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Школа је у току школске 2018/19. године побољшала услове рада: 

 

 

 
 Куповином модема, свича и рутера у вредности 27000 динара 

 Донацијом МПНТР РС у виду 5 лап топ рачунара са пројектором и колицима у 

вредности 571932 динара 

 Донацијом МПНТР РС у виду  лап топ рачунара са пројектором и колицима у 

вредности 95322 динара 

 Куповином опреме за образовање у вредности од 26532,52 динара 

 Донацијом Министарства просвете науке и технолошког развоја за куповину 

лектире у вредности 39230,40 динара 

 Донацијом ЗУНС-а у виду  лектире у вредности 36812,95 динара 

 Куповином разне опреме у циљу умрежавања свих учионица у  вредности 32966,04 

динара и радом неколико радника школе, расформиран је кабинет ѕа техничко и 

информатичко образовање. Рачунари из поменутог кабинета су постављени у 

учионице, тако да сада свака учионца у школи има рачунар који је умрежен и има 

интернет који је неопходан за вођење електронског дневника који је од 

полугодишта у употреби у нашој школи. Све учионице осим иннтернета путем 

жичане везе покривене су и бежичним интернетом. 

 Куповином канцеларијске столице вредности 5400,00 динара за потребе 

канцеларије директора школе 

 Заменом преостале дрвене столарије ПВЦ столаријом у вредности 5920850,54 

динара коју је финансирало МПНТР РС 

 Заменом дрвених делова клупа у учионици 57 и куповином ормара донацијо 

родитеља ученика 3/1 и 3/5. 

 Заменом дрвених делова клупа  у преосталим учионицама у приѕемљу и на првом 

спрату 

 Заменом дрвених делова столица где је то било неопходно. 

 Бетонирањем дела дворишта код дечијег улаза у школу 

 Постављањем дела рампе на Главном улазу за потребе особа са инвалидитетом 

 Уређењем играонице боравка ангажовањем ученика, родитеља и учитељица 1-3. 
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УСПЕХ  И  ВЛАДАЊЕ  УЧЕНИКА  8.РАЗРЕДА  НА  КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2018/2019. 

 

Укупан број ученика Број ученика Број ученица 

141 67 74 

 

Укупан број 

ученика Позитивни Одличних 

Врло 

добрих Добрих Довољних Недовољних Неоцењени 

141 141 45 69 27 0 0 0 

 

Посебне дипломе: 

 

8/1  

Марија Николић – географија, спорт (фудбал) 

Данило Трајковић – информатика и рачунарство и географија 

Нађа Луковић – спорт (атлетика) 

Теа Кричак – историја 

Симона Младеновић – географија, историја, физика и биологија 

Лука Гвозденовић – спорт (рукомет) 

 

8/2 

Анђела Поповић – историја 

Ксенија Продановић – спорт (атлетика) 

Ана Костадиновић – спорт (фудбал) 

Станика Васиљевић – спорт (фудбал) 

Предраг Панишић – спорт (рукомет) 

Данијел Јанићијевић – спорт (рукомет) 

Страхиња Радовић – спорт (рукомет) 

 

8/3 

Тијана Васиљевић – географија 

Емилија Томић – српски језик 

Андрија Аврамовић – спорт (пливање) 

 

8/4 

Андреа Анђелковић – историја, географија 

Милица Николић – српски 

Милица Рековић – техничко и информатичко образовање 
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Милица Радовановић – историја, техничко и информатичко образовање 

8/5 

Алекса Богићевић – математика, географија 

Јелена Гаљак – српски језик и географија 

Сара Младеновић – енглески језик 

Василије Гаљак - техничко и информатичко образовање 

Богдан Митровић - техничко и информатичко образовање 

Вукове дипломе: 

8/1 

Марија Николић 

Данило Трајковић 

Симона Младеновић 

 

8/2 

Анђела Поповић 

 

8/3 

Тијана Васиљевић 

 

8/4 

Андреа Анђелковић 

Милица Николић 

Милица Рековић 

Милица Радовановић 

8/5 

Алекса Богићевић 

Јелена Гаљак 

ЂАК  ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Симона Младеновић 

 

  

II Полугодиште (од 
почетка године) 

Укупно  

Оправдани 5689  

Неоправдани 44  

Нерегулисани 0  

Укупно 5733  

 

  II полуг. 

примерно (5)  141 

врло добро (4)  0 

добро (3)  0 

задовољавајуће (2)  0 

незадовољавајуће (1)  0 

Укупно  141 



6 
 

АНАЛИЗА  УСПЕХА  И  ВЛАДАЊА  НА  КРАЈУ 2018/2019.ГОДИНЕ 
(ЈУН) 

УСПЕХ 
Бр.ученик
а Одлични 

Вр.добр
и Добри Довољни 

Неоце
њ. 

Недовољн
и 

II 147 97 43 7 0 0 0 

III 127 79 36 12 0 0 0 

IV 135 70 44 21 0 0 0 

УКУПНО 409 246 123 40 0 0 0 

V 135 57 56 21 1 0 0 

VI 137 53 43 41 0 0 0 

VII 146 36 62 37 0 1 9 

VIII 141 45 69 27 0 0 0 

УКУПНО 559 191 230 106 4 0 0 

ШКОЛА 968 437 353 146 4 0 0 

% 100% 47,4 34,34 16,81 0,12 0,12 1,12 

        

        

        ЈЕДИНИЦЕ Са 1 Са 2 Са 3 Са 4 Са 5 Са 7 УКУПНО 

II 0 0 0 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 0 0 0 

IV 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 0 0 0 

V 0 0 0 0 0 0 0 

VI 0 0 0 0 0 0 0 

VII 0 0 0 0 0 0 0 

VIII 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 0 0 0 

ШКОЛА 0 0 0 0 0 0 0 

        

        

        

        

        ИЗОСТАНЦ
И 

Оправдан
и 

Неоправ
д. УКУПНО 

    II 5878 1 5879 
    III 3114 5 3119 
    IV 3113 0 3113 
    УКУПНО 12105 6 12111 
    V 7639 13 7652 
    VI 5247 20 5267 
    VII 6811 261 7072 
    VIII 5689 44 5733 
    УКУПНО 25386 338 25724 
    

ШКОЛА 37491 344 37835 
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ВЛАДАЊЕ Примерно Вр.добро Добро 
Задово
љ. 

Незадово
љ. 

УКУПН
О 

 II 147 0 0 0 0 147 
 III 127 0 0 0 0 127 
 IV 135 0 0 0 0 135 
 УКУПНО 409 0 0 0 0 409 
 V 135 0 0 0 0 135 
 VI 135 2 0 0 0 137 
 VII 122 19 5 0 0 146 
 VIII 141 0 0 0 0 141 
 УКУПНО 533 21 5 0 0 559 
 ШКОЛА 942 21 5 0 0 968 
 %           100% 
  

АНАЛИЗА  УСПЕХА  И  ВЛАДАЊА  НА  КРАЈУ 

2018/2019.ГОДИНЕ (АВГУСТ) 
 

УСПЕХ 
Бр.ученик
а Одлични 

Вр.добр
и Добри Довољни 

Неоце
њ. 

Недовољн
и 

II 147 97 43 7 0 0 0 

III 127 79 36 12 0 0 0 

IV 135 70 44 21 0 0 0 

УКУПНО 409 246 123 40 0 0 0 

V 135 57 56 21 1 0 0 

VI 137 53 43 41 0 0 0 

VII 146 36 62 37 0 1 9 

VIII 141 45 69 27 0 0 0 

УКУПНО 559 191 230 106 4 0 0 

ШКОЛА 968 437 353 146 4 0 0 

% 100% 47,4 34,34 16,81 0,12 0,12 1,12 

        

        

        ЈЕДИНИЦЕ Са 1 Са 2 Са 3 Са 4 Са 5 Са 7 УКУПНО 

II 0 0 0 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 0 0 0 

IV 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 0 0 0 

V 0 0 0 0 0 0 0 

VI 0 0 0 0 0 0 0 

VII 0 0 0 0 0 0 0 

VIII 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 0 0 0 

ШКОЛА 0 0 0 0 0 0 0 
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        ИЗОСТАНЦ
И 

Оправдан
и 

Неоправ
д. УКУПНО 

    II 5878 1 5879 
    III 3114 5 3119 
    IV 3113 0 3113 
    УКУПНО 12105 6 12111 
    V 7639 13 7652 
    VI 5247 20 5267 
    VII 6811 261 7072 
    VIII 5689 44 5733 
    УКУПНО 25386 338 25724 
    ШКОЛА 37491 344 37835 
    

        

ВЛАДАЊЕ 
Примерн
о 

Вр.добр
о Добро 

Задово
љ. 

Незадово
љ. 

УКУПН
О 

 II 147 0 0 0 0 147 
 III 127 0 0 0 0 127 
 IV 135 0 0 0 0 135 
 УКУПНО 409 0 0 0 0 409 
 V 135 0 0 0 0 135 
 VI 135 2 0 0 0 137 
 VII 122 19 5 0 0 146 
 VIII 141 0 0 0 0 141 
 УКУПНО 533 21 5 0 0 559 
 ШКОЛА 942 21 5 0 0 968 
 %           100% 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

                                                               у школској 2018/19. години 

 

   

 

 Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа. Према ранијој одлуци 

Колегијума, чланови су и руководиоци разредних већа у разредној настави, координатори 

школских тимова за професионалну оријентацију, за самовредновање, за школско 

развојно планирање, за инклузију, за заштиту ученика од злостављања и занемаривања, за 

праћење и реализацију пројеката и помоћници директора. Колегијум је заседао једном 

месечно у пуном саставу и по потреби чешће, а састанцима је руководио директор школе. 

Колегијум је расправљао о значајним темама за живот школе.  Колегијум је радио према 

утврђеном плану који је усвојен на почетку школске године. Посебну пажњу посветили 

смо проблему наставе и учења. У ту сврху Педагошки колегијум је уређивао и пратио 

активности у вези са Школским програмом, с обзиром на то да се појављују нови 

предмети на почетку другог циклуса основног образовања. Такође, посебну пажњу смо 

посветили новом Програму наставе и учења за 6. и 6. разред. Затим, посветили смо пажњу 

стручном усавршавању и ван установе и унутар ње. Трудили смо се да све активности у 

школи прате стручно усавршавање наставника и квалитет наставе. У том смислу посебно 

истичемо семинаре које су реализовали или у којима су као сарадници учествовале наше 

колеге, а посебно оне који су у вези са најновијим тенденцијама у вези са наставом и 

учењем. Пратили смо реализацију пројеката који се остварују у школи, а овде посебно 

истичемо пројекат „Интегративна настава“, у коме је узео учешћа велики број наставника, 

а у овој школској години посебно смо пратили одрживост пројекта. Директор школе са 

својим сарадницима редовно је обилазио све видове наставе и о томе редовно обавештавао 

чланове Педагошког колегијума. Посебно смо пратили и подстицали такмичења 

различитих нивоа у којима су учествовали ученици и наставници наше школе, а посебно 

код оних такмичења којима смо били домаћини: Општинско такмичење из географије и 

Окружно такмичење „Књижевна олимпијада“. Праћене су и све активности стручних већа 

према њиховим утврђеним плановима, о чему су руководиоци стручних већа редовно 

извештавали на састанцима Педагошког колегијума. Посебну пажњу посветили смо 

повезивању разредне и предметне наставе. У вези с тим посебну пажњу посветили смо 

привикавању ученика првог разреда на обавезе у школи као и прелазу ученика четвртог 

разреда из првог у други циклус основног образовања. Посебно смо пратили рад са 

ученицима којима је потребна додатна подршка, усвајали индивидуалне образовне 

планове и пратили њихову реализацију и вредновање. Закључили смо да поред ових 

активности пажњу треба посветити и ученицима који показују посебна интересовања за 

поједине области, а да то не треба свести само на учествовање на такмичењима и 
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конкурсима. Ове године формирана је секција „Кликери“, која ће, у сарадњи са 

психологом школе, учитеља четвртог разреда и предметних наставника, пратити посебно 

надарене ученике пре свега из области природних наука. Посебна пажња посвећена је 

теми злостављања и занемаривања ученика, а посебно у светлу нових упутстава 

Министарства просвете и ближој сарадњи са институцијама система, а нарочито са 

Центром за социјални рад. Сарадња са родитељима увек је и по логици ствари била један 

од наших приоритета, па смо тако и ове године родитеље што је више могуће укључивали 

у разне видове живота школе, а то је интенција и за наредни период. Овде такође треба 

поменути да смо посебну пажњу посветили и посвећујемо проблему осипања ученика у 

сарадњи са бројним организаијама и уз помоћ педагошког асистента. 

 Педагошки колегијум у септембру је утврдио нови план рада. Састав Колегијума 

чине руководиоци стручних већа и координатори тимова. У септембру смо посебну 

пажњу посветили плановима и програмима наставе за поједине предмете. Уочено је да је 

највећи проблем представљао недостатак педагошке документације. Договорено је да се, 

сви планови за редовну наставу и остале активности заврше и буду спремни за почетак 

школске године.  Формирани су нови тимови у складу са позитивним прописима и 

потребама школе.. У октобру је обележена Дечја недеља и посетили смо Сајам књига. 

Посебна пажња посвећена је критеријумима оцењивања имајући у виду Правилник о 

оцењивању и различите видове оцењивања. Посебна пажња посвећена је формативном 

оцењивању, посебно имајући у виду давање све више простора различитим видовима 

наставе. Педагошко-инструктивни надзор који обављају директор и стручни сарадници 

обавља се по утврђеном распореду. Новембар је посвећен анализи успеха и владања на 

крају првог класификационог периода. С обзиром на то да се, према ранијем договору, 

оцене тада не закључују, дат је оквирни преглед успеха и владања. Посебна пажња 

посвећена је и уредном вођењу свих видова педагошке документације . Крај календарске 

године био је резервисан за почетак припрема за реализацију такмичења. Организован је 

дан школског спорта, који је посвећен дворанским спортовима у мушкој и женској 

конкуренцији. Поред тога, припремали смо се за обележавање Светог Саве, школске славе 

и разговарали о посети часова од стране родитеља по утврђеним правилима. Констатовано 

је да тренутно не постоји интересовање родитеља за посету конкретним часовима. 

Фебруар, почетак другог полугодишта, био је пре свега посвећен анализи резултата свих 

активности реализованих у првом полугодишту, а пре свега свих видова наставе и 

праћења резултата ученика којима су потребни различити видови додатне подршке. Овде 

смо посебну пажњу посветили вршњачкој едукацији – раду вршњачких парова јер је то до 

сада показало добре резултате и реализацији индивидуалних образовних планова за 

ученике који теже савлађују план и програм. Констатовано је да убудуће већу пажњу 

треба посветити раду са ученицима по обогаћеном и проширеном програму (ИОП 3). 

Такође, посебну пажњу посветили смо ученицима осмог разреда. Утврђен је распоред 

реализације припремне наставе за завршни испит, као и редослед посета средњим 

школама у сарадњи са разредним старешинама и члановима Тима за професионалну 

оријентацију. У марту смо посебну пажњу посветили организацији такмичења. Били смо 

домаћини Општинског такмичења из географије и Регионалног такмичења „Књижевна 

олимпијада“. С обзиром на то да ова такмичења организујемо већ неколико година, 

добили смо похвале учесника за успешну организацију. Разговарали смо о организацији 

„Вашарчића“ и договорили се да део прикупљених средстава усмеримо за набавку 

потребне опреме за школу. Учествовали смо на Сајму образовања, који је организован 29. 
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и 30. марта. У априлу посебну пажњу посветили смо реализацији наставе и реализацији 

педагошко-инструктивног надзора. Констатовано је да је свим наставницима који су били 

предмет обиласка пружена свеобухватна анализа у усменој форми (кроз разговор) и у 

писаној форми (кроз извештај) са препорукама за унапређење наставе. Стручна већа 

поднела су извештаје о реализацији угледних часова, реализацији часова у четвртом 

разреду ради лакшег прелажења ученика из разредне у предметну наставу. Реализован је 

пробни завршни испит за ученике осмог разреда и разматране препоруке за унапређење 

резултата. Најављена је обука за учитеље првог разреда, предметне наставнике петог 

разреда и стручне сараднике поводом програма за 5. разред. Разматрани су резултати 

учешћа наше школе у пројекту „Школа за 21. век“. Разговарали смо и о формирању 

дигиталне учионице с обзиром на то да многи издавачи припремају или су издали 

дигиталне уџбенике.Посебна пажња посвећена је сарадњи са Центром за социјални рад 

разматрањем новопридошлог стручног упутства. Мај и јун посвећени су сумирању 

резултата. Сви стручни тимови радили су по утврђеном плану и програму. Педагошко-

инструктивни надзор за ову годину је завршен. Стручна већа доставила су предлоге 

планова за школску 2019/20. годину. Одржан је спортски викенд у колективним 

спортовима на отвореном у мушкој и женској конкуренцији. Стручна већа обавестила су 

чланове Колегијума о избору уџбеника за наредни период. Настављена је прилагођавање 

докумената у складу са изменама прописа и препорукама Министарства просвете, а 

посебно када су у питању 2. и 6. разред. Усвојен је нови Школски развојни план који је 

настао на основу СВОТ анализе у којој су учествовали сви релевантни актери живота 

школе. 

 

 

                                                          

 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 

ГОДИНУ 

 

 

 

У школској 2018./2019 години одржано је 23 сендице наставничког већа. 

 

На овим седницама разговарало се о следећем: 

 

 Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада за школску 2018/2019. 

Годину 
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 Утврђивање предлога Годишњег плана рада за школску 2018/2019 

 Анализа успеха и владања и реализација часова за све наставне периоде 

 Реализација Дечије недеље 

 Извештај о раду различитих пројеката и тимова 

 Извештај са различитих приредби 

 Предлози за ослобађање ученика од наставе из одређених предмета 

 Избор уџбеника за школску 2018/2019 годину 

 Извештај са такмичења 

 Извештај о реализацији екскурзија 

 Посебне и Вукове дипломе 

 Избор ђака генерације 

 Извештај о завршном испиту за ученике осмог разреда 

 Извештај о наградној екскурзији 

 

 

 

 

                                                                                                           Весна Михајловић Јевтић 

 

 

 

Извештај реализације Школског програма  

за школску 2018/2019. годину 
 

 

 

У августу 2018.године донет је План  рада Стручног актива за развој Школског 

програма. Подељена су задужења члановима актива. 

Направљени су акциони планови на основу Школског програма. 

Чланови тима су пратили усклађеност  годишњих планова са Школским 

програмом. Праћена је хоризонтална и вертикална повезаност између различитих 

наставних предмета и реализација акционих планова направљених на почетку школске 

године. Праћена је реализација ваннаставних активности ученика у циљу развијања 

иницијативности, иновативности и других компетенција ученика, као и остваривање 

постављених циљева и задатака.  

У прилогу се налазе извештаји о реализацији Плана културних активности – 

Катарина Недић, Плана здравствене заштите – Слађана Милошевић, Плана социјалне 

заштите – Слађана Ђукановић,  Плана сарадње са локалном самоуправом – Бојан Конатар, 

Плана рада библиотеке – Александар Банковић, Плана заштите на раду – Слободан Рмуш, 

Плана сарадње са породицом – Љиљана Цатић, Плана заштите животне средине – Зорица 

Ђорђрвић. 

Извештај о реализацији Плана професионалне оријентације колега Драган Раковић 

дао је у извештају Тима за професионалну оријентацију.  Све активности предвиђене 
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Планом развоја школског спорта пратили су наставници физичког васпитања и њихови 

извештаји су у оквиру извештаја спортских секција. Извештај о реализацији Плана 

заштите од насиља, злостављања и занемариваља садржан је извештају Тима за заштиту 

од насиља, злостављања и занемаривања који је доставила Сузана Миловановић.  

  

 

                                                                          

                                                                                          Координатор Стручног актива  

                                                                                          за развој Школског програма 

                                                                                          Сузана Тасић 

 

                                                       ПРИЛОЗИ 
 

Извештај реализованих активности у оквиру акционог плана: Културне активности 

школе за школску 2018/2019. годину 

 

У школи је 3. септембра, 2018. године, организован пријем првака. Приредбу су 

приредили ученици млађих разреда, а све у циљу стварања пријатне, културне атмосфере 

за прваке. 

 

Чланови еколошке секције су са наставницама биологије Зорицом Ђорђевић и 

Тањом  

Миладиновић посетили 7.09.2018.год. 15. Шумадијски сајам пољопривреде. 

 

У „Европској ноћи истраживача“ која је реализована 28.09.2018. године, 

организован је и Квиз за ученике старијих разредаосновних школа у Крагујевцу. 

 

У школи је у октобру месецу обележена Дечија недеља, чиме се подстиче 

друштвено- културна брига о деци (промоција и заштита дечијих права). Тим поводом 

организоване су бројне  активности. 

 

10.12.2018. у нашој школи по шести пут, обележен је Дан физике, у оквиру кога је 

организована изложба постера, демонстрациjа експеримената и приказ пројекта 

Пластичне кесе, да или не. 

 

Музеј „ Хореум марги- Равно“ Ћуприја, у сарадњи са Заводом за заштиту 
споменика културе Крагујевац, организовао је 29. новембра 2018. године програм 
под називом „ АРХЕОЛОШКА ИГРАОНИЦА- ТАЈНЕ КОВАЧКОГ ЗАНАТА“. 

 

У суботу, 22. децембра 2018. године у нашој школи је одржан традиционални 

''Новогодишњи вашарчић''. У организацији и реализацији учествовало је преко 560 

ученика и 44 наставник у 28 продајних поставки. Циљ нам је био промоција дечијег 

стваралаштва као и рад на унапређивању сарадње са родитељима. 

''Новогодишњи вашарчић'' је, уједно, део активности у оквиру одрживости пројекта 

''Предузетничка педагогија – предузетна деца''. 
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8.12.2018. године су наши ученици уз пратњу професора гледали филм у биоскопу 

''Заспанка за војнике'' 

 

У школи је 27.01.2018.године организована свечана приредба поводом школске 

славе: Свети Сава. 

 

 

Ученици првог и другог разреда су у понедељак, 18.03.2019. године у Дечјем 

позоришту гледала представу ЈЕЖИЋ ЖОЖО. 

 

У нашој школи је 21.03.2019. године, одржано међународно математичко 

такмичење ,, Кенгур без граница“ 2019 (школски ступањ), по правилима одговарајуће 

међународне организације. 

 

8. марта 2019.године су ученици другог и тећег разреда наше школе организовали 

позоришну представу за мајке и баке. 

Ученици трећег и четвртог разреда су у среду, 24.04.2019. године у Дечјем 

позоришту одгледали представу ТРНОВА РУЖИЦА. 

 

У оквиру школског пројекта Здраво тело, хумано срце, ученици одељења 4/1,4/2 и 

4/5, 

узели су учешће у пројекту припремом представе Весело поврће. 

Премијерном извођењу представе,11.априла 2019. присуствовали су предшколци 

обданишта Невен са својим васпитачицама. 

 

Поводом обележавања Дана града(6.маја.2019.г), одржан је Ђурђевдански карневал 

у нашем граду. Као и сваке године, и ове године су ученици наше школе учествовали на 

карневалу. 

 

У нашој школи је 10.маја 2019.године одржан концерт за ученике млађих 

разреда,на ком су наступачи ученици ОШ'' Др Милоје Милојевић''. 

 

12.јуна 2019.године је у нашој школи организована свечана приредба за ученике 

осмог разреда. 

 

У школи је 14.06.2019.године, организована „Весела одељенска заједница“, то јест 

прослава краја школске године. 

 

 

 

Катарина Недић 
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ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2018/2019.ГОДИНУ 

 

 

У оквиру плана здравствене заштите предвиђеног за школску 2018/2019.годину, 

предвиђено је више задатака и то: 

 Како очувати своје здравље 

 Здравље уста и зуба 

 Лична хигијена, хигијена у учионици и школи, хигијена одевања, брига о телу 

(правилно држање,  седење...) 

 Прва помоћ и заштита 

 Хумани односи међу половима - оспособити ученике да: правилно препознају своја 

осећања, спознају физичке разлике међу половима, стекну позитивне ставове и 

позитивно вреднују супротан пол 

 Правилно коришћење здравствених служби 

 Физичке и психичке промене у пубертету 

 Психичке промене у адолесценцији 

 Превенција болести зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија, зависност од 

рачунара), заразне и полно преносиве болести  и здрави стилови живота 

 Родна равноправност и специфичност родова 

 Превенција деликвентног понашања 

 Трговина људима 

 Корективан рад са ученицима 

 

У оквиру ових задатака у школској 2018/19. години реализоване су следеће активности:  

 

 Лична хигијена, хигијена у учионици и школи, хигијена одевања, брига о телу 

(правилно држање,  седење...) – на часовима одељенских заједница свих разреда 

говорило се о хигијени на свим нивоима, а и  припремани су панои на задате теме. 

 

 На часовома физичког васпитања, током школске године се реализују часови који 

се односе на мерење физичких способности ученика (па и тежина и висина 

ученика) и у оквиру којих наставници усмеравају ученике којима је потребан 

одговарајући корективан третман. 

 

 Здравље уста и зуба – и у овом периоду настављено је са ситематским прегледима 

ученика наше школе. 

 

 Октобра 2018.год. је одржана Трка за срећније детињство . Трку су подржали и 

ученици наше школе. 
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 У школи се традиционално организује акција Друг-другу у оквиру које ученици 

доносе прибор за личну хигијену, очувану обућу и одећу. 
 

 У новебру месецу организовано је предавање за ученике VII и VIII разреда на тему 

„Заштита репродуктивног здравља и здрави стилови живота“. Предавању је присуствовало 

по  6 ученика из сваког одељења. Докторка је упознала ученике о свему што је потребно да 

знају на том узрасном нивоу, а битно је за очување њуховог здравља. 

 

 26.11.2018. почео је курс Основи хигијене за ученике другог разреда.  Курс од по 

два часа дневно - 5 дана укупно, држали су волонтери Црвеног крста. 
 

 25.12.2018.год. Нашу школу је посетио Институт за јавно здравље и одрадио трибину „ 

Превенција наркоманије у школи“, са великим стручњака из тог домена – психологом, 

педијатром, инспектором, доктором из Хитне помоћи… Предавање је било намењено за 

ученицима седмог разреда. 

 

 Ученици су се марту укључили у израду ликовних, литерарних и фото радова за 

конкурс ,,Крв живот значи”. 

 

 Учитељима трећег разреда 21.3.2019. је прослеђен материјал за реализацију 

Школице подмладка Црвеног крста у својим одељењима, а 11. јуна учитељице 

трећег разреда су са својим ученицима припремиле приредбу поводом завршетка 

Школице Подмлатка Црвеног крста коју су реализовали у својим одељењима на 

часовима одељенске заједнице у другом полугодишту. 

 

 Поводом обележавања Светског дана борбе против туберкулозе, ученици седмог 

разреда су са наставницом Тањом Миладиновић дана 22. марта 2019. године 

присуствовали трибини у Црвеном крсту. Предавач је била прим. др Владана 

Милошковић, начелник диспанзера за плућне болести Дома здравља Крагујевац. 

Ученици су сазнали како да се препозна, спречи и како се лечи туберкулоза.             

Лечење је најбоља превентива ширења туберкулозе! Присуством на овој трибини 

ученици су проширили знања о туберкулози као  болести која, иако излечива, данас 

ипак представља озбиљан светски изазов. 

 

 У оквиру пројекта "Здраво тело - хумано срце" ученици млађих разреда су 29. 

марта слушали предавање нутриционисте о здравој и правилној исхрани. Следеће 

недеље су у школу доносили здраву ужину, заједнички радили на изради паноа са 

темом "Здраво тело - хумано срце".  

5. априла све одељењске заједнице су изложиле своје паное. Такође је била 

изложена и здрава храна. У оквиру овог пројекта, ученици су 12. априла гледали 

представу "Весело поврће" коју су спремили ученици четвртог разреда наше 

школе. Током пројекта ученици су скупили добровољни прилог за удружење 

Спортом против дијабетеса. 
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 11. априла за ученике два одељења другог разреда II1  и II2 одржана је радионица 

Превенција трговине људима. Радионицу је држала волонтер Црвеног крста 

Крагујевац Николина Дејановић. 

 

 Од 8. до 12. априла одржан је курс Прве помоћи за ученике  IV5. Од 15. до 19. 

априла одржан је курс Прве помоћи за ученике IV1, IV2 IV3 и IV4. 23.априла 

одржано је школско такмичење Прве помоћи ученика четвртог разреда свих пет 

одељења. 17. маја је одржано градско такмичење ученика четвртог разреда у Првој 

помоћи. Нашу школу су представљали ученици IV2 учитељице Јасмине 

Љубисављевић и освојили су  4. место. 

 9. маја у просторијама Црвеног крста отворена је изложба ликовних и литерарних 

радова ученика под називом ,,Хуманизам у дечјем стваралаштву“, На конкурсима 

које је расписивао Црвени крст ученици наше школе су слали радове и овом 

приликом најбољи радови су и награђени. 

  

 16. маја у просторијама Скупштине града на конкурсу ,,Причајмо о здрављу” који 

је расписао Црвени крст Крагујевца а уз подршку Скупштине града, награђено је 6 

ученика на нивоу града. Међу њима и два ученика наше школе и то за литерарни 

рад Теодора Аксић II1 учитељице Слађане Ђукановић и за ликовни рад Неда 

Трифуновић II2 учитељице Љиљане Цатић. 

 

 У термину 15-21.05.2019. год. одржана су предавања од стране школског полицајца 

за ученике четвртог и шетог разреда. У четвртом разреду су одржана два часа са 

темама: Насиље као непожељна друштвена појава и Полиција у служби грађана. 

Ученици су активно учествовали у реализацији тема . У шестом разреду је одржан 

један час на тему : Полиција у служби грађана. 

 

 

 

 

6. јул 2019.год.          

           Слађана Милошевић 
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Извештај о реализованим активностима у оквиру програма 

 Социјалне заштите 

 у ОШ ,, Вук Стефановић Караџић''  школске 2018/19.године 

а у оквиру Подружнице Црвеног крста школе 

 

 
 

СЕПТЕМБАР 2018. 

 

-Поднeт Статистички извештај Црвеном крсту Крагујевца о реализованим активностима 

школске 2017/18. године у ОШ ,, Вук Стефановић Караџић'' 

-одржан састанак чланова Подружнице школе и договорен начин рада у  школској 

2018/19.години. 

-10.9.2018.  представник Саобраћајне полиције je у сарадњи са Црвеним крстом 

Крагујевца за наше ученике првог разреда одржао предавање о безбедности деце у 

саобраћају. 

Предавању је присуствовало  142  ученика првог разреда са својим учитељицама.  

 

-Прослеђен списак са предлогом да 270 ученика користе бесплатну ужину преко Црвеног 

крста и Скупштине града. 

 
 

-Купљено   1095 картица за Срећније детињство за све ученике у школи. 

 
ОКТОБАР 2018. 

 

- од 1. октобра 270 ученика бесплатно преко Црвеног крста користи ужину. 

 

-7. октобра је одржана Трка за срећније детињство . Трку је подржало и 10-так ученика 

наше школе и учитељица Слађана Ђукановић.  

Ученик наше школе  Mијат Авдичевић -  III3 код учитељице Ерене Митровић  је освојио 

треће место у категорији ученика од првог до четвртог  разреда. 

 

  



19 
 

 

Циљ трке није само победа већ самим учешћем се показује неговање хуманих вредности 

које промовише Црвени крст. 

Наша школа подржава хумане вредности реализујући све акције које предлаже Црвени 

крст. Једна од њих је и куповина Стартних бројева. 

Сви ученици су купили Стартне бројеве, јер се њиховом куповином  обезбеђују средства 

како  за наше ученике којима је помоћ потребна, тако  и за осталу децу на нивоу града. 

 

НОВЕМБАР 2018. 

 

- У школи се традиционално организује акција Друг-другу где ученици доносе 

школски прибор, прибор за личну хигијену, очувану обућу и одећу, као и играчке. 
 

 

         
 

 

         
 

Већи део прикупљених ствари подељен је нашим угроженим ученицима а 

остатак је прослеђен  Црвеном крсту, док су играчке однете предшколцима  

вртића Невен. 

 

   Ученици од првог до осмог разреда су узели учешће у изради Новогодишње 

честитке под мотом Један пакетић много љубави. 
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- од 26.11.2018. почео је курс Основи хигијене за два одељења другог разреда и то II1  

и  II2. 

Курс од по два часа дневно - 5 дана укупно, држали су волонтери Црвеног крста. 

 

                  

 

ДЕЦЕМБАР 2018. 

 

- 5.12. 2018. у просторијама Црвеног крста уприличена је изложба награђених 

ученика за идејно решење новогодишњих честитки. Из наше школе ученик Дарио 

Агатановић VII5 код разредног старешине Драге Кесић и наставника ликовног Маје 

Мрдаковић добио је награду и његова честитка је штампана.  
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- Ученици Марија Вукомановић IV 5 код Милице Милошевић, Лазар Ђорђевић  и 

Огњен Живановић VII5 код  разредног старешине Драге Кесић и наставника 

ликовног Маје Мрдаковић, добили су захвалнице јер су им радови ушли у ужи 

избор.  

 

      
- од 3.12.2018. почео је курс Основи хигијене за три одељења другог разреда и то II3, 

II4  и  II5. 

Курс од по два часа дневно - 5 дана укупно, држали су волонтери Црвеног крста. 

 

-6. децембра су преузете честитке Црвеног крста чија је  продаја  хуманитарна, јер 

је новац намењен деци без родитеља за куповину новогодишњих пакетића. 

Цена честитки је 50 динара. Наша школа је продала   1159  честитки. 

 

ЈАНУАР 2019. 

 

- На предлог одељенских старешина за 11 најугроженијих ученика наше школе 

купљене су јакне, тренерке, зимске ципеле и патике од средстава које се налазе на 

нашем рачуну у Црвеном крсту. 
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ФЕБРУАР 2019. 

 

- Запослени у школи њих 80 се учланило у Црвени крст уплатом годишње чланарине 

у износу од по 100 динара. 
 

МАРТ 2019. 

