинала; 

у мушкој конкуренцији су стигли до првог круга такмичења. 

Првенство града у пливању 05. и 06. октобра 2016. године  

Први дан такмичили смо се у категорији 5. и 6. разред, други дан 7. и 8. разред, укупно 

је било 11 такмичара. 

Општинско такмичење у одбојци за девојчице 5. и 6. разреда-02. новембра 2016.  

Од 22 екипе са Новог Београда наша школа освојила је 2. место. 

Општинско такмичење у одбојци за дечаке 5. и 6. разреда- 03. новембра 2016.  

Од 22 екипе са Новог Београда наша школа освојила је 2. место.  

Општинско такмичење у одбојци за девојчице 7. и 8. разреда - 08. новембра 2016. Од 

22 екипе са Новог Београда наша школа освојила је 3. место.  

Општинско такмичење у одбојци за дечаке 7. и 8. разреда- 09. новембра 2016.  

 Од 22 екипе са Новог Београда наша школа освојила је 2. место.  
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На општинском такмичењу у кошарци дечаци и девојчице – 5. и 6. и 7. и 8. разреда 

прошли су први круг такмичења. 

Извештај са такмичења у области Музичке културе 

 1. Катарине Бурић на општинском такмичењу соло певача Златна сирена, 4. 

категорија, жанр- изворна народна песма, страна. Освојено друго место. децембар 

2016. 

             Лара Глувајић 4/2 на општинском такмичењу соло певача Златна сирена, 4. 

категорија, жанр- дечја забавна песма. Освојено друго место.  

 Дует: Невена Баховић 6/1 и Милена Станисављевић 6/2 на општинском 

такмичењу соло певача Златна сирена, 4. категорија, жанр- уметничка класична 

песма. Освојено друго место. 

 

Извештаји са спортских такмичења за 1. полугодиште 

 

Од септембра до новембра одржана су следећа такмичења: 

 

Првенство града у стоном тенису - 27. и 28. септембра 2016.  

Резултати у појединачној конкуренцији: 

• Слободан Симић – четвртфинале 

• Урош Томовић - четртфинале 

• Лука Симић - полуфинале 

• Матеја Ћурић – четртфинале 

• Софија Дакић - четртфинале 

• Ана Мандић - четртфинале 

• Вера Богдановић - четвртфинале  

 

У екипној конкуренцији: 

женска екипа: Софија Дакић, Ана Мандић, Вера Богдановић су дошле до четртфинала; 

у мушкој конкуренцији су стигли до првог круга такмичења. 

 

Првенство града у пливању 05. и 06. октобра 2016. године  

Први дан такмичили смо се у категорији 5. и 6. разред, други дан 7. и 8. разред, укупно 

је било 11 такмичара. 

 

Општинско такмичење у одбојци за девојчице 5. и 6. разреда-02. новембра 2016.  

Од 22 екипе са Новог Београда наша школа освојила је 2. место. 

 

Општинско такмичење у одбојци за дечаке 5. и 6. разреда-03. новембра 2016. 

Од 22 екипе са Новог Београда наша школа освојила је 2. место.  

 

Општинско такмичење у одбојци за девојчице 7. и 8. разреда -08. новембра 2016.Од 

22 екипе са Новог Београда наша школа освојила је 3. место.  

 

Општинско такмичење у одбојци за дечаке 7. и 8. разреда- 09. новембра 2016.  
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 Од 22 екипе са Новог Београда наша школа освојила је 2. место. 

 

На општинском такмичењу у кошарци дечаци и девојчице – 5. и 6. и 7. и 8. разреда 
прошли су први круг такмичења. 

 

 

Извештај са такмичења у области Музичке културе 

 1. Катарине Бурић на општинском такмичењу соло певача Златна сирена, 4. 

категорија, жанр- изворна народна песма, страна. Освојено друго место. децембар 2016. 

Лара Глувајић 4/2 на општинском такмичењу соло певача Златна сирена, 4. категорија, 

жанр- дечја забавна песма. Освојено друго место.  

 Дует: Невена Баховић 6/1 и Милена Станисављевић 6/2 на општинском 

такмичењу соло певача Златна сирена, 4. категорија, жанр- уметничка класична песма. 

Освојено друго место. 
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1.8 Излети, настава у природи и екскурзије 

 

 Извештај о планираним екскурзијама и  рекреативној настави 

 

Све екскурзије и рекреатвивне наставе одрађене су по плану и школском програму. 

Екскурзија 8. разреда организована је преко агенције Про Тимис од 30.03. до 01.04.2016 

године на релацији Београд – Манастир Благовештење – Сирогојно – Златибор – 

Милешева – Пријепоље – Мокра гора – Мећавник – Београд. 

На екскурзију је ишло 86 ученика осмог разреда са одељенским старешинама , по 

одељењима 81 -25 ученика, 82- 20 ученика, 83-20 ученика и 84-21 ученик. Поред 

водича са нама је кренуо и лекар. Екскурзија ученика седмог разреда реализована је 

према плану, 14. и 15. маја 2017. године у организацији агенције „Луксим“. 

 

 На екскурзију су ишла сва четири одељења седмог разреда:  

 

71 29 ученика у пратњи психолога Жаклине Филиповић, 

72 26 ученика са разрдним старешином Маријетом Опсеница – Грујић, 

73 22 ученика са разредним старешином Бојаном Симанићем, 

74 23 ученика са разредним старешином Сњежаном Пејаковић. 

 

Ученици 6. разреда су 15. маја 2017. године ишли на једнодневну екскурзију, на 

релацији Београд – Раваница – Ресавска пећина – Деспотовац – Манасија. На 

екскурзију је ишло 24 ученика 61 , 26 ученика 62, 18 ученика 63 и 23 ученика 64 са 

разредним стрешинама. Екскурзија је реализована преко агенције Мивекс. Дана 15.маја 

2017. године изведена је екскурзија за пете разреде на релацији Београд – Виминацијум 

– Сребрно језеро – Смедеревска тврђава. Путовање је било организовано луксузним 

аутобусом, агенције Мивекс. На екскурзију је кренуло 84 ученика: 51 25 ученика , 52-30 

ученика; 53-13 ученика ; 54-16 ученика. 

 

У среду 24. 05. 2017. године смо кренули на наставу у природи у сарадњи са 

туристичком агенцијом „Суперлино травел“ из Београда. Смештај је био у 

одмаралишту „Бела бреза“ у Рожанству на Златибору. 

15  - 14 ученика и учитељица Милена Арсић 

14 – 25 ученика , учитељица Тамара Љубичић и учитељ Илија Благојевић. 

 

У организацији агенције ,,Суперлино“, настава у природи изведена је у Рожанству, на 

Златибору за ученике три одељења 1. разреда и два одељења 3. разреда у периоду 

31.05- 07.06.2017.године. 

1/1 – 14 ученика 

1/2 – 21 ученик 

1/3 – 22 ученика 

укупно 57 ученика 1. разреда 

3/3 – 25 ученика 

3/4 – 15 ученика 

укупно  40 ученика  3. разреда 

Укупан број:  97 ученика и 7 учитеља:  

1/1 – Љиљана Вуковић Стајић 

1/2 – Бојана Проле и Душан Симовић 

1/3 – Катарина Митровић и Ана Васић 

3/3 – Јована Микић Плавша 

3/4 - Марина Ињац 
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Дивчибаре, хотел Маљен од 10. 05. до 17. 05. 2017. год. 

Настава у природи је организована преко агенције Суперлино. 

Полазак је био 10. 05. у 10:00 аутобусом на спрат, а повратак 17. 05. после ручка, у 

Београд смо стигли око 16:30.  Ишло је четири одељења другог разреда : 

2/1 - 17 ученика, учитељица Соња Тешановић 

2/2 - 25 ученика, учитељица Андријана Бајић, 

учитељ Вихор Ристић 

2/3- 14 ученика, учитељица Светлана Радишић 

2/ 4- 13 ученика, учитељица Десанка Штимац 

Укупно 69 ученика и пет учитеља. 

 

У организацији агенције ,,Про Тимис“, настава у природи изведена је на Тари за 

ученике  

четири одељења 4. разреда у хотелу ,,Оморика“ и   два одељења 3.разреда у хотелу 

,,Јавор“: 

41 – 25 ученика     42 – 24 ученика   43 – 24 ученика   44 – 22 ученика  ,  укупно 95 

ученика 4.разреда 

31 – 22 ученика     32 – 19 ученика   ,   укупно  41 ученик  3.разреда 

У збиру  136 ученика и 6 учитељица: Споменка Пурешевић, Ковиљка Прокић, Драгана 

Тодоровић, Деана Чанак, Тања Ђоковић. Сања Дедић. 

 

Детаљни појединачни се налазе у прилогу. 

Београд, 28.06.2017.                                                               Председник комисије:  

                                                                                                    Милорад Терзић 

 

 

 

 Извештајо реализацији наставе у природи 

 

Дивчибаре , хотел Маљен од 10. 5. до 17. 5. 2017. год. 

Настава у природи је организована преко агенције Суперлино. 

Полазак је био 10. 5. у 10: 00 аутобусом на спрат , а повратак 17. 5. после ручка, у 

Београд смо стигли око 16:30.Путовање и тамо и назад је протекло без проблема. Ишло 

је четири одељења другог разреда : 

2/1 - 17 ученика , учитељица Соња Тешановић 

2/2 - 25 ученика , учитељица Андријана Бајић, 

учитељ Вихор Ристић 

2/3- 14 ученика , учитељица Светлана Радишић 

2/ 4- 13 ученика , учитељица Десанка Штимац 

Укупно 69 ученика и пет учитеља. 

Смештај је био у хотелу Маљен у двокреветним и трокреветним собама. 

Храна , хигијена и услуга у хотелу су били одлични . 

Доктор је био на располагању 24 сата. 

Посебну похвалу упућујемо аниматорима.Било их је троје , изузетно добро су 

планирали и реализовали све активности од шетњи , јахања , возића , зип-лајна , 

оријентиринга , стрељаштва , спортских активности , игара за развијање спретности , 

брзине , концетрације , намештања шатора, до веселих вечерњих тематских забава ( 

покажи шта знаш , шиз-фриз, квиз, маскенбал,учење плесних кореографија...). 

Деца су се вратила пуна незаборавних утисака и пре свега задовољна боравком на овој 

настави у природи. 
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Овај вид наставе у природи је био и нешто сасвим ново , другачије и иновативно у 

односу на све раније . Сви сматрамо да је Суперлино права агенција која је испунила 

сва дечја , а и наша очекивања . Сарадњу са њима обавезно треба наставити и убудуће 

за овај вид наставе. 

Учитељи : Соња Тешановић, Андријана Бајић, Вихор Ристић , Светлана Радишић и 

Десанка Штимац 

 

 

 

Извештај са наставе у природи, 

Златибор – Рожанство, 24. 5. 2017. – 31. 5. 2017. 

 

У среду 24. 5. 2017. године смо кренули на наставу у природи у сарадњи са 

туристичком агенцијом „ Суперлино травел“ из Београда. 

Полазак је био у 9:00 часова са паркинга испред школе након контроле техничке 

исправности аутобуса. 

У аутобусу су била два одељења: 

I/5  - 14 ученика и учитељица Милена Арсић 

I/4 – 25 ученика , учитељица Тамара Љубичић и учитељ Илија Благојевић. 

 

Пут је протекао у најбољем реду и стигли смо у 13:30 часова у одмаралиште „ Бела 

бреза“ у Рожанству на Златибору. Деца су распоређена у трокреветне и 

четворокреветне собе и након договора учитељица и учитеља са особљем објекта, 

рекреаторима и докторком, већ од тог поподнева почеле су њихове планиране 

активности. 

Време током боравка на Златибору било је веома пријатно, тако да смо га максимално 

искористили за шетње и спортско-рекреативни програм који су спроводили два 

рекреатора и наставници. Поред уобичајених активности, на овој НУП, ученици су 

имали прилику да упознају и стрељаштво, постављање шатора и логоровање уз 

логорску ватру, да се спуштају низ жичару, зип лајн... Ученици су организовано 

посетили Стопића пећину, једну од највећих истражених пећина у Србији. 

Храна је била разноврсна и укусна. Малу непријатност у објекту у ком смо боравили 

представљале су мале и не баш сасвим чисте собе, што ипак нје засметало да деца буду 

веома задовољна. 

За време трајања НУП деца су била здрава и није било потребе за озбиљнијим 

интервенцијама докторке која је увек била присутна и на располагању. 

Настава у природи је трајала седам пуних пансиона и завршила се 31. 5. 2017. Са малим 

закашњењем, после ручка смо кренули према Новом Београду и испред школе стигли 

око 20:00 часова. 
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Претходних година искусили смо сарадњу са професионалнијим особљем и боравак у 

уреднијим и комфорнијим објектима него што је „ Бела бреза“ али агенција „ 

Суперлино травел“ и њен тим су за сваку похвалу и препоруку. 

Укупан утисак је сјајан. 

Милена Арсић 

Благојевић Илија 

Тамара Љубичић 

 

ИЗВЕШТАЈ СА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

РОЖАНСТВО 

31.5.2017 – 7.6.2017. 

 

У организацији агенције ,,Суперлино“, настава у природи изведена је у Рожанству, на 

Златибору за ученике три одељења 1. разреда и два одељења 3. разреда: 

1/1 – 14 ученика     1/2 – 21 ученик   1/3 – 22 ученика,  укупно 57 ученика 1. разреда 

3/3 – 25 ученика     3/4 – 15 ученика, укупно  40 ученика  3. разреда 

Све укупно 97 ученика и 7 учитеља:  

1/1 – Љиљана Вуковић Стајић 

1/2 – Бојана Проле и Душан Симовић 

1/3 – Катарина Митровић и Ана Васић 

3/3 – Јована Микић Плавша 

3/4 - Марина Ињац   

 

Ученици и учитељи билу су смештени у објектима одмаралишта „Бела бреза“. Поред 

учитеља, са групом су боравила и два рекреатора и доктор. Ученицима су свакодневно 

организоване занимљиве активности, где је акценат стављен на боравак у природи и 

здравом окружењу. Ученици су у шетњама примерене дужине уз пратњу учитеља и 

рекреатора упознали биљни и животњски свет Златибора.  

Посетили смо Стопића пећину у селу Трнава, једну од најзначајнијих природних 

локалитета овог краја. Истог дана, посетили смо и етно село Сирогојно, где су ученици 

сазнали о животу у породичним домаћинствима из средине претпрошлог века. У 

Сирогојну смо обишли и „Музеј плетиља“. 

Ученици су свакодневно решавали задатке предвиђене наставним планом и програмом. 

Вечерњи сати били су  испуњени забавним активностима у заједничким просторијама. 

Ученици су водили рачуна о личној хигијени и реду у собама током боравка у 

објектима за смештај. 

Настава у природи је успешно реализована. 

 

Учитељи: Љиљана Вуковић Стајић, Бојана Проле, Душан Симовић, Катарина 

Митровић, Ана Васић, Јована Микић Плавша и Марина Ињац.   

 

ИЗВЕШТАЈ СА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

ТАРА 

10.5.2017. – 17.5.2017. 

У организацији агенције ,,Про Тимис“, настава у природи изведена је на Тари за 

ученике  
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четири одељења 4. разреда у хотелу ,,Оморика“ и   два одељења 3.разреда у хотелу 

,,Јавор“: 

41 – 25 ученика     42 – 24 ученика   43 – 24 ученика   44 – 22 ученика  ,  укупно 95 

ученика 4.разреда 

31 – 22 ученика     32 – 19 ученика   ,   укупно  41 ученик  3.разреда 

У збиру  136 ученика и 6 учитељица: Споменка Пурешевић, Ковиљка Прокић, Драгана 

Тодоровић,  

                                                                Деана Чанак, Тања Ђоковић. Сања Дедић. 

Са групом су била два рекреатора и доктор. 

Ученици су упознали биљни и животњски свет Националног парка ,,Тара“ . 

Посетили смо етно село где су  ученици сазнали о животу у породичним 

домаћинствима некад. 

На видиковцу су обновили знања о рељефу и водама нашег краја. 

У манастиру Српских светитеља ученици су чули причу о прошлости народа који ту 

живи. 

Обишли смо галерију и атеље сликара Миће Веселиновића Тарског који је ученицима 

показао како настају његове слике инспирисане пределима Таре. 

Ученици су свакодневно уживали у природи и чистом ваздуху - ишли у дуге шетње, на 

трим-стазе, делили задовољства у игри, спорту и разноврсним вечерњим активностима. 

Научили су да постављају шаторе. Дружили се и сарађивали у тиму у оквиру ,,Потраге 

за изгубљеним благом“. Учествовали су квизу ,,Колико смо научили о Тари“. Решавали 

су задатке предвиђене наставним планом и помагали једни другима. 

За своје пристојно понашање у хотелу, наши ученици су похваљени од запослених у 

хотелу  и доктора који имају доста искуства са многим школама. 

Настава у природи је успешно реализована и боравак на Тари је за сваку препоруку. 

 

 

              Учитељице: Споменка Пурешевић, Ковиљка Прокић, Драгана Тодоровић,     

Деана Чанак , Тања Ђоковић, Сања Дедић                     

 

 

 

 

мај 2017. 
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Извештај тима за слободне активности ученика 1. до 4. разреда школске 

2016/2017. године 

Септембар  -  

 излет  Опленац, Топола  ; 

Октобар  -  

  излет  Авала,Пећинци,Радмиловац ; 

                        приредба поводом пријема првака у Дечији Савез;  

  посета огледном добру Пољопривредног факултета – МАЛИ ДУНАВ ;  

  концерт за клавир и виолину у сарадњи са МШ "Коста Манојловић";  

                  посета погонима фабрике СОКО ШТАРК ;  

Новембар  -  

  ДКЦ – представа "Авантура до чаробњака из Оза" ; 

  турнир поводом дана школе ;  

изложба о Душку Радовићу (шк.библиотека) поводом дана школе;  

Базар – продајна изложба  поводом дана школе;  

литерарни конкурс ЗЛАТНО ПЕРО  поводом дана школе ; 

приредба поводом дана школе - Дом ваздухопловства ; 

  предавање патронажне службе КАКО  ОЧУВАТИ ЗДРАВЉЕ ;  

 школско такмичење рецитатора;  ( 2 – 4 р.) ; 

Децембар  -  

биоскоп Фонтана – Новогодишњи спектакл - Залеђено краљевство 

Хауард Лавкрафт ;  (1 – 4. р) 

позориште ПИНОКИО  – представа Цврчак и мрав у новогодишњој 

авантури; 

 (  1- 4. р)  

представа ЈЕЖЕВА КУЋИЦА; 

школско такмичење из математике; (3 - 4.р.) 
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Јануар –  представ у СКЦ Нови Београд -  Мач, Немањићи; (1- 4.р.) 