 

- Ученици су се укључили у израду ликовних, литерарних и фото радова за конкурс 

,,Крв живот значи”. 

 

- Одељенске старешине шестог разреда су предложиле по једног ученика свог 

одељења за бесплатан одлазак у Чешку у месту Хутиско- Соланец  у организацији 

Црвеног крста и Јужноморавске регије. 

Предложене ученице су: VI1 - Милица Митровић,   VI2 – Наталија Љубовић и VI5 – 

Анастасија Михајловић. 

- Предлози са пропратним писмом и одлуком Наставничког већа сва три ученика су 

прослеђена Црвеном крсту а они ће одлучити која ученица иде. 

- Комисија Црвеног крста је одабрала Наталију Љубовић. 

 

- Учитељима трећег разреда 21.3.2019. је прослеђен материјал за реализацију 

Школице подмладка Црвеног крста у својим одељењима. 

 

- Поводом обележавања Светског дана борбе против туберкулозе, ученици седмог 

разреда су са наставницом Тањом Миладиновић дана 22. марта 2019. године 

присуствовали трибини у Црвеном крсту. Предавач је била прим.др Владана 

Милошковић, начелник диспанзера за плућне болести Дома здравља Крагујевац. 

            Ученици су сазнали како да се препозна, спречи и како се лечи туберкулоза.   

            Лечење је најбоља превентива ширења туберкулозе! 

            Присуством на овој трибини ученици су проширили знања о туберкулози као 

            болести која, иако излечива, данас ипак представља озбиљан светски изазов.  
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      АПРИЛ  2019. 

 

- Од 8. до 12. априла одржан је курс Прве помоћи за ученике  IV5. 

 

- 11. априла за ученике два одељења другог разреда II1  и II2 одржана је радионица 

Превенција трговине људима. Радионицу је држала волонтер Црвеног крста 

Крагујевац Николина Дејановић. 

 

              

 

      
 

 

- Од 15. до 19. априла одржан је курс Прве помоћи за ученике IV1, IV2 IV3 и IV4 

 

          -19. априла Црвени крст је организовао акцију ,,Селу у походе” у школи у 

Букоровцу. Том приликом су учитељице Гордана Марковић и Биљана Ђурђевић са својим 

ученицима припремиле за мештане, родитеље и госте пригодан програм. 
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     -23.априла одржано је школско такмичење Прве помоћи ученика четвртог разреда свих 

пет одељења. 

 

  
 

Победила је екипа одељења IV2 учитељице Јасмине Љубисављевић. 

 

 

                                    
 

 

МАЈ 2019. 

 

- 9. маја у просторијама Црвеног крста отворена је изложба ликовних и литерарних 

радова ученика под називом ,,Хуманизам у дечјем стваралаштву“, На конкурсима 

које је расписивао Црвени крст ученици наше школе су слали радове и овом 

приликом најбољи радови су и награђени. 

На ликовном конкурсу ,,За сунчану јесен живота”, награђен је рад Лазара 

Петронијевића II1  учитељице Слађане Ђукановић, као и ученици ликовне секције 

одељења IV1  учитељице Емине Златар. На ликовном конкурсу ,,Причајмо о 

здрављу” награђен је рад ученице Иве Јанковић II2 учитељице Љиљане Цатић. 

Свечаности су присуствовали награђени ученици, њихови родитељи и учитељице. 
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15. маја у школи у 12:30  одржано је школско такмичење ученика петог разреда у квизу 

,,Шта знаш о Црвеном крсту”. Победила је одељенска заједница V5 разредног старешине 

Гордане Видовић. 

 

                
 

 

-15. маја у просторијама Црвеног крста у 14 часова на Свечаној седници Црвеног крста 

,Захвалнице Црвеног крста Крагујевац добили су наставници који су у Подружници 

Црвеног крста школе и то:  

Гордана Видовић – хуманитарне активности 

Јасмина Љубисављевић – сарадник учитељ 

Мирјана Милосављевић – психолог школе 

Радмила Шиљковић – наставник српског језика задужен за литерарне конкурсе 

Никола Ненковић –новинарска секција 

Александар Банковић – фото секција 

Марија Вукојевић – хуманитарна секција 

Зорица Ђорђевић – наставник биологије 

Тања Миладиновић – наставник биологије 

Катарина Туцаковић-хуманитарне активности 

Катарина Недић- хуманитарне активности 

 

А Захвалницу Црвеног крста Србије добио је директор школе Бојан Конатар за подршку у 

реализацији свих активности које предлаже Црвени крст Крагујевца. 

 

-16. маја је одржано градско такмичење ученика петог разреда у квизу ,,Шта знаш о 

Црвеном крсту”. Нашу школу су представљали ученици V5 разредног старешине Гордане 

Видовић и то: Милена Марић – капитен, Елена Раковић, Весна Живаљевић, Анђела 

Радовановић, Александар Анђелковић, Софија Радошевић, Софија Живић, Ива Ајдаровић, 

Јована Милошевић, Мина Константиновић, Катарина Крстић и Ивона Кокерић.  

Освојили су  2. место. 
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- 16. маја у просторијама Скупштине града на конкурсу ,,Причајмо о здрављу” који је 

расписао Црвени крст Крагујевца а уз подршку Скупштине града, награђено је 6 ученика 

на нивоу града. Међу њима и два ученика наше школе и то за литерарни рад Теодора 

Аксић II1 учитељице Слађане Ђукановић и за ликовни рад Неда Трифуновић II2 учитељице 

Љиљане Цатић. Вредне награде таблет рачунаре ученицима су свечано уручене у 

Скупштини града а учитељице Слађана Ђукановић и Љиљана Цатић су добиле Захвалнице 

Црвеног крста Крагујевца и књигу за подршку у реализацији активности које промовише 

Црвени крст.  

На свечаности су присуствовали награђени ученици, њихови родитељи и учитељице. 
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-17. маја је одржано градско такмичење ученика четвртог разреда у Првој помоћи. Нашу 

школу су представљали ученици IV2 учитељице Јасмине Љубисављевић и то: Петра Гаљак 

– вођа, Алекса Глишовић, Страхиња Ковачевић, Реља Мијушковић, Елена Ашанин и 

Николета Луковић.  

 

                      
 

                        
 

Освојили су  4. место. 
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31. маја Црвени крст Крагујевца је у Дечјем позоришту организовао пријем првака у 

Подмладак Црвеног крста. 

 

 

        
 

 

ЈУН 2019. 

 

11. јуна учитељице трећег разреда су са својим ученицима припремиле приредбу поводом 

завршетка Школице Подмлатка Црвеног крста коју су реализовали у својим одељењима на 

часовима одељенске заједнице у другом полугодишту. 

 

На самом почетку испред организације Црвеног крста Крагујевац ученике је поздравила 

Марица Патрногић. 
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На крају приредбе Марица Патрногић се још једном захвалила колективу наше школе на 

подршци у реализацији свих хуманих активности које промовише Црвени крс, а потом је 

ученицима уручила Захвалнице за завршетак Школице Подмладка. 
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17. јуна Црвени крст Крагујевца је за све екипе ученика петог разреда које су се такмичиле 

на градском такмичењу у квизу ,,Шта знаш о Црвеном крсту” и њихове наставнике 

организовао једнодневни излет до Аџиних ливада у пратњи Планинарског друштва. 

Испред наше школе је ишла група ученика V4 која је на градском такмичењу 

представљали нашу школу. 

 

             
 

             
 

                                                                                                  Руководилац Подружнице школе 

                                                                                                        Слађана Ђукановић 
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Извештај о остварењу плана за сарадњу са локалном 

самоуправом 

 

 
             У новембру месецу школу је посетио просветни сарадник Радојко 

Дамјановић који је извршио инстрктивно-педагошки надзор код наставника страних 

језика.  

Локална самоуправа је у септембру месецу обезбедила школски прибор првацима, 

као и наградно путовање у Румунију ђаку генерације Симони Младеновић у јулу месецу. 

Са средствима локалне самоуправе награђени су књигама ученици који су постигли 

инзваредне резултате. 

Школа је у сарадњи са Градским већем организовала и низ конкурса у којима је 

узела активно учешће. 

Учешћем у предавању о саобраћају и другим састанцима школа је активно 

сарађивала и са Министарством унутрашњих послова. 

Школа је активно сарађивала у виду размене искустава, дефектолошким и 

логопетским третманима коришћењем сензорне собе, васпитним мерама са школом 

„Вукашин Марковић“ и „Школа са домом за ученике оштећеног слуха“, као и са 

„Књегињом Љубицом“. 

Школа је активно сарађивала са установама „Нада Наумовић“ и „Ђурђевдан“ 

(преузимање педагошких профила, маскенбал поводом Дечје недеље, посета ученика 

четвртог разреда предшколцима...). 

Школа је током целе школске године активно сарађивала и са Црвеним крстом 

(квиз шта знаш о Црвеном крсту, трка за срећније детињство, програм школске ужине...). 

Чланови Црвеног крста као и директор школе су и награђени од локалне организације 

Црвеног крста због активног учешћа у свим дешавањима. 

Школа је учесталосарађивала и са Центром за социјални рад и успешно завршавала 

све проблематичне случајеве. 

У сарадњи са локалном заједницом а под окриљем установе Сајам Крагујевац 

школа је узела активно учешће на Сајму образовања, спортским дешавањима као и 

учешће на Ђурђевданском карневалу. 

 

                                                                                                                                Бојан Конатар 
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Извештај о раду школске библиотеке  

за школску 2018/19.годину 
 

  

 У школској библиотеци – медијатеци осим свог редовног пословања, 

позајмљивања библиотечко-медијатечке грађе организовани су часови редовне и додатне 

наставе, као и састанци стручних актива, стручних већа, разредних већа, организована су 

предавања о Безбедности у саобраћају за ученике првог разреда у сарадњи са Црвеним 

крстом и МУП-ом, Болестима зависности за ученике шестог разреда у сарадњи са Домом 

здравља Крагујевац, Променама у пубертету за ученице шестог разреда у сарадњи са 

Црвеним крстом. За ученике осмог разреда организоване су презентације средњих школа: 

Прва техничка школа, Пољопривредна школа из Свилајнца, Пољопривредна школа из 

Рековца, Друга техничка школа и  ТУШ ''Тоза Драговић''. Организовано је промоција 

Музичке школе за ученике трећег разреда. 

 Посета школској библиотеци од стране ученика и наставника из године у годину 

сесмањује, па је тај тренд настављен и у овој школској години, остаје нада да ће се та 

динамика изменити. 

 

 Крагујевац, август 2019.године     

                                                                                                                         Библиотекар 

                                        Александар Банковић 

 

 

 

                                               ИЗВЕШТАЈ О ЗАШТИТИ НА РАДУ 

У ПЕРИОДУ 01.09. 2018 – 31.08. 2019.ГОДИНЕ 

 

 

 

У периоду од почетка  септембра 2018. до краја августа  2019. године  

спровођене су мере заштите на раду беспрекорно. 

Техничко особље је у свом домену обавило све послове за несметано 

обављање наставе (столарија, водовод и канализација, инфраструктура, 

школски намештај, грејна инсталација – котларница, базен са свом пратећом 

апаратуром, фискултурна сала, олуци,...). 

Опремљеност школе је потврдила Противпожарна и Санитарна 

инспекција и није наложена ниједна мера. 

 

 

                                                                  Извештај подноси секретар 

                                                                          Слободан Рмуш 
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                               ИЗВЕШТАЈ  О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Као и  у свим претходним  школским годинама, и у овој 2018/2019.год. наставила 

се  сарадња са родитељима: 

-Организовани  су родитељски састанци у вези са организацијом и остваривањем  

васпитно – образовног  рада (индивидуални, групни). 

-Појачано  се  радило са  родитељима и старатељима  ученика  који  су  имали  

проблем у понашању. 

-Пружена  је  већа  подршка  родитељима/ старатељима  деце  са  потешкоћама у 

учењу и развоју. 

-Наставило се са радом на заштити  деце  од  занемаривања и злостављања.   

-  Родитељи  су  укључивани у поједине  облике  рада,  како наставне тако и 

ваннаставне активности  школе.  Она  се  огледала у реализацији  појединих  активности. 

Узели су учешће у организацији и спровођењу  два ,, Вашарчића“ која  су  организована у 

школи. Организоване су  радионице за родитеље на којима су  израђивани  производи.    

-Родитељи су узели учешће у изради костима  и сценографије за представу ,,Торта 

на пет спратова“ коју  су припремале  учитељице  Виолета Стошић и Александра 

Костадиновић у одељењу 2/3.  

- Учитељице  одељења 1/3 Весна Живановић  и  Кристина  Стојановић  су са 

родитељима организовале опремање играонице у боравку.   

- Родитељи  одељења 3/1  и 3/5 са учитељицама Сузаном Тасић и Весном 

Михајловић Јевтић  рестаурирали клупе  куповином  нових  радних  површина  и 

направили  ормариће за децу. Сарадња  сародитељима  се  наставља и у наредној  

школској години. 

 

 

                                                                                                                            Љиљана  Цатић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗБОРУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. 

    

 

   Дана 06.06.2019. године трочлана комисија у саставу Катарина Недић,Катарина 

Туцаковић и Никола Ненковић извршила је бодовање постигнућа свих  ученика осмог 

разреда који су постигли резултате на такмичењима. 

На основу приложене документације,а у складу са Правилником о похваљивању и 

награђивањуученика и запослених ОШ“Вук Стефановић Караџић“,трочлана комисија је 

утврдила да ученицаСимона Младеновић, одељење 8/1,одељењски старешина Катарина 

Туцаковић  има највише бодова 24 укупно. 

   Комисија ће   предложити  Наставничком већу за ђака генерације ученицу Симону 

Младеновић. 

 

                                                                                                                       Чланови комисије: 

                                                    Катарина Недић,  Катарина Туцаковић и Никола Ненковић                           
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   На Наставничком већу одржаном 10.јуна 2019.године изнет је извештај о избору ђака 

осмог разреда за ђака генерације за школску 2018/2019. годину. 

Симона Младеновић,ученица 8/1 одељења, одељењски  старешина Катарина Туцаковић, 

предложена  је за ђака генерације на основу следећих података: 

 

- 3.место на Општинском такмичењу из биологије за ученике основних 

школа,школске 2015/2016. године  

- 2.место на Општинском такмичењу из биологије  за ученике основних 

школа,школске 2017/2018. године  

- 3.место на Општинском такмичењу из историје  школске 2017/2018. године 

- 1.место на Општинском такмичењу из географије школске 2017/2018. године 

- 3. место на Окружном такмичењу из географије школске 2017/2018. године 

- 2. место на Општинском такмичењу из историје  школске 2018/2019. године 

- 3.место на Окружном такмичењу из историје  за ученике основних школа,школске 

2018/2019. године 

- 3.место на Општинском такмичењу из физике  школске 2018/2019. године 

- ученица је сваке године била члан секција из разних наставних предмета 

Наставничко веће је на основу датих података и сумирања рада поменуте 

ученице,једногласно изгласало Симому Младеновић  за ђака генерације школске 

2018/2019. године . 

 
 
 
                                                                                                                                  Руководилац смене 

    

 

                                                                                                                      Катарина Туцаковић 
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ИЗВЕШТАЈ  СА САВЕТА РОДИТЕЉА  

ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019.годину 

 
 

 

     У  току школске  2018-2019.год. одржано је 7 састанака Савета родитеља.. 

 

-Први је одржан 14. 09. 2018.год.  на коме је конституисан Савет.  

 

 За  председника је изабрана Марија Вукојевић, заменик је Ивана Ђорђевић,  а записничари  

Љиљана Цатић и  Љиљана  Милић.  Директор је упознао чланове са пословником о раду 

Савета.  

 Јелена Рафаиловић  је изложила анализу о остварењу Годишњег  плана рада за 2017-2018., 

која  обухвата извештаје о раду  школских  органа и других  елемената наставног  процеса . 

Анализу  су урадиле: Александра  Дачић, Јелена  Рафаиловић и Мила Савић Томић.  

Анализа  се ради на крају школске године  за целу годину и налази се у штампаној и 

електронској форми на сајту школе. 

 Јасмина Цветић  је изложила  предлог Годишњег плана рада школе за  

2018-2019.год. на коме се заснива рад школе у једној школској години. Обухвата скуп свих 

активности у школи и налази се у штампаној и електронској форми. 

 Родитељи су  једногласно  усвојили  предлог  директора да се ученици осигурају  преко 

осигуравајуће куће  ,, Миленијум,, , цена 200дин. и да школски динар буде на добровољној  

бази у износу од 650 дин. 

 Разматрање извештаја Тима за самовредновање рада о активностима у школској 

2017/2018.од. 

 

-Други је одржан  19.10.2018.год.  

 Мирјана Милојевић- психолог школе и координатор Тима за заштиту деце од насиља и 

злостављања, упознала је родитеље са обавезама и правима деце, као и са радом Тима, 

нивоима угрожености  и начином спречавања насиља. 

 Родитељи  су  упознати  са реализацијом програма обележавања  Дечје  недеље од 1. до 7. 

октобра 2018. год. Мото под којим је обележена Дечја недеља је       ,, Моје право је да 

живим срећно и здраво – за одрастање без насиља“. 

 Директор школе је упознао родитеље са организацијом наставе у природи за ученике од 1. 

до 4. разреда и реализацијом екскурзије од 1. до 8. разреда. Усвојене  су дневнице за 

екскурзију и накнада за бригу о деци. 

 Родитељи су добили информацију о активностима два нова тима која функционишу од 

школске 2018/19.год.: 
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- Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

- Тим за развој међупредметних компетенција и и предузетништва. 

 

 
 -Трећи  је оржан  22. 11. 2018.год. 

 Присутни родитељи дали су мишљење да запослена Весна Димитријевић, професор 

српског језика и књижевности, мастер учитељ, испуњава услов за стицање звања 

Педагошког саветника. 

 
-Четврти  је одржан 4.04.2019. год. 

 Родитељи су предложили и усвојили да се матурско вече организује у ресторану 

Организацију ће реализовати родитељи ученика 8. разреда. 

 

    -Пети је одржан 12. 04. 2019.год. 

 Анализу успеха и владаља на крају 3. класификационог периода дала је Јасмина Цветић – 

педагог школе. Одлуком Наставничког већа нема закључивања оцена, већ се анализа своди 

на дате оцене у овом периоду. Нема већих осцилација у односу на претходни период. 

 Јасмина Цветић је упознала родитеље са израдом новог Школског развојног плана за 

наредни период од 5 год. У оквиру ,, Стандарда квалитета рада „ упознати су активностима 

које треба да обаве у својим одељењима, са другим родитељима. 

 Родитељи су упознати са процедуром Министарства просвете и образовања о начину 

избора и набавке уџбеника 1. и 5.разред за школску 2019/20. год. За 2. и 6.разред  добиће 

накнадне информације када стигне из Министарства просвете. 

 

-Шести је одржан 25.04.2019.год. 

 Израда СВОТ анализе у прикупљању података за нови Развојни план. 

Родитељи су на радионицу дошли са подацима прикупљеним на родитељским састанцима. 

Извршена је анализа рада у групама. Резултати који су добијени биће употребљени за 

израду новог Развојног плана. 

 

-Седми је оржан 24.06.2019.год. 

 Утврђивање успеха и владаља на крају школске године. 

Ученици првог разреда су оцењени описно. 

Од 2. до 4.разреда има 409 ученика : 246 је постигло одличан успех, 123 врло добар, 40 

добар. Направљено је 12105 оправданих изостанака и 6 неоправданих. 

Од 5. до 8. разреда има 418 ученика: одличних 146, врлодобрих 161, добрих 99, довољних 

1 и 1 неоцењен .  Направљено је 19697 оправданих изостанака и 294 неоправданих. 

 Израђен је нови ШРП за период 2019-2024. Полазна основа је била СВОТ анализа, која је 

рађена на основу стандарда квалитета рада школе. У анализи је учествовало 57 наставника, 

ученици од 4. до 8.разреда и сви родитељи ученика наше школе. 

 Родитељи  су упознати са резултатима  са такмичења. 

 На завршном  испиту , одржан 17,19.и 20.  јуна изашао је 141 ученик наше школе. Двоје 

ученика полагало је завршни испит по ИОП-у2. 

Листе жеља се попуњавају 28. и 29. јуна, а коначна расподела ученика очекује се 7. јула. 

 На Наставничком  већу  једногласно је одлучено  да Симона Младеновић  ученик одељења 

8/1 буде ђак генерације на основу приложене документације, а у складу са правилником о 

похваљивању и награђивању ученика.  
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 У току априла и маја реализоване су екскурзије од 1. до 8. разреда према већ утврђеном 

распореду и дестинацијама. Планирани  циљеви  су остварени и све екскурзије су протекле 

без проблема. 

 

 

 

Записничари 

Љиљана Цатић 

Љиљана Милић 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 

о раду Стручног већа области предмета 

српски језик, страни језици, грађанско васпитање, верска настава 

      

 

 

 

 Стручно веће области предмета српски језик, страни језици, грађанско васпитање, 

верска настава састаје се једном месечно, последњег петка у месецу, а по потреби и чешће, 

и у току школске 2018/19. године одржало је девет састанака. Чланови Већа су сви 

предметни наставници набројаних предмета, а руководилац Стручног већа је Никола 

Ненковић. 

 

 На почетку школске године усвојен је План рада Стручног већа. И у овој школској 

години чланови Већа сачинили су личне планове стручног усавршавања, на основу чега је 

састављен и План усавршавања Стручног већа. Закључено је да у понуди не постоји 

довољан број семинара који се тичу страних језика, а и да неки квалитетни семинари нису 

доступни наставницима из финансијских разлога. Сачињени су планови рада за све 

предмете, а посебна пажња на крају школске године посвећена је Школском програму, с 

обзиром на промене у предмету Српски језик и књижевност за почетак другог циклуса 

основног образовања. и за шести разред. Према ранијем договору наставу енглеског језика 

у разредној настави организује, прати и вреднује Стручно веће за разредну наставу. Сви 

предметни наставници прошли су одговарајућу обуку, а наша колегиница Весна 

Димитријевић била је један од водитеља овог усавршавања. На састанцима Већа посебну 

пажњу посветили смо оцењивању и имплементацији Правилника о оцењивању, а посебно 

када је у питању формативно оцењивање. Ово посебно зато што је усвојен нови 

Правилник о оцењивању. У вези с тим посебно смо разговарали о пројектној настави у 5. и 

6. разреду и проблемима њеног реализовања и вредновања.  Посебна пажња усмерена је 

корелацији у настави, као и осавремењивању наставе и тежењи ка индивидуализацији у 

наставном процесу. У ту сврху организовани су угледни часови и остали видови стручног 

усавршавања унутар установе. У ту сврху, такође, наставници су узели учешћа у пројекту 

„Интегративна настава“, који се спроводи у нашој школи. У току ове године даље је 

посвећена пажња областима Настава и учење и Подршка ученицима Констатовано је да су 

многе ствари поправљене, а да посебно треба радити на упућивању ученика како да уче, 

како да процењују резултате свога рада и како да напредују у остваривању стандарда.Ово 



39 
 

посебно и зато што су објављени и стандарди за стране језике, па се очекује да ће и ови 

наставни садржаји бити предмет провере на завршном испиту у догледно време. Чланови 

Већа у октобру су посетили Сајам књига. Учествовали смо у свим активностима које 

организује школа, где посебно истичемо Вашарчић и пројекте које школа реализује. 

Успешно смо и ове године организовали Окружно такмичење „Књижевна олимпијада“. 

 

 Посебна пажња, такође, посвећена је сарадњи са тимовима. Веће је дало допринос у 

инклузији и разним видовима подршке ученицима којима је додатна подршка потребна у 

настави давањем предлога у састављању вршњачких парова, чиме се допринело 

индивидуализацији, затим реализацији индивидуалних образовних планова итд. 

Договорено је да се у даљем раду посебна пажња посвети надареним ученицима и изради 

ИОП-а 3. Посебна пажња посвећена је реализацији наставних јединица у вези са 

злостављањем и занемаривањем ученика, као и професионалној оријентацији где су на 

часовима реализоване бројне радионице у сарадњи са тимовима. Уочено је да база 

припрема не садржи довољан број оних које би биле примери добре праксе, па је 

договорено да се на томе појача рад. Такође, дали смо допринос у сарадњи са породицом, 

а у складу са позитивним прописима, школским документима и договором са осталим 

стручним већима на Педагошком колегијуму. Према ранијем договору започели смо 

формирање базе примера добре праксе где су увршћени часови који су део базе знања 

различитих такмичења у којима су колеге учествовале. 

 

 Као и сваке године, посебну пажњу посвећујемо резултатима ученика и наставника 

на такмичењима. Уочено је да постоји значајан помак у области страних језика што је 

оцењено као значајно с обзиром на новоусвојене стандарде. 

 

 

 

Наставници су у току године одржали часове у четвртом разреду у договору са 

учитељима. 

 Стручно веће учествовало је у свим активностима које је организовала школа у 

циљу осавремењивања наставног процеса, укључивања ученика у реализацију активности, 

као и у промоцији школе, где посебно издвајамо „Вашарчић“. Чланови Сручног већа 

учествовали су у евалуацији старог Школског развојно плана, као и у стварању новог. 

 

 

 

              Руководилац Стручног већа 

               Никола Ненковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКЕ, 

ФИЗИКЕ,  ХЕМИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ  И РАЧУНАРСТВА 

 

      

 

      Стручно веће за област предмета математике, хемије, физике, информатике и 

рачунарства броји 9 предметних наставника : 

Математика: Невенка Спасојевић, Гордана Стевановић, Јелена Николић, 

Мирјана Петровић, Јелена Луковић; 

Хемија: Вера Маринковић, Слађана Вукомановић; 

                  Физика: Биљана Живковић, Светлана Николић; 

      Информатика и рачунарство:  Светлана Николић, Јелена Луковић; 

На почетку школске године направљени су глобални и оперативни планови као и  

планови  личног стручног усавршавања и план стручног усавршавања већа за наступајућу 

школску годину. Стручно веће  урадило је  анализу резултата завршног испита. У вези с 

тим  урађен је акциони план за побољшање резултата јер је он саставни део Школског 

развојног плана и значајан део самовредновања и спољашњег вредновања рада школе. 

Такође урађена је анализа  иницијалне процене. Првог новембра наш колега Владимир 

Радивојевић отишао је у пензију. Заменила га је колегиница Јелена Луковић. Наставнице 

Биљана Живковић и Светлана Николић организовале су дан физике 10.12.2018. На 

„Вашарчићу“ одржаном 29.12.2018. год. сви чланови нашег Стручног већа узели су 

учешће. Самим тим заједно са децом учествовали су у пројекту Предузетничка педагогија 

– предузетна деца. 

У другом полугодишту стручно веће се бавило припремом и организацијом такмичења. 

Наши ђаци су постигли значајан успех на општинском и  окружном  такмичењу.  

Такође, започет је пилот пројекат Кликери. Један од аутора и координатора је Биљана 

Живковић. У реализацији пројекта учествовале су и колегинице Мирјана Петровић и 

Јелена Луковић.  

 На сваком класификационом периоду вршила се анализа успеха па с тим у вези усвојене 

су и неке мере за побољшање успеха ученика. Још у месецу марту почело се са 

припремама за пробни и завршни испит. Тако да су сви наставници могли да одрже 

довољан број часова припремне наставе. На „Вашарчићу“ одржаном 20.04.2019. год.  

чланови нашег Стручног већа такође су учествовали. Стручно веће се бавило и анализом 

резултата пробног завршног испита. Размотрене су  неке мере за побољшање успеха на 

завршном испиту. У месецу мају Стручно веће је направило избор нових уџбеника за 6. 

разред: 

МАТЕМАТИКА ЗА  6.  РАЗРЕД  издавачка кућа "KLETT" 

Уџбеник за 6. разред основне школе  Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

Збирка задатака за 6. раз. основне школе  Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања 

Милојевић, Ненад Вуловић 
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ФИЗИКА 

-М. Радојевић, Физика 6 – уџбеник за шести разред основне школе, Издавачка кућа Klett, 

Београд. 

-М. Радојевић, Физика 6 – збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред 

основне школе, Издавачка кућа Klett, 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Информатика и рачунарство за шести разред основне школе John Andrew Bios, Издавачка 

кућа "DATA STATUS" 

Јелена Луковић и Емина Златар одржале су угледни час " Игра разломака" 22.05.2019. 

Биљана Живковић је са наставницама географије и историје одржала угледни час 

"Хирошима и Нагасаки 74 година касније" 23.05.2019.  Наставнице Гордана Стевановић, 

Марија Мрдаковић и наставник Драган Раковић одржали су 12.06.2019. год.  угледни час 

на тему „Појам површине. Површина правоугаоника" . Стручно веће за област предмета 

математике, физике, хемије, информатике и рачунарства остварило је свој програм онако 

како је и било планирано. 

 
 

                                                                                                                  Гордана Стевановић  

                                                  
 

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЈА, ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

Стручно веће за области предмета биологија, историја, географија, чини шест 

предметних наставника: Зорица Ђорђевић, Тања Миладиновић, Сања Срејић, Марина 

Катанић, Лидија Јевтић и Драга Кесић. Приликом конституисања новог стручног већа за 

области предмета, за руководиоца је, по избору Педагошког колегијума, изабрана Марина 

Катанић, наставник историје. Стручно веће састајало се укупно 9 пута, разматрало и 

спроводило активности предвиђене планом рада стручног већа и одлукама Педагошког 

колегијума, о којима су чланови већа редовно обавештавани. 

Редовна настава, додатна и допунска настава и рад секција одвијао се према утврђеном 

плану. Чланови већа присуствовали су састанцима везаним за инклузивно образовање, на 

којима су идентификовани ученици код којих  постоји потреба за индивидуализованим 

радом. Ученици су редовно праћени , што је пропратила релевантна документација током 

школске године. 



42 
 

На сваком класификационом периоду веће је разматрало постигнут успех ученика и 

предлагало мере за побољшање. Анализирани су критеријуми оцењивања, одређени 

вршњачки парови, примењиване различите методе и средства у настави, ради постизања 

бољих резултата ученика. Сви чланови стручног већа прошли су обуку за коришћење 

електронског дневника, чија је употреба почела у другом полугодишту. Спроведена су 

школска такмичења, а потом анализирани резултати постигнути на вишим ранговима 

такмичења. Након пробног завршног испита ( 12/13. април 2019.године), тестови су 

прегледани и анализирани са предлозима мера за побољшање. Припремна настава 

одвијала се редовно у унапред утврђеним терминима. Утврђене су потребе за додатном 

подршком ученицима који полажу завршни испит и урађене евалуације за 

индивидуализоване образовне планове. 

 

Преглед реализованих активности: 

   Чланови еколошке секције су са наставницама биологије Зорицом Ђорђевић и Тањом 

Миладиновић посетили 7.09.2018.год. 15. Шумадијски сајам пољопривреде. Обишли су 

изложбу пољопривредне механизације, домаћих животиња, воћа и поврћа и 

традиционалних занатских производа.Посебно су им се допале ситне животиње, па су 

неке од њих и купили. 

 

 



43 
 

 

     У „Европској ноћи истраживача“ која је реализована 28.09.2018. године, организован је 

и Квиз за ученике старијих разреда основних школа у Крагујевцу. У овом квизу под 

називом “Престони Крагујевац”, учествовала је група ученика наше школе, у трочланом 

саставу: Симона Младеновић 8-1, Данило Трајковић 8-1 и Андреа Анђелковић 8-4. Наши 

„конквистадори“ су освојили треће место такмичећи се са ученицима осталих 

крагујевачких школа у познавању историје нашег града. Ученике су припремале и пратиле 

наставнице историје Марина Катанић и Сања Срејић. 

 

      
 

 

     Наставнице историје Марина Катанић и Сања Срејић, уз подршку наставнице 

биологије Тање Миладиновић и наставнице немачког језика Катарине Туцаковић, водиле 

су ученике осмог разреда ( 80 ученика ), 8.12.2018. године у биоскоп где су погледали 
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филм „Заспанка за војнике“ на тему Првог светског рата. На часовима историје се након 

тога дискутовало о филму и о теми уз закључак да су утисци ученика одлични. 

 

 

 

     Под утиском филма настала је и ова ил2устрација нашег ученика Вељка Андрића 8/2 

     На Новогодишњем вашарчићу 22.12.2018. учешће су узели сви чланови стручног већа: 

 биологија – Зорица Ђорђевић и Тања Миладиновић –  VIII2 и VIII4                          

 географија – Лидија Јевтић и Драга Кесић – VI2 и VII5                                                    

 историја – Сања Срејић и Марина Катанић – V4 и VIII3  

   

 

      

Група ученика ишла је у традиционално брање бадњака 5.1.2019. у пратњи наставника 

биологије Зорице Ђорђевић и Тање Миладиновић и наставнице историје Сање Срејић. 
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 Поводом обележавања Светског дана борбе против    туберкулозе, ученици седмог 

разреда су са наставницом Тањом Миладиновић дана 22. марта 2019. године 

присуствовали трибини у Црвеном крсту. Ученици су сазнали како да се препозна, спречи 

и како се лечи туберкулоза. Лечење је најбоља превентива ширења туберкулозе! 

Присуством на овој трибини ученици су проширили знања о туберкулози као болести 

која, иако излечива, данас ипак    представља озбиљан светски изазов. 

 

 

   Угледни час интегративне наставе „Хирошима и Нагасаки, 74 година касније“, који су 

реализовале наставница физике, Биљана Живковић, наставница географије, Лидија Јевтић 

и наставница историје, Марина Ктанић са ученицима 8/1, 8/2 и 8/3 одржан је 23. маја 

2019.године.  

 

     После уводних речи наставница о значају ове теме и начину рада, ученици су 

представили своју сарадничку презентацију кроз коју су сагледавали један веома важан 

догађај у историји човечанства, из више углова. Присутни наставници су најпре пажљиво 

пратили ток часа а затим учествовали у анализи часа. 

 



46 
 

    
 

   У оквиру рада секција издвојиле су се следеће активности: 

Еколошка секција 

 - посећен Шумадијски сајам пољопривреде 

 - посећена изложба гљива на ПМФ –у 

 -учествовали су у акцијама сређивања школског дворишта 

 - брали бадњак 

 -израђивали врећице против мољаца од ароматичног биља и продавали их на    

вашарчићу 

 -сређивали саксијско цвеће у школи 

 -припремили изложбу „мој љубимац“ 

 -присуствовали трибини Црвеног крста поводом обележавања светског дана борбе 

против туберкулозе 

 -правили презентацију о еколошком бонтону 

 -учествовали у радионици „мали утицај за појединца, а велика корист за све 

(штедња воде, енергијечување гнезда, биљака) 

 -обележили Дан борбе против пушења 

Етно секција 

    Ученици су у оквиру етно секције, поред тема предвиђених планом и програмом, а које 

се односе на обичаје и веровања и свакодневни живот у прошлости,  учествовали у 

пројекту „Дворска канцеларија. Кореспонденција у средњем веку“.  Учешћем у овом 

пројекту,  ученици су били у могућности да се упознају са војно- политичким приликама у 

Србији у време владавине деспота Стефана Лазаревића, да се упознају са значајем 

историјске географије у проучавању прошлости, а највише од свега, да се упознају са 

радом Дворске канцеларије у XV веку. Стављајући се у улогу писара (дијака и логотета), 
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писмоноша, посланика и курира, научили су да пишу писма и поруке у средњем веку, 

средњовековну калиграфију, да воде кореспонденцију са осталим учесницима у пројекту, 

такође и да се служе и израђују војну стратегију и тактику. Због проширивања садржаја 

везано за калиграфију одлучено је да од следеће школске године секција добије назив 

Историјска секција. 

Плава планета 

Пратећи план рада у току ове године бавили смо се истраживањем климатских промена на 

земљи, израдом туристичких виртуелних ваучера за популарне дестинације ( токио, сан 

Франциско, париз, Рим, Берлин, Рио, Буенос Аирес, Мадрид, Барселона, Пекинг). 

Штампали смо фотографије престоница и продавали их на вашарчићу. У више наврата 

уређивали смо пано наше секције на улазу у школу. Интервјуисали смо наше ђаке, питали 

их да ли имају развијену еколошку свест, да ли би волели да њихов град буде чистији и 

уреднији, бележили смо њихове одговоре у нашу плаву свеску. 

 

 Додатна настава: 

   Предметни наставници су организовали  додатни рад за ученике који су посебно 

заинтересовани да сазнају више о одређеним темама и да се припремају за такмичење. На 

овим часовима проширени су садржаји редовне наставе, а обрађени су и садржаји који су 

били припрема за такмичења. Ученици и њихови наставници су постигли следеће 

резултате: 

 

Биологија – општинско такмичење одржано 9.3.2019.године у ОШ „Свети Сава“ 

Данијел Трајковић 8/1  (наставник Зорица Ђорђевић) 

 

Историја – општинско такмичење одржано 9.3.2019. у ОШ „Станислав Сремчевић“ 

Милена Марић 5/5  - 3.место  (наставник Сања Срејић) 

Елена Раковић  5/5  -3.место  (наставник Сања Срејић) 

Андреа Анђелковић  8/4 - 2.место  (наставник Сања Срејић) 

Милица Радовановић  8/4  -3.место  (наставник Сања Срејић) 

Симона Младеновић  8/1  -2.место  (наставник Марина Катанић) 

Теа Кричак  8/1 -  3. место (наставник Марина Катанић) 

Анђела Поповић  8/2  -2.место (наставник Марина Катанић) 

 

Географија – општинско такмичење одржано 10.3.2019. у нашој школи 

Уна Миловановић 7/1  -1.место  (наставник Лидија Јевтић) 

Тијана Васиљевић  8/3  -2.место  (наставник Лидија Јевтић) 

Алекса Богићевић  8/5  -2.место  ( наставник Драга Кесић) 

Јелена Гаљак  8/4  -2.место  ( наставник Драга Кесић) 

Андреа Анђелковић  8/4  -2.место  ( наставник Драга Кесић) 

 

Окружна такмичења из географије и биологије одржана су 14.4.2019.године. Ученици 

нису остварили даљи пласман. 
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Историја –окружно такмичење одржано је 7.4.2019. у ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ 

Анђела Поповић  8/2  -2.место (наставник Марина Катанић) 

Симона Младеновић  8/1  -3.место  (наставник Марина Катанић) 

Андреа Анђелковић  8/4 - 3.место  (наставник Сања Срејић) 

 

Ученице су оствариле пласман на републичко такмичење, које је одржано 

12.05.2019.године у ОШ „Мирослав Антић“ у Нишу. Ученице су ишле у пратњи 

наставница Марине Катанић и Сање Срејић. 

  
   

              Допунска настава:  

Предметни наставници су за ученике којима је то потребно организовали  допунску 

наставу. Захваљујући залагању и наставника и ученика, сви ученици су успешно 

савладали наставни програм из биологије, историје, географије и није било недовољних 

оцена. 

  

Следећи ученици су радили по ИОП-у и плану индивидуализације: 

-ИОП 2 

1. Жељко Ђорђевић 8/3 – биологија,историја, географија 

2. Кристина Илић 7/2-географија,биологија,историја 

3. Стевана Ђорђевић 5/3 – историја, географија, биологија 
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-ИОП 1 

1.Кристина Бахтири 5/1 – географија 

2.Данијел Османи 6/5 – биологија, историја, географија 

3.Данијел Чукић 6/5 -историја 

План индивидуализације  

1. Кристина Бахтири 5/1 - биологија 

2. Јелена Јанићијевић 6/1 – историја 

3. Данијел Чукић 6/5 - биологија 

4. Себастијан Бахтири 7/1 – историја 

5. Михајло Петровић 7/4 –историја 

6. Лука Радојевић 7/4 –историја 

7. Страхиња Димитријевић 7/5 – биологија 

8. Тамара Влашковић 7/5 -биологија 

9. Драган Миловановић 8/5 -историја 

10. Лука Станковић 8/1 – историја 

11. Бојан Милетић 8/1 –историја, биологија 

12. Миљана Трајковић 8/2 –историја 

 

     Стручно усавршавање: 

Чланови стручног већа су током ове школске године похађали следеће семинаре:  

Сања Срејић 

-Мултимедија у настави и учењу у основној школи 

-Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави предмета 

историја 

Марина Катанић 

-Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима 

-Међупредметне компетенције: корелација у настави српског и енглеског језика 

- Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави предмета 

историја 

 

                     Руководилац Стручног већа: 

      Марина Катанић, наставник историје 
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ИЗВЕШТАЈ 

о раду Стручног већа области предмета 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ,  ЛИКОВНА КУЛТУРА и 

ФИЗИЧКО ВАСПТАЊЕ 

 

 

   

СЕПТЕМБАР 

 

  Састанак је одржан 17.09.2018. гоине након колегијума одржаног 12.09.2018. 

Присуствовали су сви чланови стручног већа. 

Предложен  је и усвојен следећи: 

        Дневни ред:  

- Конституисање новог стручног већа за област премета Вештина  

- Подела часова и задужења (слободне активности и секције) 

-  Извештај са Колегијума   

---------------------------------------------------------------- 

-Чланови стручног већа су: 

Физичко васпитање (3): Милан Петровић, Иван Станојевић, Ненад Филиповић 

Музичка култура (1): Катарина Недић 

Техничко образовање (1): Драган Раковић 

Ликовна култура (3): Ана Радојчић, Дарко Сретеновић, Маја Мрдаковић 

2. Дискутовано је о секцијама и ваннасатвним активностима, свако у својој области. 

3. Дискутовање о увођењу ЕС Дневника од наредног полугодишта 

 

 

ОКТОБАР/НОВЕМБАР 

 

Састанак је одржан након 6.11.2018.године колегијума одржаног 17.10.2018.године. 

Присуствовало је 6 наставника. 

Дневни ред: 

-Оперативно разрађивање критеријума оцењивања знања и умећа ученика  

-Запажања о првим оценама ученика  

-Посета Сајму књига 

-Извештај са Колегијума 

---------------------------------------------------------------- 

Оперативно су разрађени критеријуми оцењивања знања и умећа ученика, и договорено да 

се на нивоу актива сваког предмета, за сваки разред, изврши процена ученика  

-Разговор о правима, обавезама и могућностима деце  

-Дискусија о првим оценама, праћење ученика којима је потребна додатна подршка  

-Договор о потребама стручних актива за стручном литературом 

-Разматрана је могућност глобалног планирања међу активима, у областима где се 

наставни садржаји преклапају. 

- Извештај са Колегијума одржаног 17.10.2018. 

 Веће је обавештено о раду тима за заштиту деце. 
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Прикупљање документације о конкурсима. Такође истакнуте су активности у оквиру 

Дечије недеље. 

 

 

ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР 

 

Састанак је одржан након колегијума 14.01.2019.године 

Дневни ред: 

- Недеља школског спорта – организација турнира 

 Према плану, а и према претходној вишегодишњој успешној пракси, спортски турнири за 

ученике у предметној настави одржавају се два пута годишње. У зимском периоду 

одржавају се турнири у дворанским условима у колективним спортовима у мушкој и 

женској конкуренцији (кошарка и одбојка). У дискусији о овој тачки истакнуто је да 

проблем представља чињеница да су у то време у току такмичења у појединачним и 

колективним спортовима различитих нивоа као и то што није лако ускладити  термине 

одржавања турнира са обавезама ученика и реализацијом наставе. С друге стране, увек је 

велико интересовање ученика за одржавање ових турнира, па их наставници уз помоћ 

разредних старешина често уз велики напор организују. 

 

- Вршњачка едукација: рад вршњачких тимова- формирање вршњачких парова где 

бољи ученик помаже слабијем ученику у савладавању наставних садржаја где је потребан 

неки вид додатне подршке 

- Педагошко – инструктивни надзор: анализа обиласка часова са предлогом мера за 

побољшање квалитета наставе 

- Организација Светог Саве  

- Планирање рада у другом полугодишту 

- Припрема  и организација  такмичења 

Извештај са колегијума- Педагошки колегијум покренуо је поступак за стицање звања 

педагошки саветник по захтеву Јасмине Цветић, педагога школе. Јасмина Цветић упознала 

је Колегијум 
 

 
- Одлука о покретању поступка за стицање звања педагошки саветник донесена је 

једногласно. Мирјана Милосављевић, школски психолог, обавестила је чланове 

Колегијума о формирању новог тима «Кликер» у нашој школи. Чланови тима су учитељи 

четвртог разреда, Драган Раковић, професор технике и информатике, Биљана Живковић, 

професор физике, Јелена Луковић, професор математике и информатике и Мирјана 

Милосављевић, психолог. Основна идеја је да се међу ученицима четвртог разреда уоче и 

подстичу они који имају посебне склоности према природним наукама. 

 

                                                                ФЕБРУАР 

 

Састанак је одржан након колегијума одржаног 27.02.2019.године 

Дневни ред: 

-Анализа успеха 

-Прирпрема и организација такмичења 
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-Центар за сртучно усавршавање –Семинари за наставнике и 2 радионице за децу 

-Педагошки асистенти за децу из осетљивих група 

- Сајам образовања- проефсионална оријентација (органиѕовање аутобуса за ученике 8. 

Разреда) 

-Утисци о Ес дневнику- допунска , додатна настава 

-Дечије искре 

-Избор уџбеника  дотавити на е-маил 

-Извештај са Колегијума 

 

МАРТ/АПРИЛ 

 

Састанак је одржан након колегијума 10.04.2019.године 

Дневни ред: 

-Аналаиза такмићења, угледних часова, учешће на конкурсима. Прикупити резултате 

такмичења.  

-Формирање Базе добре праксе- Доставити угледне часове Педагогу школе Јасмини 

Цветић 

-Анализа успеха ученика 

- Организовати угледне часове 

 

МАЈ 

 

Састанак одржан након Колегијума 8.05.2018.године. 

Дневни ред: 

-Анализа успеха након трећег квалификационог периода 

- Стручно усавршавање у оквиру установе- Наставници су обавештени да је потребно да 

организују угледне часове 

- База добре праксе- Колеге су обавештене да се прави база података са угледним 

часовима, конкурсима,... и да се исти доставе педагогу школе Јасмини Цветић. 

 
 Посебна пажња, такође, посвећена је сарадњи са тимовима. Веће је дало допринос у 

реализацији часова у вези са злостављањем и занемаривањем ученика, а нарочито у фер-

игри и фер навијању. Као и сваке године, организовани су спортски турнири за дечаке и 

девојчице у дворанским условима и на отвореном. Чланови Већа узели су учешћа у 

реализацији Вашарчића, организовали су Музички дан у сарадњи са Тимом за школско 

развојно планирање. Овде треба поменути да је Музички дан добар пример интегративне 

наставе.  

 Као и сваке године, ученици наше школе учествовали су на такмичењима. 

Постигли смо значајне резултате у области школских колективних спортова: фудбал за 

дечаке и девојчице, кошарка и одбојка у обе конкуренције као и у дисциплини баскет три 

на три на три за дечаке. Значајан успех постигли смо и у појединачним спортовима: у 

пливању, атлетици и шаху. Ученици зу постигли успех на такмичењу из области 

техничког и информатичког образовања и на ликовним конкурсима. 

 

                    Руководилац Стручног већа 

                               Маја Мрдаковић 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ ШКОЛСКЕ 2018./2019. 

 

 

 

Активности Стручног већа за разредну наставу реализују се током целе шлоске 

године, подељене су по етапама и прате у потпуности захтеве школског Плана и програма 

и активности које су неопходне. 

Осим седница Стручног већа које су планиране и одржане у тачно задатим 

роковима, Веће се састајало по указаним потребама када је требало пренети информације 

са Колегијума или направити договор око појединих активности које се морају заједнички 

спровести ( инклузија , ИОП –и  , припреме за Вашарчић, одлазак на екскурзију ) што је 

евидентирано у записницима са одржаних седница.  

Веће је донело одлуку о коришћњу уџбеника за први разред, за период од четири 

године и за други разред, за период од једне школске године. Определили смо се за 

уџбенике издавачке куће Нови Логос.  

Све предвиђене активности  Стручног већа за разредну наставу су у потпуности 

реализоване. 

Поред планираних активности, чланови Стручног већа за разредну наставу су 

учествовали у реализацији новогодишњег и ускршњег вашарчића, активно су сарађивали 

са васпитачима вртића „Невен“ (дечји шкраб, маскенбал, спортски дан, уручивање поклон 

играчака), у циљу што бољег упознавања предшколаца и будућих учитеља, учествовали су 

у свим акцијама Црвеног крста (Школица Подмлатка Црвеног крста, промоција хуманих 

вредности, школа прве помоћи, различити ликовни и литерарни конкурси,...), 

организовали одлазак ученика у позориште, учешће на такмичењу „Кенгур без граница“. 

Чланови Стручног већа за разредну наставу су узели учешће и у многим 

активностима које је организовао Тим за инклузију, Школски развојни тим, Тим за 

самовредновање, Тим за заштиту деце од насиља, као и Дечји савез и Црвени крст. 

 

 

 

 

Руководилац стручног већа за разредну наставу 

                                                                                       Сузана Тасић 
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                 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ ЗА    I РАЗРЕД 

 

 

Екскурзија за први разред је реализована у четвртак, 18. априла 2019. године. 

Аутобуси су били паркирани у 7 и 30 испред школе и кренули смо у 8 сати. Ученици свих 

5 одељења првог разреда су кренули на екскурзију и било их је укупно 120. Реализација 

екскурзије била је у организацији туристичке агенције ,,Малутас“ и школе. 

 

       Прва дестинација је био Зоо врт и као што се очекивало то је изазвало одушевљење 

ученика. Са одушевљењем су разгледали животиње, куповали сувенире у сувенирници 

Зоо врта, правили смо паузе за одмор и ручак, играли се на игралишту.  Деца су све време 

била збринута и под надзором учитељица.  

 

      Потом смо обишли Аду Циганлију где су деца уживала у природи поред реке.  

Собзиром да је у питању први разред екскурзија је протекла без икаквих проблема у 

најбољем могућем реду. Испред школе смо стигли око 20 сати. 

     Целокупан план и програм екскурзије је богат за ученике, активности су занимљиве, а 

ученици се слажу да екскурзија није била напорна и да су се фантастично провели. 

 

 
 

                                                                                                                     Стручни вођа пута: 

                                                                                                                    Јелена Рафаиловић 
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Извештај о реализованој једнодневној екскурзији ученика II разредa 

 
На једнодневну екскурзију 19. априла 2019. године на релацији Крагујевац – 

Топола -  Аранђеловац – Крагујевац, ишли су ученици свих пет одељења другог разреда са 

својим учитељицама и то: II1  са учитељицом Слађаном Ђукановић,  II2  са учитељицом 

Љиљаном Цатић, II3   са учитељицама Виолетом Стошић и Александром Костадиновић,  II4   

са учитељицом Љиљаном Милић, II5  са учитељицом Светланом Милановић, као и 

ученици одељења из Трмбаса са учитељицом Иваном Ломигора и ученици из Букоровца 

са учитељицама Горданом Марковић и Биљаном Ђорђевић. 

     На екскурзију је ишло 153 ученика, смештених у 3 аутобуса и један минибус. 

Кренули смо од школе око 9 часова. Прво смо свратили на Опленац где смо обишли цркву 

Светог Ђорђа а затим и кућу краља Петра.  Затим смо обишли Карађорђев музеј у Тополи. 

Након тога кренули смо даље и  свратили у пећину Рисовача. По завршетку разгледања, 

фотографисања и кратке паузе отишли смо у Аранђеловац. 

     У парку су   деца поред шетње и игре разгледали музеј скулптура на отвореном, 

уживали у различитом биљном и животињском свету парка. 

Ученици су дан провели лепо, све што им је било ново и занимљиво су записивали, јер 

смо се договорили да ћемо о томе разговарати на наредним часовима и обновити шта су 

видели, научили, запамтили. 
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                                                                   Руководилац актива: Слађана Ђукановић 

 

 

                      

 

                ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ  ЕКСКУРЗИЈИ  ЗА  III  РАЗРЕД 

 

 

      Екскурзија за ученике трећег разреда изведена је 26.04.2018. године на релацији 

Крагујевац – Манастир Раваница – Ресавска пећина – Манастир Манасија - Крагујевац. 

Полазак је био планиран за 8 сати. На пут је кренуло 108 ученика и пет учитељица.  

Предиван дан су ученици искористили за одмор, провод али и за прикупљање одређених 

информација које су им биле потребне за истраживачке задатке које су унапред  добили.  

Сви планирани циљеви екскурзије су остварени. Све је протекло у најбољем реду. 

 Повратак је  био планиран за 19 часова и у предвиђеном времену су ученици стигли 

испред школе. 
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                                                                                         Руководилац актива: Сузана Тасић 
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   Извештај о реализованој екскурзији на релацији Крагујевац-Ужице-

Сирогојно-Стопића пећина-Крагујевац,  4. разред 
 

 
На екскурзију се кренуло у четвртак, 25.04.2019. године у 7 часова и 30 минута. 

Ученици свих 5 одељења четврог разреда су кренули на екскурзију и било их је укупно 

115 плативих и 10 ученика који су ишли бесплатно. Реализација екскурзије била је у 

организацији туристичке агенције ,,Спес“ и школе. 

 

     Прва дестинација био је манастир у Овчарско - кабларској клисури (Ваведење). 

Наставило се ка Ужицу. Обишли смо Народни музеј и музеј Ужичка Република. Ученици 

су могли да чују нешто више о њему: када је настао, које су његове делатности, као и о 

поставкама. Наставило се ка Сирогојну. На путу до Сирогојна догодио се непредвиђени 

квар аутобуса, али је он убрзо саниран, уз својствени труд радника агенције и пут је 

настављен без икаквих проблема. Деца су све време била збринута и под надзором 

учитељица, као и излажење у сусрет за све њихове потребе у тренуцима чекања да се квар 

отклони.  

 

    Потом смо обишли  Старо село-Сирогојно, музеј на отвореном у којем је приказана 

архитектура, унутрашње уређење зграда, начин привређивања и организација породичног 

живота људи брдско - планинских предела динарске регије. У повратку обишли смо 

Стопића пећину, једну од најзнаменитијих пећина у Србији. Ученици су могли да виде и 

чују нешто више о њој: светлој и тамној дворани, великој сали са кадама, каналу са кадама 

и речном каналу. Након обиласка пећине, кренуло се пут Крагујевца. 

 

   Екскурзија је протекла без икаквих проблема. Испред школе смо стигли око 22 сата. 

 

    Иако је све што је виђено занимљиво и целокупан план и програм екскурзије богат за 

ученике, препорука нашег актива је да се програм модификује и да се због временсог 

оквира скрати. 

 
 

                                                                 Руководилац актива: Јасмина Љубисављевић 
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ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА 

 

 

Екскурзија петог разреда реализована је у четвртак 18. 04. 2019. год. На екскурзију 

је у договореном времену пошло 119 ученика из пет одељења. Према утврђеном плану, 

посетили смо манастире Жичу и Љубостињу, цркву Лазарицу и град Крушевац. Сви 

садржаји реализовани су по утврђеном распореду и плану уз стручну помоћ водича. 

 

  Договорено је да одељење уради заједнички хамер према резултатима раније 

утврђених пројектних задатака.  

 

 Ученици и родитељи показали су неподељено задовољство реализацијом свих 

садржаја. Договорили смо се да за наредне екскурзије петог разреда предложимо посету 

Градском музеју у Крушевцу. 

 

 
 
                                                                                           Наставник: Ненад Филиповић 

 

 

 

 

Екскурзија за ученике VI разреда 
Изведена је 18.04.2019.године на релацији  

Крагујевац – Бања Врујци – Бранковина – Ваљево – Крагујевац 

 

 
     Полазак је био на време. Дан је био леп и сунчан. Деца су била расположена, добра 

и послушна. 

Сарадња са вођом пута и возачима је била изузетна. 
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Оно на шта треба скренути пажњу агенцији је следеће : 

1. Било је мањих непријатности на местима где се правила пауза. 

Наиме, на првом стајалишту, на бензинској пумпи у Аранђеловцу нису са 

,,одушевљењем“ реаговали када су видели да ту праве паузу два аутобуса пуна 

деце ради коришћења тоалета. 

У Бањи Врујци су нас слично дочекали уз коментар да долазак није претходно 

најављен??? 

             2.   Било је и мало лутања на путу после Лазаревца па су возачи аутобусе      

морали да окрену на путу. 

 3.   У повратку се насумично бирало место где ће се направити пауза, типа 

једна пумпа није радила па се тражила следећа можда не толико безбедна за 

децу због промета возила. 

 

 

   Због свега наведеног стигло се нешто касније од планираног времена, око 

пола девет увече. 

 

               Све у свему, све је прошло у најбољем реду али све разредне старешине се 

слажу  у томе   да треба убудуће порадити детаљније на организацији и спровођењу. 
 

   За вођу пута, као и возаче аутобуса све похвале.  
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Руководилац актива 

Јелена Николић 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 
У четвртак  25. 04. 2019. године изведена је екскурзија за седми разред, на релацији 

Крагујевац – Ниш – Нишка бања – Крагујевац. На екскурзију је кренуло 129 ученика и 5 

наставника.  

 

Екскурзија је реализована преко агенције Омега Турс. На екскурзију се кренуло у 

8:00, после обављене полицијске контроле. Путовало се аутопутем до Ниша и Чегра. На 

Чегру смо посетили спомен комплекс палим борцима. После Чегра отишли смо до центра, 

нишке тврђаве и Ћеле куле. Наставили смо путовање до Нишке бање, где је било 

планирано слободно време за обилазак и шетњу. У Kрагујевцу смо били око 19 часова. 

 

Све је протекло без проблема, а агенцијом Омега Турс смо изузетно задовољни. 

Остварени су сви циљеви и предвиђени садржаји. 
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Вођа пута  

Драган Раковић 

 
 

Извештај о изведеној екскурзији ученика VIII  разреда на релацији  

Крагујевац – Нови Сад  – Крагујевац 

 

Екскурзија ученика осмог разреда изведена је 10. и 11. маја 2019. године. 

Путовало је 120 ученика. Екскурзија је изведена преко туристичке агенције "Малутас" из 

Крагујевца, која је обезбедила пратиоца групе и лекара. Аутобус  је саобраћајна полиција 

прегледала пре поласка. Полазак је био у 7:00 часова. Путовало се ауто-путем, уз краћу 

успутну паузу ради одмора. Најпре су ученици обишли манастир Ново Хопово који 

представља непокретно културно добро као споменик културе од изузетног значаја. Затим 

су посетили Сремске Карловце који чувају богату ризницу српске културе и духовности  у 

својим грађевинама од непроцењиве историјске вредности. У њима је основана прва 

српска гимназија коју су ученици обишли. Следеће место обиласка је била тврђава на 

Петроварадину. Због стратешког положаја и значаја који је имала за Хабзбуршку 

Монархију, називали су је Гибралтар на Дунаву. Ученици су били смештени у хотелу 

Нови Сад. Другог дана су посетили Фантаст, познат и као дворац Дунђерски. Поред 

дворца је капела у којој је мозаике насликао Урош Предић, као и ергела коња. Слободно 

време су ученици провели у шетњи центром Новог Сада. 

 Повратак је био у 19:30 часова. План и програм екскурзије је остварен. Сви 

ученици и наставници су задовољни изведеном екскурзијом и квалитетом пружених 

услуга.  
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                                                                                                   Вођа пута: Тања Миладиновић 

 

 

 

Извештај са наградне екскурзије у Врњачкој Бањи 

 

Ученици наше школе, који су у различитим областима допринели квалитету рада 

школе и активно учествовали у различитим активностима школе: приредбама, 

такмичењима, конкурсима, награђени су екскурзијом, која се традиционално сваке године 

у јуну реализује у Врњачкој Бањи. Ове године то се догодило 15. јуна, а ђаке су на 

екскурзију водили њихови наставници који су заједно са њима учествовали и бодрили их 

да своје успехе нижу и да покажу у различитим изазовима оно што најбоље умеју да раде, 

певају, глуме, рецитују, цртају, конструишу нове идеје. То су наставници старијих 

разреда: Радмила Шиљковић и Никола Ненковић, наставници српског језика и учитељице 

Слађана Ђукановић, Кристина Стојановић и Јасмина Љубисављевић. Поред ђака из својих 

одељења они су на екскурзију водили и ђаке из других одељења. Екскурзија је протекла 

дивно у прелепом природном амбијенту Бање. Ученици су уживали у њеним лепотама, 

поред реке, на мостићима, у парковима, на игралиштима и шеталишту. Било је различитих 

игара, шетње, али и међусобних нових познанстава и значајних, незаборавних тренутака. 

На екскурзију смо кренули у 9, а у Крагујевац стигли око 19 часова. Све је протекло без 

икаквих проблема. 
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                                                                                              Вођа пута: Јасмина Љубисављевић 
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ПРОЈЕКАТ „ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК“ 

 

7. септембра 2018. почела је друга фаза пилот пројекта "Школе за 21. век".  

У просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја представници 

British Council-a су се захвалили на сарадњи школама које су до сада учествовале у 

пројекту, најавили нове задатке за њих и уручили micro:bit уређаје школама које сад улазе 

у пројекат. 

 

 
 

 

 

На РТС-у 2, у емисији "Нове технологије у образовању: Примери добре праксе" 

представљена је и наша школа: 

 

 

http://www.os-vukstkaradzic.edu.rs/images/projekti/velike/21-14.jpg
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28. и 29. марта наша школа је учествовала на Сајму Образовања и запошљавања. 

Представили смо нашу школу на тај начин што су ученици делили посетиоцима поруке 

које су сами направили - написане у QR коду. Чланови Coding Club-а су презентовали рад 

Micro:bit уређаја: компас, бројач корака, мерач температуре, љубавни метар и изазвали су 

велику пажњу међу постиоцима и другим излагачима. 

 

Наставници који су укључени у пројекат ималу су обавезу да сниме по један свој час и 

поставе га на платформи www.irisconnect.com. Суштина ове платформе је међународна 

размена примера добре праксе. У оквиру овог дела пројекта школа је добила сталак за 

снимање мобилним телефонима а наставници приступ платформи. Платформа је 

заштићена због безбедности ученика.   

http://www.irisconnect.com/
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У склопу овог пројекта наставио је да ради Code Club као секција коју води Светлана 

Николић.  

 

Мирјана Петровић 

        

    

 

                      ДАН ФИЗИКЕ И ПРОЈЕКАТ „ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ ДА ИЛИ НЕ“ 
 

Дана 10.12.2018. у нашој школи по шести пут, обележен је Дан физике, у оквиру кога је 

организована изложба постера, демонстрациjа експеримената и приказ пројекта 

Пластичне  кесе, да или не. 

Ученици шестог разреда су са својом наставницом, Светланом Николић. у холу школе, 

организовали  изложбу постер радова које су на часовима физике правили последњих 

месец дана. Изложбу су допунили и експериментима. Ученици свих разреда су посетили 

изложбу. Највеће интересовање за огледе, показали су ђаци прваци. 
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U оквиру хорионталног стручног стручног усавршавања  eTwinning пројекат  Пластичне  

кесе, да или не ,  приказале  су:  Биљана Живковић ,  Емина Златар,     Вера Маринковић и 

Јаснмна Цветић. На  предности, које пружа пројектна настава у наставном процесу, 

указала  је педагог Јасмина Цветић, јер овај облик  наставе  подржава учење које захтева 

стално  „умрежавање“ појмова и процесе интеграције знања. Које  могућности нам даје 

еTwinning  портал приказала  је Биљана Живковић, наставник физике.  

Пластичне кесе, да или не,  пројекат из  екологије који је рализован на еTwinning-у, 

представиле  су реализатори  пројекта Емина Златар и Биљана Живковић. Овај пројекат 

имао је  имао за циљ да  упозна ученике, наставнике и родитеље с одговорним понашањем 

према животној средини.  Пројекат је европски, мултидисциплинарни и пример 

позитивног искуства сарадње наставника са учитељима,  при чему се наставни садржај 

једне еколошке теме/ пластичне кесе, реализује кроз корелацију, итеграцију и вршњачко 

учење. Наствница хемије, Вера Маринковић, је у својој презентацији приказала које врсте 

пластике  постоје, који је састав пластичних кеса, где све  доспевају , што се догађа са 

њима када се нађу у природи, која су решења и која је алтернатива.  
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                                                                                   Наставница фиѕике: Биљана Живкови 
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                                                              Пилот-пројекат Кликери 

 

 

 

   Пилот-пројекат Кликери организован је  у ОШ „Вук Стефановић Караџић“, Каргујевац у 

другом полугогишу школске 2018/19.године. 

Аутоти и координатори овог пројекта  су Биљана Живковић, наставник физике, 

педагошки саветник и Мирјана Милојевић, психолог. У релизацији пројекта учествовале 

су учитељице које воде четврти разред: Емина Златар, Јасмина Љубисављевић, Ерена 

Митровић, Милица.Милошевић, Сузана Антонијевић, као и наставник технике и 

технологије: Драган Раковић и наставнице математике Јелена Луковић и Мирјана 

Петровић. 

 

 

 

 
   

   Циљ покретања овог пилот-пројекта да се осмисли програм  рада у области природних 

наука са  ученицима изузетних способности. Покушали смо да уведемо промене у начину 

подучавања  код наставника и у начину размишљања/ учења код ученика, извођењем 

креативних радионица. Учествовањем у овим радионица ученици су имали прилике да 

развијају: критичко мишење, вештину комуникације, тимски дух, дигиталну писменост. 

 

Активности: 

-Иницијални сатанак: Формирање тима настaвника  и договор о начину рада- план рада. 

 

-Идентификација ученика: Тестирање учника 4.разреда од стране психолога  на препоруку  

учитеља. У програм jе укључило 24 ученика. 
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-Креирање вибер групе и фолдера на  гугл диску, ради размене информација и материјала 

за радионице. 

-Родитељски сатанак: Презентовање идеје родитељима и потписивање изјаве о 

сагласности. 

 

- Радионице: Креирање  радионица на гугл диску, и њихова реализација са ученицима: 

 

1. Каменчићи мудрости- експеримент као пролемски задатак (Биљана Живковић, 

Милица Милошевић), 

 

 
 

 

2. Занимљива математика (Јелена Луковић, Ерена Mитровић), 
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3. Микробит (Драган Раковић, Емина Златар), 

 

 
 

4. Кретаоница- од чега зависи кретање (Радионица у оквиру истоименог пројекта 

ЦПН-а, Ивана Милошевић, Биљана Живковић, Сузана Антонијевић), 
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5. Учење у Парку науке (Домаћин Ана Марковић и Мирајана Милојевић, Биљана 

Живковић и Јасмина Љубисављевић) 
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Сами ученици су оцњивали сваку радиницу. 

 

 
 

Евалуација: Заједнички састанак са родитељима , учитељима и наставницима, као и 

процена образовне користи изведених активности. 

 

У  исто вереме покренут је европски пројекат на е Twinning-у Кликери. Пројекат су 

покренуле Биљана Живковић и  Аида Петковска из Македоније, ради размене идеја, 

сарадње и увида у различите начине рада. 

  
 
                                                                                      Наставница физике: Биљана Живковић 
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Извештај о пројекту „Empower Youth“ 

 

 

    Пројекат „Empower Youth“ је подржан од стране Министарства просвете,науке и 

технолошког развоја , а реализован од стране међународне студентске организације  

„AIESEC „. 

 Пројекат је реализован четврту годину за редом у ОШ“Вук Стефановић Караџић“ у 

Крагујевцу у периоду јули-август 2018 .године.У радионицама језичког типа је 

учествовало 28 ученика наше школе.Од родитеља је првобитно добивена сагласност за 

учешће ученика. 

  Пројекат је подразумевао језичке радионице које су одржаване три  пута недељно у 

трајању од по сат и тридесет минута.Радионице су имале за циљ упознавање културе 

одакле долази инострани студент волонтер као и стварање жеље за учењем новог језика,а 

уз континуирано вежбање и усавршавање енглеског језика. 