  Светосавска академија ;  

Март -   позориште ПИНОКИО  представа БУБАМАРАЦ;  

                 презентација програма ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ; 

                 међународно такмичење из математике КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА; 

            позориште ДУШКО РАДОВИЋ, представе ЧАРОБНА КЊИГА; МАЛА 

ШКОЛА  

                 РОКЕНРОЛА; 

                 амбијентално учење ПОТРАГА ЗА БЛАГОМ- тема Динар је наш новац 

поводом  

                 светске недеље новца;  

                 предавање патронажне службе ЗДРАВА ИСХРАНА И ХИГИЈЕНА ; 

Април-  сусрет са песником Благојем Рогачем;  

                       предавање о правилној хигијени зуба у сарадњи са школским 

стоматологом; 

                       посета музеју афричке уметности; 

Мај  -    настава у природи - Дивчибаре; Тара; Рождество; 

                      предавање ДРОГА ЈЕ НУЛА ЖИВОТ ЈЕ ЈЕДАН; 

Јуни -    биоскоп ФОНТАНА , филм -  Октопод; 

                       посета ПЛАНЕТАРИЈУМУ; 

Све ове активности су се одвијале у периоду 1.9.2016. г. – 13.6. 2017. г., а 

реализовали су их ученици од 1. до 4. разреда; 

 

                                                                                                    Радишић    Светлана 

                                                                                                     проф.разредне наставе 
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2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

Сви стручни и руководећи органи школе  

 Наставничко веће 

 одељенска већа 

 стручна већа 

 директор школе 

 помоћник директора 

на почетку школске године сачинили су своје планове и редовно их реализују.  

 

Извештај о раду помоћника директора школе за прво полугодиште 

Помоћник директора је током првог полугодишта реализовао све активности које се 

предвиђене Планом рада.  
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месец садржај рада сарадници 

VIII-IX 
Разматрање и решавање организационих питања на 

почетку школске године 

руководиоци стручних 

већа и актива, ПП 

служба 

Учешће у изради Годишњег плана рада школе 
наставници, педагог, 

психолог, директор 

Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе за 

2015/16. школску годину 
ПП служба 

Израда годишњег плана рада помоћника директора   

Координација рада школских служби 
ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

X Педагошко-инструктивни рад с приправницима и 

припреме за полагање пред школском комисијом 
наставници, ПП служба 

Координација рада школских служби 
ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 
наставници 

XI 
Координација рада школских служби 

ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 
наставници 

XII 
Координација рада школских служби 

ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 
наставници 

Припреме за израду полугодишњег извештаја о раду 

школе-праћење реализација планова рад стручних 

органима и посебних програма 

СА за развој школског 

програма 

I-II 
Координација рада школских служби 

ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

Учешће у организацији прославе школске славе директор 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 
наставници 

Учешће у изради полугодишњег извештаја о раду 

школе 

руководиоци стручних 

органа и тимова 

Праћење реализације самовредновања руководилац Тима 

Праћење реализације ШРП руководилац СА 

 

Помоћник директора Бојана Смилковић 
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Извештај о раду педагога и психолога школе за 1. полугодиште 

школске2016/2017. године 

 

Педагог и психолог школе су у јулу 2016. године извршиле распореду ученика 

првог разреда у четири одељења. Након добијања сагласности у августу је формирано и 

пето одељење  водећи рачуна о карактеристикама сваког детета, а у складу са унапред 

утврђеним критеријумима. Учитеље првог разреда упознале су са карактеристикама 

тестиране деце, запажањима током тестирања и пренеле им свеинформације битне за 

сам развој и напредак детета. Током читаве године, пратиле су њихово прилагођавање 

школској средини и напредовање.  

Педагог и психолог су током првог полугодишта посетиле велики број часова 

редовне наставе, нарочито угледних, који су основа за унапређење васпитно-образовног 

рада. Свака посета часа праћена је одговарајућим протоколом којим су проверавале 

испуњеност стандарда квалитета часа и личном забелешком о току часа. Наставницима 

су након сваке посете предочиле који су ствандарди остварени а на којима се још треба 

порадити, као и начине на који се то може остварити.  

Свакодневно су вршиле саветодавни рад са ученицима, пружајући им помоћ да 

реше различите проблеме са којима су се сусретали – конфликте са вршњацима, 

конфликте са наставницима, потешкоће у учењу, ниску мотивисаност за учење, 

проблеме у комуникацији са родитељима, браћом и сестрама и сл. У свом раду су 

сарађивале са наставницима, али и са родитељима. Посебно су се трудиле да одрже и 

надограде постојећу сарадњу са родитељима путем сталног педагошко-инструктивног 

рада са њима, размене искуства, заједничких састанака са директором школе, анкета и 

упитника.  

Узеле су учешће у раду Ученичког парламента, пружале им помоћ, нудиле 

савете, планирае и организовале акције заједно са њима. 

На часовима одељенских заједница или приликом замена одређених часова у 

случајевима одсуства наставника, педагог и психолог су одржавале предавања на тему 

Техника у учењу, Психоактивних супстанци, Деликвенције, Дигиталног насиља, 

Другарства и сл. Оствариле су сарадњу са  многим институцијама из локалне 

самоуправе путем професионалне оријентације ученика осмог разреда и посета које су 

том приликом организовале и реализовале.  

Такође, у нашој школи су организовале посете и предавања представника 

Комуналне полиције, МУП-а, као и бројних средњих школа и Гимназија. Са Домом 

Здравља Нови Београд педагошко-психолошка служба има вишегодишњу сарадњу, те 

се и ове године трудила да је одржи организацијом и спровођењем систематских 

прегледа за све ученике наше школе. 

Оствариле су сарадњу и са Специјалном школом Нови Београд, Интерресорном 

комисијом приликом консултација везано за ученике наше школе којима је потребна 
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додатна подршка. Са осталим школама на нашој општини, али и на осталим општинама 

града Београда континуирано су сарађивале када је реч о новоуписаним ученицима, 

односно ученицима коју су из тих школа пребачени у нашу.  

Током свог рада настојале су да унапреде систем вођења педагошке 

документације у школи, да је учине доступном, прегледном и систематичом.  

Координисале су радом појединих Стручних тимова и настојале да прате њихов рад и 

продукте тог рада.  

Директно су биле укључене у планирање, организацију и реализацију рада 

школе.  

У Београду, 31.01.2017.    Педагог школе: Слађана Јевтић 

Психолог школе: Жаклина Филиповић 

 

Извештај о раду педагога и психолога школе за 2. полугодиште школске2016/2017. 

године 

Ове школске године наша Школа је уписала  пет одељења првог разреда. Због 

чињенице да је садашњи психолог Жаклина Филиповић обављала дужност в.д. 

директора Школе у време тестирања садашњих првака, педагог школе је упознала и 

психолога и  учитеље првог разреда са карактеристикама тестиране деце, запажањима 

током тестирања и пренеле им  свима све информације битне за сам развој и напредак 

дететаТоком читаве године, педагог и психолог су пратиле прилагођавање  првака 

школској средини и напредовање.  

 Педагог и психолог су посетиле велики број часова редовне наставе, нарочито 

угледних часова, који су основа за унапређење васпитно-образовног рада. Свака посета 

часа праћена је одговарајућим протоколом којим су проверавале испуњеност стандарда 

квалитета часа и личном забелешком о току часа. Наставницима су након сваке посете 

предочиле који су ствандарди остварени а на којима се још треба порадити, као и 

начине на који се то може остварити.  

Свакодневно су вршиле саветодавни рад са ученицима, пружајући им помоћ да 

реше различите проблеме са којима су се сусретали – конфликте са вршњацима, 

конфликте са наставницима, потешкоће у учењу, ниску мотивисаност за учење, 

проблеме у комуникацији са родитељима, браћом и сестрама и сл. У свом раду су 

сарађивале са наставницима, али и са родитељима. Посебно су се трудиле да одрже и 

надограде постојећу сарадњу са родитељима путем сталног педагошко-инструктивног 

рада са њима, размене искуства, заједничких састанака са директором школе, анкета и 

упитника.  

Узеле су учешће у раду Ученичког парламента, пружале им помоћ, нудиле 

савете, планирале и организовале акције заједно са њима. 

На часовима одељенских заједница или приликом замена одређених часова у 

случајевима одсуства наставника, педагог и психолог су одржавале предавања на тему 
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Техника у учењу, Психоактивних супстанци, Деликвенције и сл. Оствариле су сарадњу 

са  многим институцијама из локалне самоуправе путем професионалне оријентације 

ученика осмог разреда и посета које су том приликом организовале и реализовале. Као 

и претходних године и ове године деца су обишла Народно позориште, Први основни 

суд, станицу полиције „Нови Београд“ и ИТ фирму „Ендава“ 

За школску 2017/18 годину од априла до јуна, обављено је тестирање будућих 

првака. Уписано је 103 ђака и формирано четири одељења првог разреда. Два 

целодневна и два класична.  

Такође, у нашој школи су организовале посете и предавања представника 

Комуналне полиције, МУП-а, као и бројних средњих школа и Гимназија. Са Домом 

Здравља Нови Београд педагошко-психолошка служба има вишегодишњу сарадњу, те 

се и ове године трудила да је одржи организацијом и спровођењем систематских 

прегледа за све ученике наше школе. 

Оствариле су сарадњу и са Специјалном школом Нови Београд, приликом 

консултација везано за ученике наше школе којима је потребна додатна подршка. Са 

осталим школама на нашој општини, али и на осталим општинама града Београда 

континуирано су сарађивале када је реч о новоуписаним ученицима, односно 

ученицима коју су из тих школа прешли у нашу.  

Током свог рада настојале су да унапреде систем вођења педагошке 

документације у школи, да је учине доступном, прегледном и систематичом.  

Координисале си радом Стручних тимова и настојале да прате њихов рад и продукте 

тог рада.  

Ове године педагог је била укључена у планирање, организацију и реализацију 

Завршног испита за ученике осмог разреда.  

 

У Београду, 13.07.2017.    Педагог школе: Слађана Јевтић 

                                                                   Психолог школе: Жаклина Филиповић 
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Извештај о раду Школске библиотеке школске 2016/2017. 

 1.ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 Одржано је 32 састанака са одељењима нижих разреда. Ученици су упознати са 

радом библиотеке, са новим књигама и акцијама. Одржано је више десетина 

индивидуалних састанака са ученицима нижих и виших разреда поводом помоћи око 

учешћа на такмичењу Читалачка значки и више других расписаних конкурса из 

књижевности. 

  2. КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ 

Преводитељка са чешког језика Зорица Илић представила је књиге чешке списатељице 

Ивоне Бжезинове.  

  3. ИЗЛОЖБЕ 

 У просторијама школске библиотеке одржане су следеће изложбе: ''Нове књиге у 

школској библиотеци'', „Прваци цртају библиотеку“ Изложени су и ликовни радови 

ученика на тему „Mojaoмиљена књига“ (ученици су цртали насловне стране својих 

омиљених књига). Изложба каталога књига издавачких кућа одржана је за време 

трајања сајма књига. Поводом 55 година од оснивања ОШ „Душко Радовић“ 30.11. 

2016. Године отворена је изложба посвећена Душку Радовићу. Изложбу је отворио 

академик Матија Бећковић. Присутнима су се обратили Пеца Петровић, Зоран Модли, 

Владимир Јеленковић, Вељко Пајовић, Брана Радовић (брат Душка Радовића), Бојана 

Андрић (уредница емисије „Трезор“, РТС). Гост нам је био и Бранко Белић, један од 

најбољих фотографа у Србији. При реализацији изложбе имали смо подршку 

Документације Радио Београда и Програмског архива Телевизије Београд. Изузетну 

захвалност дугујемо Брани Радовићу који нам је уступио своју документацију и 

успомене на свог брата. 

  4. САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ВАН ШКОЛЕ 

 Најзначајнија сарадња остварена је са библиотеком ''Вук Караџић''. Та сарадња 

се највише огледа у програму „Читалачка значка“, као и више наградних литерарних 

конкурса. Ове године Читалачку значку освојило је 93 ученика.   

5. САРАДЊА У ШКОЛИ 

 Сарадња је остварена са наставницима нижих и виших разреда по питању 

Читалачке значке, разних књижевних конкурса, као и набавне политике библиотеке. 

Сарадња би требало да буде интезивнија у опомињању ученика да позајмњене књиге 

враћају на време. 

  6. НОВЕ КЊИГЕ 

 Купљено је 73 наслова (146 примерака) за 96643 динара. Од тога износа 36500 

динара школи је за куповину књига за школску библиотеку уплатило Министарство 

просвете. 
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    7. ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 Није приновљена ниједна електронска публикација.  

  8. ЗАШТИТА БИБЛИОТЕЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 Укоричено је 240 књига. 

  9. ПРОБЛЕМИ 

Задржавање књига преко прописаног рока велики је проблем. То успорава рад 

библиотеке,онемогућава ученике који се држе правила да потпуно користе фонд 

библиотеке. Потребно је увести новчано кажњавање за сваки дан прекорачења рока 

враћања књига, нарочито током летњег распустаи увести начин надокнаде штете због 

губитка књиге. 

        Зоран Јовановић, 

библиотекар 

        21.јун 2017.г.   

Извештај о раду Стручних већа 

 

Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу школске 2016/17. године 

 

 Стручно веће за разредну наставу од првог до четвртог разреда је реализовало све активности 

предвиђене годишњим  програмом рада за ову школску годину. Одржано је осам састанка на 

којима су донети врло конструктивни закључци. 

               У први разред ове шк. год. је уписано 121 ученик , који су распоређени у пет одељења : 

    1/1  - класично,   Љиљана Вуковић Стајић ,плава смена 

    1/2 - целодневна н. , Бојан Проле разр. ст. ,  Душан Симовић 

    1/3 - целодневна н. , Катарина Мировић разр. ст., Ана Васић 

    1/4 - целодневна н., Илија Благојевић разр. ст., Тамара Љубичић ( замена) 

    1/5 - класично, Милена Арсић , црвена   смена ,  

            У октобру су,  врло успешно ,организованeи реализоване '' путујуће учионице''.  

Први разред – Авала  ( споменик , торањ).  

               Други разред – Музеј ваздухопловства,  Обедска бара,  музеј хлеба у Пећинцима.  

               Трећи разред – Радмиловац. 

               Четврти разред – Топола, Опленац. 
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         У октобру , у оквиру Дечје недеље, организована је приредба поводом пријема првака у 

Дечји савез ( Пријатељи деце). 

               Поводом Дана школе организована су разна спортска , ликовна и литерарна такмичења 

, ''Златно перо''.  Награђени су и похваљени појединци и одељенске заједнице , додељене су им 

''Душкове значке ''. Одржана је и приредба у сали Дома ваздухопловства у Земуну.Организован 

је продајни базар у холу школе. 

               И ове школске године скоро сваког месеца смо организовали посете позоришту или 

биоскопу. Имали смо одличну сарадњу са Позориштем Пинокио и Душком Радовић и 

биоскопом Фонтана на Новом Београду. Поводом  Савиндана били смо у Културном центру 

Студентски град на представи  о Светом Сави '' Мач '' .Организован је и сусрет са песником 

Благојем Рогач. 

            Настава у природи је изведена на три  различите дестинације у четири  смене.  

          ДИВЧИБАРЕ хотел Маљен  од 10. маја до 17. маја 2017. :  

2 / 1 – 17  ученика  ,Соња Тешановић 

2 / 2 – 25  ученика  , Андријана Бајић и Вихор Ристић             

2 / 3 -14 ученик  , Светлана Радишић     

2/4 - 13ученика ,Десанка Штимац.       

     Укупно 69 ученика и 5 , у организацији агенције Суперлино .    

        ТАРА  хотел Оморика и Јавор  од 10. маја до 17. маја 2017. : 

           3/1 -22 ученика, Тања Ђоковић 

           3/2 - 19 ученика , Сања Дедић 

           4/1 - 25 ученика, Споменка Пурешевић 

           4/2- 24 ученика, Ковиљка Прокић 

           4/3 - 24 ученика , Драгана Тодоровић 

           4/4 - 22 ученика , Деана Чанак 

    Укупно 136 ученика и 6 учитеља ,у организацији агенције Протимис. 

         ЗЛАТИБОР Рожанство : 

        1. смена од  24. 5. до 31. 5. 2017. 

           1/4 - 24 ученика, Илија Благојевић и Тамара Љубичић 

           1/5 - 15 ученика, Милена Арсић 

      Укупно 39 ученика и 3 учитеља. 

       2. смена од 31. 5. до 7. 6. 2017. 

           1/1 - 13 ученика , Љиљана Вуковић Стајић 
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           1/2 - 20 ученика, Бојана Проле и Душан Симовић 

           1/3 - 23 ученика, Катарина Митровић и Ана Васић 

            3/3 - 25 ученика,  Јована Микић Плавша 

            3/3 - 16 ученика , Марина Ињац 

    Укупно   97 ученика и 7 учитеља у организацији агенције Суперлино. 

  Ове школске године сва одељења су ишла на наставу у природи( 17 одељења). За ученике који 

нису ишли на наставу у природи је направљен распоред код кога ће у то време похађати часове. 

 На основу поднесених извештаја , настава у природи је веома успешно релизована , закључак 

је да је  овај вид едукације ученика веома користан и да са том праксом треба и даље 

наставити.Поготово смо задовољни  агенцијом Суперлино са којом смо први пут сада ишли и 

сматрамо да сарадњу са њима треба свакако наставити и у наредном периоду. 

    Крајем  марта је организован ''Дан отворених врата'' где су могли доћи сви заинтересовани 

родитељи и будући ђаци-прваци да обиђу школу, упознају наставнике, разгледају учионице и 

кабинете, распитају се о раду школе и сл. 

         У циљу стручног усавршавања  је организовано је неколико семинара у нашој школи као и 

презентација примене семинара Потрага за благом , Бојан Проле и Ана Васић.  

     Као и ранијих година, велики број ученика је учествовао на школским, општинским и 

градским такмичењима из различитих области ,веома успешно, што ће руководиоци секција 

доставити у својим извештајима о раду за ову школску годину. 

          Почетком јуна је одржана приредба за будуће прваке. 

          Извршено је анкетирање родитеља за изборне предмете који ће се изучавати следеће 

школске године. 

           Набавка нових уџбеника ће моћи да се обави електронским путем преко одређеног 

дистрибутера о чему су родитељи добили обавештења. 

            У суботу 10 . јуна је организована продаја и размена уџбеника у холу школе. 

          На последњем састанку извршена је подела одељења и задужења учитеља за наредну 

школску годину.  Договорене су дестинације за наставу у природи и ''путујуће учионице'' . 

              Родитељски састанци и подела књижица је 28 . јуна. 

 

 Руководилац стручног већа за разредну  наставу 

                                                                                                                    Соња Тешановић 
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Извештај о раду  Одељенских већа од 1. до 4. разреда,за прво полугодиште,    

школске  2016/2017. године 

Годишњим планом рада реализовани су следећи садржаји: 

Крај септембра-октобар,реалозовани излети у виду ,,Путујуће учионице" и то: 

Први разред- Авала; 

Други разред- Пећинци; 

Трећи разред- Радмиловац; 

Четврти разред-Топола-Опленац; 

-Организован пријем првака у Дечији Савез,пригодним програмом; 

Новембар-реализоване посете и то: 

Дечји културни центар,представа 

,,Авантура до чаробњака из Оза"; уприличена прослава Дана школе у Дому 

ваздухопловства, у којој су учествовали бројни ученици млађих разреда; 

посета изложбе у школској библиотеци о Душку Радовићу; 

Децембар - посета позоришту ,,Пинокио" и новогодишња представа - 

,,Цврчак и мрав у новогодишњој ноћи "; затим , биоскоп ,,Фонтана",новогодишњи 

програм-цртани филм-мађионичар и плесна група; 

(шест одељења је ишло у ,,Пинокио " а десет у ,,Фонтану",због тога две реализације 

Нове године ). 

Јануар - посета Дому културе ,,Студентски град" и представа ,,Мач",први и други 

разред, а трећи и четврти разред је гледао представу ,,Немањићи" уАкадемији 28; 

-на крају је поводом Светог Саве -школске славе, одржан свечани обред у холу школе. 

Такође је остварена значајна сарадња са локалним спортским клубовима у циљу 

популаризације спорта,  ради вођења здравог начина живота. 

Упериоду од септембра до децембра, са нама су се дружили: 

ТЕКВОНДО  КЛУБ 

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ,, ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" 

КОШАРКАШКИ КЛУБ ,, GIRLBASKET " 

РУКОМЕТНИ КЛУБ 

,,ШКОЛИЦА  СПОРТА" , а угостили смо и полазнике музичке школе ,, Коста 

Манојловић " , који су нам приредили концерт за клавир и виолину . 
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                 Десанка Штимац 

Извештај о раду  Одељенских већа од 1. до 4. разреда, за друго полугодиште,    

школске  2016/2017. године 

У току другог полугодишта, према планираним активностима, остварено је следеће: 

- 18. марта успешно је реализована презентација школе  будућим првацима у оквиру 

"Отворених врата", када учитељи и ђаци представљају нашу школу рановрсним 

програмом(изложбе ликовних радова, бројним креативним радионицама,обилазак 

просторија школе, хор и друго...) 

-Крајем марта ,остварена је посета позоришту "Пинокио".Гледали смо представу 

"Бубамарац"; 

- У априлу, тачније 4. априла, учитељице Ана Васић и Бојана Проле су  Већу млађих 

разреда успешно презентовале модел ваннаставних активности "Потрага за благом"; 

-Осмог јуна је остварена још једна посета биоскопу "Фонтана",где су ученици уживали 

у гледању филма"Окто-проналазач дубина"-цртани филм; 

-Пред крај школске године, 8. јуна уприличена је и приредба за будуће прваке у 

фискултурној сали,у организацији учитељице Сање Младеновић; 

- 10. јуна у школи је организована размена и продаја уџбеника; 

                                                                                               Руководилац већа 1. и 2. разреда 

                                                                                                 Десанка Штимац    

 

Извештај о раду Стручног већа српског језика на крају школске 2016/17. године 

У септембру и октобру смо организовали рад секција и почели са часовима допунске и 

додатне наставе.За осмаке је почела припремна настава. Посетили смо и Сајам 

књига.Са библиотеком и КУД-ом млађих разреда сарађивали смо у припремама за Дан 

школе, За Дан школе  29. новембра успешно је изведен свечани програм у сали Дома 

ваздухопловства. Награду „Златно перо“ освојила је Наталија Јовичић 6/3 на тему 

Хвала. Посетили смо са ђацима изложбу о Душку Радовићу у библиотеци школе.. У 

децембру смо анализирали успех ученика и сложеност наставних садржаја. Ученици 5. 

и 6. разреда посетили су позориште „Душко Радовић“ и одгледали представу „Поп 

Ћира и поп Спира“. За Светог Саву припремили смо пригодан програм Ускладили смо 

критеријум оцењивања на нивоу актива. Присуствовали смо Републичком зимском 

семинару о иновацијама у настави у току зимског распуста..  

Током марта и априла одржали смо школска такмичења и водили децу на општинска и 

градска.. Резултати: Матеја Бокан 7/4 2.место, Милош Величковић 7/4 3.место и Андреј 

Живанов 7/4 2.место на такмичењу литерарних група у организацији Пријатеља деце. 

Милица Тадић 6/4 3.место на општинском такмичењу из граматике и 3.место на 
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градском такмичењу из граматике. Јелена Јокић 8/1 3.место на општинском такмичењу 

Књижевна олимпијада, 3.место на општинском такмичењу из граматике. 

У току маја утврдили смо списак потребних уџбеника за наредну школску годину. 

Анализирали смо реализацију наставног плана и програма почетком јуна. Учествовали 

смо у прегледању тестова за завршни испит осмих разреда. 

Усвојили смо план рада Стручног већа и предложили Наставничком већу поделу 

одељења наставницима српског језика за наредну школску годину. 

Руководилац актива: Наташа Корица 

Извештај о раду стручног актива страних језика на крају школске 2016/17. године 

 У току првог полугодишта школске 2016/17. године стручни актив наставника 

страних језика спровео је следеће активности: 

1. Сачињен је и усвојен годишњи план рада актива. 

2. Извршена је подела задужења у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. 

3. Утврђени су термини писмених и контролних задатака. 

4. Направљен је план одржавања додатне и допунске наставе, као и одржавања 

угледних часова. 

5. Састављен је годишњи план рада по разредима. 

6. Организована је посета Сајму књига на нивоу школе. Три чланице актива 

водиле су своја одељења на овај догађај. 

7. Извршена је анализа успеха на крају полугодишта. 

Друго полугодиште обележиле су припреме за такмичења. 

 1. Школско такмичење из немачког језика одржано је према плану. На 

општинско такмичење пласирали су се ученици Војин Радосављевић и Андрија 

Перишић, обојица из одељења 8-4, али се са овог такмичења нису пласирали даље. 

 2. Школско такмичење из француског језика није одржано због малог броја 

ученика који га изучавају у нашој школи, а који нису били заинтересовани за 

такмичење. 

 3. Школско такмичење из енглеског језика такође је одржано  према плану. Сви 

ученици који су изашли на општинско такмичење, њих деветоро,  пласирали су се на 

градско на коме су освојили следеће резултате: 

 

Градско такмичење из енглеког језика 

25.03. 2017. године 

Универзитет СИНГИДУНУМ, Београд 

Резултати ученика ОШ „Душко Радовић”, Нови Београд 
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Име и презиме 

ученика 

Шифра на 

такмичењу 

Број бодова Укупан 

број бодова 
Читање 

Мак. 8/Мин.6 

Граматика  

Мак. 32/Мин.26 

1 .Марија 

Дамњановић 8-2 

WATERMELON 

50 

8 31 39 

2. Војин 

Радосављевић 8-4 

ORANGE 28 7 26 33 

3. Нађа 

 Костић 8-2 

QUINCE 52 8 24 - 

4. Јокић 

Јелена 8-1 

GRAPES 25 7 24 - 

5. Теа 

Гатић 8-1 

COCONUT 30 7 22 - 

6. Катарина 

Грујичић 8-1 

MELON 16 8 22 - 

7. Ана 

Ранђеловић 8-1 

STRAWBERRY 

4S 

7 22 - 

8. Андрија 

Перишић 8-4 

TANGERINE 23 8 18 - 

9. Маша 

Милосављевић 8-1 

NECTARINE 26 7 16 - 

 

 Републичко такмичење одржано је на истом месту као и градско 14. 05. 2016. 

године. На такмичењу су били Марија Дамњановић из 8-2 и Војин Радосављевић из 8-4 

у пратњи натавнице Радмиле Ковачевић. Иако су освојили завидан број поена, нису се 

пласирали на усмени део. 

4. Уџбеници који су одабрани према новом правилнику Министарства и коришћени у 

настави током године показали су се као добар избор. 

5. И ове године наставница Весна Обрадовић водила је заинтересоване ученике на 

такмичење LCCIInternationalQualifications– HippoCompetition. На такмичењу је 

дежурало неколико наставника из актива. На финално такмичење у Италији пласирао 

се ученик Стефан Миленковић из одељења 5-3. У Италију је ишао у пратњи наставнице 

Весне Обрадовић. И поред овог успеха, у Италији није освојио једно од првих места.  

6. Фонд књига на страним језицима није обогаћен новим насловима. 
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7. Одржани су угледни часови. 

8. Извршена је анализа успеха на  крају школске године, као и анализа ефеката рада 

додатне и допунске наставе. Поднети су извештаји о стручном усавршавању.  

9. Усвојен је извештај о раду актива.  

Београд, 

28. 06. 2017. год.  

 Руководилац актива 

  Маријета Опсеница  - Грујић, 

наставник енглеског језика 

 

Извештај о раду Стручног већа математике на крају првог полугодишта школске 

2016/2017. Године 

 

На првом састанку стручног већа усвојили смо план рада актива. Договорена је 

израда планова у корелацији са сродним предметима. Донет је план рада допунске и 

додатне наставе. Извршена је подела одељења.   

Договорено је да иницијални тест у  5. и 7. Разреду  буде  час са редним бројем 5. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекта Подршка 

школи након спољашњег вредновања припремио је иницијалне тестове за ученике 

6. И 8. Разреда. Иницијални тест је рађен по следећем распореду : 6. разред је тест 

радио 21.9.  од 13-13.45 а 8.разред је тест радио 22.9. исто од 13-13.45. 

Припремна настава за ученике осмог разреда почела је у октобру у сва 4 одељења. 

Одржани су угледни часови : Бојана Смилковић - 20.10. 2016. Примена Питагорине 

теореме на једнакокраки и једнакостранични троугао у  7/1 и Ана Мијаиловић – 

8.11.2017. Прости и сложени бројеви у 5/2. 

Пријавили смо се за семинаре, Гордана Николић и Бојана Смилковић иду на 

Републички семинар који организује Друштво математичара Србије а Ана 

Мијаиловић је пријављена на семинар Активна настава математике који се одржава 

онлине.Школско такмичење је одржано 19.1. 2017. године. Учествовало је укупно 

164 ученика од 3. до 8. Разреда. Ученици су били распоређени у 6 учионица. 

Распоред седења ученика направила је Гордана Николић а сви чланови већа 

учествовали су у организацији такмичења и прегледању задатака. На општинско 

такмичење се пласирало 72 ученика од 3.до 8. разреда. 

Часови редовне , допунске и додатне наставе у првом полугодишту  реализовани су 

према плану и програму. 

Руководилац већа математике 

Ана Мијаиловић 
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Извештај о раду Стручног већа математике на крају другог полугодишта школске 

2016/2017 године 

 Први састанак актива у другом полугодишту одржан је после општинског 

такмичења. Сви чланови већа су учествовали у прегледању задатака на општинском 

такмичењу . Учестовали смо и на градском такмичењу који је одржано 25.3.2017. а 

на прегледање је ишла Гордана Николић. И ове године смо учествовали на 

такмичењу Кенгур без граница које је одржано 16.3.2017. године. 

 Одржани су  угледни часови : Ана Мијаиловић - Пресликавање скупа тачака осном 

симетријом , 10. 3. 2017. у одељењу   5/1 , Гордана Николић –Симетрала дужи , 

9.3.2017. у одељењу 5/4. 

 У априлу смо урадили пробно тестирање осмака и присуствовали смо  презентацији  

тестова издавачке куће Школа плус које смо и поручили за следећу школску годину. 

 Крајем маја је направљен распоред припремне наставе за ученике осмог разреда 

која је организована од 1.6. до 13.6.2017. године. 

 Часови редовне, допунске и додатне наставе реализовани су према плану и 

програму.  

 За  даљи рад неопходан је пројектор и боље осветљење и нови шестари за белу 

таблу. 

Руководилац већа математике 

Ана Мијаиловић 

Извештај о раду Стручног већа биологије и хемије у 2. полугодишту  школске 

2016/2017. године 

У школској 2016/17.години,  Стручно веће биологије-хемије чине следећи наставници: 

Биологија- Радмила Зејак, Јелена Јововић и Виолета Митић. 

Хемија- Миладинка Ћосић 

         Чланови овог већа су школску годину започели усвајањем плана рада и поделом 

часова допунске,додатне наставе и слободних  активности.Уследило је именовање 

ученика за похађање поменутих наставних облика. 

 

Урађени су годишњи и оперативни планови рада као и планови допунске, додатне 

наставе и слободних активности. Одабрана је литература, наставна средства као и 

уџбеници и збирке задатака. 

Направљен је списак потребних наставних средстава и учила. 

Извршено је планирање угледних часова као и  контролних вежби из оба предмета.  

На почетку године урађени су иницијални тестови из оба предмета и извршена је 

анализа истих по одељењима. 
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Уопштено се може закључити да је већи део ученика савладао основни ниво из сваког 

од ових предмета,док се за средњи ниво може рећи да је то 50-60% ученика,а напредни 

мање од трећине.  

На састанцима смо анализирали успех и реализацију часова,као и тешкоће у 

мотивацији ученика да самостално раде и при томе користе уџбенике.Закључено је да 

ученици седмог и осмог разреда показују слабу мотивацију и да наставници морају 

увести што више иновација и разноврснијих наставних средстава и облика рада, како 

би то побољшали. 

У оквиру наставе изборног предмета домаћинство за седми и осми разред, који предаје 

наставник хемије, ученици су имали разноврсне активности и врло су заинтересовани 

за рад. Припремили су и реализовали продајну изложбу својих радова за Дан школе. У 

оквиру прославе школске славе Свети Сава, припремили су слатке и слане 

специјалитете за све ученике у школи. 

Присуствовали смо угледним часовима биологије и хемије и евалуација посећених 

часова је показала позитивне стране у методичком приступу наставним јединицама које 

су повезане градивом  оба предмета као и у комбинацији идеја како представити 

градиво разумљивим како би га ученици што лакше усвојили. 

Наставник биологије Радмила Зејак учествовала је са ученицима шестог разреда на 

такмичењу у оквиру организације „Горани Србије“. У септембру су ученици са 

наставницом посетили Засавицу, где су слушали предавање а у новембру је одржано 

такмичење у школи „Радојка Лакић“ у Београду. Ученици наше школе су заузели прво 

место на градском такмичењу а на републичком имају пето место у Србији.  

Чланови већа су са ученицима посетили Сајам науке---- 15.12.2016. 

Организована је посета зоолошком врту на Палићу у септембру као и посета огледном 

добру Пољопривредног факултета „ Радмиловац“ у мају месецу текуће школске године. 

Чланови већа су са ученицима организовали изложбе радова у холу школе: 

- Изложба поводом Дана заштите животиња- 4. октобар 

- „Вода и њен значај“ 

- „Витамини – подела и улога“ 

- „Насиље на интернету и заштита“ 

- „Породица и њен значај“ 

- „Загађење природе и заштита од загађења“ 

 

На састанцима Стручног већа договарали смо се око корекције и корелације неких 

наставних садржаја као и о усклађивању критеријума за оцењивање. 

Извршена је анализа успеха из биологије и хемије на крају сваког оцењивачког периода 

као и договор око предузимања мера за побољшање успеха. 

 

Урађена је анализа реализације плана и програма  и тешкоћа у савладавању и њиховој 

реализацији као и анализа стручног усавршавања. 

Извршена је анализа пробног Завршног испита и констатовано је да су ученици 

добро урадили питања  свих образовних нивоа.  

Допунска и додатна настава реализоване су по плану и програму. Сви ученици су 

позитивно оцењени из биологије и хемије на крају школске године. 

Из оба предмета организована је припремна настава за полагање завршног испита. 

Извршена је анализа Завршног испита.Сви ученици осмог разреда су успешно 

завршили основну школу.  

Сачињен је план рада Стручног већа за следећу школску годину. 
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Стручно веће је имало успеха у раду додатне наставе,освојен је велики број диплома: 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ХЕМИЈЕ шк.2016/2017.год. 

 

разред Име и презиме општинско градско републичко 

7 Ђорђе Ђоковић  1.место 2. место        / 

7 Александар Стефановић  2. место 3. место        / 

7 Никола Бајат  2. место        / 

7 Матеја Бокан  3. место 3. место       / 

 

РЕЗУЛТАТИ  ТАКМИЧЕЊА  ИЗ  БИОЛОГИЈЕ   шк.2016/2017.год. 

 

разред Име и презиме општинско градско републичко 

5 Јана Бајовић 1.место 2. место        / 

5 Наталија Бонџић 2. место /        / 

6 Неда Порчић 1. место 1. место       / 

6 Јована Протић 

 

1. место /       / 

7 Мина Лазовић 

 

1. место 1. место учешће 

7 Александра Брстина 

 

1. место / / 

7 Миа Ћаласан 

 

2. место / / 

8 Марија Дамњановић 

 

3. место / / 

 

 Рук. Стричног већа биологије и хемије 

Миладинка Ћосић 
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Извештај о раду Стручног већа историје и географије на крају 2016/17. године 

 

У току школске 2016/2017. године, стручно веће историја- географија одржавало 

је редовне састанке у присуству свих чланова: Дренка Порчић и Радојица Тадић – 

историја и Зорица Николић и Ана Јевтић – географија.  

У августу је донет и усвојен план рада већа, извршено глобално и оперативно 

планирање за школску 2016/2017., као и повезивање садржаја са образовним 

стандардима. Припремљени су иницијални тестови у складу са образовним 

стандардима и договорена међусобна посета часова.  

У септембру је донет план рада додатне, допунске наставе и слободних активности. 

Извршена је корелација наставних садржаја са другим предметима . Утврђено је како 

треба користити образовне стандарде у оцењивању и планирању. Обављено је 

иницијално тестирање ученика од 6. до 8. разреда. 

У октобру је извршена анализа иницијалног тестирања ученика, критеријума 

оцењивања, те савладаности стандарда. Ученици су посетили археолошко налазиште 

Винча.  

У новембу су обележени Дани Јована Цвијића, пригодним радовима ученика.  

У децембру су ученици припремали радове за изложбу „Осамсто година од крунисања 

Стефана Немањића“. Ученици 5/1 обишли су Војни музеј на Калемегдану. 

У јануару је извршена анализа стручног усавршавања наставника током првог 

полугодишта.  

Извршена је анализа реализација часова редовне, додатне, допунске наставе и 

слободних активности током првог полугодишта. 

У фебруару је одржано школско такмичење из географије и историје.  

У марту је одржано општинско такмичење из историје и општинско и градско из 

географије.У априлу је одржано градско такмичење из историје. 

У априлу је извршена анализа потребних наставних средстава и могућност њихове 

набавке. Обележен је Дан планете Земље, пригодним радовима ученика.. Ученици 7/1, 

6/1 и 5/1 су учестововали у припремању изложбе „Динар, наш новац“ и обележавању 

Светске недеље новца кроз посету Музеју Народне банке. У априлу је одржан пробни 

комбиновани тест за ученике осмих разреда и извршена анализа пробног комбинованог 

теста. 

У мају су анализирани резултати које су ученици постигли на такмичењима из 

географије и историје..  

У јуну је анализирана реализација наставног плана и програма, часова додатне, 

допунске наставе и слободних активности. Анализа стручног усавршавања чланова 

актива, као и рад стручног већа у протеклој години. Извршена је подела одељења и 

задужења у оквиру 40 часовне радне недеље за наредну школску годину .  