  Пројекат је успешно реализован и оцењен као изизетан од стране ученика који су га 

похађали.Ученици су размењивали мишљења,идеје,ставове и дискутовали о истим са 

својим предавачем Хамзом из Марока.Радионицама је присуствовало и десет делегата 

Организован је и пројекат “Global Village” где су сви практиканти са пројекта “Empower 

Youth” учествовали  као и сви делегати из школа које су сарађивале на овом пројекту.На 

овом догађају волонтери су представили своје државе,традицију,културу,традиционалну 

храну,музику и плес.  

  За пет недеља,колико је трајао пројекат,ученици су се спријатељили да њим,па је сам 

растанак био јако емотиван уз исказану жељу да се у току лета виде поново на 

радионицама сличног или истог типа. 

Препорука је да се пројекат настави  и реализује у току  лета  идуће  године. 

 

 

 

 

                                                           координатор пројекта за ОШ“Вук Стефановић Караџић“ 

                                                                                                                      Катарина Туцаковић 

                                                                                                                     проф.немачког језика 
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                                                 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 

 

                                                          

Планирање и програмирање образовно васпитног рада: Заједно са члановима Тима за 

инклузивно образовање, члановима тима за заштиту деце од насиља, тима за 

професионалну оријентацију направила сам  план рада тима за инклузивно образовање  

план Тима за заштиту деце, план тима за професионалну оријентацију Са наставницом 

Горданом Видовић планиран је рад Ученичког парламента . Током целе године заједно са 

предметним наставницима учествовала сам у планирању индивидуалних образовних 

планова за децу којој је потребна додатна подршка (за 24 ученика који наставу прате по 

плану индивидуализације, ИОП1 или ИОП2 ).  Током године припремани су  месечни 

планови  рада, планови посете првом и петом разреду, иницирала рад  и пружала подршку    

тиму „Кликери“ за рад са ученицима изузетних способости , припремила  квалитативо 

истраживање са родитељима ученика  у циљу испитивања особина  ученика изузетних 

способности, планирање планова заштите за ученике који врше насиље и ученике који 

трпе насиље,, планирање одељенских заједница са одељенским старешима где је 

поремећена одељенска клима, Планирала рад  свих  одељенских заједница од 5 до 8 

разреда. Праћење и вредновање образовно вапитног рада : Заказивала  и координисала 

састанак за евалуацију ИОПа и планова индивидуализације у циљу заједничког 

припремања,праћања  индивидуалних образовних планова и планова индивидуализације  

као и вредновање планова заштите,.Писање месечних извешаја о раду психолога и  

извештај о раду о psihologa  и СТИО, извештај о раду ученичког парламента.Педагошко 

инструктивни рад са директором школе. Рад са наставницима Саветодавни рад са 

учитељима првог разреда о карактеристкама ученика првог разреда, саветодавни рад са 

учитељима четвртог разреда за ученике који имају изузетне способности у оквиру 

природних наука. Саветодавни рад са одeљенским старешинама  петог разреда и и 

учиtељима првог разреда као и  осталих разреда.  Указивање наставницима на талентоване 

ученике и предлагање укључивања у различите наставне и  ванннаставне активности. 

Пружање подршке учитељима и наставницима у раду са децом којој је потребна додатна 

подршка  у избору метода рада.Пружање подршке наставницима у раду са ученицима који 

имају различите емоцијалне тешкоће настале као последица тренутног инвалидитета, 

развода родитеља, смртног случаја... Пружање подршке наставницима и учитељима у 

циљу избора и поступака праћења и вредновања ученичких посигнућа . Саветодавни рад с 

одељенским старешинама наставницима у конструктивнм решавању сукоба, израда 

социометријског упитника и креирање рада са ученицима на основу резултата упитника.  

Израда индивидуализованог начина рада , индивидуалних образовних планова и 

педагошких профила, на основу психолошких  процена . Саветодавни рад са учитељима и 

наставницима чији ученици имају  психолошке узроке  неуспеха  као и указивање на 

психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у групама и давање препорука за 

њихово превазилажење. Саветодавни рад са наставницима давањем повратне активности о 

посећеном часу и предлагање мера за унапређење. Рад са ученицима Испитивање 

интектуалних способности ученика батеријом тестова REWISC. Тестирање талентованих 

ученика 4 разреда  тестом ТРЛ.  Обилазазак   одељења првог и петог  разреда у циљу 

праћења прилагођавања ученика на први и пети разред, Тестирање  спремности 

предшколаца у мају месецу за полазак у први разред (88).  Тестирање ученика осмог 
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разреда батеријом КОГ3 и ТПИ и давање препорука за упис у средњу школу на основу 

резултата (укупно 77 ученика)уз обавезно тестирање ученика којима је потребна додатна 

подршка .   Радионичарски рад са одељенским заједницама у којима ученици врше 

повреду правила понашања и испољавају насилно понашање (6/16/2,). Саветодавни рад са 

ученицима који имају  тешкоће у учењу (ученици 5 разреда), саветодавни рад са 

ученицима који врше повреду правила понашања, који имају емоционалне тешкоће и 

социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања и проблеме понашања.  Пружање подршке 

ученицима који се школују по индивиидуализoваној  настави и индивидалном образовном 

плану. Менторисање ученичког парламента и подршкс   у ученичком активизму и 

партиципацији у школском животу.1.32019. радионица Социјалне иновације где су 

чланови парламента учествовали у радионици Социјалне иновације.Учешће у Вашарчићу 

са Ученичким парламентом у децембру и априлу месецу. 20.11. ученици наше школе 

посетили су Народну скупштину поводом седнице Одрастање без насиља.. Ученици су 

заједно са својим вршњацима учествовали у раду седнице у којој су Партиципирали 

ученици од од 12 до 18 година.  Тема седнице је било насиље према деци и препоруке које 

су деца дала члановима Анкетног одбора за права деце, Директору полиције, Министру за 

рад,  социјална  и борачка питања, Министарки без портфеља  и бројним државним 

секретарима.  Организација квиза за ученике петог разреда „Шта знаш о Ц.Крсту“. Рад са 

родитељима Прикупљање података од родитеља, односно старатеља, који су од значаја за 

упознавање детета, саветодавни рад са родитељима чији ученици имају различите 

емоционалне, социјалне и развојне тешкоће. Рад са родитељима чија деца врше повреду 

правила понашања у школи. Рад са родитељима (4 разред) чија деца имају изузетне 

способности (Родитељски састанак у јануару месецу) у циљу упознава различитих типова 

деце са изузетним способностима. Рад са директором, стручним  сарадницима и 

педагошким асисентом Размена информација о ученицим првог разреда којима је поребна 

додатна подршка са логопедом школе  , као и о  ученицима других разреда са логопедом 

школе,на почетку године. Сарадња са директором школе у циљу ефикаснијих поштовања 

процедра за насиље. И у педагошко инструктивом раду. Прикупљање података о 

предшколцима у сардњи са педагогом школе. Посета часова са директором школе. 

Сарадња са педагошким асистентом у циљу пружање подршке породицама из ромске 

заједнице у циљу спречавања осипања из образовног система,планирање и припрема 

израда специфичног транзиционог плана, као и сарадња са педагошким асистентом у 

циљу приужања подршке ученицима са сметњама у  развоју  и ученицима из осетљивих 

група.  Рад у стручним органима тимовима Учествовање у раду Наставничког већа , 

Педагошког колегијума и одељенског већа. Организована су одржана Тематска одељенска  

већа од  првог до осмог разреда са Дневним редом : Идентификација ученика за израду и 

примену плана индивидуализације,  индивидуалног образовног плана, поштовање 

процедура за пријављивање насиља , изостајање ученика из школе/осипање . Организован 

је посебан тематски састанак у циљу преношења информација о садашњим ученицима 

петог разреда и  прилагођавања ученика петог разреда (учитељи, наставници и одељенске 

старешине).  Координирање рада Тима за инклузивно образовање, учествовање у раду 

Тим за заштиту деце, анкета  а посебно у предлагању мера за регулисање понашања 

ученика. Координација рада ученичког парламента. Организација састанака са 

одељенским старешинама осмог разреда у циљу планирања и припреме завршног испита 

за ученике из осетљивих група, и припреме документације за здравствену комисију, 

окружну уписну комисију и прпремање података за израду специфичног транзиционог 
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плана за ученике осмог и ученика четвртог разреда и будући првака.. СВОТ анализа са 

Ученичким парламентом и представницима одељенских заједница  , анализа  добијених 

података  за нови школски развојни план  , предлагање мера првенције осипање за ШРП, 

подршку ученицима који имају потребу за подршком у образовњу. Сарадња са 

надлежним установама , организацијама, удружењима и јединицм локалне самоуправе 

Присуство састанку у првој техничкој школи Организован је састанак са Предшколским  

установома Ђурђевдан и Нада Наумовић у циљу размене информација са   ученицима 

првог разреда. Састанцима су присуствовали васпитачи и стручни сарадници код којих 

ученици првог разреда  били у ППП а који су на тестирању били идентификовани  као 

ученици са социо емоционалним тешкоћама  и  сметањама у интелектуалном 

функционисању. Извршена је примопредаја документације између две установе уз 

сагласност родитеља. Сарадња са интерресорном комисијом. Сарадња са Центром за 

социјални рад. Сарадња са организацијом Пријатељи деце Србије и Пријатељи деце  

Крагујевац.   Присуство на Састанку у Првој Техничкој школи „Остваривање и 

унапређење безбедности деце.“ Састанку је присуствовао и члан Ученичког парламента. 

Посета вртићу  у циљу прикупљања података о будућим првацима .  Организација и 

присуство на састанцима у Првој Техничкојшколи, Средњој стручној школи и ШУП-у у 

циљу пружања подршке ученицима који су завршили осми разред.  Присуство активу 

стручних сарадника током целе године.  Вођење документације, припрема за рад и 

стручно усавршавање. Вођење евиденције о сопственом раду, дневник рада психолога и 

психолошки досије. Вођење документације о посећеним часовима и психолошком 

тестирању ученика.  

                                                              Мирјана Милосављевић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019.годину 

 

 
У току школске 2018-2019. године педагог школе је радио на: 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА: 

 Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих делова 

 Припремање годишњeг и месечних планова рада педагога, 

 Учествовање у припреми индивидуалних образовних плаова за ученике, 

 Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама: ЦСУ, Центар за социјални рад, школа ''Креативно перо''... 

 Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања 

њиховог финансирања и примене, 

 Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика 

образовно-васпитног рада: пројектна и интегративна настава 

 Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских 

активности, односно учешће у планирању излета, екскурзија, боравка деце и 

ученика у природи: Вашарчић (Новогодишњи и пролећни), екскурзије ученика 

свих разреда као и рекреативна настава у млађим разредима. 
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 Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа деце, 

односно ученика, медијског представљања и слично: Новогодишњи и Пролећни 

вашарчић 

 Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, 

практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине, 

секција, 

 Припрему и учествовање у изради новог Школског програма  

 Координисање прикупљања података и израде новог Развојног плана 

установе  

 Прикупљање и обраду података о спроведеним анкетама за изборне 

наставне предмете  

 Формирање група ученика за изборне наставне предмете 

      на основу добијених података (грађанско васпитање и верска настава) 

 Помоћ учитељима у припремању оперативних планова за извођење 

рекреативне наставе 

 Учешће у изради распореда коришћења сале у млађим разредима 

 Учешће у изради распореда верске наставе и грађанског васпитања у 

млађим разредима 

 Израда распореда замена у току реализације рекреативне наставе 

 Учешће у уношењу података у ''Доситеј'' 

 Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика 

 Планирање и припремање  пројектне наставе са предметним      

наставницима и учитељима 1.разреда 

 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА: 

 Систематско праћење и вредновање наставног процеса развоја и напредовања деце, 

односно ученика, 

 Праћење реализације образовно-васпитног рада кроз посету часовима 

 Праћење ефеката иновативних активности и пројеката,као и ефикасности нових 

организационих облика рада 

 Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана, 

 Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао 

наставника, стручног сарадника (наставник географије и педагог) 

 Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма  

образовно-васпитног рада, 

 Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, Праћење 

успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним и пријемним 

испитима за упис у средње школе,  

 Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама 

ученика, 

 Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха појединих ученика 
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3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА: 

 Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и 

задатака образовно-васпитног рада,  

 Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе увођењем 

иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика рада (пројектна и 

интегративна настава) и формирање Базе примера добре праксе 

 Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана 

професионалног развоја кроз промовисање обука, 

 Анализирање реализације праћених часова редовне наставе у школама и других 

облика образовно-васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога за 

њихово унапређење,  

 Праћење начина вођења педагошке документације наставника,  

 Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих 

метода, техника и инструмената оцењивања ученика  кроз индивидуални рад са 

наставницима 

 Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је 

потребна додатна подршка (ученицима са тешкоћама у развоју),  

 Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и 

комисија,  

 Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних активности, 

односно часова и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива,   

 Организација учешћа на карневалу поводом Дана града 

 Реализација завршне приредбе за ученике 8. разреда 

 Организација и реализација пробног завршног испита 

 Организација и реализација завршног испита  

 Организацију и реализацију ученичких екскурзија 

 Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама нових ученика 

 Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији 

појединихсадржаја часа одељењске заједнице 

 Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са 

породицом кроз индивидуални и групни рад 

 Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у 

припреми полагања испита за лиценцу (наставник 

географије/приправник и ментор) 

 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА: 

 Испитивање детета уписаног у основну школу,  

 Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин 

ангажованости детета односно ученика),  

 Саветодавни рад са новим ученицима, преласка ученика између школа,  

 Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању,  
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 Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и 

активности,  

 Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за 

креативно и конструктивно коришћење слободног времена,  

 Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања 

насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, 

популарисање здравих стилова живота,  

 Праћење напредовања у настави и ваннаставним активностима 

 Праћење организације школских такмичења 

 Организацију коктела за најуспешније ученике 

 Обележавање Дечије недеље 

 Организација и реализација радионица ''Савети за добро учење''  

 Реализацију радионица ''Предузетништво'' са ученицима 1/4 и 2/5  

 Организација предавања за девојчице 6. Разреда ''Промене у пубертету'' 

 Учествовање у изради педагошког профила ученика за децу односно 

ученике којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног 

образовног плана,  
 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду 

правила понашања у школи 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА: 

 Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима увези са 

организацијом и остваривањем образовно-васпитног рада,  

 Припрема и реализација родитељских састанака, радионица са стручним темама,  

 Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе и партиципација у 

свим сегментима рада установе: радионице са родитељима у процесу прикупљања 

података за израду ШРП 

 Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у 

учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији,  

 Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима о 

заштити ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за 

правилан развој ученика у циљу представљања корака и начина поступања установе,  

 

 Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање 

предлога по питањима која се разматрају на савету 

 

 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА: 

 Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће 

образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење  

 Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 

комисија и редовна размена информација,  

 Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена ученика,  

 Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци,  
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 Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању 

активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду 

школе, 

 Сарадња са директором и психологом на формирању одељења и расподели 

одељењских старешинстава, 
 Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења 

педагошке документације у установи,  

 Сарадња са директором на планирању активности у циљу јачања наставничких и 

личних компетенција,  

 Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима ученика на координацији 

активности у пружању подршке ученицима за које се доноси индивидуални 

образовни план,  

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА: 

 Учествовање у раду наставничког већа, (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од 

значаја за образовно-васпитни рад и јачање васпитачких односно наставничких 

компетенција),  

 Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе који се образују 

ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. ( Тим за инклузивно 

образовање,  Тим за превенцију осипања ученика,  Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,  Тим за самовредновање,  

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва,  Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе) 

 

 

 

 

 

Август 2019. године              ПЕДАГОГ 

Крагујевац               Јасмина Цветић 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА ДЕФЕКТОЛОГА 

 

 

 
 Септембар 2018. 

 

-Израђен је план и програм рада дефектолога-логопеда 

-Израђен је план личног стручног и професионалног усавршавања 

-Пружена је подршка учитељима/наставницима у припреми ИОП-а кроз саветодавни рад 

-Идентификовани су ученици који имају потребу за дефектолошко-логопедском 

подршком 

 

 

Октобар 2018. 

 

- Рађено је на побољшању технике читања,  писања и рачунања, као и на развоју 

моторичких и комуникациских вештина,oтклањању артикулацијских неправилности и на 

побољшању пажње и концентрације 

-Упознати су родитељи/старатељи о начину рада са ученицима којима је потребна додатна 

подршка 

- Иницирана је и пружена стручна подршка наставницима/учитељима при прилагођавању 

дидактичког материјала, простора, намештаја и околине потребама ученика са 

проблемима у развоју 

 

Новембар 2018. 

 

- Рађено је на побољшању технике читања,  писања и рачунања, као и на развоју 

моторичких и комуникациских вештина,oтклањању артикулацијских неправилности и на 

побољшању пажње и концентрације 

-Испраћена је усклађеност облика, метода и средстава васпитно-образовног рада са 

потребама и могућностима ученика са проблемима у развоју 

 

Децембар 2018. 

 

- Рађено је на побољшању технике читања,  писања и рачунања, као и на развоју 

моторичких и комуникациских вештина,oтклањању артикулацијских неправилности и на 

побољшању пажње и концентрације 

-Праћене су и вредноване примењене мере индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за ученике тешкоћама у развоју. 

 

Јануар 2019. 

 

-Рађено је на побољшању технике читања,  писања и рачунања, као и на развоју 

моторичких и комуникациских вештина,oтклањању артикулацијских неправилности и на 

побољшању пажње и концентрације  
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-Информисани су стручни сарадници и директор о постигнућима ученика којима је 

потребна додатна подршка 

 

Фебруар 2019. 

 

-Анализирана је реализација плана и програма рада и утврђено је да су све планиране 

активности реализоване 

-Рађено је на побољшању технике читања,  писања и рачунања, као и на развоју 

моторичких и комуникациских вештина,oтклањању артикулацијских неправилности и на 

побољшању пажње и концентрације  

-Остварена је сарадња и пружена помоћ наставницима/учитељима у индвидуализацији 

наставе; у прaћењу, вредновању и прилагођавању постављених циљева индивидуалних 

образовних планова у складу са напредовањем ученика 

 

Март 2019. 

 

-Рађено је на побољшању технике читања,  писања и рачунања, као и на развоју 

моторичких и комуникациских вештина,oтклањању артикулацијских неправилности и на 

побољшању пажње и концентрације 

 

Април 2019. 

 

 

-Рађено је на побољшању технике читања,  писања и рачунања, као и на развоју 

моторичких и комуникациских вештина,oтклањању артикулацијских неправилности и на 

побољшању пажње и концентрације 

 

Мај 2019. 

 

 

-Рађено је на побољшању технике читања,  писања и рачунања, као и на развоју 

моторичких и комуникациских вештина,oтклањању артикулацијских неправилности и на 

побољшању пажње и концентрације 

- Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности ученика 

са тешкоћама у развоју које су у функцији развоја њихове професионалне каријере 

 

 

Јун 2019. 

 

-Рађено је на побољшању технике читања,  писања и рачунања, као и на развоју 

моторичких и комуникациских вештина,утклањању артикулацијских неправилности и на 

побољшању пажње и концентрације 

- Информисани су стручни сарадници и директор о постигнућу ученика којима је 

потребна додатна подршка 
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Август 2019. 

 

- Сређена је документација и написан је извештај  

 

     Током школске године размењиване су информације са учитељима/наставницима о 

напредовању деце која су обухваћена третманом. Обављени су и разговори са 

родитељима/старатељима и дати савети за рад код куће. Остварена је сарадња и са ПА 

Слађаном Миладиновић .У току ове школске године тестирано је 30 ученика, а њих 44 је 

било обухваћено дефектолошко-логопедским третманима. За учитеље је одржана 

презентацију на тему „Дислексија и дисграфија“. Учествовала сам у раду Наставничког 

већа, Одељенског већа, Педагошког колегијума и Тима за инклузивно образовање. 
 
 
 

                                                                                                                   Дефектолог-логопед 

                                                                                                                       Биљана Маринковић 

 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

- ЗА ПЕРИОД ОД 01.02.2019. ДО 28.06. 2019.ГОДИНЕ – 

У наведеном периоду педагошки асистент је реаализовао различите активности у оквиру 

четири планиране компоненте: 

□ Пружање додатне образовне подршке ученицима 

□ Сарадња са породицама ученика 

□ Сарадња са ЈЛС и цивилни сектором 

□ Сарадња са наставним кадром и стручном службом школе 

Конкретно реализовано је: 

1. Пружање додатне образовне подршке ученицима ( ученицима  који услед социјалне 

депривације имају слабија образовна постигнућа, као и  ученицима за које се настава 

спроводи индивидуализацијом или за које је израђен ИОП1) 

2. Сарадња са породицама ученика ради постизања веће редовности похађања наставе; 

Обезбеђивање релевантних информација породици о условима уписа деце у први 

разред основне школе 

3. Сарадња са локалним НВО ради информисања и остваривања права ученика ромске 

националности на афирмативне мере прилком уписа у средње школе, као и подршке у 

процесу професионалне оријентације и уписа образовних профила за  дефицитарна 

занимања ( у сарадњи са Средњом стручном школом из Крагујевца) 

4. Сарадња са локалним НВО у активностима које се тичу превенције осипања ученика 

из образовног система са акцентом на  ране бракове; као и ради информисања и 

обезбеђивања различитог спектра услуга – психо-социјална и правна помоћ и подршка  
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( Образовно културна заједница Рома „Романипен“ у оквиру пројекта Центри за 

пружање услуга ромкој заједници) 

5. Сарадња са ЈЛС, односно са Канцелариом за питања Рома у Крагујевцу у оквиру 

Мобилног тима за инклузију Рома ( редовне седнице, интерресорна сарадња, посета 

насељу и ажурирање постојеће базе података ученика ромске националности и 

њихових породица) 

6. Сарадња са стручном службом школе ( психологом, педагогом, логопедом и 

дефектологом) ради консултовања око мера неопходне подршке ученицима и праћења 

постигнућа  

7. Континиурана сарадња са разредним старешинама / учитељима ради планирања, 

реализације и праћења резултата у раду са ученицима 

8. Сарадња са Центром за социјални рад ради обезбеђивања подршке породицама 

ученика који су корисници неког облика социјалне заштите  

 

 

ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Педагошки асистент је у наведеном периоду у складу са планом и програмом ( ИОП, 

индивидуализација наставног процеса), континуирано/повремено пружао подршку  за 

укупно 25 ученика млађих и старијих разреда и то за 16 ученика млађих разреда ( од тога 

9 девојчица) и 9 ученика старијих разреда ( 4 девојчица) и то: 

УЧЕНИЦИ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 
 

1. РОБЕРТ БАХТИРИ ( ПРВИ/ЈЕДАН) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ: 

- Писање ћириличних слова ( углавном преписивање) 

- Читање по слоговима краћих речи ( до два слога)  

- Унапређивање графомоторике 

- Препознајвање бројева до 5 

- Повезивање односа број /појам 

- Извођење једноставних рачунских радњи са бројевима до 5 

 

ОСТАЛИ СЕГМЕНТИ ПОДРШКЕ: 

- Усвајање основних хигијенских навика 

- Развијање одговорности према школским обавезама 

- Повећање пажње и фокусирање на одређени задатак у трајању од 45 минута 
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КОМПОНЕНТА 1 

ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Педагошки асистент је у наведеном периоду у складу са планом и програмом ( ИОП, 

индивидуализација наставног процеса), континуирано/повремено пружао подршку  за 

укупно 25 ученика млађих и старијих разреда и то за 16 ученика млађих разреда ( од тога 

9 девојчица) и 9 ученика старијих разреда ( 4 девојчица) и то: 

УЧЕНИЦИ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 
 

2. РОБЕРТ БАХТИРИ ( ПРВИ/ЈЕДАН) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ: 

- Писање ћириличних слова ( углавном преписивање) 

- Читање по слоговима краћих речи ( до два слога)  

- Унапређивање графомоторике 

- Препознајвање бројева до 5 

- Повезивање односа број /појам 

- Извођење једноставних рачунских радњи са бројевима до 5 

ОСТАЛИ СЕГМЕНТИ ПОДРШКЕ: 

- Усвајање основних хигијенских навика 

- Развијање одговорности према школским обавезама 

- Повећање пажње и фокусирање на одређени задатак у трајању од 45 минута 

-  

ЗАПАЖАЊА:  

Са учеником се ради индивидуално и/или у вршњачком пару издвојено из одељења. 

Ученик показује известан напредак у раду; Препознаје скоро сва ћирилична слова, може 

да чита краће речи по слоговима; Потребно је раити на повећању пажње ученика . 

Неопходна је интензивнија подршка кроз индивидуални рад ( рад код куће, активније 

укључивање у вршњачке групе); Услед нередовног похађања наставе образовна 

постигнућа су слабија што говори да је приритет ОБЕЗБЕДИТИ РЕДОВНОСТ У 

ПОХАЂАЊУ НАСТАВЕ И ИЗВРШАВАЊУ ШКОЛСКИХ ОБАВЕЗА. 

 

2.АЛМЕДИНА БАХТИРИ ( ПРВИ/ДВА) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ: 

-  Унапређивање основне графомоторике ( бзиром да дете није похађало ППП, тј да је ова 

фаза развој потпуно прескочена , а и то да дете живи у нестимулативној средини где нема 

подстицаја за учењем) 

Повезивање појам/ереч/слика 

-Усвајање основних релација испод/изнад/поред/иза 

ОСТАЛИ СЕГМЕНТИ ПОДРШКЕ: 
- Развијање основних хигијенских навика 

- Подстицање редовости у похађању наставе 

-Подстицање одговорнијег понашања према школским обавезама 

-Упзнавање са основним релацијама време/простор 

Са ученицом се ради индивидуално и /или у вршњачком пару издвојено из разреда. 

Ученица обзиром на нередовност у настави показује напредак,што је највероватније и 

последица психо/емотивног сазревања детета. Свакако изискује додатни рад у ородици 
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како би се редовност повећала и како би дете могло несметано да учи и да се њен 

потенцијали у складу са узрастом и могућностима и развијају. 

ПРИОРИТЕТ ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ ВЕЋУ РЕДОВНОСТ У ПОХАЂАЊУ НАСТАВЕ, 

КОНТИНУИРАНИ РАД ( ИНДИВИДУАЛНО УЗ ДОДАТНУ ОБРАЗОВНУ ПОДРШКУ) 

И ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦЕ ЗА РАД И ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЗНАЧАЈ ОБРАЗВАЊА 

ЗАРАД ДОБРОБИТИ СВЕ ДЕЦЕ. 

НАПОМЕНА: Иако је са ученицима рађено индивидуално ( или у вршњачком пару, оба 

ромска детета), потребно је у наредном периоду обезбедити позитивнију климу у оквиру 

самог разреда како би се дете социјализовало у оквиру групе и како би у оквиру исте 

могло да прати наставу, да обавља задатке и да осећа припадност разреду/вршњачкој 

групи.  

Потребна је интензивнија подршка учитеља како би деца била прихваћенија. 

 

3.БУРХАН ТАКОВИ (ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ТРМБАС – ДРУГИ РАЗРЕД) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ 

- Писање ћириличних слова 

- Читање краћих речи и текстова ( без разумевања прочитаног) 

- Извођење једноставних рачунских операција са бројевима до 100  

Са учеником се ради у овиру редовне наставе, већ припремљени задаци.  

Уз додатну образовну подршку ученик остварује напредак, показује интересовање за 

градиво које је редовно за други разред.  

НЕОПХОДНО ЈЕ ПОЈАЧАНО ПРАЋЕЊЕ РЕДОВОСТИ ПОХАЂАЊА НАСТАВЕ У 

НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ЈЕР ЈЕ У ПОРОДИЦИ ПРЕПОЗНАТ РИЗИК ЗА ОСИПАЊЕ 

ДЕЦЕ ИЗ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА УСЛЕД УЧЕСТАЛОГ ИЗОСТАЈАЊА И 

НЕДОВОЉНО СНАЖНИХ КАПАЦИТЕТА ПОРОДИЦЕ ДА ДЕЛУЈЕ НА ОВАЈ 

ПРОБЛЕМ. 

 

4. ЛЕНА МАРКОВИЋ (ДРУГИ/ЈЕДАН) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ 

- Писање латиничних слова (писано/штампано) 

- Читање текста /разумевање прочитаног 

- Извођење рачунских операција до 1000 

- Редовно градиво другог разреда ( додатна образовна подршка у праћењу и извршавању 

одређених задатака) 

Са ученицом се ради у оквиру наставе унапред припремљени задаци ( које раде и остали 

ученици уз извесне корекције у складу са нивоом знања и могућности детета. Примећује 

се напредак и боља постигнућа када ученица има додатну образовну подршку. 

 

5. ТОДОР МАЛИВУК (ДРУГИ/ЈЕДАН) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ 

- Писање латиничних слова (писано/штампано) 

- Читање текста /разумевање прочитаног 

- Извођење рачунских операција до 1000 

- Редовно градиво другог разреда ( додатна образовна подршка у праћењу и извршавању 

одређених задатака) 
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Са учениКом се ради у оквиру наставе унапред припремљени задаци ( које раде и остали 

ученици уз извесне корекције у складу са нивоом знања и могућности детета. Примећује 

се напредак и боља постигнућа када ученица има додатну образовну подршку. 

Потребно је радити  на повећању пажње ученика за одређене задатке, јер је то најчешће и 

навећа препрека што ученик не може да изврши одређени задатак. Ученик има третман 

логопеда. 

6.НИКОЛИНА КОСТИЋ ( ДРУГИ/ЈЕДАН) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ 

- Писање латиничних слова (писано/штампано) 

- Читање текста /разумевање прочитаног 

- Извођење рачунских операција до 1000 

- Редовно градиво другог разреда ( додатна образовна подршка у праћењу и извршавању 

одређених задатака) 

Са ученицом се ради у оквиру наставе унапред припремљени задаци ( које раде и остали 

ученици уз извесне корекције у складу са нивоом знања и могућности детета. Примећује 

се напредак и боља постигнућа када ученица има додатну образовну подршку. 

7.НИНА НИКОЛИЋ (ДРУГИ/ЈЕДАН) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ  

- Писање латиничних слова (писано/штампано) 

- Читање текста /разумевање прочитаног 

- Извођење рачунских операција до 1000 

- Редовно градиво другог разреда ( додатна образовна подршка у праћењу и извршавању 

одређених задатака)Са ученицом се ради у оквиру наставе унапред припремљени задаци ( 

које раде и остали ученици уз извесне корекције у складу са нивоом знања и могућности 

детета. Примећује се напредак и боља постигнућа када ученица има додатну образовну 

подршку. 

УЧЕНИЦА ПОСТИЖЕ БОЉА ПОСТИГНУЋА УЗ КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ И  

ДОДАТНУ ОБРАЗОВНУ ПОДРШКУ.УЧЕНИЦА ЈЕ ИЗУЗЕТНО САРАДЉИВА 

8. СТРАХИЊА ВРАНИЋ ( ДРУГИ/ЈЕДАН) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ 

- Писање латиничних слова (писано/штампано) 

- Читање текста /разумевање прочитаног 

- Извођење рачунских операција до 1000 

- Редовно градиво другог разреда ( додатна образовна подршка у праћењу и извршавању  

НАПОМЕНА: Клима у разреду је подстичућа, сви ученици добијају довољно времена да 

обаве одређене задатке. Учитељица припрема и прати рад ученика, коригујући одређени 

ниво очекивања у складу са њиховим тренутним резултатима али и на основу искуства и 

досадашњег праћења. 

Ученици који имају слабија постигнућа, са којима и ради педагошки асистент, у оквиру 

редовне наставе, седе напред како би боље пратили наставу.  

9. .АЊА МИЈАТОВИЋ (ДРУГИ/ТРИ) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ 



91 
 

-Писање штампаних ћириличних слова ( преписивање углавном) 

- Читање кратких реченица/речи са две до три речи/слога 

- Извођење рачунских операција до 10 са сликама 

Додатну образовну подршку ученици је ПА пружао од 15.априла 2019.године и то 

интензитетом од 2 пута у трајању од једног пколска часа на недељном нивоу. 

Ради се индивидуално, у оквиру редовне наставе и то пружајући подршку за рад унапред 

задатих задатака. Ученици је потребно направити паузу  раду што је Планом 

индивидуализације и предвиђено. 

 

10. ВАСИЛИЈЕ ЈЕВТОВИЋ ( ДРУГИ/ЧЕТИРИ) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ 

- Подршка у обављањ унапред припремљених задатака 

- Преписивање ћириличних слова , повезивање пијам/реч 

- Сабирање /одузимање до 20 уз помоћ слика/визуелизације 

- Подстицање смислене комуникације где ученик треба да разуме једноставно питање и 

да на њега да смислен одговор са тенденцијом усложњавања у складу са проценом 

стања и могућности ученика 

- Пред крај школске године учитељица је са учеником почела да ради сабирање и 

одузимање до 30, уз визуелизацију, на основу познатог метода.  

- Ученик зна сва слова азбуке, зна да наведе речи које почињу на задато слово, може да 

споји реч и слику без помоћи 

Ученик је лепо прихватио подршку и рад са ПА. У складу са својим могућностима реава 

унапред припремљене задатке, најчешће самостално уз праћење. 

Комуникација са учеником је одлична, ученик добија прилику да се одмори у току рада. 

Преписује краће речи, може да сабира до 30, разликује све боје, комуицира са педагошким 

асистентом, одговара на једноставна питања. 

 

11. ЕДИНА БЕГАНАЈ ( ДРУГИ/ПЕТ) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ: 

- Писање штаманих слова 

- Читање по слоговима 

- Развијање графомоторике  

- Препознавање бројева /боја 

- Повезивање односа број/појам 

- Извођење основних рачунских операција до 10 

- Развијање одгворности према школским обавезама, повећање пажње и фокусирање на 

задатак 

ПРИОРИТЕТ : Подстицати редовност у похађању наставе и радити на укључивању детета 

у вршњачке групе зарад јачања самопоуздања   

Код ученице се примећује да је слабо укључена у вршњачке активности у одељењу што 

делом и утиче на слабија образовна постигнућа.  Потребна је интензивнија сарадња са 

породицом мајком обзиром да дете живи само са њом и братом и сестрама. 
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На почетку, ученица је много слабије сарађивала, није комуницирала са ПА али је 

временом  јако позитивно прихватила подршку што је утицало и нањен знатно боља 

обраазовна постигнућа.  