 

Руководилац стручног већа Дренка Порчић 

 

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА 

Из географије: 

Из географијеје школско такмичење било 20. 2 2017. За општинско су се пласирали 

ученици: 1. Александра Брстина 7/1, Трифун Раденковић 7/3, Матеја Бокан 7/4, Филип 

Ћукић 7/2 и Андрија Томић 7/1. Општинско такмичење из географије било је 12.3. 

2017. Прво место освојили су Александра Брстина и Трифун Раденковић, друго место 

Бокан Матеја и Филип Ћукић, а треће Андрија Томић. Градско такмичење из 

географије одржано је 26. 3. 2017. Александра Брстина и Трифун Раденковић освојили 

су прво место и пласман на републичко, Матеја Бокан и Филип Чукић друго. 

Републичко такмичење из географије Александра Брстина и Трифун Раденковић 

добили похвалу за учешће на републичком такмичењу. 
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Из историје: 

Из историје школско такмичење је одржано 17. 2. 2017. године. Пласирали се за 

општинско: Мифтарај Андријан Ники 8/1, Дедић Татјана 6/1, Лазовић Мина 7/2, 

Вакањац Ана 7/1, Ања Вуковић 7/1. У марту (5.3. 2017.) је одржано општинско 

такмичења из историје. Резултати такмичења: Мифтарај Андријан Ники 8/1 освојио је 

2. место, Дедић Татјана 6/1 освојила је 2. место. На градском такмичењу из историје 

Татјана Дедић је освојила треће место. 

 

Руководилац стручног већа Дренка Порчић 
 

 
 
 РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 2016-2017 године. 

 

Актив историја-географија 
 

Зорица Николић - географија 

укупно Додатна настава 

Број одржаних 

часова 

Број ученика Допунска настава 

број одржаних 

часова 

Број ученика 

V / / 11 21 

VI / / 10 7 

VII 18 9 11 7 

VIII 21 7 / / 

Укупно 37 16 32 35 

 

 

Ана Јевтић - географија 

укупно Додатна настава 

Број одржаних 

часова 

Број ученика Допунска настава 

број одржаних 

часова 

Број ученика 

V / / / / 

VI / / 5 3 

VII 22 4 10 7 

VIII / / / / 

Укупно 22 4 15 10 

 

 

Дренка Порчић - историја 

укупно Додатна настава 

Број одржаних 

часова 

Број ученика Допунска настава 

број одржаних 

часова 

Број ученика 

V 15 6 15 4 

VI 11 4 / / 

VII 11 6 11 4 

VIII 11 1 / / 

Укупно 48 17 26 8 

 

 

Радојица Тадић- историја 

укупно Додатна настава 

Број одржаних 

часова 

Број ученика Допунска настава 

број одржаних 

часова 

Број ученика 

V /  /  

VI /  /  

VII /  /  

VIII /  /  

Укупно /  /  
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Извештај Стручног већа наставника Физике и ТИО за 2016/2017. школску годину 

Актив ТИО сачињавају наставници: 

1. Милорад Терзић 

2. Радмила Обрадовић и  

3. Јелица Лазовић 

Актив физике: 

1. Милан Радојковић  

2. Маја  Мутић 

Актив је почео са радом од средине септембра и држао се свих зацртаних циљева и 

програмских садржаја.  

     Донели смо мере за унапређење васпитно-образовног рада за ову школску 

годину: 

 - Доношење и усвајање плана рада стручног већа; 

 -Семинари које треба посећивати;        

- Доношење плана рада допунске, додатне наставе и слободних активности;                                                                                                                                                                                                                                                                            

 -Корелација наставних садржаја са другим предметима; 

 -Укључивање ученика у секције; 

 - Анализа потребних наставних средстава, литератире и часописа; 

- Анализа стручног усавршавања наставника током првог полугодишта 

- Анализа критеријума оцењивања и савладаности стандарда; 

 -Припрема и прослава Дана школе; 

 - Осавременити наставу коришћењем ИКТ -Информационо-комуникационе 

технологије 

- Држати угледне часове у вишим и нижим разредима; 

 - Припремити и одржати Дане науке у циљу промоције науке; 

-ПосетитиСајамнауке;                                                                                                                      

- Посета музеју Николе Тесле; 

- Анализа стручног усавршавања у протеклој години; 

- Анализа рада стручног већа у протеклој години; 

- Подела одељења и задужењау оквиру 40 часовне радне недеље за наредну школску 

годину; 
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У августу 2016.године донет је и усвојен план рада стручног већа за школску 2016/2017 

годину. Донети су и усвијени глобални и оперативни плановиза физику и ТИО. 

Извршена је подела задужења и одељења у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. 

Урађено повезивање програмских садржаја са образовним стандардима. Такође, 

договорене сумеђусобне посете часовима у оквиру стручног усавршавања наставника 

унутар установе и припремљени су иницијални тестови за ученике седмог и осмог 

разреда. 

   У септембру2016.године донет је план рада додатне, допунске и припремне наставе за 

физику и план рада секција за ТИО. Извршена корелација наставних садржаја са 

другим предметима. Наставници су упознати са начином коришћења образовних 

стандарда у оцењивању и планирању. Извршено је иницијално тестирање ученика 7 и 8 

разреда. 

    У октобру и новембру 2016.године извршена је анализа критеријума оцењивања и 

провера савладаности стандарда. Ученици су у оквиру слободних активности посетили 

Сајам књига 26.10.2016.године. За Дан школе 29.новембра у оквиру ракетне секције, 

организовано је испаљивање ракета у школском дворишту.  У децембру, у оквиру 

слободних активности, ученици су посетили Фестивал науке, који се одржао на Сајму. 

Ишао је велики број ученика, заједно са предметним наставницима Терзић Милорадом  

и Радојковић Миланом. 

     У јануару је организовано школско такмичење из физике. Појачан је рад са 

ученицима који иду на такмичење, као и ученицима који имају слабије резултате у 

учењу.                                            

     У јануару 2017.године извршена је анализа реализације часова редовне,додатне, 

допунске наставе и слободних активности. 

Милан Радојковић-физика 

 Додатна 

настава Број 

одржаних 

часова 

Број 

ученика 

Допунска настава 

Број одржаних 

часова 

Број 

ученика 

VI 14 7 14 8 

VII 14 6 14 8 

VIII 14 5 14 6 

Укупно 42 18 42 24 

 

    Из области Техничког и информатичког образовања обухваћене су следеће 

секције: 

 Број ученика  Реализатори: 

Саобраћајна секција 15 Милорад Терзић 

Ракетно 

ваздухопловство 

 

10 

 

Милорад Терзић 

Бродарска секција 6 Милорад Терзић 
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Саобраћајна секција 15 Радмила Обрадовић 

Ваздухопловно 

моделарство 

 

6 

Радмила Обрадовић 

Информатичка 

секција 

 

6 

Радмила Обрадовић 

Саобраћајна секција 19 Јелица Лазовић 

Аутомоделарство 13 Јелица Лазовић 

Информатичка 

секција 

12 

 

Јелица Лазовић 

  

Највећи део активности нас очекује у другом полугодишту, посебно онај део, 

који се односи на такмичења. Школско такмичење одржаће се у другој недељи 

другог полугодишта. 

Одржане су две седнице Актива, једна у септембру и друга у јануару.  Сви 

зацртани циљеви за прво годиште су реализовани. 

 

                 Резултати такмичења 

Наставник: Милорад Терзић, професор ТИО 

 

 ПЕТИ РАЗРЕД  Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

1. Веиновић 

Маша 

V2 III   место, 

без пласмана 

         /             / 

                Наставник: Милорад Терзић, проф. ТИО 

 БРОДАРСКА 

СЕКЦИЈА 

 Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Банковић 

Филип 

V2  II     место II   место Похвала 6. 

место 

2. Бошковић 

Андреј 

VII2  III   место, 

без пласмана 

          /                / 

3. Симић Лука VII2  III   место, 

без пласмана 

          /                / 

 

           Наставник: Милорад Терзић, проф. ТИО 

 РАКЕТНО 

МОДЕЛАРСТВО 

 Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

1. Артико Алекса VI2 III     место, 

без пласмана 

           /                / 

2. Делибашић 

Душан 

VI2 III    место, 

без пласмана 

           /                / 

 

       Наставник: Радмила Обрадовић, професор ТИО 

 ПЕТИ  РАЗРЕД  Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

Републичко 

такмичење 
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1. Мандић Ана V3 I      место I  место Похвала 

2. Малинић Анђела V3 III   место, 

без пласмана 

    /         / 

 АВИОМОДЕЛАРС

ТВО 

   

 

 

1. Неагић Немања V3 I  место, 

пласман на 

градско 

Без пласмана            / 

2. Стевановић Тамара V3 III  место, без 

пласмана 

           /           / 

3. Поповић Никола VII1 III место, без 

пласмана 

          /            / 

 

        Наставник. Јелица Лазовић, професор ТИО 

 Шести разред  Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

            / 

1. Чобановић 

Марија 

VI3 II место, пласман 

на градско 

Без 

пласмана 

            / 

 

 Семи разред  Општинско 

такмичење 

Градско 

такмичење 

 

1. Ћаласан Миа VII3 II место, 

пласман на 

градско 

Без пласмана              / 

2. Мијаиловић 

Марко 

VII3 III место, без 

пласмана 

            /               / 

 

 Саобраћајна 

секција 

 Општинско Градско  

1. Ивковић 

Анастасија 

VI2 II место, пласман 

на градско 

Без пласмана / 

 

  Наставник: Милан Радојковић, професор физике 

 Физика-6.разреди  Општинско 

такмичење 

Градско 

такмич. 

(окружно) 

Републичко 

такмичење 

1. Лазаревић 

Стефан 

VI1 II место, пласман 

на окружно 

Похвала        / 

2. Рудић Борис VI1 III  место, без 

пласмана 

              /        / 

3. Филиповић 

Дмитар 

VI1 III место, без 

пласмана 

              /        / 

4. Порчић Неда VI3 III место, без     

пласмана 

/         / 
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 Физика -  7.разред  Општинско 

такмичење 

Градско 

(окружно) 

Републичко 

такмичење 

1. Ђоковић Ђорђе VII1 III место, 

пласман на 

градско 

II место, 

пласман на 

републичко 

Без 

пласмана 

2. Братић Андрј VII2 III место, 

пласман на 

градско 

Без пласмана         / 

      

 

План рада Актива за школску 2016/2017. годину у потпуности је испуњен. Сви 

зацртани циљеви су остварени. Одржане су четири седнице Актива, две у првом и две у 

другом полугодишту. 

 Наставник Милорад Терзић, у октобру је одржао угледни час из ТИО у одељењу 

VIII3,  на тему „Програм за обраду текста, табела и графикона“. Часу присустовали 

помоћник директора Бојана Смилковић, психолог Жаклина Филиповић, професор 

хемије Миладинка Ћосић, професор биологије Радмила Зејак и професор физичке 

културе Бојан Симанић. 

Наставник Милан Радојковић, 20.09.2016.године у одељењу VIII2, одржао је угледни 

час из физике на тему: „Звук, карактеристике звука“. На часу су били присутни, педагог 

Слађана Јевтић, проф. српског језика Данијела Квас, професор математике Гордана 

Николић, проф. хемије Миладинка Ћосић и вероучитељица Радмила Гајић. 

1.1      Наставница Јелица Лазовић,  у одељењу VII4,  30.11.2016. године, одржала 

је угледни час, редни број 25, на тему: „Машински материјали, легуре, 

композити, погонски материјали“. Угледном часу присустовали су педагог 

школе Слађана Јевтић и наставник информатике Небојша Мартиновић. 

        У току су припреме за школско и  општинско такмичење  из КМТ-а,  које ће 

се одржати у нашој школи  11.03.2017. године. 

     Такмичења су одржана по утврђеном распореду, из КМТ-а 11.3. 2017. године у 

нашој школи, а такмичење „Шта знаш о саобраћају“ одржано је у школи „Драган 

Лукић“ на Бежанијској коси 15.04.2017.године. У две категорије по утврђеним 

пропозицијама,млађих и старијих разреда учестовало је 8 ученика,4 дечака и 4 

девојчице. Освојено је једно 2.место и пласман на градско (окружно) такмичење. 

Извршена је анализа стручног усавршавања у претходној години. Сваки наставник је 

дужан да достави извештај о стручном усавршавању педагогу и психологу школе. 

Извршена је и анализа рада стручног већа за протеклу годину и утврђено је да су 

резултати на такмичењима били врло солидни..   

На Aктиву наставника извршена је подела одељења за наредну школску годину.  

Физика: 

Милан Радојковић  - 61, 62, 63, 64;  71, 72, 73, 74;  81, 82; 
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Маја Мутић              - 83, 84; 

Техничко и информатичко образовање: 

Милорад Терзић   - 51, 52, 53,   61, 62, 63, 64;    71, 72, 73, 74; 

Радмила Обрадовић  – 51, 54;   61, 62, 63, 64;    81, 82, 83, 84; 

Јелица Лазовић       - 52, 53, 54,   71, 72, 73, 74;   81, 82, 83, 84; 

 

Београд, 27.06. 2017.                                  Председник Актива наставника Физике и ТИО: 

                                                                            Милорад Терзић, професор ТИО 

 

Извештај о раду стручног већа наставника физичког васпитања за  школску 

2016/17. годину 

Усвојен је план физичког васпитања изабраног спорта и вршена је анкета и ученици су 

изабрали већином гласова да то буду спортови: одбојка, кошарка и стони тенис, што им 

је и предложено сходно условима и могућностима у школи 

Извршена је подела 40-часовне радне недеља 

Укључивање ученика у секције 

Одређивање термина изабраног спорта. 

Од септембра до новембра одржана су следећа такмичења: 

27. и 28. септембра 2016. године одржавало се првенство града у стоном тенису. 

Први дан такмичили смо се у појединачној мушкој и женској конкуренцији, укупно је 

било 7 такмичара у мушко-женској конкуренцији. 

Резултати у појединачној конкуренцији: 

• Слободан Симић – четвртфинале 

• Урош Томовић - четртфинале 

• Лука Симић - полуфинале 

• Матеја Ћурић – четртфинале 

• Софија Дакић - четртфинале 

• Ана Мандић - четртфинале 

• Вера Богдановић - четвртфинале  

У екипној конкуренцији: 

женска екипа: Софија Дакић, Ана Мандић, Вера Богдановић су дошле до четвртфинала; 

у мушкој конкуренцији су стигли до првог круга такмичења. 
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05. и 06. октобра 2016. године се одржавало првенство града у пливању. Први дан 

такмичили смо се у категорији 5. и 6. разред, други дан 7. и 8. разред, укупно је било 11 

такмичара. 

02. новембра 2016. године одржано је општинско такмичење у одбојци за девојчице 

5. и 6. разреда, у ОШ „Душко Радовић“ која је била домаћин и организатор. Од 22 

екипе са Новог Београда наша школа освојила је 2. место. 

 

03. новембра 2016. године одржано је општинско такмичење у одбојци за дечаке 5. 

и 6. разреда, у ОШ „Душко Радовић“ која је била домаћин и организатор. Од 22 екипе 

са Новог Београда наша школа освојила је 2. место.  

08. новембра 2016. године одржано је општинско такмичење у одбојци за девојчице 

7. и 8. разреда. Од 22 екипе са Новог Београда наша школа освојила је 3. место.  

09. новембра 2016. године одржано је општинско такмичење у одбојци за дечаке 7. 

и 8. разреда. Од 22 екипе са Новог Београда наша школа освојила је 2. место.  

На општинском такмичењу у кошарци дечаци и девојчице – 5. и 6. и 7. и 8. разреда 

прошли су први круг такмичења. 

Поводом прославе Дана школе током новембра одржавана су међуодељенска 

такмичења у одбојци, кошарци и стоном-тенису. 

Дана 29.11.2016. године одржана су поводом Дана школе финална такмичења - 

међусменска у одбојци, кошарци и стоном-тенису. 

Резултати су објављени свим ученицима и наставницима и гостима на свечаности 

приређеној поводом дана школе. 

Резултати су истакнути на видним местима у школи 

Победници су добили дипломе „Душкова значка“ 

Анализа на крају првог оцењивачког периода показала је напредак ученика 

Купљене су: 

2 лопте за рукомет, 

4 лопте за одбојку за млађе разреде, 

8 вијача за млађе разреде, 

20 лопти за одбојку за млађе разреде 

26 лопти за одбојку, рукомет, кошарку и фудбал за старије разреде. 

17.01.2017. године одржан је састанак Стручног већа за наставу физичког васпитања а 

дневни ред је био одређивање ментора за Минић Милоша наставника физичког 



93 

 

васпитања. Једногласно смо дали мишљење директору школе и одлучили да ментор за 

полагање државног стручног испита буде наставник физичког васпитања Бојан 

Симанић. 

20, 21. и 22. марта одржано је општинско такмичење у рукомету у ОШ „Младост“ 

Нови Београд: 

девојчице 7. и 8. разред освојиле су 3. место, 

девојчице 5. и 6. разтред 4. место, 

дечаци 7. и 8. разред 7. место и 

дечаци 5. и 6. разред 3. место 

У јуну је школа из својих средстава обезбедила две нове конструкције табле, кошеве и 

мрежице за спољне терене.  

Настава физичког васпитања додатна, допунска, секције и припреме за 

такмичење и такмичења у потпуности су изведени према плану и програму који је 

усвојен на почетку спортске године. 

Бојан Симанић 

Жарко Радованов 

Милош Минић 
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3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ТИМОВА 

 

Извештај Стручног тима за професионалну оријентацију на крају школске 2016/17. 

године 

Школске  2016/17. године наши ученици осмог разреда су били ангажовани око избора 

свог будућег занимања. 

Професионална оријентација је као и сваке године почела предавањем ПП службе на 

тему да би ово требало да буде њихова прва велика и самостална одлука у животу. 

Чиме би требало да се руководе приликом доношења одлуке? Да ли су близина школе и 

то што им добри другови уписују ту школу кључне чињенице? Да ли избором школе 

треба да испуне жељу својим родитељима? Ова и слична питања су била тема првог 

часа . 

Другог часа који је био у свим одељењима у децембру, ученици су разговарали о 

својим особинама, јачим странама, који предмети у школи су им посебно интересантни 

и због чега. Прављена је паралела између занимања и особина личности. Причали смо о 

примерима из свакодневног живота.  

 Ученицима је предочено да школа има добру сарадњу са установама у којима су 

претходнихгодина поводом професионалне орјентације били ранији осмаци. Од 

ученика су узете информације које струке их посебно занимају и где би волели да иду и 

сазнају више о тој струци. Ученици су изразили жељу да се упознају са професијама 

које нуди Народно позориште, МУП, Дом здравља и Суд. 

Ученицима су организоване посете у Народном позоришту. Посета је одржана 25.11. 

2016. године са почетком у 13 часова. Као и претходних година дочекао нас је директор 

музеја Народног позоришта  Драган Стевовић. Од пријављених 35 ученика, било је 

присутно 22 ученика. Тамо су имали прилику да виде сцену када је празна као и сам 

тренутак постављања сцене јер смо били у моменту када се једна сцена уклања а друга 

поставља. Након неког времена видели смо и део представе Ђани Скики. Ученици су 

такође видели просторије у којима се израђују костими и обућа за глумце као и 

реквизити потребни за представу.  

У среду 23.12.2016. били смо у посети Полицијској станици Нови Београд. Овој 

посети је присуствовало 23 ученика од укупно пријављених 53. Ученици су били 

примљени у велику салу полицијске станице где су разговарали са инспекторима и 

полицијским службеницима. Помоћник командира полиције Бојан Васић нас је 

информисао о начину на који њихова служба функционише. Након тога су нас  провели  

кроз целу станицу полиције од пријемног одељења. Ученици су имали прилике да 
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разговарају са инспекторима из разних одељења и да се инфоримшу о начину на који 

станица функционише, како прате починиоце и на који начин штите безбедност својих 

грађана. Постављали су разноврсна питања и добили су исцрпне и квалитетне одговоре. 

Имали су прилике да виде како изгледа полицијско возило тзв „марица“ и како 

изгледају друга службена возила као и како изгледа притворска јединица. Морамо 

признати да су службеници Полицијске станице Нови Београд заиста на најбољи 

могући начин презентовали свој позив и ученицима приближили своја занимања 

Посета Првом основном суду у Београду била је организована 12.1.2017. године а њој 

је од пријављених 19 ученика присуствовало 13 ученика. Такође је била испоштована 

наша молба те је и ова посета као и претходне била у термину од 13 до 14 часова.  

Посету нам је организовала судија Снежана Марјановић али је она због изненадне 

болести била спречена да нас дочека па је ту дужност препустила колегиници судији 

Драгани Марчетић. Судија Марчетић нас је примила у својој судници и упознала са 

својим сарадницама дактилографкињом и приправницом. Објаснила је деци како Суд 

као установа функционише и шта је конкретно чији део посла. Након тога улогу 

домаћина је преузела шеф писарнице и увела нас у писарницу где нас је упознала  како 

са колегама тако и са природом њиховог посла. Деца су имала прилике да виде пут 

једног предмета од како дође у суд. Такође су упознати са архивом Суда и позивом 

архиватора. Речено им је да постоји Судска архива  и да се различити предмети чувају у 

различитом року као и да се неки од њих чувају трајно. Шеф писарнице нас је упутила 

у свој део посла и показала нам како они штампају и складиште предмете. Ученицима 

је посета веома пријала и отишли су кућама пуни утисака. 

Посета Дому здравља није била реализована у првом полугодишту због епидемије 

грипа. Одлучили смо да је организјуемо на пролеће. 

Ученици осмих разреда су посетили компанију Ендава (развој софтвера) током јуна 

месеца 2017. године. Имали су прилике да се детаљно упознају са процесом рада и са 

могућностима напредовања и усавршавања које ова компанија нуди својим 

запосленима. Посета је трајала око два часа и током тог периода ученици су посетили 

све просторије компаније. Уз ученике су били подагог Слађана Јевтић, психолог 

Жаклина Филиповић и наставник информатике Небојша Мартиновић. 

Педагог и психолог су заједно водиле све ученике  у горе поменуте посете.  

У марту  педагог и психологобавиле су  тестирање неопредељених  ученика осмог 

разреда тестом ТПИ (Тест професионалне информисаности). 

Током школске године обавиле су више разговора везаних за упис у средњу школу 

током часова одељенске заједнице и обављале индивидуално саветодавне разговоре. 

Координирале су различите посете средњих школа које су у сврху презентације 

обилазиле основце.  

 

                                                                                 психолог школе: Жаклина Филиповић                                  

педагог школе: Слађана Јевтић 
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Извештај Стручног тима за самовредновање на крају школске 2016/2017. године 

 

Стручни тим за Самовредновање у току првог полугодишта радио је у следећем 

саставу:  

- Сања Младеновић, наставник разредне наставе 

- Сања Дедић, настваник разредне наставе 

- Наташа Корица, наставник српског језика 

- Данијела Љујић, наставник српског језика 

- Његош Зејак, директор школе 

- Жаклина Филиповић, психолог школе 

- Слађана Јевтић, педагог школе - координатор 

 

Током школске године Тим је одржао више састанка. На првом састанку након 

конституисања, присутни су размотрили и договорили план за текућу школску годину. 

Договорено је да ће се у оквиру кључне области НАСТАВА И УЧЕЊЕпратити следеће 

подобласти:  

Планирање и припремање рада,Наставни процес, Учење и Праћење напредовања.  

Тим се договорио да припреми упитнике за подобласт Планирање и припремање рада и  

подобласт Наставни процес.Прецизирано је да упитнике подели наставницима на крају 

1. полугодишта. Договорено је да се редовно, у складу са могућностима, присуствује 

угледним часовима, а на основу плана реализације угледних часова који је припремљен 

у сарадњи са Активом за развој школског програма, Педагошким колегијумом и Тимом 

за школско развојно планирање.  

Наведене активности су реализоване и током другог полугодишта приступило се 

изради Самовредновања кључне области „Настава и учење“. 

Самовредновање  се вршило на основу упитника као и на основу извештаја о посети 

часова. Сви подаци су обједињени и саставни део документа.  

Тим је реализовао предвиђене активности, прикупио је упитнике и почетком другог 

полугодишта приступио анализи добијених података. Добијени подаци послужили су за 

препознавање и дефинисање слабијих страна вреднованих области  и користиће се као 

основа за прављење плана вредновања за наредну годину.  
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АКТИВНОСТ ВРЕМЕ  НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Избор одговарајуће области области која ће севредновати 

током 2016/2017. године– Настава и учење и подобласти: 

Планирање и припремање рада, Наставни процес, Учење 

и Праћење напредовања ученика; 

Подела задужења и припремање материјала 

(инструмената) за самовредновање; 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Стручни тим за 

самовредновање 

Спровођење самовредновања : 

Подобласт Планирање и припремање (Упитник за 

наставнике, „Приручник за самовредновање и 

вредновање рада школе“, стр.39); 

Подобласт Наставни процес (Упитник за наставнике, 

„Приручник за самовредновање рада школе“, стр.40-41); 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 Стручни тим за 

самовредновање 

 

Наставници 

Обрада и анализа података добијених вредновањем 

подобласти Планирање и припремање и подобласти 

Наставни процес; 

Писање извештаја на крају првог полугодишта школске 

2016/17. године о спроведеном вредновању; 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

Стручни тим за 

самовредновање 

Спровођење самовредновања : 

Подобласт Учење  (Упитник за наставнике, „Приручник 

за самовредновање и вредновање рада школе“, стр.42); 

Подобласт Праћење напредовања ученика  (Упитник за 

наставнике, „Приручник за самовредновање и 

вредновање рада школе“, стр.43); 

А
П

Р
И

Л
 

Стручни тим за 

самовредновање 

 

Наставници 

Обрада и анализа података добијених вредновањем 

подобласти Учење и подобласти Праћење напредовања 

ученика; 

Писање годишњег извештаја за 2016/2017. годину о 

спроведеном вредновању, резултатима самовредновања и 

закључцима; 

М
А

Ј Стручни тим за 

самовредновање 
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Препознавање и дефинисање слабијих страна вредноване 

области и њихово коришћење као основу за прављење 

плана вредновања за наредну школску годину 

ЈУ
Н

 Стручни тим за 

самовредновање 

 

Извештај Стручног тима за заштиту ученика  од насиља, злостављања, 

занемаривања на крајушколске 2016/2017. године 

 

У току школске године Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања је одржао 4  састанака. 

На редовним састанцима направљена је анализа стања у школи, дата су упутства за 

наставнике о текућим активностима, вођена евиденција појединих случајева и 

записници са одржаних састанака, доношене су одлуке о интервентним мерама и 

вођени записници о истим. 

У оквиру превентивног рада у школи су  са циљем да се спрече различити облици  

асоцијалног и неприхватљивог понашања, организоване различите активности: 

*На почетку школске године у августу 2016.године на седници Наставничког већа 

директор је именовао чланове Тима и координатора. 

*У септембру је одржан први конститутивни састанак Тима. Присутни чланови су 

разматрали план рада Тима за заштиту ученика. Присутне су  директор, психолог и 

педагог школе подсетили на Посебни и Општи протокол за заштиту ученика од 

злостављања и занемаривања и неопходност познавања и придржавања предвиђених 

процедура. Договорено је да се материјал умножи и буде доступан свима у зборници.  

Тим је током састанка упознао одељенске старешине са процедурама и планом.  

*У октобру  координатор Тима, директор и ПП служба подсетили су Наставничко веће 

на Посебни и Општи протокол за заштиту ученика од злостављања и упућени су да се 

детаљније информишу са врстама насиља, редоследу поступка у интервенцији   

*Свако одељење је изабрало свог представника ВТ и Ученичког парламента.  

*Одељенске старешине су подсетиле ученике на одељенским заједницама на усвојен 

кодекс понашања ученика, родитеља и наставника који је изложен на зиду ходника 

школе. 

*Представници ВТ и Ученички парламент разматрали су    правила понашања која су 

предложиле одељенске заједнице и одговарајуће последице уколико се та правила не 

поштују.  

* На улазу у холу је постављена огласна табла за родитеље, где родитељи добијају 

благовремено све потребне информације. На видним местима истакнути спискови 

чланова Тима и распоред са дежурствима како би им се ученици могли обратити. Битно 
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је да период када су деца у школи буде у потпуности покривен дежурствима 

наставника и да су им они увек доступни. 

* На огласној табли за родитеље истакнут је распоред отворених врата.  

*Новембар, 2016. године чланови Тима за превенцију насиља пријавили су се за 

похађање семинара током кога би требали да буду обучени  за примену форум театра у 

циљу превазилажења васпитно дисциплинских проблема. Због великог броја полазника 

нису укључени и очекивао се позив у другом полугодишту који је изостао. 

* Чланови Тима су договорили да по предлогу из приручника о протоколу саставе 

евиденциони лист у коме се евидентирају облици насилног понашања и обавесте о томе 

наставнике (на седници НВ), ученике (ОС на часовима ОЗ) и родитеље на родитељским 

састанцима 

* Омогућено је да   родитеље који желе  присуствују часовима, а то је сваки последњи 

наставни  петак  у месецу. 

*У циљу побољшања безбедности ученика и смањења насиља у школи, Тим за 

безбедност у сарадњи са Тимом за ИОП саставио образац за писање Индивидуалног 

плана заштите/подршке деци која трпе насиље, врше насиље или су очевици насиља 

*Ажуриран је сајт школе где су доступне битне информације. 

 

 Активности које су реализоване са циљем развоја и неговања 

просоцијалног понашања: 

* Припремљена је и изведена приредба за прваке у септембру 2016. 

*9.10.2016. поводом Дечије недеље Ученички парламент и ученици укључени у 

ликовну секцију урадили  пано . 

*08.10.2016.године, поводом Дечије недеље за ученике четврти и пети час реализоване 

су спортске активности 

*Школа је активно учествовала у свим активностима Пријатеља деце у оквиру Дечије 

недеље. Реализоване су и активности у организацији  Црвеног крста. 

*28.11.2016.године, реализован Базар   

*29.11.2016. године, завршена школска такмичења у оквиру недеље спорта (25.11. до 

29.11.)  пред Дан школе и најбољима подељене Душкове значке 

29.11.2016.године, поводом Дана школе приређена је приредба у Дому ваздухопловства 

за ученике, родитеље и госте.У холу школе је постављена изложба ђачких радова, 

реализован је Базар. 
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* Ученици школе у оквиру реализације слободних активности посетили установе 

културе, позоришта, биоскопе, сајам књига, сајам науке итд. о чему постоји извештај 

Тима за слободне активности 

*18.10.2016. одржан угледни час грађанског васпитања за ученике 7. разреда на коме се 

говорило о томе „Дете као грађанин, жеље и потребе“ 

*У октобру представници полиције разговарали са ученицима шестог разреда на тему 

„Дрога је нула, живот је један“, а са ученицима 7. разреда на тему дигиталног насиља 

* 20.12.2016.године, Ученички парламент, ликовна секција виших разреда и одељењске 

заједнице нижих разреда су поводом Нове Године украсили ходнике и учионице школе. 

*30.12.2013. године, ученици припремили радове на ликовној секцији и  организовали  

Новогодишњи базар за ученике, наставнике, родитеље.  

*Психолог и педагог школе разговарали са одељенским заједницама ученика о 

правилима понашања, превенцији дигиталног насиља, међусобном уважавању, 

толеранцији, другарству и другим темама по потреби и упућивали ученике коме да се 

обрате у случају насиља  

* У оквиру програма професионалне оријентације ученици са психологом и педагогом 

школе посетили МУП Нови Београд. Ученици су имали могућност да поставе 

различита питања, а представници полиције и школски полицајац поред информација о 

занимању упутили су ученике коме се треба обратити за помоћ и како надлежни 

реагују на пријаве 

* Ученици осмог разреда са психологом и педагогом школе посетили Народно 

позориште. Током посете упознали се са могућим занимањима, присуствовали проби и 

упознали се са правилима понашања превиђеним у позоришту током проба и представе 

*Успостављена сарадња са МУП-ом, ДЗ, Народним позориштем итд.  

* 20.12.2016. године, Ученички парламент, ликовна секција виших разреда и 

одељењске заједнице нижих разреда су поводом Нове Године украсили ходнике и 

учионице школе 

*27.1.2016. године организована приредба поводом прославе Светог Саве. Ученици 

који похађају домаћинство и чуваре природе припремили послужење 

*Припремљене су и реализоване приредбе поводом завршетка школске године и 

реализоване у оквиру одељенских заједница, којима су присуствовали чланови 

породица и наставници школе 

*Ученици су припремили и реализовали  приредбу за пријем ђака првака у јуну 

* Ученици су учествовали на такмичењима различитих нивоа 

*Организовани су излети у оквиру Програма слободних активности 
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*Реализован низ активности у оквиру посебних програма који су предвиђени 

Годишњим планом рада школе. 

 

 

 

 Интервентне активности 

*Свакодневни контакт са школским полицајцем–реализатор: дежурни наставници, пп 

служба, обезбеђење 

Интервенције: 

Због проблема у понашању са појединим ученицима одељењске старешине, директор, 

помоћник директора, психолог, педагог су  по потреби водили разговор са ученицима и 

родитељима. Такође су вођени разговори са одраслима који нису прихватали правила 

понашања Школе.  

* Примена реституције у ситуацијама насиља  је била прихватљива у свим 

случајевима.Тим је дао инструкције ОС за даљи поступак. Реализатори  

реституције су  ОС, Тим, психолог, педагог, родитељи и ученици.  

У зависности од проблема укључивали су се директор школе, психолог, педагог 

родитељи, као и одговарајуће институције. 

Одељенске стрешине су пратиле напредак у понашању ученика који су испољавали 

неприхватљиво понашање и о томе редовно обавештавале педагога, психолога и 

директора 

Психолог и педагог школе, у сарадњи са наставницима и родитељима, пратили су и 

евидентирали све ученике који испољавају неке облике неприхватљивог понашања и 

предузимали неопходне мере. 

Неки  ученици су били укључени у појачан педагошки рад са педагогом и психологом 

школе који подразумева заједничке напоре усмерене ка корекцији непожељног 

понашања. Корекција непожељног понашања је остваривана кроз анализу проблема, 

утврђивање последица тог понашања, дугорочних ефеката по ученика и његово 

окружење и путем различитих задатака који су ученици добијали (панои, презентације 

на тему насиља и непожељног понашања). 

Код већине ученика је након извесног времена и педагошко-психолошког рада са њима 

примећена позитивна промена у понашању. 

Одржано је неколико састанака школског тима и Ученичког парламента. Чланове 

Вршњачког тима смо, према интересовањима, распоредили по групама и планирано је 

да се укључе у решавање вршњачких сукоба. 
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ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Промоција  

школских 

правила  

 

 На часовима  одељењске 

заједнице ученици дефинисали 

правила, изабрали представнике 

за УП и ВТ 

 Правила истакнута у ходнику 

школе 

 Одржана радионица на тему 

“Потребе и жеље“ 

 Истицање списка чланова Тима 

 Дата упутства запосленима о 

поступцима заштите од насиља 

-одељењске 

старешине 

-Тим за заштиту 

деце од насиља 

-Ученички 

парламент 

 

Септембар/октобар 

 

Континуирано 

током школске 

године 

Радионице на 

тему: 

Кликни 

безбедно 

Превенција 

дигиталног 

насиља 

Програмапрев

енције ПАС  

Твоје знање 

мења све...  
*према 

проблематиции 

специфичним  

потребама у 

одељењима  
 

 На часовима  одељенске 

заједнице  

 Ученички парламент 

 Израда паноа на тему 

спречавања насиља  и 

постављање на видном месту   

 

-Одељенске 

старешине 

-Тим за заштиту 

деце  

- ПП служба 

-Наставници 

грађанског васп. 

- Ученици  

 

 

Током школске 

године 

Укључивање 

ученика у 

ваннаставне 

активности 

 

 Учешће наспортским 

такмичењима  поводом Дана 

школе 

 Учешће на такмичењима 

различитих нивоа 

 Учешће на литерарним, 

ликовним, техничким 

конкурсима 

 Учешће на манифестацијама, 

смотрама, културним 

дешавањима 

- одељењске 

старешине 

- Тим за заштиту 

деце од насиља 

- Стручна већа 

- Библиотекар 

Септембар/октобар 

25. до 29.11. 

укључивање 

ученика  

 

Током школске 

године ученици су 

учествовали на 

такмичењима 

различитих нивоа 

Укључивање 

ученика у 

спортске 

активности 

 Такмичења у складу с програмом  

школског спорта 

 Организовање фер-плеј турнира 

 Организоване игре са циљем 

- Стручно веће 

физичког васп. 

- Наставници 

разредне наставе 

Октобар/новемб

ар 

25.11. до 29.11. 

Током школске 
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јачања спортског духа 

 
- Наставници 

предметне 

наставе 

- Тим за заштиту 

деце од насиља 

- Ученички 

парламент, ВТ 

године према 

календару 

такмичења  

Активно 

укључивање 

родитеља у 

живот школе 

 Посета часовима (Дан отворене 

школе) 

 Учешће у радионицама са децом 

 Посета часовима одељењске 

заједнице 

- Стручно веће 

физичког васп. 