12. МАЈА ОСМАНИ ( ТРЕЋЕ/ТРИ) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ 

- Читање по слоговима 

- Препознавање бројева 

- Повезивање односа број/појам 

- Извођење једноставних рачунских операција визуелизацијом до 20 

- Развијање одговорности према обавезама 

- Подстицање комуниације и укључивање у вршњачке групе и ваннаставне активности 

- Подршка у изградњи самопоуздања у комуникацији  

- Усвајање појава везаних за живу и неживу природу 

- Временска метрика ( сат, дан, месец,година, годиње доба) 

- Пјам датума/писање датума 

- Воће и поврће ( разликовање, набрајање) 

- Карактеристике годишњих доба, искуствено повезивање 

Ученици је од почетка школске године пружена подршка тако да сада има известан 

напредак у постигнућима., пре свега у извођењу рачунских операција које изводи 

самостално уз визуелизацију. Она самостално сабира/одузима до 20, сама записује 

задатак, уме да потпише бројеве.  

Самостално пише слова: А,Е,И,О,У,М,НП,Р,С,Т,Б,Д -ћириицом штампаном. 

Чита и крате речи ( два до три слога) али најчешће не може да разуме прочитано. Усвојила 

је неке од основних појмова неживе и живе природе  у чему је имала и помоћ и код куће. 

Она одлићно рихвата сарадњу, вредна је и усресређена на задатке. Слабијим темпом али 

проширује опсег свог знања, напредак се види и подршка даје позитивне резултате у 

случају ове ученице. 

Ученица је недавно измештена у хранитељску породицу ( март 2019), тако да се у раду са 

њом изузетно води рачуна о свим сецифичнстима њеног психо-емоционалног стања. 

Након измештања из примаарне породице услови живота су се нормализовали,хигијенске 

навике побољшале што је спонтано утицало и на то да дете интензивније буде укључено у 

вршњачку групу у оквиру одељења што је она јако лепо прихватила. Дружи се са децом на 

одмору, укључује се у групне задатке на часу,ишла је и на екскурзију.  

Напомена:У ЈУНУ 2019.године ДОСТАВЉЕНА ЈЕ И САГЛАСНОСТ ОД СТРАНЕ 

ЗАКОНСКОГ СТАРАТЕЉА ЗА ИЗРАДУ ИОП-а 2 ЗА УЧЕНИЦУ МАЈУ ОСМАНИ-

за наредни разред. 

13. АНАСТАСИЈА БАХТИРИ ( ТРЕЋЕ/ЧЕТИРИ) 

 

ПОДРШКА У НАСТАВИ: 

- Подршка у изради унапред припремљених задатака 

- Писање и читање ћириличних слова  

- Рачунске операције до 1000 ( потписивањем) 

- Разумевање прочитаног текста 
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- Помоћ у учењу и усвајању градива трећег разреда 

Ученица може самостално да сабира/одузима до 1000; Уз додатну образовну подршку и 

праћење има простора  за велики образовни напредак. Чита текстове( спорије, слово по 

слово) , али са разумевањем ,може да преприча прочитано. 

 

НАПОМЕНА: потребно је радити са породицом о разимевању значаја образовања , 

апосебно оредовности  похађања наставе и континуитету у развоју и учењу код деце у том 

узрасном добу. Након дужег одсуства, подтигнути резултати се изгубе јер ученица код 

куће нема подстицајну средину за учење,родитењи немају капацитета да пруже подршку у 

учењу тако да нису ни укључени у образовање деце. 

14. МУХАМЕД БЕГАНАЈ (ТРЕЋЕ/ЧЕТИРИ) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ 

- Подршка у изради унапред припремљених задатака 

- Писање и читање ћириличних слова  

- Рачунске операције до 1000 ( потписивањем) 

- Разумевање прочитаног текста 

- Помоћ у учењу и усвајању градива трећег разреда 

Ученик самостално може да сабира/одузима до 1000 уз потписивање. Чита текстове, 

разуме и може да преприча прочитано. Уз додатну подршку има простора а образовни 

напредак.  

НАПОМЕНА:ПОТРЕБНО ЈЕ РАДИТИ НА ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ И ОСНАЖИВАЊУ 

РОДИТЕЉСКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРУЖАЊЕ АДЕКВАТНЕ ПДРШКЕ ДЕЦИ У 

ОБРАЗОВАЊУ. 

 

15. ЕЛВИРА БЕГАНАЈ ( ЧЕТВРТИ/ ЧЕТИРИ) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ 

- Подршка у изради унапред припремљених задатака 

- Писање и читање ћириличних слова  

- Рачунске операције до 1000 ( потписивањем) 

- Разумевање прочитаног текста 

НАПОМЕНА:ПОТРЕБНО ЈЕ РАДИТИ НА ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ И ОСНАЖИВАЊУ 

РОДИТЕЉСКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРУЖАЊЕ АДЕКВАТНЕ ПДРШКЕ ДЕЦИ У 

ОБРАЗОВАЊУ. 

16. САФЕТ ТАКОВИ ( ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ТРМБАС- ЧЕТВРТИ РАЗРЕД) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ 

- Подршка у изради унапред припремљених задатака 

- Писање и читање ћириличних слова  

- Рачунске операције до 1000 ( потписивањем) 

- Разумевање прочитаног текста 
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НАПОМЕНА: 

Обзиром на околности , досадашње праћење породице неопходно је израдити план 

подршке који ће укључивати континуирано евидентирање похађања наставе , 

континуирану сарадњу са породицом зарад постизања веће редовности и отклањања 

ризуика од осипања. 

ПОТРЕБНО УКЉУЧИТИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ОСИПАЊА ИЗ ОБРАЗОВНОГ 

СИСТЕМА И ПОЈАЧАТИ САРАДЊУ СА РЕЛЕВАНТНИМ УСТАНОВАМА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ( ПРЕДУЗЕТИ ОДГОВАРАЈУЋЕ КОРАКЕ И МЕРЕ У 

СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ У СЛУЧАЈУ РЕАЛНЕ МОГУЋНОСТИ „ИСПАДАЊА“ 

УЧЕНИКА ИЗ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА. 

УЧЕНИЦИ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 
 

17. КРИСТИНА БАХТИРИ ( ПЕТИ/ЈЕДАН) 

ПОДРШКА У НАСТАВИ 

- Развијање технике читања 

- Писање по диктату 

- Разумевање прочитаног 

- Обрада текстова из разчичитих области ивота  

- РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  

ЗАПАЖАЊЕ: Ученица нема самоиницијативост и мора се инсистирати на континуираном 

раду јер је примећено да постигнути резултати у образавном постигнућу слабе услед 

дисконтинуитета у раду ( логопед/педагошки асистент). 

НАПОМЕНА: Важно: радити на подизању свести о значају образовања и превентивном 

деловању на ризик од раног брака ( иако је породица коректна за сарадњу, примећено је да 

има другачији приступ у вези образовања синова, који су старији, у односу на ћерку). 

Потребно је више укључити породицу, а особито мајку, у образовни процес и све 

активности везане за учење и праћење постигнуча детета.  

НЕОПХОДНО ЈЕ ПОЈАЧАТИ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИ У САВЛАДАВАЊУ ТЕХНИКА 

ЧИТАЊА КАО ПРИОРИТЕТНОЈ ОБЛАСТИ КАКО БИ СЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

ПОДРШКА МОГЛА ПРОШИРИТИ И НА ОСТАЛЕ ОБРАЗОВНЕ ОБЛАСТИ. 

 

18. САМИР ТАКОВИ ( ПЕТИ/ДВА) 

ВРСТА ПОДРШКЕ  

- Подстицање веће редовности у настави ученику/породици 

Највећи проблем је нередовност похађања наставе услед чега је ученик био неоцењен 

из већине предмета скоро до самог краја школске године ( више од 500 изостанака). 

Сарадња са породицом је успостављена али се показала као неадеватна и 

несврсисходна ( неподстичућа за ученике). Није дошло до побољшања стања све до 

самог краја школске године. Обављено више разговора са родитељима и ученицима од 

стране педагоког асистента/ разредног старешине и психолога благовремено, у току 

школске године. 
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НАПОМЕНА: У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ЈЕ ПОТРЕБО УКЉУЧИТИ СОЦИЈАЛНУ 

СЛУЖБУ КАКО БИ ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ БИЛЕ У НАЈБОЉЕМ ИНТЕРЕСУ ЗА 

ДЕТЕ И ЊЕГОВ ОБРАЗОВНИ СТАТУС. 

ИЗРАДИТИ ПЛАН ПОЈАЧАНЕ ПОДРШКЕ УСЛЕД ПОСТОЈАЊА РИЗИКА 

ОСИПАЊА УЧЕНИКА ИЗ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА.. 

РОДИТЕЉИ ИНФОРМИСАНИ И ДЕТАЉНО УПУЋЕНИ У СИТУАЦИЈУ ( службене 

белешке);  

 

 

19. СЕБАСТИЈАН БАХТИРИ (СЕДМИ/ЈЕДАН) 

ВРСТА ПОДРШКЕ 

- Подршка ученику у учењу/савладавању градива за седми разред 

- Подстицање за већу одговорност за школске обавезе 

- Усвајање правила понашања и и подршка за изградњу вештина за решавање 

конфликата у разреду  

С учеником се радило повремено, у складу са потребама и на препоруку разредног 

старешине/предметних наставникакако би ученик поправио оцену или како би се решила 

нека тренутна проблематична ситуација, углавном везана за дисциплину ученика. 

Потребна му је интензивнија подршка у читању/разумевању прочитаног јер због 

немогућства да разуме прочитано не може да прати градиово и да усваја задато.  

Успостављена је одлична сарадња са разредним старешином по питању регулисања 

дисциплине, а у ксладу са тим се радило на интензивирању сарадње са породицом ученика 

и већем укључивању оца и васпитање детета. За сада је  обављено више разговора са 

мајком ученика приликом посете породици. Потребно је обезбедити већу укљученост оца 

у образовни процес, углавном ради регулисања дисциплине. 

НАПОМЕНА: У ОСМОМ РАЗРЕДУ РАДИЋЕ СЕ СПЕЦИФИЧНИ ТРАНЗИЦИОНИ 

ПЛАН  ( стручна служба, разредни старешина, педагошки асистент, предметни 

наставници) .Ученик упућен на поправни испит из два предмета: 

- ЕНГЛЕСКИГ ЈЕЗИКА 

- ГЕОГРАФИЈЕ 

20.САМИЈА ТАКОВИ (СЕДМИ/ДВА) 

- ВРСТА ПОДРШКЕ:  

Подстицање веће редовности у настави ученику/породици 

 

Највећи проблем је нередовност похађања наставе услед чега је ученик био неоцењен 

из већине предмета скоро до самог краја школске године ( више од 500 изостанака). 

Сарадња са породицом је успостављена али се показала као неадеватна и 

несврсисходна ( неподстичућа за ученике). Није дошло до побољшања стања све до 

самог краја школске године. Обављено више разговора са родитељима и ученицима од 

стране педагоког асистента/ разредног старешине и психолога благовремено, у току 

школске године. 
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НАПОМЕНА: У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ЈЕ ПОТРЕБО УКЉУЧИТИ СОЦИЈАЛНУ 

СЛУЖБУ КАКО БИ ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ БИЛЕ У НАЈБОЉЕМ ИНТЕРЕСУ ЗА 

ДЕТЕ И ЊЕГОВ ОБРАЗОВНИ СТАТУС. 

ИЗРАДИТИ ПЛАН ПОЈАЧАНЕ ПОДРШКЕ УСЛЕД ПОСТОЈАЊА РИЗИКА 

ОСИПАЊА УЧЕНИКА ИЗ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА.. 

РОДИТЕЉИ ИНФОРМИСАНИ И ДЕТАЉНО УПУЋЕНИ У СИТУАЦИЈУ ( службене 

белешке);  

 

 

ГРУПА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА и то: 

20. ЕЛВИС БАХТИРИ ( ОСМИ/ТРИ) 

21. КРИСТИНА НЕДЕЉКОВИЋ ( ОСМИ/ПЕТ) 

22. НАДЕЖДА ДЕНИЋ (ОСМИ/ДВА) 

23. СЕЛМИНА ХАСАНИ(ОСМИ/ДВА) 

24. ДАНИЈЕЛ ТРАЈКОВИЋ (ОСМИ/ДВА) 

 

ВРСТА ПОДРШКЕ: 

Подрша ученицима прилоком професионалне оријетнтације, остваривања права на 

афирмативне мере приликом уписа у средњу школу ; Сарадња са координатором за упис 

Мирјаном Петровић и разредним старешинама у вези свих законских процедура везаних 

за упис деце по посебним условима ( афирмативно). 

З ученика Данијела Трајковића:  

Допунска настава из Енглеског језика у периоду 28.мај 2019/ 10.јун 2019.године како би 

поправио јединицу. 

 

 

КОМПОНЕНТА 2  

САРАДЊА СА  ПОРОДИЦОМ 
У периоду од 01.марта до 14.јуна педагошки асистент је остварио интензивну сарадњу, у 

складу са потребама и препорукама наставника/разредних старешина/учитеља/ стручне 

службе  са породицама следећих ученика: 

 Алмедине и Анастасије Бахтири 

 Себастијана и Роберта Бахтирија 

 Елвиса и Кристине Бахтири 

 Едине, Мухамеда и Елвире Беганај 

 Маје, Данијела и Лазара Османија 

 Бурхана, Сафета, Самира и Самије Такови 
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КОМПОНЕНТА 2  

САРАДЊА СА  ПОРОДИЦОМ 
У периоду од 01.марта до 14.јуна педагошки асистент је остварио интензивну сарадњу, у 

складу са потребама и препорукама наставника/разредних старешина/учитеља/ стручне 

службе  са породицама следећих ученика: 

 Алмедине и Анастасије Бахтири 

 Себастијана и Роберта Бахтирија 

 Елвиса и Кристине Бахтири 

 Едине, Мухамеда и Елвире Беганај 

 Маје, Данијела и Лазара Османија 

 Бурхана, Сафета, Самира и Самије Такови 

ПОРОДИЦА БАХТИРИ 

Отац: Бахтири Ведат  

Мајка: Радовановић Јелена 

 Број деце у породици: 3 

 

Социјално економски статус: Родитељи незапослени; породица живи од социјалне помоћи и 

повремених/сезонских послова оца; Стамбени услови -изузетно лоши ( стан је недавно 

поплављен; влага; хигијенски услови веома лоши). Родитељи немају развијене родитељске 

компетенције и нису  значајно мотивисани за образовање деце ( мајка неписмена). 

Деца су често болесна ( упала плућа, бронхитис) 

 

Дете није похађало ППП ( ученица првог разреда), као и дете које се сада уписује у први 

разред које такође није било редовно у ППП. Без обзира на околности, омогућили смо детету 

да буде тестирано и приступили упису у складу са важећим законским регулативама. 

Породици су пружене све релевантне информације у вези уписа. 

 

Деца немају континуитет у похађању наставе услед чега и долази до слабијих образовних 

постигнућа. Често су болесни због лоших услова живота. Примећена вашљивост код старије 

деце, на шта је указано породици од стране педагошког асистента. Отварена добра сарадња са 

породицом, али је неопходно радити на подизању свести родитеља о важности образовања као 

и развијању родитељских компетенција ,оснаживању породице за узимање активне улоге у 

образовању деце. 

 

Породица посећена  укупно  5 пута у наведеном периоду. 

 

Разлози посете: 

 Деца нису долазила у школу две недеље. Родитељи нису долазили да оправдају у 

законском року. ( март 2019.године) 

 Информисање   мајке да је примећена вашљивост код деце  ( април 2019.године) 

  Деца  након завршеног распуста нису на време кренула у школу, због традиционалног 

прослављања Ђурђевдана ( неколико дана) 

 Разговор са родитељима у вези регулисања изостанака деце услед болести/посета 

лекару/прибављање лекарског оправдања ( мај 2019.године) 
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 Посета породици ради уписа детета у први разред ( потребна документација, тестирање ) 

(јун 2019.године) 

 

 

ПОРОДИЦА БАХТИРИ  

Отац: 

Мајка: Сали Али Светлана 

Број деце у породици: 3 

 

Социјално економски статус: Родитељи немају сталан извор прихода; Корисници су социјалне 

помоћи; Мајка показује одговорност али нема довољно јак ауторитет код старијег сина  

( Себастијана Бахтирија), што значи да је неопходно да отац узме активније учешће у 

образовању деце. Због посла, комуникација школе ( разредног старешине/педагошког 

асистента) се углавном своди на комуникацију са мајком. 

 

Деца редовно похађају наставу, али је примећено да млађе дете има здравствене проблеме 

( стално). Хигијена би могла бити боља, што је мајци предочено више пута. 

 

Породица посећена  укупно  3 пута у наведеном периоду. 

Разлози посете: 

 Упознавање породице ( родитеља) са  проблемима  у вези дисциплине код старијег детета 

( Себастијана ); Педагошки асистент посетио породицу на захтев разредног старешине, 

након чега је остварена боља комуникација са породицом и постигнути су извесни 

резултати по питању дисциплине ( април 2019:године)  

 Разговор са породицом у вези негативних оцена и договора термина за одржавање 

допунске наставе из хемије како би ученик поправио слабу оцену ( април 2019.године) 

 Информисање о образовним постигнућима млађег детета ( писање, читање), као и 

договор око подизања пажње у вези са хигијеном деце ( мај 2019.године) 

 
 ПОРОДИЦА БАХТИРИ 

 Отац: Решат Бахтири 

 Мајка: Ајвази Нермина 

 Број деце у породици: 5  

  

 Социјално економски статус: Родитељи немају сталан извор прихода/повремени послови; 

Корисници су социјалне помоћи; Мајка показује одговорност  за школовање деце. Отац ради као 

улични перач стакала, од чега и издржава породицу. 

 Деца редовно похађају наставу, одговорни су и имају веома коректну сарадњу са разредним 

старешинама.  

 Кристина Бахтири има третман логопеда обзиром да још није савладала читање на чему је у 

протеклом периоду интензивно рађено са њом.  
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Породица посећена  укупно  3 пута у наведеном периоду. 

Разлози посете: 

 

 Упознавање породице ( родитеља) са  могућностима коришћења 

афирмативних мера за упис у средњу школу за старијег сина који завршава 

осми разред, као и са активностима у оквиру ОКЗ „Романипена“ – 

припремне наставе за српски и математику; Информативне радионице – 

дефицитарна занимања и могућности школовања и будућег запослења ( 

април2019.године)  

 Информисање породице о постигнућима детета ( Кристине Бахтири) и 

договори термина допунске наставе ( април 2019.године) 

 Прикупљање документације за оставривање права на афирмативне мере 

приликом уписа у средњу школе за Елвиса Бахтирија ( мај 2019.године) 

 

 

ПОРОДИЦА НИКОЛИЋ/ОСМАНИ 

ОТАЦ: Томислав Николић 

МАЈКА: Фарија Османи 

Број деце у породици: 4 ; деце измештене у хранитељску породицу -2 

 

ПОРОДИЦА ЛИШЕНА РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА ( Новембар 2018.године). 

ДЕЦИ ДОДЕЉЕН ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК/СТАРАТЕЉ ИЗ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД -АЛЕКСАНДАР  МАРКОВИЋ. ДЕЦА ИЗМЕШТЕНА ИЗ 

ПРИМАРНЕ ПОРОДИЦЕ 14. МАРТА 2019.ГОДИНЕ, НАКОН ЧЕГА ЈЕ 

ОСТВАРЕН КОНТАКТ СА ХРАНИТЕЉСКОМ ПОРОДИЦОМ МАЈЕ 

ОСМАНИ, А У МАЈУ 2019.ГОДИНЕ И СА ХРАНИТЕЉСКОМ ПОРОДИЦОМ 

ДАНИЈЕЛА И ЛАЗАРА ОСМАНИЈА. 

 

Породица посећена укупно 4 пута , до тренутка измештања деце у хранитељске 

породице и то  ради: 

 Упознавања родитеља са нерегулисаним изостанцима старијег детета 

Данијела Османија  који нису регулисани у закнском року ( више од 300 

изостанака) 

 Упознавање родитења са процедурама израде и сагласности везане за 

ИОП 1 за ученицу Мају Османи, као и предлог психолога из стручне 

службе школе да се за ученицу изради и усвоји ИОП2 

 Сарадња са породицом и Центром за социјални рад у вези регулисања 

статуса ученика Лазара Османија који је услед тога што је напунио 15 

година изгубио обавезу школовања. Како услед „законског вакума“ у 

погледу старатељства  захтев за наставак школовања није поднет школи 

породици је било важно указати на ту могућност и покренути поступак 

наставка школовања 

 Утврђивање неадеватних услова за живот деце обзиром да је педагошком 

асистенту од стране учитељице указано на изузетно лоше психо-

социјално и емотивно стање детета због чега се сумњало на 

занемаривање ( трајно) ,али и неки вид злостављана од стране породице 
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Након последње посете породице, контактиран је Центар за социјални рад како 

би се прикупиле релевантне информације о деци, односно условима живота 

деце у породици. Убрзо после тога, деца су измештена у хранитељске породице. 

Међутим, након спровођења процедуре измештање школа је ступила у контакт 

са хранитељском породицом Маје Османи, након чега је она наставила редовно 

школовање. Интензивиран је контакт и сарадња са породицом ради 

обезбеђивања безбедности и одговарајућих услова за наставак школовања 

детета. 

Међутим, Османи Данијел се и након дужег периода нији појављивао у школи. 

Изостанци су стајали нерегулисани иако је у више наврата школа покушала или 

ступила у контак са законским заступником деце.  

Ученик Османи Данијел наставио је редовно школовање тек након месец дана 

након измештања из породице. Од тада је редован у настави и препорука је да 

школовање наредне школске године школовање настави у оквиру 

Функционалног образовања одраслих -ФООО. 

Педагошки асистент посредовао и остварио интензивну сарадњу са обе 

породице. 

 

 

ПОРОДИЦА ТАКОВИ 

Отац: 

Мајка:Софија Такови 

Број деце у породици: 6 , једно дете у иностранству 

  

Породица нема стална примања, мајка је укључена у трговину ( нелегално) што 

осим социјалне помоћи представља једини извор прихода у породици. Услови 

живота су добри, хигијенски услови добри, породица је корисник социјалног 

стана ( избегла и расељена лица – измештена из Колективног центра Трмбас). 

Породица у наведеном периоду посећена 10 пута и то ради: 

 Нередевног похађања наставе старије деце која иду у матичну школу ( 

март 2019; април 2019.године; мај 2019.године; ) 

 Информисање родитеља о могућим последицама услед нередевног 

похађања наставе Самира Таковија и Самије Таковија ( 5. и 7. разред) 

 Регулисања статуса ученице Шехерезаде Такови која је напустила 

Основну школу у седмом разреду и од тада није наставила школовање. 

Инормација коју школа има је да се дете налази у иностранству и да неће 

наставити редовно школовање у Србији. Школа је упутила тужбу на 

основу закона који прописује основношколско образовање као обавезно ( 

мај 2019/јун 2019) 

 Посредовање при упису најмлађег детета у први разред основне школе ( 

јун 2019) 

 Позивање родитеља на разговоре са разредним старешинама ради 

регулисања изостанака ( април2019; мај 2019) 

 Договор са родитељима око термина за одржавање допунске наставе ( 

април 2019.године) 

 

 

КОМПОНЕНТА 3 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ 

ДРУШТВА 
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У наведеном периоду ,што је и планирано у оквиру делатности рада педагашког 

асистента, оставрена  је сарадња са ЈЛС – ГУ Града Крагујевца, одосно са 

Координатором за ромска питања и то: 

 ПРВИ САСТАНАК : дана 25.јануара 2019. године одржан је састанак 

са свим педагошким асистентима у граду Крагујевцу у канцеларији 

ромског координатора 

ТЕМА: Упознавање са радом нових педагошких асистената у Крагујевцу 

 

 ДРУГИ САСТАНАК – 55.РЕДОВНА СЕДНИЦА МОБИЛНОГ ТИМА 

ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА одржан у насељу БРЕСНИЦА 

ТЕМА: Сарадња са ромком заједницом / породицама чија су деца ученици 

ОШ „Вук Стефановић Караџић“ и „ Ђура Јакшић“ . Том прилоком 

посећене су следеће породице: 

□ Бахтири Анастасије и Алмедине 

□ Бахтири Роберта и Себастијана 

□ Бахтири Елвиса и Кристине 

□ Османи Маје и Данијела 

□ Такови  Шехерезаде, Самије, Самира, Бурхана и Сафета 

□ Беганај Мухамеда, Елвире и Едине 

 

 

 САСТАНАК СА ГУ КРАГУЈЕВАЦ И ЕКУМЕНСКО 

ХУМАНИТАРНОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ИЗ НОВОГ САДА 

Поводом учешћа педагошких асистената у радним телима која ће бити 

формирана у оквиру почетне фазе пројекта „Социјална инклузија Рома и 

других осетљивих група у Србији 2019-2021“ у оквиру компоненте 

образовање као једног од три проритета за унапређење живота ромске 

националне мањине (уз становање и правну помоћ) који је подржала 

швајцарска организација ХЕКС/ЕПЕР а чији је носилац Град Крагујевац. 
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САРАДЊА СА ЦИВИЛНИМ СЕКТОРОМ 

 Састанак у просторијама ОКЗ „Романипен“ у оквиру пројекта Центри за 

развој ромске заједнице  са породицама ромских ученика у вези 

информисања родитеља/деце о могућностима остваривања рава на 

афирмативне мере приликом уписа у средње школе ( април 2019.године) 

 Светски дан Рома организован од стране ГУ Града Крагујевца 

 Семинар „ Медин дан „ – обезбеђивање подршке ромским родитељима из 

нестимулативних средина за пружање подршке деци раног узраста, 

односно развијање родитељских компетенција за укључивање читања / 

сликовница/књига за децу у редовне дневне активности  ( април 

2019.године) 

 Трибина „ Упис деце у први разред и ППП“ којој су присуствовали 

припадници ромске заједнице као и представници Предшколских установа, 

Дома здравља, Патронаже, Превентивног центра, ЈЛС, Центра за социјални 

рад, Националне службе за запошљавање. ( мај 2019.године) 

 Одржавање припремне наставе за ученике 8.разреда из математике и 

српског језика ( наставу држали Радојко Дамњановић- професор 

математике; Јасмина Дамњановић-Професор српског језика и 

кљижевности) у периоду мај-јун 2019.године 

 

НАСТАВУ ПОХАЂАЛИ: 

1. Кристина Недељковић 

2. Елвис Бахтири 

3. Надежда Денић 

 Сарадња са Немачком организацијом за међународну сарадњу-

ГИЗ,Средњом стручном школом и  Асоцијацијом педагошких асистената 

Србије у вези учешћа наше школе на манифестацији Отворена врата 

поводом Светског дана девојчица у Средњој стручној школи ( 

Политехничка) како би се девојчицама које су осми разред промовисала 
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занимања и образовни профили који су према анализи НСЗ  дефицитарни а 

нису типични за девојчице. ( април 2019.) 

ПРИСУСТВОВАЛЕ: 

1. Ана Костадиновић 8/2 

2. Јована Мијочић 8/2 

3. Надежда Денић 8/2 

4. Станика Васиљевић 8/2 

5. Кристина Вилотијевић 8/2 

 

       
 

 

 Сарадња са ОКЗ „Романипен“-ом, ГИЗ-ом и Средњом стручном школом- 

Дан отворених врата, професионална оријентација, информисање 

ученика о предностима и условима уписа на одређене образовне профиле  

УКУПНО ПРИСУСТВОВАЛО 15 УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА из ОШ 

„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“. 
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IV КОМПОНЕНТА 

САРАДЊА СА СТРУЧНОМ СЛУЖБОМ ШКОЛЕ И НАСТАВНИМ 

КАДРОМ 

 

 Конкретне активности: 

□ Упознавање са ученицима односно образовним потребама ученика на 

почетку ангажовања педагошког асистента  

( заменица директора- Катарина Недић; Педагог-Јасмина Цветић) 

□ Израда ИОП-а 1 за ученицу Мају Османи ( Психолог- Мирјана 

Милосављевић; Учитељица Сузана Сунајко-Јовић) 

□ Планирање/реализација и праћење рада ( додатна образовна подршка, 

индивидуализација, ИОП) и постигнућа ученика ( учитељица Љиљана 

Милић; Учитељица Светлана Милановић; Учитељица Слађана 

Ђукановић; Учитељица-Ирена Ђорђевић; Учитељица Јелена Рафаиловић; 

Учитељица- Сузана Ђорђевић; Гордана Видовић- наставница Енглеског 

језика) 

□ Планирања/реализација/праћење рада и постигнућа ученика; Праћење 

образовних  потреба и реаговање у случајевима препозантог ризика у 

оквиру образовног система ( Никола Ненковић разредни старешина; 

Зорица Петровић-разредни старешина; Александра Дачић- разредни 

старешина; Радмила Шиљковић -разредни старешина) 

□ Спровођење и праћење ИОП-а / индивидуализације односно 

прилагођавања наставног процеса ( Психолог Мирјана Милосављевић; 

Педагог Јасмина Цветић) 

□ Планирање/ спровођење и праћење образовних потреба за одређене 

ученике који поред прилагођавања наставе имају и третмане 

дефектолога/логопеда  

□ Сарадња са координатором за упис у средње школе Мирјаном Петровић 

и са разредним старешинама ( Иван Станојевић, Зорица Ђорђевић, 

Катарина Недић) у вези са афирмативним мерама за упис ученика у 

средње школе  

У наредном периоду планирано је : 
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- Пружање образовне подршке ученицима млађих и старијих разреда према 

утврђеном распореду активности у датом интезитету  

- Праћење редовности похађања наставе и образовних постигнућа ученика  

- Континуирана сарадња са наставницима/ учитељицама ради планирања 

активности везаних за пружање подршке ученицима ( као и са стручном 

службом школе за ученике који имају одређене 

дефектолошке/логопедске/педагошке третмане) 

- Појачана сарадња са породицама и установама ( по потреби) како би се 

регулисао одређени статус ученика и нередовност похађања наставе, као и 

ради прибављања неопходне документације за оставривање права ученика 

на мере афирмативног уписа  

- Сарадња са локалним НВО ради пружања неопходних информација 

родитељима и ученицима о могућностима коришћења афирмативних мера 

приликом уписа у средњу школу 

- Сарадња са средњим школама ради пружања релевантних информација о 

одређеним образовним профилима 

- Сарадња са Канцеларијом за инклузију Рома ради планирања додатних 

активости, за наредну школску годину, везаних за интеграцијулокалне  

ромске заједнице из које долазе већина ученика са којима ПА ради ( 

пројектно планирање, аплицирање за средства ЈЛС) 

- Сарадња са колегама, педагошким асистентима, који су ангажовани у 

другим основним школама у граду Крагујевцу ради размене искустава и 

унапређивању рада, као и са струковним удружењем Асоцијацијом 

педагошких асистената Србије  

- Сарадња са локалном заједницом, удружењима и установа ради планирања 

додатних активности са ученицима који имају слабија образовна постигнућа 

и долазе из социјано нестимулатвних средина у току летњег распуста  

- Развијање пројектних идеја које подржавају и подстичу интеркултурално 

образовање и провишу важност образовне инклузије  

 

 

СЛАЂАНА МИЛАДИНОВИЋ 

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ 

 

Извештај о педагошко-инструктивном надзору 2018/2019. године 

 
 

 

У септембру месецу педагог школе извршила је преглед глобалних планова рада 

(до 15 септембра). Током школске године помоћници директора пратили су 

реализацију редовне, изборне, додатне и допунске наставе наставе и слободних 

активности. У мају и у јуну  месецу посећени су сви  часови угледне наставе. 

Преглед Дневника васпитно образовног рада извршен је на почетку године , на 

крају првог полугодишта, у априлу , јуну и августу.  

 

У фебруару месецу направљен је план обиласка редовне наставе.Педагошко 

инструктивни надзор у области Настава и учење  обављен је у периоду  март- 
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април током другог полугодишта школске 2018/19.   Укупан број посећених 

часова је 15.  Седам часова у разредној настави и осам часова у предметној 

настави .  У свекупној анализи часова (свих 15 )  оствареност свих пет 

индикатора је на нивоу 3-  стандарди су остварени у већој мери . Методологија 

процене стандарда  узета је на основу  Правилника о вредновању квалитета рада 

установе“ Сл Гласник РС бр 10/2019.   Највећи број наставника најбоље 

резултате постиже у оквиру првог стандарда 2.1. -Наставник ефикасно управља 

процесом учења на часу часом - а најлошије на нивоу 2.4. - Поступци 

вредновања су у функцији даљег учења. 

У оквиру стандрада 2.1. Наставник ефикасно управља часом – на часовима су у 

великој мери присутни индикатори : Ученик разуме објашњења, упутства и 

кључне појмове, Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа 

користећи различите методе (облике рада, технике, поступке…), односно 

спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са специфичним 

захтевима радног процеса, Наставник поступно поставља 

питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености, Наставник усмерава 

интеракциjу међу ученицима тако да jе она у функциjи учења (користи питања, 

идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење, ) Наставник 

функционално користи постоjећа наставна средства и ученицима доступне 

изворе знања. 

 Показатељ Ученику су јасни циљеви часа исходи учења и зашто то што је 

планирано треба да научи наставници  присутан је у мањој мери.  

У оквиру стандрада 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовним 

потребама ученика наставници у великој мери остварују све индикаторе: 

Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика,Наставник 

прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

сваког ученика, Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са 

његовим образовним и васпитним потребама,  Ученици којима је потребна 

додатна подршка учествују у заједничким активностима којима се подстиче 

њихов напредак и интеракција са другим ученицима, Наставник прилагођава 

темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика. 

У одељењима које похађају ученици који наставу прате по ИОПу или плану 

индивидуализације Сви Наставници примењују специфичне 

задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана индивидуализације и 

индикатор је присутан у потпуности. 