- Стручно веће 

разредне наставе 

- Одељењске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Организација 

обезбеђења и 

дежурства 

 Физичко-техничко обезбеђење 

 Дежурство наставника 

 

Управа школе  

Одељењске 

старешине 

безбеђење 

Током 

школске 

године 

Подстицање 

позитивних 

вредности  

 Реализован је  програм сарадње 

са Црвеним крстом 

 Реализован  је низ активности у 

оквиру  програма Пријатеља 

деце Новог Београда 

 Ученици учествовали  у 

културним манифестацијама 

 Организоване посете  установама 

културе, позориштима и 

биоскопима 

- Директор школе 

- ПП служба 

- Одељењске 

старешине 

- Обезбеђење 

Током  школске 

године  према 

предвиђеној 

динамици 

 

Промоција 

ученичких 

постигнућа 

 Промовисан  успех  ученика који 

су укључени у рад Центра за 

таленте 

 Евидентирани  ученици  који су 

учествовали и остварили  

резултате на такмичењима 

 Најуспешнији добили Душкове 

значке за Дан школе 

 Изложбе/презентације ученичких 

радова 

 Приредбе 

- Одељењска већа 

- Одељењске 

старешине 

- Директор, 

помоћник  

- ПП служба 

 

-Током 

септембра 

-25. до 29.11. 

Током 1.  и  2. 

полугодишта 

 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ  АКТИВНОСТИ 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
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Извештај о раду вршњачког тима школске 2016/2017. године 

Вршњачки тим Основне школе „Душко Радовић“, како је планирано Школским 

програмом и Годишњим планом рада школе, има за циљ да ученици стекну вештине и 

знања која ће им помоћи да организују школске акције усмерене на промоцију 

ненасиља и смањење насиља у школи и буду оснажени да у ”кризним ситуацијама” у 

погледу насиља, мотивишу остале ђаке да се укључе у спречавање насиља. 

Вршњачки тим је основан у оквиру пројекта "Школа без насиља" и има улогу да 

организује акције превенције насилничког понашања, као и да учествује у решавању 

конфликтних ситуација и свакодневних проблема ученика који се тичу понашања и 

комуникације.  

Вршњачки тим је формиран од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда. Свако 

одељење има по два представника у тиму, чији избор се врши на почетку школске 

године. Чланови вршњачког тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни, 

креативни, толерантни... 

Наставници-чланови Вршњачког тима су:Радмила Гајић, вероучитељ, Снежана 

Тодоровић, професор грађанског васпитања, координатор, Наташа Корица, професор 

српског језика, Бојан Симанић, професор физичког васпитања, Десанка Штимац, 

професор разредне наставе 

Рад Тима за 

заштиту деце од 

насиља 

Евидентирање случајева насиља 

Мере интервенције у складу са 

Општим и посебним протоколом 

Тимски разговори с ученицима и 

родитељима 

Редовно  анализирање евиденције 

Сарадња са социјалном службом 

Сарадња са здравственом службом 

Сарадња с полицијом 

- Сви запослени 

-Одељењске 

старешине 

- Тим за 

заштиту деце од 

насиља 

током школске 

године 

Промовисање 

позитивних 

вредности  и 

реституција 

Оснаживање ученика кроз наставне и 

ваннаставне активности у области 

консруктивног решавања проблема, 

прихватања различитости, 

нетолерисања насиља, развијање 

одговорности  

Промовисање успеха ученика 

-Одељенске 

старешине 

-Наставници: 

грађанског, 

верске наставе, 

српског и 

страних језика, 

ликовног 

васпитања 

Реализовано 

током првог 

полугодишта 

школске 

године 

Сарадња са 

Домом здравља, 

МУП-ом, широм 

локалном 

заједницом  

Организована предавања за  ученике 

са представницима МУП-а 

Предавања за ученике одржали 

представници ДЗ 

Одржане радионице од стране 

студената за ученике  

-Сви запослени 

-Одељењске 

старешине 

-Тим за заштиту 

деце од насиља 

- Реализовано 

током 1. и 2.  

полугодишта 
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На првом састанку Вршњачког тима разматран је и усвојен програм  рада Вршњачког 

тима и разговарало се о активностима планираним за текућу школску годину.  

Сви чланови Вршњачког тима упознати су са задацима и циљевима постојања 

школског вршњачког тима, и утврђена је динамика састајања тима. 

За почетак школске године предвиђено је да на часовима одељенске заједнице буду 

донета одељенска правила, што је у потпуности реализовано, а чланови Вршњачког 

тима су посебно били активни на овом задатку. 

Према планираним активностима договорено да се изврши избор идеја и акција 

превентивног деловања Вршњачког тима. 

У оквиру „Дечије недеље“ спроведена је  акција „Деца – деци“ у којој су учествовали 

сви ученици и запослени школе и прикупили: школски прибор, књиге, и играчке.  

Планирано креирање сандучета поверења. 

На састанку Вршњачког тима и Ученичког парламнта сачиње је договор и план за 

реализацију активности поводом Дана школе. 

На заједничком састанку Вршњачког тима и Ученичког парламента разговарало се о 

припреми  прославе Нове године. Планирано украшавање хола школе и журке за 

ученике. Подељена задужења члановима.  

 У оквиру прославе Нове године организована продајна изложба ученичких радова и 

рукотворина у којој је учествовао велики број ученика, родитеља и запослених. Од 

оставреног прихода планирана је куповина школског озвучења. 

У холу школе презентовани су панои и  изложбе поводом Нове године, затим и 

поводом прославе  Светог Саве. 

Са члановима Ђачког парламента, Вршњачки тим  је наставио акцију „Чеп за 

хандикеп“. 

Разговарало се о реализованим активностима одељењских заједница на тему 

толеранције, уважавања, прихватања других. 

Током априла у холу школе постављена стална изложба „Права детета“. 

На заједничком састанку  Вршњачког тима и Ученичког парламента дат је предлог да 

чланови Вршњачког тима и Ученичког парламента дају предлог критеријума за 

Ученика генерације и да убудуће дају предлог за Ученика генерације. 

Ученици шестог разреда који похађају наставу Грађанског васпитања приредили су 

презентацију – разредну студију „Вршњачко насиље – опис проблема и план 

деловања“, која ће бити представљена свим одељењима на почетку следеће школске 

године. 
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У оквиру Прве конференције против вршњачког насиља „Друг није мета“  31.маја 

2017.године у Дому омладине одржано је предавање на тему „Безбедност на интернету 

и вршњачко насиље“ на којем су присуствовали  ученици шестог и седмог разреда 

наше школе (60 ученика) и наставници Наташа Корица и Бојан Симанић, чланови 

Вршњачког тима 

Током школске године ученици свих разреда и њихове разредне старешине и 

предметни наставници су реализовали бројне посете позоришним преставама, 

биоскопским пројекцијама, изложбама, фестивалу науке, сајму књига... које су 

доприносиле развоју креативности, толеранције и сарадње. 

 

Током школске године у школи су одржани спотрски турнири ученика свих разреда, 

који су развијали такмичарски дух, фер плеј, толеранцију, другарство...  

Реализовани су ликовни и литерарни конкурси поводом Дана школе. 

Ученици млађих разреда приказали су своје таленте кроз бројне изложбе радова, 

приредили приредбу добродошлице за прваке, прирдбу за пријем у „Дечији савез“ у 

оквиру „Дечије недеље“. 

 

У мају – јуну  реализована хуманитарна акција за помоћ школама на Косову, у којој су 

учествовали сви ученици и запослени у школи, прикупљена новчана средства од 60.000 

динара 

 

У оквиру реализације програма заштите ученика од насиља и занемаривања у нашој 

школи одржана су тематска предавања и радионице  МУПа Н.Београд, Дома здравља 

Н.Београд, Центар за  превенцију наркоманије, омладина ЈАЗАСа 

Током школске године  остварена је сарадња са: Ученичким парламентом, Школским 

тимом против насиља, злостављања и занемаривања, свим ученицима и родитељима, 

директором школе, одељењским старешинама, ППслужбом, библиотекаром, 

Наставничким већем, помоћним особљем. 

 

 

                                                                                                 Координатор Вршњачког тима 

                                                                                                                  Снежана Тодоровић 
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Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање школске 2016/2017.  

 

Стручни Тим за Инклузивно образовање одржао је два редовна састанка током првог  и 

два током другог полугодишта. 

На првом конститутивном састанку конституисан је Тим и договорено да се свим 

члановима проследе неопходни материјали. ПП служба је члановима Тима путем мејла 

проследила неопходне обрасце и упутства уз линк на коме се могу упознати са 

Законским оквиром и пронаћи неопходне материјале (Приручник, примере добре 

праксе).  

Тим је договорио да ће пратити напредак свих ученика.  Присутни су упознати од 

стране ПП службе да је успостављена сарадња са Регионалним центром за таленте и да 

је школа пријавила ученике предложене од стране предметних наставника за 

укључивање програм. 

 Због појединих ученика школа је успоставила и сарадњу са представницима 

Специјалне школе и Интерресорне комисије.  

На другом састанку Тима договорени су мањи Тимови у чијем саставу су одељенски 

старешина, предметни наставник, психолог и педагог. Мањи тимови су се у периоду од 

септембра до краја новембра састајали и током прва три месеца пратили напредак.   У 

сарадњи са Тимом договорено је да се током периода опсервације код појединих 

ученика приступи индивидуализацији, а за рад са једним од ученика од стране 

родитеља је  укључен персонални асистент. 
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Тим је након периода опсервације и индивидуализације  донео одлуку да у сарадњи са 

родитељима упути захтев Интер-ресорној комисији за поједине ученике и добио 

подршку у свом раду. 

На својим састанцима Тим је евидентирао напредак ученика и предвиђао даље 

активности. Сви ученици су напредовали у складу са својим могућностима.  

За чланове колектива организован је семинар   “Стручни мобилни тим школе за децу и 

ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању.“, К  3 .   

 

 

 

 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Координира 

рад свих тимова на 

нивоу школе 

Заједничка анализа резултата везаних за 

инклузивно образовање и предлагање мера за 

унапређење тимова за самовредновање , ШРП, 

заштите од насиља... 

Током 1. и 2. 

полугодишта 
Стручни тим 

Успостављена је 

сарадња са 

институцијама ван 

школе 

Школа је у октобру иницирала састанак са 

представницима Специјалне школе Нови 

Београд 

Успостављена је сарадња са надлежним 

представницима здравствених установа према 

потреби, од почетка школске године 

Остварена сарадња са Регионалним центром за 

таленте, упућени ученици укључени у рад 

Центра, промовисан успех ученика 

Реализовано 

током  1. и 2. 

полугодишта 

септембра/окто

бра 2016. 

Септембар/окт

обар 

Током године 

Стручни 

тим, 

Одељенске 

старешине 

Директор 

ПП служба 

стручњаци 

из ДЗ и 

других 

здравствени

х установа 
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Формиран је ВТ за 

пружање подршке 

ученицима за које 

се припрема ИОП 

Разговор на ђачком парламенту 

Разговори током одељенских заједница о 

међусобном уважавању, другарству 

ВТ пружао подршку и помоћ  

Новембар 

Децембар 

Током године 

Стручни тим  

ПП служба 

ђачки 

парламент 

Прикупљени су и 

размењивани  

примери добре 

праксе, Праћено је 

спровођење 

индивидуализациј  

и прикупљане 

информације о 

напредовању 

ученика 

Анализа стања на одељенском већу 

Састанци мањих тимова 

Током 

школске 

године 

Стручни тим 

Сарадња са 

интерресорном 

комисијом 

Обезбеђивање материјално-техничких услова 

за инклузивно образовање 

Током 

школске 

године 

Стручни тим 

у сарадњи са 

родитељима 

 

Извештај тима за стручно усавршавање на крају школске 2016/2017.  

 

 Током школске 2016/2017. године наставници разредне наставе (21 учитељ), 

предметне наставе (37 наставника) , и 4 стручна сарадника  су се стручно усавршавали 

унутар и изван установе. Укупан број запослених у настави је 62.  

 Унутар установе наставници су се усавршавали одржавањем или посећивањем 

угледних часова. Број одржаних угледних часова код наставника разредне наставе је 21, 

а код наставника предметне наставе је 49. Укупан број одржаних угледних часова на 

нивоу школе је 70 часова односно 560 сати.  Током школске године наставници су 

посећивали угледне часове својих колега. Укупан број посећених часова код 

наставника разредне наставе је 42, а код наставника предметне наставе је 205. Укупан 

број посећених угледних часова на нивоу школе је 247 односно 494 сата.  

 

Остали облици стручног усавршавања унутар установе реализовани су кроз: 

организовање одлазака ученика на изложбе у САНУ,  посете Сајму књига, Фестивалу 

науке, Ноћи истраживача, посете позоришту Пинокио, Душко Радовић, биоскопу 

Фонтана, Дечијем културном центру, резервату природе Засавици, Зоо врту Палић, 

Војном музеју на Калемегдану, археолошком налазишту Винча, Железничком музеју, 

Конаку кнегиње Љубице, Саборној цркви у Београду и изложби одржаној у школи о 

„Душку Радовићу“. Запослени су организовали приредбе, представе и изложбе 

ученичких радова кроз које су обележавали важне јубилеје, организовали  такмичења, 

дежурствима на такмичењима и пробном завршном испиту.  
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Укупан број сати свих облика стручног усавршавања унутар установе код наставника 

разредне наставе је 2643, наставника предметне наставе  и стручних сарадника је 2588, 

а укупно на нивоу школе је 5231. Већина наставника је својим стручним усавршавањем 

унутар установе надмашила предвиђену норму од 40 сати стручног усавршавања 

унутар установе. Запослени који немају 100% ангажовања у школи јер раде и у другим 

школама, испунили су своје обавезе у складу са процентом ангажовања. Шесторо 

запослених није предало своје листе стручног усавршавања.  

 

Ван установе, наставници разредне, предметне наставе и стручни сарадници су 

посећивали семинаре, трибине и стручне скупове. Наставници разредне наставе су 

током школске 2016/2017. године похађали 43 семинара,  што износи укупно 331 сат 

стручног усавршавања изван усатнове.. Наставници предметне наставе су током 

школске године похађали укупно 85 семинара, 3 трибине, 1 међународна 

научнаконференција, 5 предавања  и 17 различитих стручних скупова.  Што изнаоси 

укупно 1200  сати стручног усавршавања на акредитованим семинарима и 179 сати на 

другим усавршавањима изван установе.  Укупан број похађаних  акредитованих 

семинара на нивоу школе је 128,  што износи 1531 сат  на акредитованим семинарима.   

Компетенције које су наставници разредне наставе путем семинара развијали и 

усавршавали су К1-192, К2- 8,  К3- 140, К4-0,  и дежурство на завршном испиту и 

остали семинари, трибине где нису наведене компетенције 144 сата. Компетенције које 

су наставници предметне наставе развијали и усавршавали су К1- 364, К2-416, К3-172, 

К4-248, и дежурство на завршном испиту, прегледање тестова, рад уписне комисије и 

остали семинари остварено 343 сата. Број остварених сати у односу на компетенције на 

нивоу школе је: К1-556  К2-420,  К3-312,  К4-248, укупно 1540 сати акредитованог 

семинара. 

Од укупно 21 наставника разредне наставе, 18-оро их је похађало барем један семинар 

током школске 2016/2017. године. Од 37 наставника предметне наставе 33 је похађало 

барем један семинар током ове школске године.  

Школа је за наставнике организовала три семинара:  

 

1. „ Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици, П1, К1, 8 

бодова. 

 

2.  Семинар  “Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као 

модел подршке инклузивном образовању.“, К  3 ,  8 бодова.  

 

3. „Културом дијалога против насиља, каталошки број 950, К2, 24 бода. 

Прва два семинара су реализована у другом полугодишту, а трећи семинар није 

завршен.  

 

 

Координатор тима за стручно усавршавање 

      наставник историје 

 Дренка Порчић 

 

 

 

Извештај Тима за здравствену заштиту 
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Годишњим планом рада школе за 2016/17. годину предвиђени учешће на 

конкурсима и акцијама  на тему заштите животне средине.Такође је реализована 

акција на нивоу школе – уређење школског дворишта координисаном акцијом 

ученика и наставника у октобру и априлу.  

Носиоци ове активности су  ученици петог разреда уз помоћ ученика који похађају 

Еколошку секцију и наставника. Обавезна посета  Ботаничкој башти је одложена. 

На нивоу школе  организована акција „Чеп за хендикеп“. У читав план укључићемо 

Ученички парламент и Вршњачки тим.  

Наставници физичког васпитања током године ученицима одржали  предавања о 

значају физичког ангажовања и телесне спретности за нормалан психофизички 

развој у периоду око Дана школе. У сарадњи са Домом здравња Нови Београд 

организована предавања на тему здравих навика у исхрани.  
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ПЛАН ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

ОДРЖАЊА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Учешће на конкурсима и 

акцијама  на тему заштите 

животне средине 

септембар,октобар 

новембар 

 

Кроз традионице у организацији 

Горана Србије.Завршна радионица 

била такмичарског типа на нивоу 

Србије. 

Резултати: 1. место у Београду 

5.место у Србији  

Уређење школског 

дворишта, учионица и 

брига о биљкама 

Октобар 

април 

Еколошка секција уређивала школско 

двориште и холове школе. Неговали 

биљке и оплеменили простор новим 

биљкама. 

Посета Ботаничкој 

башти 

Током првог 

полугодишта 
Наставници биологије 

Акција „Чеп за 

хендикеп“ 

Током 

школске 

године 

Реализовани у организацији 

Ученичког праламента и Еколошке 

секције 

   Значај физичког 

ангажовања и телесне 

спретности за нормалан 

психофизички развој 

2 часа током 

школске 

године 

Реализовано у оквиру Дечије 

недеље и током недеље пред Дан 

школе 

Предавање на тему 

„Здравих навика у 

исхрани“ у сарадњи са ДЗ 

Нови Београд 

одржано више 

предавања 

током године 

Представници су одржали више 

предавања.  
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Извештај о раду тима за здравствену заштитуо реализацији програма здравих 

стилова живота и животне средине 

Током школске  2016/2017. године остварена је успешна сарадња са Домом здравља у 

области праћења здравствених карактеристика деце.  

Са ученицима је разговарано о значају физичких вежби за здравље, преношењу и 

заштити од заразних болести, о одрђавању личне хигијене, штетности дувана и 

алкохола по здравље, болестима зависности и мерама превенције. Одржана су 

предавања патронажне службе ДЗ у оквиру превентивног прегледа ученика нижих и 

виших разреда. На часовима предмета Свет око нас и на предавању представника МУП 

а ученици су информисани на тему безбедности и правила понашања у саобеаћају. 

Ученици 1. разреда су учерствовали у акцији МУП а „Успорите поред школе“ и сви су 

добили прслуке за лакшу уочљивост.Са ученицимавиших разреда са ученицима виших 

и нижих разреда је разговарано о променама у пубертету, значају вођења бриге о 

здрављу(Физичка активност, одржавање хигијене, редовне контроле код лекара и 

зубара, правина и здрава исхрана.Ученици су испунили своје обавезе прегледа лекара 

опште праксе стоматолога и вакцинације у просторијама школе. 

 

Извештај Стручног тима за културну и јавну делатност 

 1. полугодиште школске 2016/2017. 

Ујуну 2016. годинепредатјепланСтручногтимазакултурнуијавнуделатностшколе. 

Дана 13.10.2017. годинеу 11 часова 

уфискултурнојсалиодржанајеприредбаповодомпријемапрвакауДечјисавез. 