У оквиру стандарда  2.3 Ученици стичу знања, усвајају вредности , развијају 

вештине и компетенције на часу, индикатори: Активности/радови ученика 

показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и 

образложе како су дошли до решења, Ученик примењује повратну информацију 

да реши задатак/унапреди учење присутни су у потпуности. У великој мери 

присутни су индикатори  : Ученик повезује предмет учења са претходно 

наученим у различитим областима, професионалном праксом и свакодневним 

животом,и  Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна 

решења, присутни су у великој мери на часовима. 

Индикатор Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, 

одговоре и решења присутан је малој мери. 

У оквиру стандарда 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења у 

великој мери су присутни индикатори Наставник формативно и сумативно 

оцењује у складу са прописима, укључујући и оцењивање оног што су 
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ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњој 

стручној школи) и Ученику су јасни критеријуми вредновања. 

 У мањој мери мери присутни су индикатори  Наставник даје потпуну и 

разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, укључујући 

и јасне препоруке о наредним корацима, Ученик поставља себи циљеве у 

учењу,Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих 

ученика. 

У оквиру стандарда 2.5. Сваки ученик има прилику да буде  успешан на 

посећеним  часовима су  у великој мери остварени следећи индикатори:  

Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно 

уважавају, наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на 

међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава 

дисциплину у складу са договореним правилима.,Наставник користи 

разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове 

различитости и претходна постигнућа,  Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење мишљења, Наставник показује поверење 

у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха. 

 

У мањој мери на часовима ученик има могућност избора у вези са начином 

обраде теме, обликом рада или материјала. 

 

У наредној школској години неопходно је радити  на остваривању 

индикатора 2.1.1. ,2.3.3.,2.4.3.,2.4.4.,2.5.4., као и на целокупном стандaраду 

2.4. Такође важно је подстицати  планирање и припремање пројектне 

наставе тако да она буде део часова у редовној настави и да буде видљива.  

      

 

                                       Мирјана 

Милосaвљевић 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                     

 

                             ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ   

                                          КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

   Ове школске године у нашој школи почео је са радом Тим за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва. 
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Чланови ширег тима су сви учитељи првог разреда, наставници који предају 

петом разреду, стручни сарадници и представници пројекта интегративна 

настава. 

Ради ефикасности , тим ће се чешће састајати у ужем саставу, ради даљег 

планирања , операционализације плана и реализације планираних активности. 

Чланови ужег тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 

Марија Вукојевић-координатор  

Гордана Николић 

Ирена Ђорђевић 

Весна Димитријевић 

Драга Кесић 

Јасмина Цветић 

Тим ће се у свом раду оријентисао на организовање наставних и ваннаставних 

активности које  подстицичу развој међупредметних компетенција и 

предузетништва код ученика, подстицање наставника да сами организују такве 

активности и на сарадњу са другим тимовима како би се развој међупредметних 

компетенција имплементирао и у постојеће активности Школе. 

На седници Наставничког већа , одржаној 15.11.2018. године , Марија 

Вукојевић, као координатор Тима , упознала је чланове Већа о основним 

задацима и планом Тима. 

Весна Димитријевић је одржала презентацију са темом “ Међупредметне 

кометенције” , како би се сви чланови Већа боље упознали са појмом , значењем 

и значајем оријентисања наставе ка развоју компетенција. Након презентације , 

отворена је и дискусија на којој су постављана питања и изношени ставови 

наставника. Предложено је да се , ако буде могућности , организује и семинар за 

наставнике који нису имали прилике да се ближе упознају са овим појмовима. 

Педагог Школе , Јасмина Цветић, је дала препоруку да се приликом 

организовања часова обрати пажња на развој компетенција и да се то 

евидентира у припреми за час приликом уношења дидактичко - методичких 

података о часу. 

 

 

У периоду од 08.11-04.12.2018. године одржано је 10 радионица за 

ученике 5. И 6. разреда, којима је присуствовало 233 ученика.Радионице је 

организовала и држала Јасмина Цветић. 

 

 

 

Деца су показала велико интересовање у реализацији радионица и жељу 

да примене савете које су добили.  

У суботу, 22. децембра 2018. године у нашој школи је одржан 

традиционални ''Новогодишњи вашарчић''. У организацији и реализацији 

учествовало је преко 560 ученика и 44 наставник у 28 продајних поставки. Циљ 

нам је био промоција дечијег стваралаштва, предузетништва као и рад на 

унапређивању сарадње са родитељимаи развоју међупредметних компатенција. 

''Новогодишњи вашарчић'' је, уједно, део активности у оквиру одрживости 

пројекта ''Предузетничка педагогија – предузетна деца''.( Извештај у прилогу) 
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              Дана, 27.12.2018.  Гордана Николић је одржала предавање- презентацију е-

уџбеника Издавачке куће “Клет”- Нови Логос..Присутни учитељи су 

информисани о Пројекту” 2000 дигиталних учионица” и о начину приступања 

Порталу- е-учионица.( Извештај у прилогу) 

Планирано предавање или час интегративне наставе  усмерен на развој 

међупредметних компетенција , на тему “ Здрава храна” који ће реализовати 

Ирена Ђорђевић у сарадњи са Маријом Вукојевић одложен је за друго 

полугодиште.  

Планиране акгтивности су урађене у оквиру пројекта Здраво тело – хумано 

срце       
     Реализација пројекта је започета  28. марта активностима за ученике старијих 

разреда.Учешће у овим активностима су узели сви ученици од петог до осмог 

разреда у обе смене, као и њихове разредне старешине. 

Активност 1    предавање и разговор професионалног спортисте, европског 

првака у боди билдингу Горана Илића о начинима правилне исхране, 

адекватном уношењу угљених хидрата, протеина, минерала...састављање 

дневног јеловника... 

Активност 2...Спортски радник( из редова родитеља) говори о значају фиѕичке 

активности, колико и какве физичке активности недељно треба упражњавати и 

демонстрациј аадекватних вежби и једног просечног тренинга за њихов узраст. 

Пројекат је настављен сутрадан активностима за ученике млађих разреда. Сви 

ученици од првог до четвртог разреда као и њихове учитељице су активно 

учествовали у реализацији ових активности.  

Активност 1 за ученике млађих разреда је започета решавањем  ппт асоцијације  

чије је коначно решење било *Здрава храна* , а настављена је предавањем и 

презентацијом нутриционисте и саветника за здраву исхрану Виолете Лазаревић  

о правилној и здравој  исхрани, о томе шта од намирница  и у којој количини 

треба уносити, шта не би требало јести, шта су то прерађени шећери, шта је 

здрав слаткиш, које намирнице нам дају енергију...шта је неправилна исхрана и 

које су последице неправилне исхране, шта су то гојазност и дијабетес... 

Презентација је била интерактивна тј. имало је и питања за ученике на која су 

они радо одговарали и давали образложења својих одговора. 
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Активност 2 ... Након тога су чланови организације Спортом против дијабетеса 

детаљније упознали  ученике са   овом  болешћу и  начинима  њене превенције, 

говорили су  и о значају спорта и физичке активности за правилан раст , развој и 

здрав живот. Након тога, на теренима у школском дворишту,  тренери ове 

организације реализовали су различите видове физичких активности за ове 

ученике.  

 

Ученици су у току наредне седмице  са разредним старешинама и појединим 

предметним наставницима реализовали одговарајуће унапред планиране 

активности које су у складу са узрасним могућностима ученика.  

Ученици и учитељи 1.разреда су прикупљали слике и фотографије здравих и 

нездравих намирница(воћа, поврћа, производа од житарица, меса, слаткиша, 

хамбургера, сокова, воде...) и израђивали паное. 

Ученици 2. разреда су са својим учитељицама правили маске и костиме здраве и 

нездраве хране. 

Ученици 3.разреда су проналазили што већи број пословица, изрека и ребуса о 

здравој храни и прави рекламне постере којима се  промовише здрав живот а 

правили су и плакат којим се најављује а  уједно и позива на изложбу на којој ће 

бити презентовани  радови свих одељења. 

Учитељице 4.разреда су са одабраним ученицима , углавном члановима драмске 

секције, припремале представу Весело поврће . 

У току исте недеље учитељи су један час одељенске заједнице посветили 

здравој храни и здравим стиловима живота. За тај час је од Црвеног крста 

Крагијевца добијен адекватан материјал  за све ученике до четвртог разреда. 

Сва одељења су добила постер, а ученици  брошуре  о правилној исхрани. 

Ова недеља је била посвећена и здравој ужини. Са ученицима је најпре 

разговарано о томе шта је то што је здрава ужина а што би могли да понесу у 

школу. Након тога ученици су од уторка до петка доносили здраву ужину у 

школ.( палачинке од хељдиног брашна са младим сиром, пите од хељдиних кора 

са спанаћем, сендвиче са интегралним хлебом, јајима и краставцима, смутије, 

воће... 

На часовима слободних активности  реализован  је квиз  по  разредима  који је  

учитељицама био вид евалуације тј повратна информација  о томе колико су 

ученици усвојили знања о правилној исхрани и здравим стиловима живота, као 

и колика је њихива мотивација да наставе са оваквом исхраном .У неким 

одељењима квиз се реализовао као такмичење по групама, у неким је 

реализован усмено а у неким писмено. Ушитељице су могле да изаберу  начин 

на који ће реализовати квиз односно добити повратну информацију  и могле су 

да прилагоде питања узрасним  као и интелектуалним могућностима ученика. 

Пошто се у школи већ три године интензивно реализује пројекат Покренимо 

нашу децу учитељице су само ове недеље са децом ,уместо три пута недељно, 

пет пута, односно свакодневно  мимо часова физичке културе и слободних 

активности , радиле аеробне вежбе из овог пројекта и тиме још више нагласиле 

значај свакодневне физичке активности за здрав живот. 

... Презентација добијених резултата и продуката била је четвртог(за ученике 

црвене смене) и петог(за ученике плаве смене) маја.  Сви продукти  

презентовани су у холу школе где су ученици млађих разреда представили своје 

паное, плакате, маске  а  истовремено је  организована и продаја здравих сокова, 

смутија и посластица(воћних салата...) које су на лицу места правили и 

продавали ученици. Посетиоци су са ученицима који су представљали свој рад и 
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одељење могли да разговарају о ономе што је презентовано и могли су добити 

додатна објашњења.Ученици  старијих разреда 

 

 Осмог и деветог маја су ученици четвртог разреда за све ученике млађих 

разреда одиграли  представу Весело поврће коју су припремили са својим 

учитељицама.Цена улазнице за представу је била симболичних 50динара.  

Осмог маја су у посету школи дошли и предшколци оближњег вртића Невен са 

својим васпитачицама и том приликом су у холу школе могли да погледају 

плакате и паное о здравој исхрани и да мало о томе разговарају са својим мало 

старијим школским другарима, након чега су одгледали  и представу ''Весело 

поврће''. 

 Активности у оквиру затварања пројекта пропратила је  су и локална  

телевизија РТК и прилог о томе је емитован у Хроници и Мозаику, емисији која 

се свакодневно уживо емитује из тв студија. 

Прикупљени новац је предат у хуманитарне сврхе за помоћ деци оболелој од 

дијабетеса тј организацији Спортом против дијабетеса. 

У мају је организовано и прикупљање секундарних сировина , старе хартије у 

којој су учествовали сви ученици млађих и виших разреда. 

На свим часовима , посебно угледним , огледним и онима који су ушли у Базу 

примера добре праксе посебна пажња је посвећена усмерености на развој 

међупредметних компетенција. 

 

 

 

                                        

Координатор тима 

                                        

Марија Вукојевић 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ 

 

  Тим за заштиту деце у школској 2018/2019.г. је спровео следеће 

превентивне активности које су реализоване у сарадњи са, МУП-ом, 

Институтом за јавно здравље, Саветовалиштем за младе, Хитном помоћи, 

Ватрогасном службом, колегама и ученицима који су са сваке радионице, 

презентације и предавања одлазили задовољни . Ученици су активно 

учествовали, постављали питања, давали одговоре, радо учествовали у 

дискусијама и све смо то добили као повратну информацију од предавача. 
 Први састанак је био од стране МУП-а (као и сваке године) ,  у септембру 

месецу .Направљена је еваулације претходне школске године 2017/18. и дате су 

смернице за реализацију новог пројекта, Наша школа је планирана исто као и 

претходне године у марту и априлу месецу. Пројекат обухвата радионице за 

ученике I, IV, VI  разреда, од стране МУП-а , Ватрогасне службе, Саобраћајне 

полиције и Школског полицајца. 
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 У новебру месецу организовано је предавање за ученике VII, VIII разреда на 

тему : „ Заштита репродуктивног здравља и здрави стилови живота „. 

Предавању је присуствовало по  6 ученика из сваког одељења. Докторка је на 

јако интересантан начин објаснила ученицима све што је потребно да знају на 

том узрасном нивоу. 

 
 

 25.12.2018.год. Нашу школу је посетио Институт за јавно здравље и одрадио 

трибину „ Превенција наркоманије у школи“, са великим тимом стручњака из 

тог домена – психологом, педијатром, инспектором, доктором из Хитне 

помоћи… Предавање је било намењено за ученике седмог разреда. Поред 

ученика и њихових разредних старешина предавању је присуствовао и Тим за 

заштиту. 

 

 У нашој школи у периоду од 11.03. – 12.03,2019.  ватрогасци су одржали 

по две едукативне радионице у сваком одељењу IV  и VI разреда. Укупно 

је присуствоввало 10 одељења . Ученици су добили елементарна знања о 

начину поступка приликом пожара. Радо су учествовали у разговору , 

постављали питања и наводили примере из свакодневног живота и из 

своје околине.Након ових радионица проширена им је свест о занимању 

ватрогасаца , па можда се и неко од њих сутрадан буде бавио тим 

занимање. 

 

 11.04.2019. ГОД. Ученици првог разреда су имали едукативно предавање 

од стране ватрогасне службе. Предавање је одржано у сваком одељењу 

првог разреда по одређеном распореду  по један школски час. 

Предаваљем је покривено свих пет одељења у матичној школи. .Ученици 

су сазнали основне корака у ситуацији сузбијања пожара.  
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 У периоду од 14.05.2019. и 20.05.2019.год. одржана су предавања од 

стране МУП-а Крагујевац. Предавања су одржана на тему „ Безбедност 

деце у саобраћају „. Обухватила су ученике  I, IV и VI разреда обе смене . 

Ученици су учествовали у дискусији, постављали питања и давали 

одговоре. 

 

 
 

 У термину 15-21.05.2019. год. одржана су предавања од стране школског 

полицајца за ученике четвртог и шетог разреда. У четвртом разреду су 

одржана два часа са темама: Насиље као непожељна друштвена појава и 

Полиција у служби грађана. Ученици су активно учествовали у 

реализацији тема . У шестом разреду је одржан један час на тему : 

Полиција у служби грађана. 

 Тим за заштиту деце у школској 2018/2019.г. имао је доста превентивних 

активности: 

Извештај Тима за заштиту деце са радионица које су одржали ватрогасци  

 У нашој школи у периоду од 11.03. – 12.03,2019.  ватрогасци су одржали по две 

едукативне радионице у сваком одељењу IV  и VI разреда. Укупно је 
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присуствоввало 10 одељења . Ученици су добили елементарна знања о начину 

поступка приликом пожара. Радо су учествовали у разговору , постављали 

питања и наводили примере из свакодневног живота и из своје околине.Након 

ових радионица проширена им је свест о занимању ватрогасаца , па можда се и 

неко од њих сутрадан буде бавио тим занимање 

                  

11.04.2019. ГОД. Ученици првог разреда су имали едукативно предавање од 

стране ватрогасне службе. Предавање је одржано у сваком одељењу првог 

разреда по одређеном распореду  по један школски час. Предаваљем је 

покривено свих пет одељења у матичној школи. .Ученици су сазнали основне 

корака у ситуацији сузбијања пожара.    

                                             

У периоду од 14.05.2019. и 20.05.2019.год. одржана су предавања од стране 

МУП-а Крагујевац. Предавања су одржана на тему „ Безбедност деце у 

саобраћају „. Обухватила су ученике  I, IV и VI разреда обе смене . Ученици су 

учествовали у дискусији, постављали питања и давали одговоре. 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ИЗВЕШТАЈ О ПРЕДАВАЊУ ШКОЛСКОГ ПОЛИЦАЈЦА 

У термину 15, 16, 17 , 20, и 21.052019. год. одржана су предавања од стране 

школског полицајца за ученике четвртог и шетог разреда. У четвртом разреду су 

одржана два часа са темама: Насиље као непожељна друштвена појава и 

Полиција у служби грађана. Ученици су активно учествовали у реализацији 

тема . У шестом разреду је одржан један час на тему : Полиција у служби 

грађана. 

 

                                                                                                      

   

 

                                                                                                                         

КООРДИНАТОР ТИМА 

                                                                                                                        Сузана 

Миловановић 

 

 

                   

                          Извештај рада Тима за праћење пројекта у шк. 

2019/20.години 

 

 

Тим за праћење пројеката чине Катарина Недић, Ирена Ђорђевић и 

Слађана Милошевић и задатак овог тима јесте пружање подршке колегама у  

припреми предлога пројеката као и праћењу реализације оних који су уколико 

су одобрени од стране фондера на чије конкурсе су предлози пројеката стизали. 

У школској 2019/20.год. овај тим је у оквиру свог плана рада имао 

следеће задатке: 

 Претраживање сајтова са конкурсима који се односе на 

побољшавање просторних и техничких услова школе, 

 Претраживање сајтова са конкурсима који се односе на обуке 

наставника за иновативнији приступ у реализацији наставних и 

ваннаставних садржаја, 
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 Претраживање сајтова са конкурсима који се односе мотивисање 

ученика за стицање и примену различитих знања и вештина кроз 

наставне и ваннаставне садржаје и 

 Реализацију већ одобрених пројеката. 

Тим је у току ове школске године одржао четири састанака на којима се 

извештавало о: 

 о евалуацији реализованог пројекта у оквиру програма Европске 

уније Еразмус+.  Тема нашег пројекта је била интегративна 

настава.   Чланови пројектног тима су Виолета Стошић, Јасмина 

Цветић, Ирена Ђорђевић, Милица Милошевић, Катарина 

Туцаковић и Емина Златар. Реализација и остварени резултати су 

оцењени високом оценом од стране тима Еразмус+ који је пратио 

пројекат;  

  о активностима и динамици пројекта „Школе за 21. Век“ (наша 

школа је једна од десет одабраних од стране представника British 

Council-a  и  Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја ), регионалном програму подршке за развој капацитета 

школа у земљама Западног Балкана, како би својим ученицима 

омогућиле да стекну вештине (Критичко размишљање и 

решавање проблема и Дигиталне вештине) и уврстили их у своје 

учење. Овим програмом су обухваћене све основне школе широм 

Западног Балкана, а усмерен је на  ученикe узраста од 10 до 14 

година. Такође, свака од ових школа добила је 30 Micro:bit 

рачунара које је могуће кодирати, обуку за њихову примену у 

процесу учења, као и опрему за снимање; 

 о пројекту учења страних језика у партнерству са студентским 

удружењем AIESEC  Пројекат „Empower Youth“ је подржан од 

стране Министарства просвете,науке и технолошког развоја , а 

реализован од стране међународне студентске организације           

„AIESEC“. Пројекат је реализован четврту годину за редом у 

ОШ“Вук Стефановић Караџић“ у Крагујевцу у периоду јули-

август 2018 .године. Учествовало је 28 ученика наше школе у 

језичким радионицама које су одржаване три  пута недељно у 

трајању од по сат и тридесет минута. Радионице су имале за циљ 

упознавање културе одакле долази инострани студент волонтер 

као и стварање жеље за учењем новог језика, а уз континуирано 

вежбање и усавршавање енглеског језика. 

 о пројектним апликацијама (за К1 и К2 у оквиру програма Европске 

уније Еразмус+ које су припремила два тима колега) које нису 

одобрене у овој школској години и којима ће се конкурисати у 

следећем конкурсном року; 

 о пројекту који се односио на побољшавање просторних и 

техничких услова школе, а који је подразумевао уградњу фасадне 

столарије финансираног од стране ресорног Министарства; 

 о пројекту "Здраво тело - хумано срце" у оквиру кога су ученици 

млађих разреда били у прилици да слушају предавање 

http://www.mpn.gov.rs/
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нутриционисте о здравој и правилној исхрани, доносе здраву 

ужину, заједнички раде на изради паноа са темом "Здраво тело - 

хумано срце".  

Све одељењске заједнице су изложиле своје паное, а такође и 

здраву храну. У оквиру овог пројекта, ученици су гледали 

представу "Весело поврће" коју су спремили ученици четвртог 

разреда наше школе. Током пројекта ученици су скупили 

добровољни прилог за удружење Спортом против дијабетеса; 

 о промоцији рада наше школе и кроз покретање програма рада у 

области природних наука са ученицима изузетних способности који би 

кроз активности овог програма унапређивали критичко размишљање 

приликом решавања проблема, вештину комуникације, тимски дух, 

дигиталну писменост. У јавном делу Twinspace-a наставници су 

размењивали идеје о садржајима рада, материјалима, формирали 

базу примера добре праксе коју могу да користе сви 

заинтересовани, а ученици школа, учесница овог програма, су 

били у прилици да упознају своје вршњаке, да са њима 

размењују идеје, размишљања; 

 о пројекту 2000 дигиталних учионица у оквиру којег је обучено 

18 учитеља и наставника за коришћење различитих платформи, а 

у циљу унапређивања компетенција наставника. Сваки наставник 

који је прошао обуку је добио и потребну дигиталну опрему. 

 

 

 

У Крагујевцу,                     

Координатор тима: 

26.август 2019.године                   

Слађана Милошевић 

                                                                                                                      

              

 

 

 

                 

                   Извештај Тима за Стручно инклузивно образовање 

 

 

    Одржано је   шест састанака   састанака тима за инклузивно образовање у  

2018/19.У септембру месецу релаизовани су састанци са предметним 

наставницима  који предају ученицима од шестог до осмог разреда , одвојено за 

плаву и црвену смену, састанак са учитељима од првог до четвртог разреда 

,како би се идентификовали ученици којима је неопходна даља подршка  (план 

индивидуализације, ИОП1, ИОП2,ИОП3), и ученици који изостају из школе. 

Током септембра месеца одржани су засебни састанци  са настваницима , 

одељенским старешинама петог разреда  и учитељима који су извели 

генерацију, засебно за плаву и црвену смену како би се идентификовали 
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ученици којима је неопходна даља подршка и помоћ у раду (план 

индивидуализације, ИОП1,ИОП2, деца изузтних способности). Са васпитачима 

из ПУ „Ђурђевдан “ из вртића „Невен“ и психологом предшолске установе, 

одржан је састанак како би се идентификовали прваци којима је потребна 

додатна образовна и васпитна подршка. Током године сваки наставник је по 

потреби организовао вршњачке парове у раду .  

Укупан број ученика који прате наставу :по индивидуалном образовном плану 

са прилагођеном програму је 23, индивидуалном образовном плану са 

измењеним програмом је  4, од чега су два ученика који су похађали осми 

разред, једна ученица петог разреда  један ученик четвртог разреда, а по плану 

индивидуализације 24. Помоћ и подршку ученицима на чаовима како ромске 

националности, тако и ученицима са тешкоћама у развоју пружала је педагошка 

аистенткиња Слађана Миладиновић. Додатну образовну подршку од стране 

дефектолога из ШОСО „Вукашин Марковић“ добијало је пет ученика. У току 

марта месеца психолог је организовао састанак  у вези пробног завршног испита 

и специфичног транзиционог плана, где је психолог одржала презентацију о 

мерама подршке на завршном испиту и елементима специфичног транзиционог 

плана.  У јуну месецу два ученика су полагала завршни испит по посебно 

направљеним задацима (ИОП2),  укупно пет ученика је имало асистента на 

завршном испиту и посебну просторију.   Пет ученика је добило подршку на 

прелазу из основне у средњу школу, наставници су у писменој форми давали 

мишљења о наредним корацима у даљем школовању. У јуну месецу стручне 

сараднице Мирјана Милосављевић и Јасмина Цветић посетиле су вртић 

„Невен“, како би од васпитача добие инфорације о ученицима који су уписали 

први разред. Организована су три састанка  у август месецу са средњим 

школама (Средња стручна школа, Прва техничка и Тоза Драговић ) где су 

одељенски старешине (Катарина Недић, Катарина Туцаковић, Зорица Ђорђевић) 

и психолог Мирјана Милосављевић посетиле школе и усмено и писмено 

пренеле корисне податке и предлог даљих мера  за  ученике.  Школа се обраћала 

Интерресорној комисији два пута за ИОП2 и дефектолошке третмане. Добијена 

је сагласност за два ученика за ИОП2 и дефектолошке третмане, а за још три  

ученика мишљење још увек није стигло.Организован је састанак представника 

Центра за социјални рад , за ученике који су иузети из породице , и где је 

неопходна сагласност  старатеља из Центра за социјални рад у  давању 

сагласности за ИОП2 и дефектолошке третмане.  

 

                              

Координатор тима  

                     Психолог  Мирјана 

Милосвљевић 

 

 

 

                                                       Завршни извештај тима за ПО 

 

     На првом састанку школске 2018/2019. је договорено како ће функционисати 

рад ПО. 

Први корак је као и увек био да се одаберу ученици, чланови ВТ који ће бити 

активно укључени у рад. 

  Обично бирамо ученике 7. И 8. разреда 
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  Њихов задатак је био да у оквиру одељњских заједница раде радионице са 

својим одељењским старешинама. 

  Били су активно укључивани у све активности везане  за сајмове,вашар у 

школи..сарадњу са Парламентом. Одржавани су састанци у складу са временом. 

   ПО тим је установио да ВТ добро функционише. Деца су била веома 

ангажована. Пратили су понуде које су актуелне за упис у средњу школу. 

Планирали су и организовали су рад са одељењским старешинама у вези са 

радионицама. Радиле су се радионице, које не захтевају неки додатни 

матерјал,услед недостатка средстава. Даљи корак након радионица  је 

уредјивање ПО табле. 

   Табла је служила за исписивење информација о занимањима.Питања су се 

уписивала а затим су дати одговори. 

  Чланови ВТ су добили задатак да  са својим одељњским старешинама ураде 

радионицу по свом избору.  

  При том да то буде циљана тема везана за интересовања о средњим школама и 

занимањима. 

  Чланови ВТ су то веома ефикасно и брзо одрадили.На основу тога добили смо 

следеће резултате: 

  Велико интересовање је за средњу стручну колу,И техницку,затим економску. 

Мањи број за гимназију или медицинску школу. 

  Планиране је  посета свих осмака заједно са члановима ВТ И ПО,Сајму 

образовања за 29.03.2019. 

  Организован је превоз ученика до Сајмишта.  Ученици су се вратили са Сајма 

образовања задовољни,добили су информације које су  их  занимале. 

  У оквиру пројекта  за предузетниство “ Здраво тело –Хумано срце“  чланови 

ПО тима И ВТ су учествовали у припреми хамера о здравој исхрани. 

  Наиме,28.03. долазили су нам у посету родитељи наших ученика. Сви 

родиетељи су држали предавање у складу са оним што раде. 

Родитељ,нутрициониста, причао је о здравој исхрани поделио ученицима табелу 

са здравим оброцима.  

  Родитељ ,Бодибилдер је такође причао о исхрани,али и о томе колико је важна 

физичка активност.Родитељ,репрезентативац у атлетици је такође држао 

предавње на исту тему. Било је овеома поучно.Ученици су као симбол здраве 

исхране носили хамере,у виду галеријске шетње. Спремали смо и воћну салату.  

 

  Пољопривредна  школа је била код нас у гостима 15.04.2019. Ученицима осмог 

разреда је одржана кратка презентација о раду исте и ученици су добили летке. 

Након тога су сви ученици могли да поставе по неко питање,о ономе што их 

занима,о смеровима,броју бодова и условима за упис. 

  

 

    Општи утисак чланова ПО тима и координатора,заједно са ВТ је био 

позитиван . И има интерсовања за ову школу  међу нашим ученицима. 

   У посету нам је 10.05.  дошла Музичка школа која се првенствено базирала на 

представљање млађим ученицима. Велику помоћ у организацији је пружио ВТ. 

Организовано је озвучење на бини. 

  Ученици из наше школе,који похађају већ Музичку школу,свирали су на свом 

инструменту. 

  Било је вома занимљиво. Добили су летке са информацијама о упису. Чланови 

ВТ су добили задатак да у току месеца децембра среде Пано у холу школе. 
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  То је подразумевало да се среди и табла на спрату. Чланови ВТ су имали  

задатак да на одељењским заједницама разговарају о својим интересовањима и 

да се обрате ако им нешто треба помоћи.  

  Ваздухопловна акдемија је била код нас у гостима 08.04.2019. Ученицима 

осмог разреда је одржана кратка презентација о раду исте и ученици су добили 

летке. Након тога су сви ученици могли да поставе по неко питање,о ономе што 

их занима,о смеровима,броју бодова и условима за упис. 

 Општи утисак чланова ПО тима и координатора,заједно са ВТ је био позитиван.  
  У циљу промоције гимназијских ИТ одељења, у периоду од 22. до 25. априла 

2019.године, у ОШ "Вук Ст. Караџић", одржана је презентација за све ученике 

осмог разреда. У оквиру презентације приказан је материјал који је послало 

МПНТР преко ШУ  Крагујевац. Циљ презентације је био да се ученицима  што 

детаљније објасни шта су то ИТ одељења и какве могућности остварују након и 

током школовања, као и да се  охрабре ученици  да се пријаве и то поготово они 

за које се сматра да би ИТ одељење за њих било прави избор. У оквиру 

презентације налазе се и информације о пријемном испиту и наставном 

програму будућих одељења, као и примери задатака из математике који се раде 

на пријемном испиту. Ученици су показали велики степен заинтересованости, 

што потврђује и велики број ученика који су присуствовали презентацији. 

Презентацију су реализовали наставници информатике и тим за ПО школе. (У 

прилогу стоје и фотографије)  
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                                                                                      Чланови ПО тима и координатор, 

Драган Раковић 

 

 

 

 ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ  СТРУЧНОГ  АКТИВА  ЗА  РАЗВОЈНО  

ПЛАНИРАЊЕ  У  ШКОЛСКОЈ  2018/2019. ГОДИНИ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 Израђен је Акциони план за школску 2018-2019. 

 Усаглашен је Акциони план ШРП са акционим плановима осталих 

актива, тимова и стручних већа 

 Информисана су стручна већа и договорена је реализацији активности у 

текућој школској години 

ОКТОБАР 
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 Праћена је динамикa уношења оцена у е-дневник 

 Наставницима је пружана помоћ  у реализацији наставних садржаја 

применом иновативних метода (пројектна и интегративна настава) 

 Одржавана је рачунарска мрежа  

 Редовно је ажурирана база података у е-дневнику (уписани/исписани 

ученици) 

НОВЕМБАР 

 Припремљен је материјала за разредне старешине, за крај првог 

наставног периода 

 Одржавана је рачунарска мрежа 

 Ажурирана је база података у е-дневнику (уписани/исписани ученици) 

ДЕЦЕМБАР/ ЈАНУАР 

 Обучени су наставници за примену Ес дневника 

 Пружана је помоћ наставницима у реализацији наставних садржаја 

применом рачунара 

 Утврђене су појединачне професионалне компетенција наставника за 

примену савремене рачунарске технологије 

ФЕБРУАР 

 Пружана је помоћ наставницима у коришћењу Ес дневника 

 Ажурирана је база података у Ес дневнику (уписани/исписани ученици) 

 

 

МАРТ/АПРИЛ 

 Одржавана је рачунарска мрежа 

 Ажурирана је база података у Ес дневнику (уписани/исписани ученици) 

 Помоћ наставницима у реализацији наставних садржаја  

 Припрема материјала за крај другог наставног периода 

 Пружана је помоћ наставницима у коришћењу Ес дневника 

 Реализоване су радионице са ученицима (4-8. Разреда), наставницима 

(две радионице) и родитељима (две радионице), у циљу информисања о 

поступку израде новог ШРП-а и прикупљања података неопходних за 

израду.  

МАЈ 

 Формирана је База примера добре праксе, која је наставницима доступна 

на гугл диску. 

 Договорена је реализације обуке, за наставнике разредне и предметне 

наставе, ''Постицање  функционалне писмености применом развијајућих 

модела наставе'' 
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 Урађена је обрада података добијених на радионицама за ученике, 

наставнике и родитеље. 

ЈУН 

 Израђен је нови Школски развојни план који је представљен на 

Наставничком већу, Савету родитеља и усвојен на Школском одбору. 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 Реализована је обука: у сарадњи са ЦСУ, 27.08. 2019. Године реализован 

је семинар каталошки број 541. ''Постицање  функционалне писмености 

применом развијајућих модела наставе'' коме је присуствовало 30 

наставника наше школе. 

 Урађена је евалуација рада тима и реализације акционог плана на крају 

школске 2018/2019. Године и израда извештаја. 

 

Евалуација и израда завршног извештаја о реализацији ШРП за период 2014-

2019.год. биће у септембру 2019. Године. 

 

 

 

Август 2019. Године                                                                                                                

Координатор 

Јасмина Цветић 

 

 

                                                                                     

Извештај 

О реализацији акционог плана ШРП за школску 2018/2019. Годину 

 

 

 

Чланови тима: Јасмина Цветић - координатор, Никола Ненковић, Мирјана 

Петровић, Марија Вукојевић, Драган Раковић и Слађана Милошевић 

 

Задатак 1: 

Опремање медијатеке рачунарима и претећом опремом 

У оквиру овог задатка, нису реализоване планиране активности због 

финансијских разлога.  

 

Задатак 2: 

Обучити 20 наставника за коришћење и примену савремених наставних 

средстава 
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Обзиром да је овај задатак директно повезан са првим, није било могуће 

реализовати га. Уместо тога, организована је обука за коришћење електронског 

дневника, коју су реализовали чланови тима Мирјана Петровић и Драган 

Раковић. 

 

Задатак 3: 

Обучени наставници реализују по 5 часова применом савремених 

наставних средстава 

Овај задатак се надовезује на претходна два па је замењен увођењем и применом 

електронског дневника од почетка другог полугодишта 2018/2019. 

 

Задатак 4: 

Обучити 20 наставника за коришћење и примену савремених наставних 

метода и техника 

У сарадњи са ЦСУ, 27.08. 2019. Године реализован је семинар каталошки број 

541. ''Постицање  функционалне писмености применом развијајућих модела 

наставе'' коме је присуствовало 30 наставника наше школе. Семинар обрађује 

теме примене савремених метода и техника у процесу наставе/учења: 

 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВИЈАЊА ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА 

ПРОЈЕКТАНА НАСТАВА 

 

Стицање фунционалне писмености у изокренутој учионици 

Дидактичка средства свуда око нас 

“Лењи учитељ”- како да  ученици  науче више када учитељ подучава мање 
 

Задатак је реализован и у форми представљања eTwinning пројекта „Пластичне 

кесе, да или не“. Представиле су га: Биљана Живковић , Емина Златар, Вера 

Маринковић и Јасмина Цветић. На предности које пружа пројектна настава у 

наставном процесу, указала је педагог Јасмина Цветић, јер овај облик наставе 

подржава учење које захтева стално „умрежавање“ појмова и процесе 

интеграције знања. Које могућности нам даје еTwinning портал приказала је 

Биљана Живковић, наставник физике. Пластичне кесе, да или не, пројекат из 

екологије који је рализован на еTwinning-у, представиле су реализатори 

пројекта Емина Златар и Биљана Живковић. Овај пројекат имао је имао за циљ 

да упозна ученике, наставнике и родитеље с одговорним понашањем према 

животној средини. Пројекат је европски, мултидисциплинарни и пример 

позитивног искуства сарадње наставника са учитељима, при чему се наставни 

садржај једне еколошке теме/ пластичне кесе, реализује кроз корелацију, 

итеграцију и вршњачко учење. Наствница хемије, Вера Маринковић, је у својој 

презентацији приказала које врсте пластике постоје, који је састав пластичних 

кеса, где све доспевају , што се догађа са њима када се нађу у природи, која су 

решења и која је алтернатива.  

 

Задатак 5: 

Обучени наставници реализују по 30% часова у току другог полугодишта 

2018/2019. 

Обзиром да је обука реализована у августу 2019. Године, реализација часова 

применом обрађених метода и техника, одлаже се за прво полугодиште школске 

2019/2020. 
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Задатак 6: 

Организација ''Вашарчића'' 

Реализована су два Вашарчића: Новогодишњи 22. Децембра 2018. Године и 

Пролећни 20. Априла 2019. Године. Извештаји су појединачно урађени, за оба, и 

саставни су део Извештаја о раду школе. 

 

 

Август 2019. Године              

Координатор 

                          

Јасмина Цветић  

 

 

 

 

 

 

У току школске 2018/19. године Тим за самовредновање радио је на вредновању 

обла-сти подршка ученицима и настава и учење, као и на реализацији акционог 

плана у области постигнућа ученика. 

 

Годишњим планом рада тима било је предвиђено вредновање следећих области: 

подр-шка ученицима и настава и учење. Одлуком директора у августу 2018. 

оформљени су тимови за вредновање ових области. Вредновање обе области је 

извршено према новом Правилник о стандардима квалитета рада установе 

Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године. 

За прво полугодиште било је предвиђено вредновање области подршка 

ученицима непосредним увидом у документацију тимова који се баве пружањем 

подршке ученицима и у активности у оквиру рада школе. Како је током школске 

године дошло до обуке за рад Тима за превенцију осипања, уз сагла-сност 

Колегијума донета је одлука да се вредновање ове области продужи до августа 

2019. како би се прикупило што више података значајних за ову област. Током 

првог и другог полугодишта такође је вреднована је област наставе и учења. 

Приликом вредно-вања области коришћени су извештаји директора и стручно-

педагошке службе са по-сете часовима наставе, као и извештај о појединачном 

инструктивно-педагошком на-дзору наставника страних језика. Уочени 

недостаци у обе области квалитета искори-шћени као основа за прављење 

акционог плана за школску 2019/20 годину. Извештаји о вредновању 

представљени су Педагошком колегијуму, Наставничком већу, Ученичком 

парламенту, Савету родитеља и органима управљања. Оба извештаја саставни 

су део документације тима за самовредновање за школску 208/19. и биће 

доступни на сајту школе.  

 

Акционим планом рада тима било је предвиђено побољшање нивоа постигнућа 

из обла-сти постигнућа ученика,  а циљ је био унапређење подручја квалитет 
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школских пости-гнућа, тј. показатеља ОСТВАРЕНОСТ ОБРАЗОВНИХ 

СТАНДАРДА (ЗАВРШНИ ИСПИТ, ТАКМИЧЕЊА, МОТИВИСАНОСТ, 

ВРЕДНОСТИ КОД УЧЕНИКА)  и УСПЕШНОСТ УЧЕНИКА (ОЦЕНЕ, УСПЕХ, 

КВАЛИТЕТ ЗНАЊА). На реализацији акционог плана радила су стручна већа за 

области предмета, стручни активи, психолог и педагог школе. Анализа 

резултата примене акционог плана биће могућа након што стигну коначни 

резултати завршног испита за ученике основних школа, чиниће саста-вни део 

документације тима за самовредновање за школску 208/19. и биће доступна на 

сајту школе. 

 

 

У Крагујевцу ,                                                                                                        

Координатор тима, 

30. августа 2019. године                                                                                        

Јасмина Новичић 
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РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПОДРУЖНИЦЕ ЦРВЕНОГ КРСТА  

ОШ,, ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ''  

школске 2018/19. Године 

 

 

Чланови Подружнице Подмлатка Црвеног крста у 

ОШ ,,Вук Стефановић Караџић”  
школске 2018/19. године су: 

 

Слађана Ђукановић – руководилац Подружнице 

Гордана Видовић – хуманитарне активности 

Јасмина Љубисављевић – сарадник учитељ 

Мирјана Милосављевић – психолог школе 

Радмила Шиљковић – наставник српског језика задужен за литерарне 

конкурсе 

Никола Ненковић –новинарска секција 

Александар Банковић – фото секција 

Марија Вукојевић – хуманитарна секција 

Зорица Ђорђевић – наставник биологије 

Тања Миладиновић – наставник биологије 

Маја Мрдаковић – наставник ликовне културе задужен за ликовне 

конкурсе 

Катарина Туцаковић-хуманитарне активности 

Катарина Недић- хуманитарне активност 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 2018. 

 

-Поднeт Статистички извештај Црвеном крсту Крагујевца о реализованим 

активностима школске 2017/18. године у ОШ ,, Вук Стефановић Караџић'' 

-одржан састанак чланова Подружнице школе и договорен начин рада у  

школској 2018/19.години. 

-10.9.2018.  представник Саобраћајне полиције je у сарадњи са Црвеним крстом 

Крагујевца за наше ученике првог разреда одржао предавање о безбедности 

деце у саобраћају. 

Предавању је присуствовало  142  ученика првог разреда са својим 

учитељицама.  
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-Прослеђен списак са предлогом да 270 ученика користе бесплатну ужину 

преко Црвеног крста и Скупштине града. 

 
 

-Купљено   1095 картица за Срећније детињство за све ученике у школи. 

 
ОКТОБАР 2018. 

 

- од 1. октобра 270 ученика бесплатно преко Црвеног крста користи ужину. 

 

-7. октобра је одржана Трка за срећније детињство . Трку је подржало и 10-

так ученика наше школе и учитељица Слађана Ђукановић.  

 

Ученик наше школе  Mијат Авдичевић -  III3 код учитељице Ерене 

Митровић  је освојио треће место у категорији ученика од првог до четвртог  

разреда. 

 

 

 
    

   Циљ трке није само победа већ самим учешћем се показује неговање 

хуманих вредности које промовише Црвени крст. 

Наша школа подржава хумане вредности реализујући све акције које 

предлаже Црвени крст. Једна од њих је и куповина Стартних бројева. 
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Сви ученици су купили Стартне бројеве, јер се њиховом куповином  

обезбеђују средства како  за наше ученике којима је помоћ потребна, тако  

и за осталу децу на нивоу града. 

 

НОВЕМБАР 2018. 

 

- У школи се традиционално организује акција Друг-другу где ученици 

доносе школски прибор, прибор за личну хигијену, очувану обућу и 

одећу, као и играчке. 
 

 

 

         
 

Већи део прикупљених ствари подељен је нашим угроженим ученицима а 

остатак је прослеђен  Црвеном крсту, док су играчке однете предшколцима  

вртића Невен. 
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Ученици од првог до осмог разреда су узели учешће у изради Новогодишње 

честитке под мотом Један пакетић много љубави. 

 

 
- од 26.11.2018. почео је курс Основи хигијене за два одељења другог разреда 

и то II1  и  II2. 
Курс од по два часа дневно - 5 дана укупно, држали су волонтери Црвеног 

крста. 

 
 

                  

 

 

ДЕЦЕМБАР 2018. 

 

- 5.12. 2018. у просторијама Црвеног крста уприличена је изложба 

награђених ученика за идејно решење новогодишњих честитки. Из наше 

школе ученик Дарио Агатановић VII5 код разредног старешине Драге Кесић 

и наставника ликовног Маје Мрдаковић добио је награду и његова 

честитка је штампана.  
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- Ученици Марија Вукомановић IV 5 код Милице Милошевић, Лазар 

Ђорђевић  и Огњен Живановић VII5 код  разредног старешине Драге Кесић 

и наставника ликовног Маје Мрдаковић, добили су захвалнице јер су им 

радови ушли у ужи избор.  
 

      
  

- од 3.12.2018. почео је курс Основи хигијене за три одељења другог разреда 

и то II3, II4  и  II5. 
Курс од по два часа дневно - 5 дана укупно, држали су волонтери Црвеног 

крста. 

 

-6. децембра су преузете честитке Црвеног крста чија је  продаја  

хуманитарна, јер је новац намењен деци без родитеља за куповину 

новогодишњих пакетића. 

Цена честитки је 50 динара. Наша школа је продала   1159  честитк 
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ЈАНУАР 2019. 

 
- На предлог одељенских старешина за 11 најугроженијих ученика наше 

школе купљене су јакне, тренерке, зимске ципеле и патике од средстава 

које се налазе на нашем рачуну у Црвеном крсту. 

 
 

-                             
 

ФЕБРУАР 2019. 

 
- Запослени у школи њих 80 се учланило у Црвени крст уплатом годишње 

чланарине у износу од по 100 динара. 

 

 

МАРТ 2019. 

 
- Ученици су се укључили у израду ликовних, литерарних и фото радова за 

конкурс ,,Крв живот значи”. 

 

- Одељенске старешине шестог разреда су предложиле по једног ученика 

свог одељења за бесплатан одлазак у Чешку у месту Хутиско- Соланец  у 

организацији Црвеног крста и Јужноморавске регије. 

Предложене ученице су: VI1 - Милица Митровић,   VI2 – Наталија Љубовић 

и VI5 – Анастасија Михајловић. 

- Предлози са пропратним писмом и одлуком Наставничког већа сва три 

ученика су прослеђена Црвеном крсту а они ће одлучити која ученица иде. 

- Комисија Црвеног крста је одабрала Наталију Љубовић. 

 

- Учитељима трећег разреда 21.3.2019. је прослеђен материјал за 

реализацију Школице подмладка Црвеног крста у својим одељењима. 

 
- Поводом обележавања Светског дана борбе против туберкулозе, ученици 

седмог разреда су са наставницом Тањом Миладиновић дана 22. марта 

2019. године присуствовали трибини у Црвеном крсту. Предавач је била 

прим.др Владана Милошковић, начелник диспанзера за плућне болести 

Дома здравља Крагујевац. 

            Ученици су сазнали како да се препозна, спречи и како се лечи 

туберкулоза.   

            Лечење је најбоља превентива ширења туберкулозе! 
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            Присуством на овој трибини ученици су проширили знања о 

туберкулози каo болести која, иако излечива, данас ипак представља 

озбиљан светски изазов.  

 

 
 

 

        

АПРИЛ  2019. 

 
- Од 8. до 12. априла одржан је курс Прве помоћи за ученике  IV5.11. априла 

за ученике два одељења другог разреда II1  и II2 одржана је радионица 

Превенција трговине људима. Радионицу је држала волонтер Црвеног 

крста Крагујевац Николина Дејановић. 
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Од 15. до 19. априла одржан је курс Прве помоћи за ученике IV1, IV2 IV3 и 

IV4 

 

          -19. априла Црвени крст је организовао акцију ,,Селу у походе” у 

школи у Букоровцу. Том приликом су учитељице Гордана Марковић и 
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Биљана Ђурђевић са својим ученицима припремиле за мештане, родитеље 

и госте пригодан програм. 

 

 

 
   

         

 

 

 

-23.априла одржано је школско такмичење Прве помоћи ученика четвртог 

разреда свих пет одељења. 
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Победила је екипа одељења IV2 учитељице Јасмине Љубисављевић. 
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МАЈ 2019. 

 
- 9. маја у просторијама Црвеног крста отворена је изложба ликовних и 

литерарних радова ученика под називом ,,Хуманизам у дечјем 

стваралаштву“, На конкурсима које је расписивао Црвени крст ученици 

наше школе су слали радове и овом приликом најбољи радови су и 

награђени. 

На ликовном конкурсу ,,За сунчану јесен живота”, награђен је рад Лазара 

Петронијевића II1  учитељице Слађане Ђукановић, као и ученици ликовне 

секције одељења IV1  учитељице Емине Златар. На ликовном конкурсу 

,,Причајмо о здрављу” награђен је рад ученице Иве Јанковић II2 учитељице 

Љиљане Цатић. 

Свечаности су присуствовали награђени ученици, њихови родитељи и 

учитељице. 
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15. маја у школи у 12:30  одржано је школско такмичење ученика петог 

разреда у квизу ,,Шта знаш о Црвеном крсту”. Победила је одељенска 

заједница V5 разредног старешине Гордане Видовић. 
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-15. маја у просторијама Црвеног крста у 14 часова на Свечаној седници 

Црвеног крста ,Захвалнице Црвеног крста Крагујевац добили су 

наставници који су у Подружници Црвеног крста школе и то:  

Гордана Видовић – хуманитарне активности 

Јасмина Љубисављевић – сарадник учитељ 

Мирјана Милосављевић – психолог школе 

Радмила Шиљковић – наставник српског језика задужен за литерарне 

конкурсе 

Никола Ненковић –новинарска секција 

Александар Банковић – фото секција 

Марија Вукојевић – хуманитарна секција 

Зорица Ђорђевић – наставник биологије 

Тања Миладиновић – наставник биологије 

Катарина Туцаковић-хуманитарне активности 

Катарина Недић- хуманитарне активности 

 

А Захвалницу Црвеног крста Србије добио је директор школе Бојан 

Конатар за подршку у реализацији свих активности које предлаже Црвени 

крст Крагујевца. 

 

-16. маја је одржано градско такмичење ученика петог разреда у квизу 

,,Шта знаш о Црвеном крсту”. Нашу школу су представљали ученици V5 

разредног старешине Гордане Видовић и то: Милена Марић – капитен, 

Елена Раковић, Весна Живаљевић, Анђела Радовановић, Александар 

Анђелковић, Софија Радошевић, Софија Живић, Ива Ајдаровић, Јована 

Милошевић, Мина Константиновић, Катарина Крстић и Ивона Кокерић.  

Освојили су  2. место. 
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- 16. маја у просторијама Скупштине града на конкурсу ,,Причајмо о 

здрављу” који је расписао Црвени крст Крагујевца а уз подршку 

Скупштине града, награђено је 6 ученика на нивоу града. Међу њима и два 

ученика наше школе и то за литерарни рад Теодора Аксић II1 учитељице 

Слађане Ђукановић и за ликовни рад Неда Трифуновић II2 учитељице 

Љиљане Цатић. Вредне награде таблет рачунаре ученицима су свечано 

уручене у Скупштини града а учитељице Слађана Ђукановић и Љиљана 

Цатић су добиле Захвалнице Црвеног крста Крагујевца и књигу за 

подршку у реализацији активности које промовише Црвени крст.  

На свечаности су присуствовали награђени ученици, њихови родитељи и 

учитељице. 
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-17. маја је одржано градско такмичење ученика четвртог разреда у Првој 

помоћи. Нашу школу су представљали ученици IV2 учитељице Јасмине 

Љубисављевић и то: Петра Гаљак – вођа, Алекса Глишовић, Страхиња 

Ковачевић, Реља Мијушковић, Елена Ашанин и Николета Луковић. 

Освојили су  4. место. 
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 31. маја Црвени крст Крагујевца је у Дечјем позоришту организовао 

пријем првака у Подмладак Црвеног крста. 

 

 

 
        

 

 

ЈУН 2019. 

 

11. јуна учитељице трећег разреда су са својим ученицима припремиле 

приредбу поводом завршетка Школице Подмлатка Црвеног крста коју су 

реализовали у својим одељењима на часовима одељенске заједнице у 

другом полугодишту. 

 

На самом почетку испред организације Црвеног крста Крагујевац ученике 

је поздравила Марица Патрногић. 

 

 

 



168 
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    На крају приредбе Марица Патрногић се још једном захвалила 

колективу наше школе на подршци у реализацији свих хуманих 

активности које промовише Црвени крс, а потом је ученицима уручила 

Захвалнице за завршетак Школице Подмладка. 

 

17. јуна Црвени крст Крагујевца је за све екипе ученика петог разреда које 

су се такмичиле на градском такмичењу у квизу ,,Шта знаш о Црвеном 

крсту” и њихове наставнике организовао једнодневни излет до Аџиних 

ливада у пратњи Планинарског друштва. Испред наше школе је ишла 

група ученика V4 која је на градском такмичењу представљали нашу 

школу. 
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          Извештај о награђеним ученицима наше школе на конкурсима које је 

расписивао  Црвени крст Крагујевца 

 

 

Наша школа подржава хумане вредности које промовише Црвени 

крст  Kрагујевца реализујући све активности које организација Црвеног 

крста спроводи. 

   Током године се расписује велики број конкурса који промовишу 

хуманост. 

    Најбољи ликовни или литерарни радови буду награђени и изложени на 

изложби која се приређује у недељи Црвеног крста под називом 

,,Хуманизам у дечјем стваралаштву”. 

    Први у низу конкурса био је под називом ,,Један пакетић много љубави”, 

где се награђује идејно решење за израду новогодишње честитке, а од 

продаје честитки Црвени крст купује пакетиће за децу из осетљивих група.  

   У просторијама Црвеног крста  5.12. 2018.  уприличена је изложба 

награђених радова за идејно решење новогодишњих честитки. Из наше 

школе ученик Дарио Агатановић VII5 код разредног старешине Драге 

Кесић и наставника ликовног Маје Мрдаковић добио је награду и његова 

честитка је штампана.  
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Ученици Марија Вукомановић IV 5 код Милице Милошевић, Лазар 

Ђорђевић  и Огњен Живановић VII5  код  разредног старешине Драге Кесић 

и наставника ликовног Маје Мрдаковић, добили су захвалнице јер су им 

радови ушли у ужи избор.  

Свечаности су присуствовали награђени ученици, њихови родитељи, 

учитељица и наставница. 

 

 

   

   
 У недељи Црвеног крста 9. маја 2019. у просторијама Црвеног крста 

отворена је изложба ликовних и литерарних радова ученика под називом 

,,Хуманизам у дечјем стваралаштву“.  

На конкурсима које је расписивао Црвени крст ученици наше школе су 

слали радове и овом приликом најбољи радови су и награђени. 
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На ликовном конкурсу ,,За сунчану јесен живота”, награђен је рад Лазара 

Петронијевића II1  учитељице Слађане Ђукановић, а на исту тему 

награђени су и ученици ликовне секције одељења IV1  учитељице Емине 

Златар.  

На ликовном конкурсу ,,Причајмо о здрављу” награђен је рад ученице Иве 

Јанковић II2 учитељице Љиљане Цатић. 

Свечаности су присуствовали награђени ученици, њихови родитељи и 

учитељице. 
 

 
 

    Скупштина града посебно подржава  конкурс ,,Причајмо о здрављу” који 

је расписао Црвени крст Крагујевца и том приликом 16.5.2019. године у 

свечаном салону Скупштине града, награђено је 6 ученика на нивоу града у 

све три категорије по један ученика за ликовне или литерарне радове.  

   У категорији од првог до четвртог разреда основне школе награђене су  

две ученице наше школе и то за литерарни рад Теодора Аксић II1 

учитељице Слађане Ђукановић и за ликовни рад Неда Трифуновић II2 

учитељице Љиљане Цатић.  

    Вредне награде таблет рачунаре ученицима су свечано уручене у 

Скупштини града а учитељице Слађана Ђукановић и Љиљана Цатић су 

добиле Захвалнице Црвеног крста Крагујевца и књигу за подршку у 

реализацији активности које промовише Црвени крст. На свечаности су 

присуствовали награђени ученици, њихови родитељи и учитељице. 
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                                                                                  Руководилац Подружнице 

школе 

                                                                                                        Слађана 

Ђукановић 

 

 

                  

                           ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА  

              ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ школ.год. 

2018/2019 

 

 

 

- 7.09.2017.- Сајам пољопривреде у Крагујевцу-Ученици еколошке секције са 

наставницама Зорицом Ђорђевић и Тањом  Миладинонић посетили 

Пољопривредни сајам и уживали у изложби цвећа, воћа, поврћа и животиња. 

 

-10.09.2018- Безбедност у саобраћају-предавање за ученике 1. Разреда у 

организацији Црвеног крста и саобраћајне полиције. Предавању присуствовало 

142 ученика 

 

-22.09.2018.- Изложба гљива на ПМФ-у-Ученици Еколошке секције са својим 

наставницама су посетиле изложбу гљива где су се упознали са различитим 

гљивама и начинима припремања јела од гљива.На изложби је било изложено 

246 врста гљива. 

 

1-8.10. 2018-Дечија недеља- разне активности у школи, маскембал, посета 

обданишту,уређење паноа у холу и учионицама, сакупљање играчака, одеће и 

уџбеника за сиромашне ученике... 

 

-09.10. 2018- Изложба „ Заштита животиња“-Поводом дана заштите 

животиња, еколошка секција је припремила и поставила изложбу ретких и 

угрожених врста животиња. Ученици су изложили фотографије угрожених 

врста животиња са кратким додатком о томе: које врсте, где живе.... 
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Новембар 2018.-Уређење паноа Еколошке секције са темом „Еколошке 

заповести“ 

Од 4-8 новембра 2018- Курс Основи личне хигијене-за ученике 2. Разреда. 

Организатор Црвени крст Крагујевац. 

 

-22.12.2018- Вашарчић-Ученици и наставници су организовали Вашарчић у 

просторијама школе, продавали су различите предмете које су сами направили, 

од различитих материјала ( и од оних за рециклажу ), продавали врећице са 

осушеним биљкама против мољаца, играли пикадо, забављали се и дружили. 

 

-децембар.2019- Предавање: Промене у пубертету- за ученике 7. разреда, 

одржано је предавање о променама које се дешавају у доба пубертета. 

 

 

-5.01.2019.-Брање Бадњака-Традиционално окупљање ученика Еколошке и 

Етно- секције и њихових наставника.После разговора о традицији и о обичају 

уношења Бадњака, иде се у шуму и следи брање Бадњака.Ученици се упознају 

са екосистемом шуме и врстама дрвећа у њој. Убрани бадњаци се носе у школу 

и њихове домове..  

 

-7.03.2019.-Дан енергетске ефикасности-Поводом овог дана ученици 8.разреда 

су припремили предавање на ову тему на часовима биологије.. 

 

-11-15. 03.2019.-Превентива пожара-Предавање за ученике 4. и 6. разреда. 

 

-18-22.03.2019.-Криминалистичка полиција је организовала предавање за 

ученике 4. и 6. разреда са темама: 

 

-1.Превенција и заштита деце од трговине људима 

-2.Злоупотреба опојних дрога и алкохола 

-3.Безбедно коришћење интернета 

-4.Насиље као негативна друштвена појава 

-21.03.2019. Светски дан заштите шума- Ученици 8. Разреда су припремили 

презентацију о значају шума у природи и за човека. 

 

- 21.03.2019.  Пролећни Еко маскенбал- У тржном центру Плаза ,ученици 

наше школе од првог до трећег разреда, са својим учитељицама, су учествовали 

на овом маскенбалу. 

 

-22.03.2019.-Светски дан борбе против туберкулозе-Као и сваке године наши 

ученици 7.разреда су присуствовали предавању у Црвеном крсту. 

 

-28.03.2019. -Правилна исхрана-организовано предавање за ученике од 5.до 8. 

разреда. Предавачје био Горан Илић, нутрициониста и фитнес тренер. 

 

-28.03.2019. Спортом до здравља-предавање за ученике од 5.до 8. Разреда. 

Предавачи: Милан Петровић и  Бранко Крсмановић. 
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- На Наставничком већу 18.04. 2019. Учитељица Ивана Ломигора, која ради у 

Трмбасу, представила је брошуру „Мали водич кроз еколошке проблеме и 

решења града Крагујевца. У садржају те брошуре учествовали су ученици 

наше школе из Трмбаса (и још неких школа). Аутори су посетили школу, 

разговарали са ученицима, постављали им питања, и ученици давали одговоре, 

на тему еколошких проблема.. Тај садржај је објављен у овој брошури. 

 

21.04.2019.-Дан планете земље- Поводом овог дана ученици осмог разреда су 

на часу биологије обележили овај дан, тако што су дискутовали на тему 

„Чувајмо нашу планету, јер немамо другу“. 

 

- 14.05  и 20.05. 2019.-  Представници МУП-а Србије одржали су предавање: 

Безбедност деце у саобраћају- за ученике првог, четвртог и шестог разреда. 

 

- Maj 2019.- Ученици Еколошке секције су на паноу школе осмислили изложбу 

– Мој кућни љубимац- Фотографије и краћи текст је говорио о великој љубави 

према животињама. 

 

- 24. 05. и 25.05. 2019. Сви ученици су у школи сакупљали стари 

папир.Сакупљена је знатна количина папира за рециклажу. 

 

-У току целе школске године- Ученици и наставници ,кроз разне секције, 

посебно Еколошке и Чувара природе,одржавају школско двориште (сакупљају 

лишће,папир, одржавају саднице). Уређују учионице, одржавају цвеће у њима, 

одржавају акваријум, хране животиње у њему, воде рачуна о хигијени...... 

 

-Током целе школске године Комисија за уређење школског простора, 

прегледа учионице, оцењује уређење учионица и врши рангирање 

учионица 

 

-У току целе школске године- У холовима школе све секције одржавају паное 

са различитим темама. Све учионице имају по два паноа, које ученици 

одржавају и уређују. Заступљене су различите теме: Дечија права, Јесен, 

Зима....Ускрс, Распуст.На свим паноима, ученици уз помоћ наставника, показују 

велику креативност и жељу да уреде свој радни простор. Поред тога гаје цвеће, 

украшавају зидове хамерима, цртежима, фотографијама.... Ученици чије су 

учионице најбоље уређене, по мишљењу Комисије за уређење школе, награђују 

се на крају школске године бесплатном екскурзијом.Браво!!! 

 

- У току целе школске године- Ученици новинарске секције и наставником 

Николом Ненковићем, у сарадњи са осталим секцијама у школи и 

наставницима, извештавају кроз радио емисије о значајним датумима везаним за 

заштиту животне средине:    

 

                  

-4.10- Дан заштите животиња                   

-1.12- Дан борбе против сиде 

- 5.03.- Дан енергетске ефикасности          

 - 7.04 -  Дан здравља 

- 22.04- Дан планете Земље                          
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 - 31.05- Дан борбе против пушења 

- 5.06.-  Дан заштите животне средине     

- У току целе школске године-  Сви ученици и наставници школе сакупљају 

пластичне затвараче као помоћ Удружењу параплегичара, за куповину 

инвалидскх колица.Акцију води учитељица Гордана Николић. 

 

                                                                                                    Наставник биологије 

                                                                                                        Зорица Ђорђевић                                                                                                                                                         

      

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧЈЕГ САВЕЗА  

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ  
 

Током  школске 2018/2019. године Дечји савез је реализовао низ 

предвиђених активности. 

 

             Дечја недеља обележена је у периоду од 1 - 7. октобра 2018.године. 

Мото под којим је ове године обележена Дечја недеља био је  

 

 

                                         Моје право да живим срећно и здраво 

                            -за одрастање без насиља 

       Као и предходних година и ове године циљ Дечје недеље је био да се укаже 

на стварни положај детета и младих у друштву, да се скрене пажња на дете као 

носиоца права да одраста у што бољим условима у породици, локалној 

заједници и друштву у целини. Дечја недеља је организована тако да свако дете 

добије могућност активног учествовања у активностима које организује Дечји 

савез. У складу са препорукама Друштва пријатеља деце Србије у нашој школи 

је направљен Оперативни програм обележавања Дечје недеље. У нашој школи 

организоване су активности током саме Дечје недеље, али и акције које су 

трајале до краја октобра месеца.  

Литерарни и ликовни радови на тему Моје право да живим срећно и 

здраво -за одрастање без насиља су урађени. Наставници српског језика и 

ликовне културе су изабрали најбоље радове.  

Дечји шкраб је организован на часовима ликовне културе за ученике 

првог, другог и трећег  разреда у школском дворишту. Ученици су кредама у 

боји правили мала ремек дела на бетону. Нашу школу посетили су предшколци 

предшколске установе ,,Невен“, који су имали прилику да са својим другарима, 

који похађају четврти разред, цртају кредама едама у боји на платоу испред 

школе и кроз нова познанства и пријатно међувршњачко дружење изразе своју 

креативност и уживају размењујући своје идеје, креације и иновације, као плод 

дечје маште. Атмосфера коју су деца створила, обојила је наше двориште 

најлепшим бојама другарства кроз цртеже и игру. Ученици шкраба су поред 

предшколаца из Невена и њихових васпитачица, били и ученици свих одељења 

четвртог разреда школе са својим учитељицама: Емином Златар, Милицом 

Милошевић, Ереном Митровић, Сузаном Миловановић и Јасмином 

Љубисављевић. Истог дана, ученици истуреног одељења школе у Трмбасу су са 

својим другарима предшколцима, а у организацији учитељице Иване Милетић и 

васпитачице, цртали и уживали у дечјем шкрабу. 
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Ученици наше школе Лука Станковић 8/1, Милица Радовановић 8/4 и 

бивша ученица Сара Алексић, сада ученица Медицинске школе присуствовали 

су 2.10.2018.године дечијој седници. Седница је одржана у Народној скупштини 

у Београду, поводом Дечје недеље. Седници су присуствовали Чланови 

парламента основних и средњих школа у Србији. Присутним ученицима су се 

обратили представници Министарства просвете, Министарства за рад, 

УНИЦЕФ-а, потпредседник Народне скупштине. Тема дечје седнице је била: 

Како препознати и шта урадити за одрастање без насиља. 
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Први пут ове године и вероучитељи Верске наставе Епархије 

шумадијске, прикључили су се обележавњу Дечије недеље извођењем 

радионица на тему „Крсна слава“.  

Радионице су одржане у манастиру Дивостину, 4. октобра 2018. године. 

Учествовало је је 120  ученика из основних и средњих школа града Крагујевца. 

Одржано је 5 радионица: практична, хорска, беседничка, драмска и ликовна, а 

ученици учесници су се раније определили за радионицу по свом избору, 

сходно својим интересовањима. 

Ујутру, у осам сати, служена је Литургија у храму манастира, у којој су 

осим свештенства и монахиња, учествовали  и сви  ученици и вероучитељи. У 

поподневним сатима је уследило је сечење славског колача и послужење, а 

након тога Владика се обратио деци пригодним речима, похвалио њихов труд и 

поделио им иконице и свој владичански благослов.Тиме је скуп био завршен.  

 

Из ОШ  „Вук Стефановић Караџић“, учествовало је осам ученика, са 

вероучитељицом Иреном Станић, која је била и организатор практичне 

радионице. Учествовали су: Петровић Јана 4/3, Петровић Марта 4/3, Павловић 

Михајло 4/3, Пантић Лука 7/5, који су били чланови практичне радионице, док 

су: Борис Бићанин 5/1,  Матановић Павле 5/3, Чановић Стефан 6/2 и Гаљак 

Јована 6/3 били чланови драмске радионице. 

 

 



179 
 

Дана 4.10.2018. у сарадњи са вртићем „Невен“ а у склопу активности 

Дечје недеље спроведен је спортски дан са децом из вртића “Невен“. На часу су 

учествовала деца из старије васпитне групе са њиховим васпитачима. Деца су 

уживала у свим активностима, на обострано задовољство свих присутних. 

Ову активност су организовали и реализовали наставници Иван 

Станојевић и Ђорђе Пешић, као и васпитачице Весна Ратинац, Данијела 

Прокић, Верица Мијаиловић и Јасминка Радовановић. 

 
 

 

 
 

     У среду, 3.10.2018. године, одржан је маскенбал. На њему су учествовали 

ученици млађих разреда као и наши гости, предшколци вртића „Невен“. Сви 

ученици који су желели показали су своје маштовите маске а жири је изабрао 

најуспешније и најмаштовитије. У жирију су били наставници наше школе. 

Програм су водиле ученице, чланице ђачког парламента. Победници су 

награђени дипломом и поклончићем. Техничку подршку у организацији 

маскенбала учитељима трећег разреда, Сузани Тасић, Слађани Милошевић, 

Сузани Сунајко Јовић, Ирени Ђорђевић и Весни Михајловић јевтић,  који 

организују маскенбал, пружио је Александар Банковић. 

 

Пријем првака у Дечји савез обављен је 5.10.2018.године у учионицама 

првог разреда. Учитељи првог разреда су организовали малу свечаност у оквиру 

своје одељењске заједнице. Прваци су поред Добродошлица добили и беџеве. 

Тиме је Дечји савез наше школе постао богатији за 127 нових чланова. 
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Свака одељењска заједница уредила је свој одељењски пано и потрудила 

се да што лепше уреди своју учионицу. Комисија коју сачињавају чланови 

Дечјег савеза,  Комисије за уређење  

школске средине и Ђачког парламента обићи ће све учионице и прогласиће  

најуређеније. 