Добродошлицупрвацимапожелелисуученицидругог, 

трећегичетвртогразредапригоднимрецитацијама, игроминаравно, музикомипесмом. 

Дана 28.11.2016. године у холу школе одржана је продајна изложба ученичких 

ликовних, вајарских и других креативних радова. 

У току октобра и новембра  вршене су припреме за обележавање Дана школе 

29.11.2016. године. Наведеног дана у 17 часова одржана је приредба у Дому 

ваздухопловства, 55. по реду емисија Београде, добро јутро. Представили су се ученици 

од првог до осмог разреда. Тема приредбе је била захвалност, а програм је, поред хора, 

реализован кроз рад следећих секција: драмске, рецитаторске и ритмичке секције. 

Дана 27.01.2017. године пригодном свечаношћу обележена је школска слава Свети 

Сава.Уз звуке химне, песму хора и сечење колача и ове године обележено је сећање на 

нашег првог српског просветитеља. 

Координатор тима  

Весна Обрадовић 
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 Извештај Стручног тима за културну и јавну делатност 

                                 2. полугодиште школске 2016/2017. 

У  јуну 2016. Предат је план Стручног тима за културну и јавну делатност школе. 

У септембру су ученици старијих разреда учествовали у Ноћи истраживача и заједно са 

промотерима (студентима, асистентима, професорима...) вршили разне огледе и  

учествовали у многобројним радионицама из света науке. 

Дана 13. 10. 2016. године у 11 часова у фискултурној сали одржана је приредба 

поводом пријема првака у Дечији савез. Добродошлицу првацима пожелели су ученици 

другог, трећег и четвртог разреда пригодним рецитацијама, игром, музиком и песмом. 

Дана 28.11. 2016. године у холу школе одржана је продајна изложба ученичких 

ликовних, вајарских и других креативних радова. 

Ученици старијих разреда су посетили археолошко налазиште Винча 14. 10.2016.  

Такође у октобру, 26. 10. 2016. ученици старијих разреда су посетили Сајам књига где 

су се дружили са познатим писцима и упознали са новим насловима и ауторима 

националне и светске књижевности који се својим делима обраћају њима. 

У току октобра и новембра вршене су припреме за обележавање Дана школе. Дан 

школе је обележен 29. 11. 2016. на следећи начин: 

У библиотеци школе је отворена изложба посвећена Душку Радовићу у склопу изложбе 

приказани су мање познати детаљи из његовог живота као и предмети који су му лично 

припадали , а везују се за његово целокупно тваралаштво. Изложбу је отворио писац, 

академик и Душков велики пријатељ, Матија Бећковић. Поред њега овом догађају су 

присуствовали и Брана Радовић, Душков рођени брат, затим, међу званицама се нашао 

и први уредник Студија Б, многобројне Душкове колеге и сарадници. 

Истог дана у 17 часова одржана је Свечана академија у Дому ваздухопловства, 55. по 

реду емисија „Београде добро јутро“. Представили су се ученици од 1. До 8. Разреда. 

Тема приредбе је била захвалност, а програм је, поред хора, реализован захваљујући 

учешћу следећих секција: драмске, рецитаторске и ритмичке секције. 

У новембру су ученици млађих разреда посетили Дечији културни центар и гледали 

представу „Авантура до чаробњака из Оза“. 

15.12. 2016. ученици старијих разреда посетили су Фестивалу науке где им је посебну 

пажњу скренула хала у којој су били садржаји посвећени Николи Тесли и његовим 

изумима. 

У децембру су ученици млађих разреда  били у биоскопу Фонтана и учествовали у 

новогодишњем програму. 

У јануару су посетили Студентски културни центар и гледали представу Мач. 
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17. 01 2017. ученици старијих разреда су одгледали представу Поп Ћира и Поп Спира у 

позоришту Душко Радовић 

Дана 27 01. 2017. Године, пригодном свечаношћу, обележена је школска слава Свети 

Сава. Уз звуке химне, песму хора и сечење колача и ове године обележено је сечање на 

првог српског просветитеља. 

У марту месецу су ђаци млађих разреда у позоришту Пинокио гледали представу 

Бубамарац, а ђаци виших разреда 3. 03. 2017. у Дечијем културном центру гледали су 

представу Велика пљачка двора. 

У школској библиотеци је 28. 03. 2017., као и наредна три дана, Зорица Илић, 

преводилац са чешког језика, ђацима виших разреда представљала три најновија 

издања издавачке куће Пчелица. Књиге су исповести њихових вршњака који су се 

суочили са дрогом, булимијом и коцком. Расправе које су вођене и њихова 

размишљања и ставови које су размењивали су драгоцена. 

У мају, 22. 05. 2017. Ђаци шестог разреда су у позоришту Душко Радовић гледали 

представу Плави чуперак. 

У јуну су ђаци млађих разреда у биоскопу Фонтана гледали филм Окто – проналазач 

дубина. 

У јуну је у фискултурној сали школе одржана пригодна приредба за будуће прваке.  

        Координатор тима:  

                                                                                               Весна Обрадовић 

 

Извештај о раду комисије за сарадњу са породицом ученика  у 1. полугодишту 

Комисија за сарадњу са породицом Основне школе „Душко Радовић“, како је 

планирано Школским програмом и Годишњим планом рада школе, истакла је као своје 

циљеве квалитетну и интензивну сарадњу школе и породице, како би се заједничким и 

усаглашеним снагама учествовало и утицало на правилан развој ученика и изградњу 

његове личности. 

Чланови Комисије за сарадњу са породицом су: Виолета Митић, професор биологије, 

Снежана Тодоровић, професор грађанског васпитања - координатор, Весна Вујовић, 

професор француског језика, Маја Мутић, професор физике, Гордана Николић, 

професор математике и Душанка Рађеновић, професор разредне наставе. 

Комисија за сарадњу са породицом одржала је први састанак 5.септембра 2016. године 

на коме су присутни сви чланови комисије. Разматран је програм рада Комисије и 

разговарало се о активностима планираним за текућу школску годину.  

Према планираним програмским садржајима рада комисије договорено је да се 

одељенске старешине и учитељи подсете да је неопходно одржавање родитељских 



 
117 

 

састанака на почетку школске године, како би родитељи или старатељи били групно 

информисани о свим аспектима школског живота и образовног процеса. На 

родитељским састанцима неопходно је подсетити родитеље или старатеље да се у 

школи организује „отворени дан школе“ сваког месеца, када родитељи, старатељи могу 

присуствовати васпитно-образовном раду и да је неопходно да се пријаве код 

одељенских старешина. 

Такође је истакнуто да је важно да наставници и учитељи што пре унесу у табеле своје 

термине „отворених врата“, како би родитељи или старатељи имали могућност да 

индивидуално буду информисани о напредовању ученика и другим питањима. 

Састанак Комисије за сарадњу са породицом одржан је 26.септембра 2016. године. 

Присуствовали  су Виолета Митић, професор биологије, Снежана Тодоровић, професор 

грађанског васпитања - координатор, Маја Мутић, професор физике, Гордана Николић, 

професор математике и Душанка Рађеновић, професор разредне наставе. Весна 

Вујовић, професор француског језика, није била присутна због часова у другој школи.  

Констатовано је да су реализовани задаци предвиђени за почетак школске године: сви 

учитељи и одељенске старешине су почетком школске године одржали родитељске 

састанке и обавестили родитеље, старатеље о почетку образовног процеса. 

У школи је одржана приредба за пријем првака 1.септембра 2016 године. Програм су 

припремили и реализовали учитељи и  ученици млађих разреда. Прваци и њихови 

родитељи, старатељи су поздрављени у новој средини у веселој и раздраганој 

атмосфери и добром расположењу. 

Наставници и учитељи су унели своје термине за „отворена врата“ и табеле су 

истакнуте на огласним таблама за родитеље у холу школе. 

Састанак Комисије за сарадњу са породицом одржан 30.јануара 2017. године. Присутни 

на састанку Виолета Митић, професор биологије, Снежана Тодоровић, професор 

грађанског васпитања - координатор, Весна Вујовић, професор француског језика, Маја 

Мутић, професор физике, Гордана Николић, професор математике и Душанка 

Рађеновић, професор разредне наставе. 

Разговарало се о реализованим активностима школе у сарадњи са родитељима, 

старатељима, као и о плановима за друго полугодиште ове школске године. 

Констатовано да се активности реализују у скалду са предвиђеном динамиком и да сви 

носиоци активности дају свој пуни допринос сарадњи школе и породице. 

Планирано је да почетком другог полугодишта буду спроведене анкете којима ће се 

испитати задовољство родитеља сарадњом са школом, као и њихова заитересованост за 

укључивање у живот школе. Такође је предвиђено да се спроведе анкетирање родитеља 

о ђачким униформама 
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 Као веома важно је истакнуто планирање „Отворених врата“ школе, када се будући 

прваци и њихови родитељи упознају са школом, њеним садржајима и особљем. 

Накнадно ће бити утврђен термин одржавања „Отворених врата“.   

У школи је у оквиру Новогодишњих активности одржана изложба-базар, ученичких 

радова и рукотворина, која је била продајног карактера и у којој су учествовали 

ученици, учитељи и наставници и родитељи.  

Координатор Комисије за сарадњу са породицом 

Снежана Тодоровић   

 

Извештај о раду комисије за сарадњу са породицом ученика  у 2. полугодишту 

Комисија за сарадњу са породицом Основне школе „Душко Радовић“, како је 

планирано Школским програмом и Годишњим планом рада школе, истакла је као своје 

циљеве квалитетну и интензивну сарадњу школе и породице, како би се заједничким и 

усаглашеним снагама учествовало и утицало на правилан развој ученика и изградњу 

његове личности. 

Чланови Комисије за сарадњу са породицом су: Виолета Митић, професор биологије, 

Снежана Тодоровић, професор грађанског васпитања - координатор, Весна Вујовић, 

професор француског језика, Маја Мутић, професор физике, Гордана Николић, 

професор математике и Тамара Љубичић, професор разредне наставе (уместо Душанке 

Рађеновић, која је на боловању) 

Састанак Комисије за сарадњу са породицом одржан 27.фебруара 2017.године. 

Присутни на састанку Виолета Митић, професор биологије, Снежана Тодоровић, 

професор грађанског васпитања - координатор, Весна Вујовић, професор француског 

језика, Маја Мутић, професор физике, Гордана Николић, професор математике и 

Тамара Љубичић, професор разредне наставе. 

Разговарало се о реализованим активностима школе у сарадњи са родитељима, 

старатељима. Констатовано да се активности реализују у скалду са предвиђеном 

динамиком и да сви носиоци активности дају свој пуни допринос сарадњи школе и 

породице. 

На крају првог полугодишта одељенске старешине одржале су родитељске сатанке и 

обевестили родитеље, старатеље о резултатима и владању ученика на крају првог 

полугодишта. 

Почетком другог полугодишта спроведено је  анкетирање  родитеља о питању увођења 

ђачких  униформи за ученике наше школе. Резултат анкете: 17%  родитеља за увођење 

ђачких униформи, 83%  родитеља против увођења ђачких униформи. 
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На Наставничком већу  утврђен термин одржавања „Отворених врата“ – 18.март 2017. 

године. 

Састанак Комисије за сарадњу са породицом одржан 5.априла 2017.године. Присутни 

на састанку Виолета Митић, професор биологије, Снежана Тодоровић, професор 

грађанског васпитања - координатор, Весна Вујовић, професор француског језика, 

Гордана Николић, професор математике и Тамара Љубичић, професор разредне 

наставе. Маја Мутић, професор физике, није присуствовала састанку због часова у 

другој школи. 

Разговарало се о реализованим активностима школе у сарадњи са родитељима, 

старатељима у претходном периоду.  

„Отворена врата“ школе одржана су 18.марта 2017.године са задатком да представе  

школу родитељима, посебно родитељима  будућих првака, који су тог дана имали 

прилике да се упознају са капацитетима и опремљеношћу школе. Наставници разредне 

наставе и предметни наставници дочекали су родитеље и упознали их са кабинетима и 

условима за одвијање наставе. Учитељи и ученици млађих разреда приредили су 

приредбу добродошлице за све присутне. Промоција школе била је веома успешна. 

Поводом завршетка класификационог периода предвиђено је да одељенске старешине 

одрже родитељске састанке на којима ће родитељима, старатељима проследити 

информације о напредовању ученика током овог тромесечја. Такође је предвиђено да 

буду одржани родитељски састанци чија ће тема бити реализација наставе у природи за 

ученике млађих разреда и извођење екскурзија за ученике старијих разреда, као и о 

организовању матурске прославе за ученике осмог разреда. 

Савет родитеља школе дао је предлог да се на крају школске године у школи одржи 

акција размене уџбеника. Наставничко веће прихватило је овај предлог, а накнадно ће 

бити утврђен тачан термин одржавања. 

Састанак Комисије за сарадњу са породицом одржан 20.јуна 2017.године. Присутни на 

састанку Виолета Митић, професор биологије, Снежана Тодоровић, професор 

грађанског васпитања - координатор, Весна Вујовић, професор француског језика, Маја 

Мутић, професор физике, Гордана Николић, професор математике и Тамара Љубичић, 

професор разредне наставе. 

Акција размене уџбеника између ученика наше школе одржана је 10.јуна 2017.године. 

Школа је обезбедила простор и запослене, али је одзив родитеља и ученика био веома 

слаб. 

Комисија је констатовала да су током ове школске године у школи организоване бројне 

изложбе ученичких радова, којима је показан напредак ученика у раду, њихова 

мотивација, као и сарадња ученика и наставника. Заједничким ангажовањем  ученика, 

учитеља и наставника организоване су изложбе ученичких радова  посвећене Душку 

Радовићу, Новој години, Светом Сави, 8.марту и друге пригодне; организована је  , 
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продајна изложба ученичких радова уз активно  учешће деце,  родитеља и запослених у 

школи. Изложене су бројне презентације ученика о значајним научницима, 

уметницима, државама, појавама... Постављена је изложба „Новац у средњовековној 

Србији“, као и изложба „Права детета“. 

Током школске године Комисија за сарадњу са породицом сарађивала са директором 

школе, одељењским старешинама, учитељима и предметним наставицима,  

ППслужбом, Наставничким већем, Саветом родитеља. 

Координатор Комисије за сарадњу са породицом 

Снежана Тодоровић 

Извештај о раду комисије за социјалну заштиту ученика 2016/2017. 

Извештај са првог састанка Комисије за социјалну заштиту ученикаодржаног 29. 

08. 2016. год. 

 Комисија у саставу Маријета Опсеница – Грујић, професор енглеског језика – 

координатор, Јелена Јововић, професор биологије, Ана Јевтић, професор географије, 

Милош Минић, професор физичког васпитања, Мирјана Вујић, вероучитељ и Светлана 

Радишић, професор разредне наставе, одржала је свој први састанак са следећим 

дневним редом: 

1. Упознавање са програом социјалне заштите ОШ „Душко Радовић“, 

2. Договор о раду,  

3. Разно 

 

Чланови комисије упознати су са сврхом програма социјалне заштите као и 

програмским садржајима, носиоцима активности, циљевима и временом реализације.  

На основу програма сачињен је и усвојен План рада. Чланови су се усагласили у вези са 

динамиком одржавања састанака. Састанци ће се одржавати након сваког оцењивачког 

периода. 

Чланови су се договорили о координацији са носиоцима активности као и помоћи у 

реализацији акција.  

Извештај са другог састанка Комисије за социјалну заштиту ученика 

одржаног 04. 11. 2016. год. 

Комисија у саставу Маријета Опсеница – Грујић, професор енглеског језика – 

координатор, Јелена Јововић, професор биологије, Ана Јевтић, професор географије, 

Милош Минић, професор физичког васпитања, Мирјана Вујић, вероучитељ и Светлана 

Радишић, професор разредне наставе, одржала је свој други састанак са следећим 

дневним редом: 

1. Анализа активности у протеклом периоду, 
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2. Договор о  даљем раду,  

3. Разно.  

Извршена је анализа активности у прва два месеца рада школе. Закључено је да сви 

носиоци активности савесно обављају своја задужења. На почетку године појачано су 

праћене породичне и социјалне прилике ученика, а социјално угроженим ученицима 

обезбеђена је помоћ у виду уџбеника. 

Маријета Опсеница – Грујић, координатор 

Извештај са трећег састанка Комисије за социјалну заштиту ученика одржаног 25. 

01. 2017. год. 

Комисија у саставу Маријета Опсеница – Грујић, професор енглеског језика – 

координатор, Јелена Јововић, професор биологије, Ана Јевтић, професор географије, 

Милош Минић, професор физичког васпитања, Мирјана Вујић, вероучитељ и Светлана 

Радишић, професор разредне наставе, одржала је свој други састанак са следећим 

дневним редом: 

1. Анализа активности у протеклом периоду, 

2. Договор о  даљем раду,  

3. Разно.  

У протеклом периоду школа се успешно одазвала хуманитарним акцијама прикупљања 

одеће и школског прибора за „Свратиште“, као и слаткиша за децу без родитељског 

старања. Одржан је и Новогодишњи базар у холу школе. Тим и носиоци активносту 

успешно су сарађивали. 

У двомесечном периоду након зимског распуста комисија ће посебну пажњу обратити 

на  одржавање позитивне социјалне климе. 

Чланови комисије су се договорили да следећи састанак буде у априлу. 

Чланови су током године  пратили  ученике који су ове школске године дошли у школу 

као и остале ученике којима је била потребна помоћ и подршка у погледу адаптације. 

Обављали су саветодавни рад са породицама ученика којима је неопходна подршка уз 

сарадњу са ПП службом и надлежним институцијама. 

Учествовали су у реализовању акција прикупљања помоћи које се већ годинама 

одржавају у нашој школи.  

Сарађивали су са Црвеним крстом и представницима локалне самоуправе.  

Све активности предвиђене планом за 2016/2017. школску годину су реализоване. 

 

Маријета Опсеница – Грујић,координатор 
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                   Извештај о раду педагошког колегијума 

 

Педагошки колегијум се састао 8 пута у току школске године. На колегијму су 

присуствовали председници Стручних већа млађих и старијих разреда, психолог, 

педагог, помоћник директора  и диртектор школе. На састанцима се расправљало о 

тренутним проблемима у школи, начинима за унапређење успеха и дисциплине 

ученика. Расправљало се о степену остварености стандарда постигнућа. На колегијуму 

је донет план стручног усавршавања и предлог мера за унапређивање рада наставника. 

Педагошки колегијум је  пратио реализацију образовно васпитног рада у текућој 

школској години, координацију рада стручних већа и актива. 

Учесовао је у припреми и изради школског програма и других докумената школе 

Пратио је реализацију Школског развојног плана. Бавио се мерама за унапређивање 

рада наставника и стручних сарадника, као и опремањем кабинета наставним 

средствима. 

 

  Утврђени су периоди класификационих периода и датуми родитељских састанака. 

На колегијуму је утврђен термин отворених врата и план школских такмичења. На 

основу података о успеху ученика на крају првог класификациног периода, извршена је 

анализа и пажња је стављена на усклађивање критеријума оцењивања са Правилником 

о оцењивању ученика у основној школи.  

На колегијуму је договорено да педагошка служба обави индивидуалне разговоре са 

наставницима предмета код којих ученици имају већи број недовољних оцена, 

интензивиран је допунски рад са ученицима из одређених предмета. Колегијум се 

бавио мерама за повећање безбедности и заштити ученика, кроз  појачано дежурство у 

дворишту, на улазним вратима за време великог одмора и на ходницима за време малих 

одмора. Интензивирана је сарадња са школским полицајцем,  и обезбеђењем школе.  

 На Педагошком колегијуму је констатовано да је професионална оријентација 

спроведена кроз теме које су се  обрађивале на часовима одељењског старешине.  

У другом полугодишту ученици су се упознали са различитим занимањима кроз 

предавања, трибине, као и кроз посете Дому здравља Нови Београд, Полицијској 

управи Нови Београд и Првом општинском суду Нови Београд, коју је организовала 

педагошко психолошка служба. Директор Школе и педагошка служба  известили су 

чланове Тима да је велики број наставника учестовао на семинарима које је школа 

финансирала. На колегијуму су договорена два семинара која су спроведена у школи. 

Један је одржан 1. априла 2017. године за наставнике млађих разреда из математике а 

други је одржан 22. јуна 2017. године за наставнике млађих и старијих разреда везан за 

инклузију. Колегијум је обавештен о посети редовним и угледним часовима и закључак 

је да су сви часови добро припремљени и одржани и да је план за прво и друго 

полугодиште испуњен. Посете су показале да је већина стандарда на посећеним 

часовима остварена.  

 

Колегијум се залагао током читаве школске године о усклађености критеријума 

оцењивањада  наставника математике. Колегијум је испратио организацију припремне 

настава за све предмете који су се полагали на завршном испиту. Колегијум је 

учестовао у спровођењу пробног завршног испита и завршног испита за ученике осмог 

разреда. 

Да би се унапредио васпитно образовни рад у другом полугодишту, на колегијуму је 

предложено да се пооштри дисциплина на часовима. Да што више на предавањима има 
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интер активне реакције. Да се редовно држи допунска, додатна настава и слободне 

активности, што је на крају школске године дало боље резултате. 

Динамика Годишњег плана рада је остварена у првом и другом полугодишту. 

 

Договорено је на Колегијуму анкетирање ученика за изборне предмете за 

наредну школску годину. Анкетирање ће је спроведено по прошлогодишњим анкетама 

за ученике: другог, трећег, четвртог разреда, за ученике шестог, седмог и осмог 

разреда. Ученици петог разреда и ученици првог разреда анкетирани су почетком 

септембра на предлог Школске управе и Министарства просвете и технолошког 

развоја. Предложили смо листу уџбеника за наредну школску годину од прошле године 

јер је важећа. Колегијум је донео одлуку да се уџбеници неће набављати преко школе. 

Када је колегијум анализирао сарадњу са родитељима и ваннаставним институцијама, 

дошао је до закључка да је сарадња била добра. 

Педагошки колегијум је донео одлуку о јавним набавкама за екскурзије и наставу у 

природи, спровео их и организовао њихову реализацију. 

Колегијум је донео одлуку  о начину и упису првака. Упис првака је почео првог 

априла. Уписана су два одељења целодневне наставе и два одељења класичне наставе. 

Укупно у први разред је уписано 100 ученика.  

Педагошки колегијум је  пратио реализацију образовно васпитног рада у текућој 

школској години, координацију рада стручних већа и актива. 

Учесовао је у припреми и изради школског програма и других докумената школе 

Пратио је реализацију Школског развојног плана. Бавио се мерама за унапређивање 

рада наставника и стручних сарадника, као и опремањем кабинета наставним 

средствима. 

 

 

                                                                                                         Директор школе, 

                                                                                                           Његош Зејак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
124 

 

 

Извештај о раду стручног актива за развој школског програма школске 2016/2017.  

Стручни Актив за развој Школског програма чине: 

1. Миладинка Ћосић,наставник хемије – координатор 

2. Ковиљка Прокић, наставник разредне наставе 

3. Драгана Тодоровић, наставник разредне наставе 

4. Ана Васић, професор разредне наставе 

5. Милан Радојковић, професор физике 

6. Мирјана Вујић, вероучитељ 

Домени рада Актива за развој Школског програма:  

 утврђује структуру, елементе и садржаје Школског програма 

 прати остваривање Школског програма 

 дефинише обавезе наставника у изради Школског програма 

 даје предлоге којима се унапређује и допуњује исти 

 

Током првог полугодишта школске 2016/2017.год.Стручни актив за развој Школског 

програма одржао је четири састанка. 

На првом састанку крајем месеца августа 2016. године, конституисан је актив , изабран 

координатор и сачињен је План рада Стручног актива  за развој Школског програма за 

школску 2016/2017.год..  

 

Почетком септембра одржан је други  састанак. 

 На том састанку извршен је увид у одобрене уџбенике и приручнике који ће се 

користити у току школске године. 

Анкетирани су ученици за изборне предмете које ученици бирају на почетку школске 

године. 

Извршен је одабир слободних активности према интересовању ученика. 

 Наведено је да ће ученици за допунску и додатну наставу бити евидентирани у току 

септембра месеца од стране наставника. 

 

На трећем састанку у новембру урађена анализа реализације плана и програма свих 

облика образовно-васпитног рада и дисциплине ученика након првог класификационог 

периода. Констатовано је да су сви годишњи и месечни планови су урађени према 

стандардима и исти се примењују. 

 

Четврти састанак је одржан у јануару 2017. Године на крају првог полугодишта и 

извршен увид у наставни план и програм за редовне и изборне предмете те је 

констатовано да  је у потпуности реализован. Часови допунске, додатне наставе и 

слободних активности се реализују редовно према распореду часова.  

Овај Стручни актив је континуирано сарађивао са осталим тимовима у оквиру школе. 

Током првог полугодишта шк.2016/17. године континуирано је праћено остваривање 
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обавезних наставних предмета и њихових садржаја. Континуирано је праћено 

остваривање изборних предмета и њихових садржаја, верске наставе и грађанског 

васпитања као обавезних изборних предмета и осталих изборних предмета. Праћено је 

реализовање и извештавање о броју реализованих часова. Праћено је остваривање 

сврхе, циљева и задатака школског програма и планираног фонда часова за сваки 

предмет као и часова допунске, додатне наставе и слободних активности. 

 

Пети састанак одржан је у фебруару 2017.године. Извршен је  каратак осврт на 

дотадашње активности свих облика образовно-васпитног рада са припремама за друго 

полугодиште. 

Разматране су приоритетне области за даљи развој установе  а на основу рада тима за 

самовредновање рада школе, који се бави кључном темом:НАСТАВА И УЧЕЊЕ. 

У марту месецу текуће године  укључени су родитељи у оквиру  реализације програма: 

реализација екскурзије, завршни испит,избор будућег занимања, такмичења, тестирања, 

програм професионалне оријентације. 

 

Шести састанак одржан је у априлу 2017.На сатанку је, након класификационог 

периода урађена анализа реализације плана и програма свих облика образовно-

васпитног рада и дисциплине ученика по разредима од I – VIII 

На састанку у мају месецу дефинисани су изборни предмети за следећу школску 

годину.  

 Након тога је извршено  анкетирање ученика и формиране су групе за рад изборних 

предмета. 

Такође смо анализирали реализацију школског програма са идејом даљег унапређења. 

Активности у јуну месецу обухватале су консултације и договор око израде школског 

програма  за наредну школску годину. Упознавање са школским календаром. Израда 

плана и програма екскурзије за ученике од I-VIII разредаза школску 2017/2018.год. 

 

 

Координатор Стручног актива: 

                                                                                                            Миладинка Ћосић 
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Извештај Тима за развојно планирање за прво полугодиште школске2016/17. 

 

Школским развојним планом је за прво полугодиште 2016/17. године планирано 

остваривање следећих циљева: 

- Оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора за пројектно управљање 

променама у школи и израду пројеката, 

- Прављење пројекта израде свечане сале/сале за пријем родитеља, 

- Прављење пода у кабинету веронауке, 

- Израда пројекта за реконструкцију електроинсталација, 

- Куповина пројектора и рачунара за учионице, 

- Оспособљавање разгласа (тражење спонзора, продајна изложба поводом Дана школе, 

поводом обелeжавања празника), 

- Кречење плафона у ходницима и фискултурној сали, 

- Хобловање и лакирање паркета у 5 учионица. 

Непосредним увидом у тренутно стање у школи и разговором са директором, 

педагогом и психологом школе дошли смо до следећих закључака у вези са 

оствареношћу планираних циљева. 

У априлу и децембру 2016. године двоје запослених (Зејак Његош и Ињац Марина) је 

похађало семинаре везане за израду пројеката и конкурисање за донације амбасада и 

домаћих фирми. 

Од марта 2016. године школа ради на реализацији пројекта израде свечане сале/сале за 

пријем родитеља. У Скупштини града, oд одсекa за урбанизам је добијен одговор да 

школа никада није добила дозволу за реконструкцију објекта. Након тога школа је 

пројекат доставила Секретаријату за заштиту споменика. Послате су и фотографије 

школе. Школа је имала стручну помоћ родитеља архитектонске струке који су дали 

мишљење на ком делу би требало извршити реконструкцију . У међувремену се Закон 

изменио. Чека се одговор. 

До сада није рађено на прављењу пода у кабинету верске наставе. 

Од марта 2016. године радило се на изради Пројекта за реконструкцију 

електроинсталација. Уз свестрану помоћ родитеља електроинсталационе, 

електротехничке и архитектонске струке прегледана је сва школска документација и 

направљен је јасан план акције. Потом је школа ангажовала стручна лица која су током 
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летњег распуста урадила пројекат реконструкције електроинсталација целе школе. 

Пројекат је завршен почетком школске 2016/2017. године и послат Скупштини 

општине Нови Београд и Министарству просвете- одсеку за финансије. Чека се 

одговор. 

Од почетка школске 2016/17. године школа је обезбедила 5 нових рачунара путем 

донација. Школа страних језика “Merilend“ донирала је један рачунар школи у 

септембру школске 2016/17. године. „Pro kredit banka“ је школи донирала 4 рачунара 

почетком фебруара 2017. године.  

Што се оспособљавања разгласа тиче, школа је купила нове звучнике а разглас је 

испланиран у оквиру Пројекта за реконструкцију електроинсталација. 

За време летњег распуста школа је издвојила средства за кречење кабинета за немачки 

језик и једног дела фискултурне сале који је услед влаге био оштећен. Нису кречени 

плафони у ходницима. 

Планирано хобловање и лакирање паркета у 5 учионица до сада није реализовано. 

Треба спопоменути и реализацију одређених активности које нису планиране 

Школским развојним планом. 

Oтклоњен je проблем у фискултурној сали. 

Продувана је шахта код фискултурне сале која је воду усмеравала под темеље школе, 

замењени су олуци на деловима где су били оштећени а постојећи олуци су очишћени. 

Постоје планирана средства и потписан уговор о радовима на  замени  хоризонталног 

дела олука изнад фискултурне сале. Овим би се трајно решио проблем влажних зидова 

у сали те би се на пролеће могло приступити кречењу, постављању заштитних мрежица 

на прозорe итд. 

Школа се обратилa Градском зеленилу у вези са зеленим површинама и асфалтирањем 

дворишта и игралишта иза школе. Сва наша стабла су од стране стручних лица 

прегледана и констатовано је да треба извршити сечу старог дрвећа и орезивање грања. 

Управа градске општине- одељење за грађевинске и комуналне послове и 

инвестиционо пројектовање- одсека за комуналне послове ОДОБРИЛО је школи сечу и 

орезивање стабала али о сопственом трошку. Овај посао је планиран за март 2017. 

године.  

 

 

Београд,                                                         Koординатор Тима за развојно планирање 

21. 02. 2017. год.            Проле Бојана 
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Извештај Тима за развојно планирање за друго полугодиште школске 2016/17. 

 

Школским развојним планом је за друго полугодиште школске 2016/17. године 

планирано остваривање следећих циљева: 

- Оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора за пројектно управљање 

променама у школи и израду пројеката, 

- Прављење пројекта израде свечане сале/сале за пријем родитеља, 

-Прикупљање спонзора за реализацију пројекта израде свечане сале/сале за пријем 

родитеља 

- Прављење пода у кабинету веронауке, 

- Куповина пројектора и рачунара за учионице, 

- Оспособљавање разгласа (тражење спонзора, продајна изложба поводом Дана школе, 

поводом обелeжавања празника), 

- Кречење плафона у ходницима и фискултурној сали, 

- Хобловање и лакирање паркета у 5 учионица. 

  

Непосредним увидом у тренутно стање у школи и разговором са директором, 

педагогом и психологом школе дошли смо до следећих закључака у вези са 

оствареношћу планираних циљева. 

 

Директор школе, Његош Зејак, је ишао на обуку за писањe пројеката за аплицирање за 

финансијска средства код страних амбасада. Ово се одвијало у периоду од децембра 

2016. године до априла 2017. године. 

 

Што се тиче израде пројекта свечане сале/сале за пријем родитеља и реализације тог 

циља, на њему је рађено током целе школске године. Постигнуто је следеће. 

Школа је послала захтев Заводу за заштиту споменика да провере да ли је некада дата 

сaгласност на пројекат који школа има из 1996. године за надзиђивање свлачионица 

испред фискултурне сале. Добили смо одговор да није никада дата сгласност на дати 

пројекат. Контактирали смо Секретаријат за образовање и дечју заштиту у вези са тим . 

Дошао је њихов инжењер на позив директора и прегледао постојећи пројекат. Дао је 

своје мишљење да је пројекат добра основа да се направи нови пројекат по важећим 

стандардима и предложио да се школа њима обрати за финансијску помоћ израде 

пројекта. Наравно, док се не добије сагласноста за реализацију овог пројекта, неће се 

разматрати следећи циљ- прикупљање спонзора. 

 

Под у кабинету верске наставе није урађен, јер средства за то нису испланирана 

финансијским планом. 

 

Средства за куповину рачунара и пројектора преименована су у средства за набавку два 

пројектора, која ће школа купити до краја текуће године. Што се рачунара тиче, школа 

је поднела захтев Секретаријату  за образовање и дечју заштиту за набавку 20 рачунара. 

Школа је направила предрачун, испиталa тржиште и очекује се реализација. На 

остваривању датог циља рађено је у периоду од марта до јуна 2017. године. 

 

Пошто је у оквиру пројекта реконструкције електричне енергије и разглас, школа се 

обратила Општини Нови Београд и Канцеларији за управљање јавним улагањима 

Марка Благојевића, за финансирање пројекта оспособљавања разгласа. Школа је добила 

обавештење да  је општина аплицирала за наш пројекат код Канцеларије Марка 
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Благојевићa и директор је позван у среду 6. септембра 2017. године на састанак у 

Општини са представницима општине и Канцеларије. 

 

Плафони у ходницима и фискултурној сали нису окречени, а подови нису хобловани и 

излакирани, јер за то нису била испланирана финансијска средства. 

 

 

 

Београд,                                                         Koординатор Тима за развојно планирање 

6. 9. 2017. год.   Проле Бојана 

 

 

 

 

 

 

4. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ ШКОЛЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА ИЗ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Током првог полугодишта школске 2016/17. године школа је остварила сарадњу 

са бројним институцијама из локалне самоуправе. У оквиру професионалне 

оријентације ученика посетили смо Народно позориште, Дом Здравља Нови Београд, 

Полицијску станицу Нови Београд, Суд Нови Београд. Са Домом здравља школа 

континуирано сарађује путем организације редовних и ванредних систематских 

прегледа ученика. Општинска библиотека „Вук Караџић“ заслужна је за реализацију 

програма читалачка значка. Са Општином Нови Београд школа сарађује путем сталних 

конкурса и заједничких акција. Заједно са наставницима разредне и предметне наставе 

ученици су посетили бројне културне институције града Београда попут позоришта 

Пинокио, позоришта Бошко Буха, Етнографског музеја, Архива Новог Београда, 

Биоскопа Фонтане и Београдске филхармоније. Са позориштем „Душко Радовић“ 

школа има дугогодишњу сарадњу када је реч о организацији прославе Дана школе. Са 

осталим основним школама на нивоу читавог града школа сарађује када је реч о 

пријему новуписаних ученика и праћењу њиховог напредовања. Организовали смо 

посете представника бројних средњих стручнх школа и Гимназија и предавања 

намењена ученицима осмог разреда.  
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5. ИЗВЕШТАЈ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ 

РАЗРЕДА – ШКОЛСКА 2016/17. ГОДИНА 

 

Завршни испит за ученике осмог разреда реализован је из српског, математике и 

комбинованог теста и  то: из српског 14.06.2017. у  9 часова, из математике 15.06.2017. 

у 9 часова, док су комбиновани тест ученици имали 16.06.2017.године.  

Школску уписну комисију чинили су: 

1. Његош Зејак, директор школе 

2. Јелена Митић-Рајковић, секретар школе 

3. Биљана Васиљев - кординатор 

4. Слађана Јевтић, педагог школе 

5. Небојша Мартиновић, наставник информатике и рачунарства 

6. Јелица Лазовић, наставник ТИО– шифрант и техничка подршка 

7. Радмила Обрадовић, наставник ТИО – шифрант 

 

Завршни испит је полагало 92 ученика осмог разреда. Просечан број бодова по 

одељењима представљен је следећом табелом:  
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8-1 

Просек 7,63 7,08 6,86      

% 76,30% 73,00% 68,60%      

8-2 

Просек 8,27 7,98 7,97      

% 82,70% 79,80% 79,70%      
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8-3 

Просек 7,25 6,93 6,71 
     

% 72,50% 69,30% 67,10% 
     

8-4 

Просек 7,63 7,98 7,20      

% 76,30% 79,80% 77,20%      

 

 

Просечан број бодова на нивоу школе представљен је следећом табелом: 
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22,23 7,75 7,22 7,36      

74,10% 77,50% 72,22% 73,86%      

 

Од укупно 92 ученика осмог разреда  84 ученика је поднело листе жеља за упис у 

средњу школу, 3 ученика се уписало у средњу школу за ученике са посебним 

способностима, а 5 ученика се определило за упис у приватну школу и није предало 

листу жеља. 

У првом уписном кругу школу је уписало 83 ученика, а једна ученица је жељену школу 

уписала у другом уписном кругу. Већина ученика распоређена је у школе које су се 

нашле на првом или другом месту.  

У односу на претходну школску годину ученици су остварили виши просечан број 

бодова за 2,38. 

Просечан број бодова из српског језика је 7,75, што је за 1,15 бољи резултат него 

прошле школске године. 
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Просечан број бодова из математике је 7,22  што је за 1,01 виши резултат него прошле 

школске године када је просечан број бодова био 6,21. 

просечан број бодова на комбинованом тесту је 7,36, што је за 0,75 боље у односу на 

претходну годину. 

 

 

                  Директор школе Његош Зејак______________________________________ 

                  Председник Школског одбора Марина Ињац___________________________  
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