Разредне старешине су одржале час одељењске заједнице са циљем 

упознавања ученика са дечјим правима под геслом Моје право да живим срећно 

и здраво -за одрастање без насиља су урађени. Све активности током Дечје 

недеље пратили су чланови фото секције. 

Чланови новинарсе секције са наставником Николом Ненковићем су 

емитовали емисију о значају Дечје недеље као и о активностима које су 

планиране за ту недељу. 

У оквиру хуманитарне акције Деца – деци, ученици наше школе донели 

су гардеробу, обућу, школски прибор и играчке за своје сиромашне другове. 

Акцију су спровели Комисија за хуманитарну помоћ, Црвени крст наше школе и 

Дечји савез. Ова акција трајала је до краја октобра. Прикупљене играчке су 

ученици четвртог разреда однети у вртић „Невен“ а гардеробу и школски 

прибор смо дали нашим ученицима којима је то потребно. 

# Чланови Дечјег савеза су у сарадњи са члановима етно секције, 

наставницом Сањом Срејић, члановима еколошке секције и Ђачког парламента 

организовали изложбу ускршњих јаја. Изложба је била постављена 

19.04.2019.године у холу школе. Учествовао је велики број ученика са својим 

радовима, а сви остали ученици и посетиоци Ускршњег вашарчића су погледали 

изложбу која се налазила у холу школе.  

# Поводом Дана града традиционално се организује карневал у нашем 

граду. Чланови Дечјег савеза  и учитељи трећег и четвртог разреда су 

осмислили и припремили учешће наше школе на карневалу. Комисију која је 

радила на томе су чинили: Јасмина Цветић,Сузана Тасић, Јасмина 

Љубисављевић, Милица Милошевић и Ирена Ђорђевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Чланови Дечјег савеза су у сарадњи са члановима комисије за уређење 

школске средине обилазили учионице и бирали најлепше. 

 

Захваљујемо се ученицима и колегама који су активно учествовали у 

организацији и реализацији свих активности које је организовао и спровео 

Дечји савез 

                                                                                                                                                

За Дечји савез 

                                                                           Сузана Тасић и  

Весна Михајловић Јевтић 
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                     ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ  

                                            ШКОЛСКЕ    СРЕДИНЕ 

за школску 2018/2019.годину 

 

 

 

 
       И  у  току  ове школске године  комисија је водила рачуна о уређењу 

школског простора , а по устаљеном распореду и  организовала такмичење 

одељењских заједница у уређењу учионица.Све одељењске заједнице 

учествовале су у уређењу и на крају сваког прегледања комисија је рангирала 

учионице по броју освојених поена. 

Велики број учионица лепо изгледа и похваљујемо одељењске заједнице које су 

редовно сређивале учионице и допринеле стварању пријатне средине за учење и 

рад. 

После пет прегледања у току школске године највише бодова освојиле су 

следеће учионице: 

-у млађим разредима учионица бр.16 (боравак) одељењске заједнице  

II/3 ( Виолета Стошић и Александра Костадиновић)  -252 бода. 

- у старијим разредима учионица бр.45 одељењскe заједницe  

VI/5 ( Зорица Петровић) -215 бодова. 

 

 

 

21.06.2019.                                                                         

                         

                                                                                                           Комисија за 

уређење 

                                                                                                                  Зорица 

Петровић 
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РЕЗУЛТАТИ   ВЕЛИКОГ   НАГРАДНОГ   ВИТЕЗОВОГ   КОНКУРСА 

 

 

Редакција часописа ,,ВИТЕЗ” расписала је републички ликовни и 

литерарни конкурс. Ученици су требали да пошаљу по три своја  ликовна или 

литерарна рада. 

   Ученици наше школе II1 и  II2  су уз подршку својих учитељица Слађане 

Ђукановић и Љиљане Цатић на часовима слободних активности радили радове 

и најуспешније послали на конкурс. 

Пристигло је више од 10. 000 радова, међу њима и радови наших ученика. 

Обавештење је стигло на школу да су 5 ученика  II1 и   3 ученика II2 награђени. 

    Директор школе је организовао превоз и награђени ученици II1 и то: 

Страхиња Вранић, Елена Ничић, Николина Пешић, Лена Радосављевић и 

Александра Савић и  II2 : Вук Весић, Ива Јанковић и Неда Трифуновић, су са 

својим учитељицама  отишли у Београд на свечану доделу награда. 

    Додела награда била је у Сава центру 12. маја 2019. године на 17. 

београдском фестивалу писаца за децу ,,Витезово пролеће”. 
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Након додела награда ученици су уживали у припремљеном културно –

уметничком програму који је трајао од 12 до 15 часова, а на коме су учествовали  

учесници дечијег хора и балета као и многобројни писци за децу. 

 

 
 

После завршене свечаности   ученици су део дана провели у шетњи по . 

Калемегдану. 

 

 
 

 

Затим смо обишли  торањ на Авали, мало се забавили и наставили пут за 

Крагујевац. 
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Пуни утисака вратили смо се у Крагујевац у вечерњим сатима. 
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Још једном све честитке награђеним ученицима, учитељицама и директору за 

организацију и подршку награђених ученика. 

 

 

 

12. мај 2019.                                                                                  Учитељице 

                                                                          Слађана Ђукановић и Љиљана Цатић 

 
 

    

 

      

 
 

 

 

Извештај драмске секције која је реализована у 4. разреду у школској 

2018/19. години 

 

 

 

Драмску секцију су и у овој школској години похађали ученици одељења 

IV/2 (10 ученика) и ученици одељења IV/1 (7 ученика). Часово драмске секције 

реализовани су сваког четвртка у недељи. Поред стандардних одабира текстова, 

читалачких проба, сценских и генералних проба, ученици су на овим часовима 

имали прилике да играју пантомиме, да се забављају у задацима Покажи шта 

знаш..., Импровизуј, одглуми и сл. Рад драмске секције у овој години био је и 

више него успешан, у смислу да су ученици припремали представу за пријем 

првака, која је реализована 3.9. 2018. године, под називом ,,Деца су украс 

света“. Ученици су изводили представу, рецитале и певали праћени 

презентацијом којом је представљена наша школа. Такође смо припремили и 

извели Новогодишњу представу за предшколце, у јануару 2019. са драмским 

приказом у којем се сукобе Стара и Нова година, на један духовит и деци 

занимљив начин. Врхунац нашег рада била је представа ,,Нашим принцезама“, 

која је припремљена и изведена за све особе женског пола (маме, баке, тетке 

ученика...), поводом њиховог празника 8. марта. Идеја је реализована тако што 

су ученици млађих разреда имали прилику да купе карте за своје драге особе 

женског пола, које су хтели да обрадују поводом празника, по симболичној цени 

од 50 динара, а чији су излед сами осмилили ученици драмске секције. Одзив 

наших дама био је заиста импозантан, као и њихово задовољство поводом 

изведене представе. Тако је изведен драмски приказ ,,Један обичан дан у животу 

сваке маме“, затим и ,,Један необичан дан у животу сваке маме“, низ рецитала , 

песама и игроказа посвећених мамама и бакама. Целокупан догађај употпуњен 

је песмом Павла Васиљевића, ученика IV/3, који је и у претходно две поменуте 

представе учествовао у раду драмске секције и певао песме за ђаке, будуће 

прваке, али и маме, баке и друге даме које су присутвовале нашој представи. 

Ова представа је употпуњена управо песмом ,,Принцеза“, а сам догађај за наше 

принцезе је и медијски пропраћен. У раду драмске секције и припреми ове 
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представе учествовало је и 6 ученика одељења II/1, као и једна ученица из 

одељења III/1. На осталим часовима секције ученици су имали прилику да 

гледају дечије представе и филмове по избору, да коментаришу како они виде и 

доживљавају глуму одређених, њима омиљених глумаца и идола, како се 

глумац припрема за улогу, шта је важно по њиховом мишљењу и како постати 

добар глумац. Такође, често смо се бавили имитацијама. Рад драмске секције 

награђен је екскурзијом у Врњачкој Бањи, 15.6.2019. године. На велико 

задовољство свих ученика који су могли да иду на екскурзију у Бањи смо 

провели диван дан, а ученици су се дружили, размењивали своје идеје и уз 

осмех прославили и свој рад и почетак  распуста. 
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Учитељица: 

       Јасмина Љубисављевић 

 

 

 

 

                               ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 

У школској 2018/2019. години одржано је 34 часа рецитаторске секције. У 

септембру смо, након окупљања чланова и формирања секције вежбали 

изражајно читање и рецитовање лирских народних песама. У октобру је рађена 

поезија Војислава Илића, а у новембру мисаона поезија Дучића и Ракића. У 

децембру је извршен одабир рецитатора за прославу Светог Саве и рађене су 

припреме за приредбу. У другом полугодишту вежбали смо изражајно читање 

Андрићевих текстова; ученици су учили напамет песме из школске лектире по 

избору. Крајем априла направљен је одабир ученика који су учествовали у 

приредби за ученике осмог разреда.Рецитаторску секцију похађали су  ученици 

5., 6., 7. и 8. разреда, укупно 11 ученика. Последња два часа сређивали смо 

утиске о раду секције и договарали се о предлозима за наредну школску годину.  

 

                                                                                                         Предметни 

наставник: 

                                                                                                                    Јелена 

Миковић 
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                                     ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 

    У периоду од септембра 2018.године до јуна 2019..године чланови литерарне 

секције учествовали су на  многим  конкурсима. 

 Деца су писала саставе поводом Дечје недеље.  

Писали смо саставе и песме на тему “Крв живот значи“,као и песме на тему 

„Војник-понос Србије“, за фестивал“Желим да будем дете“   деца су писала 

песме. 

    Највећи успех постигла је ученица Милица Рековић која је написала песму на 

тему “Доста су свету једне Шумарице“ и освојила прву награду. Награда јој је 

уручена на свечаности коју је организовао Спомен парк“ Крагујевачки 

октобар“(23.новембра 2018.). Добила је новчану награду. Њена песма објављена 

је у зборнику радова. 

   Ученици су учествовали и у писању сценарија за приредбу која је изведена на 

крају школске године поводом родитељског састанка и испраћаја осмака. 

 

 

                                                                                        Наставник:Радмила  

Шиљковић 

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. ГОДИНУ 

 

 

Ученици шестог и седмог разреда су током школске 2018/19. године 

учествовали у раду еколошке секције. Имали су следеће активности: 

 

- посетили су 15. Шумадијски  сајам пољопривреде на коме су обишли 

изложбу пољопривредне механизације, домаћих животиња, воћа и поврћа и 

традиционалних заната 

- посетили су изложбу гљива на ПМФ-у и упознали се са бројним отровним и 

јестивим врстама гљива, које су пронађене на подручју Шумадије  

- учествовали су у акцијама сређивања школског дворишта, сакупљали лишће, 

папире, кесе, пластичне флаше и остали отпад 

- учествовали у акцији сређивања учионица и школског простора 

- израђивали врећице против мољаца од ароматичног биља, које су продавали 

на „Новогодишњем вашарчићу“  

- организовано ишли у шуму по Бадњак за кућу и школу и сазнали да је 

Бадњак дрво-храст или цер, који се посече и спаљује у огњишту дома 

 

- сређивали саксијско цвеће у школи 
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- припремали материјал за изложбу са темом Мој љубимац  и поставили је у 

холу школе 

- присуствовали трибини у Црвеном крсту поводом обележавања Светског 

дана борбе против туберкулозе и сазнали како да се препозна, спречи и како 

се лечи туберкулоза 

- правили презентацију о еколошком бонтону 

- пратили фенолошке промене у околини школе 

- учествовали у радионици Мали утицај за појединца, а велика корист за све 

(штедња воде, енергије, чување гнезда, биљака) 

- обележили Дан борбе против пушења 

 

 



190 
 

 

      

 

 

 
 

       

                                                                         Тања Миладиновић и Зорица 

Ђорђевић 

 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОТО СЕКЦИЈЕ школске 2018/2019 године 

 

    Фото секција је и ове школске године испунила свој план и програм. Одржано 

је 36 часова и било је укључено 10 ученика од 5-8 разреда. Часови су били 

усклађени тако да смо успели да испратимо динамику актуелних дешавања у 

школи. Тако смо оком камере забележили сва спортска дешавања, маскенбал, 

приредбе, изложбе, прославу школске славе Светог Саве и осталих дешавања. 
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    На крају школске године смо имали изложбу фотографија у кабинету ТО-а, а 

и велики број фотографија смо сачували у електронском облику на рачунару, 

укључујући и неке уметничке фотографије. 

   Заинтересованост ученика за фото секцију је заиста на завидном нивоу, тако 

да у току следеће школске године планирам да укључим још већи број ученика. 

 
 

Предметни наставник 

Невена Ђукић 

 
 
       ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ „ ПЛАВА ПЛАНЕТА“ У ШКОЛСКОЈ     

2018./2019. 

 

 
 

    У току школске 2018 / 2019 . године учешће у раду секције је узело 10 

ученика одељења 6/2 И 8 ученика одељења 8/2. 

    Пратећи план рада бавили смо се истраживањем климатских промена на 

земљи, израдом туристичких виртуелних ваучера за популарне дестинације ( 

Токио, Сан Франциско, Париз, Рим, Берлин, Рио, Буенос Аирес, Мадрид, 

Барселона, Пекинг ). 

   Штампали смо фотографије престоница и продавали их на Вашарчићу. 

У више наврата сређивали смо пано који се налази на улазу у прострије наше 

школе. 

 

1. Тема је била космос, небуле и мала тела сунчевог система. 

2. Тема је била заштита атмосфере. 

3. Тема је била главни градови света. 

   Интервјуисали смо ђаке наше школе, да ли имају развијену еколошку свест, да 

ли би волели да њихов град буде чистији и уреднији ,  бележили смо њихове 

одговоре у нашу плаву свеску.Разговарали смо да следеће године направимо 

беџеве са логом наше школе. 

 

  

29.6.2019.год.                                                                                                        

                                                                                                                     Лидија 

Јевтић 
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                   ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛИКОВНУ СЕКЦИЈУ ОДЕЉЕЊЕ I/4 

 

   У току школске 2018/19.године у одељењу 1/4 одржано је 36 часова ликовне 

секције. 

Секцију су похађали следећи ученици: 

1. Бошковић Јована 

2. Вељовић Нађа 

3. Влашковић Виктор 

4. Вукојевић Миа 

5. Вукојичић Ивона 

6. Вукојичић Нађа 

7. Јаковљевић Хелена 

8. Јанићијевић Стефан 

9. Ковачевић Немања 

10. Константиновић Павле 

11. Младеновић Огњен 

12. Пауновић Нина 

13. Илић Мартина 

 Кроз индивидуални рад и групне активности чланови ликовне секције су 

прошли кроз разне технике и разноврсне приступе ликовним темама и задацима. 

  Ученици су изражавали своју креативност , машту и игру као саставни део 

ликовног израза. 

 

 Радови су изведени у техници колажа , пластелина , комбинованим техникама 

са различитим материјалима. 

 

 
                                                                         

                    Марија 

Вукојевић 
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          ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНИМ ЧАСОВИМА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

У ОДЕЉЕЊИМА  4/1 И 4/2 

 

 

У овој школској 2018/2019. години одржано је 36 часова ликовне секције. 

Часовима је присуствовало 20 ученика одељења 4/1 и три ученика одељења 4/2. 

Организовани су бројни конкурси на којима су узимали учешће. Постигнути су 

добри резултати. 

1. Организован је ликовни конкурс  у организацији Црвенок крста на тему 

ЗА СУНЧАНУ ЈЕСЕН  ЖИВОТА. Бројни чланови ликовне секције су 

послали радове и направили тежак посао комисији у одабиру. Зато је 

комисија одлучила  да сви добију захвалнице, а посебно су издвојени 

радови Јане Петровић, Луке Томића, Лазара Гајића, Уроша Миљковића, 

Димитрија Пецеља, Аните Јездић, Михајла Павловића и Михајла 

Радојковића. Активисти Црвеног крста су затражили дозволу да радове 

ураме и поклоне можда неком старачком дому чије ће зидове красити.  

 

 

 
 

2.  Девојчица Нина Куч, ученица четвртог разреда ОШ,,Милутин и 

Драгиња Тодоровић“ Илићево, издала је своју прву збирку песама под 

називом НЕШТО СВЕТЛУЦА У МЕНИ. Промоција књиге одржана је 

27.06.2019. године. Четири рада су се нашла у њој и то:  

- Рад Луке Томића под називом КАЖУ ДА ОДРАСТЕМ, А ЈА СЕ 

ОСЕЋАМ  КАО  ДЕТЕ 
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- Рад Николине Арсић под називом МОЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ 

СРЕЋНО И ЗДРАВО 

- Рад Марте Станојевић КАКО  РЕШИТИ  ТУГУ и 

- Рад Еве Вуловић на тему НЕШТО СВЕТЛУЦА У МЕНИ. 

 
 

3. У октобру нас очекује још једна промоција књиге МОЈА СЕ МАМА 

БОЈИ МОСТОВА, крагујевачког песника Александра  Јањушевића са 

ким имамо вишегодишњу сарадњу. У  њој ће се наћи радови Лазара 

Гајића и Луке Томића. 

 

 
 

4. Поводом успешног учешћа на ликовном такмичењ у организацији 

турског културног центра, под називом СВЕТ ИЗ МОЈЕ МАШТЕ,  

похвалу је добио Богдан Илић. 

 
Учитељица 

Емина Златар 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА IV/3 

 

    У току школске године укупно је одржано 36 часова које су посећивала 15 

ученика. Програм је одрађен по предвиђеном плану. На часовима су коришћени 

различити медији, различите технике и материјали, обрађиване су разне теме - 

све онако како је планирано програмом. 

    Ученици су на овим часовима правили и производе које су продавали на 

школским вашарчићима - новогодишњем и ускршњем. 

    Радили су и идејно решење новогодишње честитке за конкурс Црвеног крста. 

    На нивоу школе радили су радове на тему ,,Стоп насиљу”. 

    Направили су и осмомартовске честитке на нивоу одељења које су поклоњене 

мајци сваког ученика. 

 

 

21.06.2019.                                                          Ерена 

Митровић 

 

 
 

                                             ИЗВЕШТАЈ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ IV/4 

 

   У одељењу IV/4 реализовано је 36 часова ликовне секције. Укупан број 

ученика који је похађао ову секцију је 15. Ученици су редовно долазили и 

учествовали на конкурсима , али нису имали запажајуће резултате.Учествовали 

су на одељенским изложбама и вашарчићима. Били су изузетно креативни и 

маштовити са својим идејама, које се могу и надаље користити. 

Часови су се одржавали не само у учионици већ и у школско дворишту и у 

оближњем парку . Надам се да ће и следеће године преовладати њихов 

ентузијазам за ову секцију . 

 

 

 

                                                                                                         Проф.разр. наставе 

: 

                                                                                                       Сузана 

Миловановић 

 

 
 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА ОДЕЉЕЊЕ IV7 

 

 У четвртом разреду истуреног одељења у Букоровцу, школске 

2018./2019. године, вођена је ликовна секција. Реализовано је 36 часова ликовне 

секције у чијем раду је активно учествовало 4 ученика. Ученици су радили 

различитим ликовним техникама и реализоване су бројне занимљиве ликовне 

активности. У првом полугодишту ученици су се детаљније упознали са 

основним, изведеним и комплементарним бојама. Кроз многобројне активности 

откривали су како да комбинују и мешају основне боје, као и како се праве 
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изведене боје. И недељи Дечјих права организован је „Дечији шкраб“ у 

школском дворишту, у Букоровцу. Користећи технике гваш, колаж и асамблаж, 

ученици су одрадили бројне јесење мотиве и цртеже. У децембру, на часовима 

ликовне секције ученици су правили новогодишње честитке и украсе и јако 

креативно сређивали пано и учионицу за Нову годину. Почетком другог 

полугодишта, техником мозаик, рађен је портрет Светог Саве. Након тога, 

уследила је израда лутки за позоришну представу и прављене су честитке 

поводом обележавања Дана жена (8. март). На часовима ликовне секције 

одржано је неколико радионица на којима су ученици правили и припремали 

производе за „Вашарчић“.  У раду ликовне секције показана је велика 

заинтересованост и креативност ученика, као и жеља за пружањем помоћи у 

раду. 

 

 

 
                                                                                                       Учитељ: 

Биљана Ђурђевић   

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА РИТМИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

   У септембру 2018.године оформљена је група девојчица првог и другог 

разреда које су чиниле ритмичку секцију Основне школе „Вук Ст.Караџић“. 

Током целе школске године девојчице су имале пробе плеса уторком и 

четвртком,сваке друге недеље. Наша плесна група учествовала је на приредби 

поводом школске славе Свети Сава. Девојчице су се представиле  играјући уз 

песму „Оро“ Јелене Томашевић. 



197 
 

 
    Девојчице су вредно вежбале током школске године тако да су 15.јуна 

2019.године биле награђене екскурзијом у Врњачку Бању. 

 

 
 

                                                                                                           Кристина 

Стојановић 

 

ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА ЗА ДЕЧАКЕ ( ШКОЛСКА 2018./2019. ) 

 

 

   У току школске 2018/2019 године одржано је 36 часова одбојкашке секције за 

дечаке. Секција је одржавана средом од 12:30 до 13:30 часова. Секцији су могли 

присуствовати сви заинтересовани ученици од петог до осмог разреда. Неки 

оквирни број дечака који су похађали секцију ове године је између 20 и 25. Рад 

на овим секцијама био је прилагођен свим узрастима и свим нивоима од 

основног-почетног па до напредног. У току школске године одржано је и 

општинско такмичење на којем екипа наше школе није остварила запаженији 

учинак.  

Ученици које су најредовније похађали секцију су: 

- Панишић Предраг                  8/2 

- Јанићијевић Данијел             8/2 

- Благојевић Стефан                 8/3 

- Николић Михајло                   8/3 

- Аврамовић Андрија               8/3 

- Николић Филип                      8/3 

- Ђорђевић Немања                  8/5 

- Вукојичић Михаило               8/5 

- Симовић Марко                      7/1 

- Стојановић Андрија               7/3 

- Утвић Лука                              7/3 
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- Поповић Огњен                       7/3 

- Јовановић Александар           7/3 

- Пантић Лука                            7/5 

- Станојевић Немања                6/3 

 

                     

                                                                     

    15. 06. 2019. године                                  Предметни наставник: Ненад 

Филиповић 

 

                             

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

о раду НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 Новинарска секција је у школској 2018/19. године одржала 40 часова и 

имала седам редовних чланова. Реализоване су вести из школе у виду радио-

емисија. Реализоване су специјалне емисије поводом Дечје недеље, затим у 

сарадњи с Црвеним крстом, као и у циљу подизања еколошке свести ученика. 

 Учествовали смо у промоцији свих активности које реализује школа, а 

посебно када су у питању пројекти и хуманитарне акције. Посебно издвајамо 

реализацију музичке вечери у којој је узело учешћа 22 извођача на различитим 

инструментима – ученика наше школе и реализацију активности „Вашарчић“. 

Узели смо учешћа у промоцији рада школских тимова, а посебно у промоцији 

рада Тима за професионалну оријентацију и представљању занимања за ученике 

осмог разреда. 

 Ово су активности које представљају наставак активности у односу на 

претходну школску годину. Чланови секције, према плану, упознати су са 

основмим жанровима новинарског изражавања, а посебно у области 

електронских медија.Зато је секција посебну пажњу усмерила помоћи у уређењу 

сајта школе, што ће бити њено одређење и наредних година. 
 
 

Руководилац Новинарске секције 

                                                                                                        Никола Ненковић   

  

 

                                                                                  

АТЛЕТСКА СЕКЦИЈА 

 

  У току школске 2018./2019. одржано је 36 часова атлетске секције. Секција је 

одржавана четвртком од 13 часова до 13:45 часова. Кад год су се временски 

услови омогућавали секције су се одржавале на терену ФК“Славија“, а кишним 

и хладним данима у нашој фискултурној сали. Секцију су чинили ученици: 

1. Луковић Нађа 8-1 

2. Продановић Ксенија 8-2 

3. Пешић Јана 7-2 

4. Радовановић Милица 8-4 

5. Крстић Елена 6-4 
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6. Живић Софија 5-5 

7. Обрадовић Миа 5-4 

8. Панишић Предраг 8-2 

9. Вукојичић Михајло 8-5 

10. Витковић Алекса 8-5 

11. Вељковић Алекса 7-3 

12. Утвић Лука 7-3 

  На окружном такмичењу у атлетици одржаном 2.априла 2019. године у 

Крагујевцу женска екипа наше школе је екипно заузела друго место. 

Првопласиране такмичарке из наше школе Луковић Нађа 8-1 у дисциплини скок 

у вис и Продановић Ксенија 8-2 у дисциплини бацање кугле пласирале су се на 

међуокружно такмичење које је одржано у Прибоју. 

 
 

Нађа Луковић 8-1 и Ксенија Продановић 8-2 са освојеном бронзаном медаљом у 

Прибоју. 

 

 

 

Женска екипа је заузела екипно друго место: 02.априла 2019. Панишић Предраг 

8-2 је на окружном такмичењу у појединачној конкуренцији у дисциплини скок 

у вис заузео 3. место. 

 

                                                                                                        Предметни 

наставник: 

                                                                                                             Милан Петровић 
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ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА ЗА ДЕЧАКЕ 

 

  У току школске 2018./2019. године одржано је 36 часова фудбалске секције. 

Секција је одржавана средом од 12:30 до 13:30 часова. У току новембра месеца 

одржано је општинско такмичење у малом фудбалу у балон сали „Коле“ у 

Илиној води. Екипа наше школе није прошла групну фазу такмичења у 

конкуренцији следећих школа ОШ“Станислав Сремчевић“, ОШ“Свети Сава“, 

ОШ“Јован Поповић“ и ОШ“Мирко Јовановић“. 

Секцију су чинили следећи ученици, који су је редовно похађали: 

1. Јовановић Лука 8-3 

2. Зорић Вељко 7-5 

3. Миладиновић Ђорђе 7-5 

4. Вукојичић Михајло 8-5 

5. Ђорђевић Немања 8-5 

6. Савић Борис 7-1 

7. Петровић Милош 8-1 

8. Матовић Алекса 8-1 

9. Гаљак Иван 8-5 

10. Благојевић Стефан 8-3 

                  

                                                                                                      Предметни 

наставник: 

                                                                                                             Милан Петровић 

 

 

ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ ( ШКОЛСКА 2018./2019. ) 

 

 

   У току школске 2018/2019 године одржано је 36 часова фудбалске секције. 

Секција је одржавана четвртком од 12:30 до 13:30 часова. Секцији су могле 

присуствовати све заинтересоване девојчице од петог до осмог разреда, а било 

је чак и млађих ученица. Неки оквирни број девојчица које су похађале секцију 

ове године је између 20 и 25. Рад на овим секцијама био је прилагођен свим 

узрастима и свим нивоима од основног-почетног па до напредног. Да се 

квалитетно радило на секцијама показатељ је и успех које су наше девојчице 

оствариле на разним такмичењима ове године. Освојена су ПРВА МЕСТА на 

ОПШТИНСКОМ, ОКРУЖНОМ и МЕЂУОКРУЖНОМ такмичењу. И на 

крају освојено је феноменално ЧЕТВРТО МЕСТО на ДРЖАВНОМ 

ПРВЕНСТВУ у футсалу за девојчице. 

 

Ученице које су најредовније похађале секцију и које су најзаслужније за овај 

успех су: 

1. Николић Марија               8/1  

2. Васиљевић Станика         8/2        

3. Костадиновић Ана            8/2 

4. Гаљак Анита                      7/3 

5. Игњатовић Александра   7/3 

6. Крстић Елена                     6/4 

7. Стевовић Андреа               6/4 
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8. Спасић Маријана              6/5 

9. Димитријевић Нина          5/1 

10. Вељковић Милица            5/1 

11. Савић Аница                      5/3 

12. Марковић Нађа                 5/3 

13. Петровић Марта                4/1 

14. Бајовић Марта                   3/1 

                                                                                          

 
 

 

   

 

  15. 06. 2019. године                                    Предметни наставник: Ненад 

Филиповић 

 

 

 
 
 

Одбојкашка секција (девојчице) 

  

    Током целе школске 2018/19. тренинзи одбојкашке секције су се одржавали 

петком у терминима 12:45-13:45, том приликом су испуњени сви задаци и 

циљеви који су постављени планом и програмом секције. 

Ученице које су похађале секцију су: 

1. Милица Радовановић 

2. Кристина Бараћ 

3. Јелена Гаљак 

4. Ксенија Продановић 

5. Милица Рековић 

6. Тања Марковић 

7. Тијана Васиљевић 

8. Анђела Поповић 

9. Јуца Стојменов 

10. Нађа Иванишевић 
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11. Ђурђа Томашевић 

12. Ивона Гаљак 

 

   У децембру.2018 године, одржано је општинско такмичење из одбојке за 

девојчице у хали „ПАРК“ у Крагујевац, екипа ОШ „Вук Ст. Караџић“је у 

укупном пласману заузела четврто место. 

 

 
 

          

                                                                             Предметни наставник: Иван 

Станојевић                                                                
 

Пливачка секција 
  

   Током целе школске 2018/19.. тренинзи пливачке секције су се одржавали 

средом у терминима 12:45-13:45, том приликом су испуњени сви задаци и 

циљеви који су постављени планом и програмом секције. Укупно 24 ученика, 6 

девојчица и 18 дечака је похађало секцију и  учествовало на такмичењу: 

 

1. Виктор СТЕФАНОВИЋ 

2. Андрија АВРАМОВИЋ 

3. Лазар СТЕФАНОВИЋ 

4. Давид МИЋИЋ 

5. Димитрије КОСТАДИНОВИЋ 

6. Катарин КРСТИЋ 

7. Исидора ГАЉАК 

8. Анита МИЛОСАВЉЕВИЋ  

9. Лука МИЛОШЕВИЋ 

10. Лука ТОМИЋ 

11. Уна ЛАЗИЋ 

12. Лука МАНДИЋ 

13. Страхиња МИТРОВИЋ 

14. Невена ЖУНИЋ 
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На Општинском и Окружном такмичењу из Пливања које је било одржано на базену СЦ „ПАРК“ у 

Крагујевцу 28.11.2018. године ученици који су освојили медаље су: 

 

Медаље  дисциплине       разред            име и презиме   време 

Злато     

Дечаци, 50m Леђно/Back         I-II:   Виктор СТЕФАНОВИЋ  45.19 

Дечаци, 50m Прсно/Breast          VII:   Андрија АВРАМОВИЋ   36.94 

Дечаци, 50m Делфин/Fly          VII:   Лазар СТЕФАНОВИЋ    33.94  

Девојке, 50m Прсно/Breast             V:   Уна ЛАЗИЋ                           49.10 

Девојке, 50m Леђно/Back           VI:   Анита МИЛОСАВЉЕВИЋ   42.71 

 

                                                                        
 

 

Сребро   

Дечаци, 50m Леђно/Back   III-IV:  Лука ТОМИЋ     56.26  

Дечаци, 50m Слободно/Free         V:   Димитрије КОСТАДИНОВИЋ  52.66 

Дечаци, 50m Делфин/Fly         III-IV:    Давид МИЋИЋ     44.80 
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Бронза   

Дечаци, 50m Слободно/Free       VII:   Страхиња МИТРОВИЋ    43.65  

Девојке, 50m Слободно/Free        V:   Катарин КРСТИЋ     37.42  

Девојке, 50m Слободно/Free III-IV:   Невена ЖУНИЋ     38.28  

Дечаци, 50m Леђно/Back   III-IV:  Лука МАНДИЋ             1:05.78 

 

 

                                                                                                
 

 

 

 
 

 

 

 

   Најбољи пласман на Републичком такмичењу у пливању које је одржано на базену СЦ „ПАРК“ у 

Крагујевцу 05.12.2018. године је остварио ВИКТОР СТЕФАНОВИЋ 50m Леђно/Back у категорији 

дечака I-II разреда освојивши 1. место, која представља један од највећих успеха који је неко од 

ученика наше школе остварио у појединачној конкуренцији од њеног настанка. БРАВО... 
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                                                                                                                                проф. Иван Станојевић 

 
                                                         Стоно тенисерска секција (дечаци)    

 

10.10.2018. године у Соколани је одржано Општинско такмичење из Стоног тениса, екипа ОШ „Вук 

Ст. Караџић“ је на том такмичењу учествовала у екипној и појединачној конкуренцији. 

Ученице које су похађале секцију и такмичење су: 

1. Вељко Никитовић 

2. Лазар Никитиовић 

 

 

 
 

У екипној конкуренцији ОШ „Вук Ст. Караџић“ је заузела 6. место. 

 

 
 

                                                                                                       проф. Иван Станојевић 
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                                                 КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА  (дечаци)  

   

 

  

  Током целе школске 2018/19. тренинзи кошаркашке секције су се одржавали уторком у терминима 

12:45-13:45, том приликом су испуњени сви задаци и циљеви који су постављени планом и 

програмом секције. 

 

Ученици који су учествовали на турниру су: 

 

1. Предраг Панишић 

2. Михајло Николић 

3. Виктор Гајић 

4. Лука Гвозденовић 

5. Александар Јовановић 

6. Немања Ћосић 

7. Лука Ђорђевић 

8. Владимир Васиљевић 

9. Немања Радосављевић 

10. Лука Јовашевић 

 

 

19.03.2018 године, одржано је општинско такмичење из кошарке за дечаке у хали СЦ „Парк“ 

Крагујевац, екипа ОШ „Вук Ст. Караџић“ је у укупном пласману заузела 5. место. 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                     проф. Иван Станојевић 
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ИЗВЕШТАЈ 

са Окружног такмичења „Књижевна олимпијада“ 

 

 

Такмичење је одржано у суботу, 30.марта 2019. године у ОШ „Вук Стефановић Караџић“ у 

Крагујевцу, са почетком у 12 часова.  Такмичило се 66 ученикаиз 27 основних школа са 22 

наставника. У 7. разреду такмичило се 36 ученика. Две ученице оствариле су пласман на републичко 

такмичење. 16 ученика освојило је једно од прва три места: седам ученица друго место и 9 ученика 3. 

место. У 8. разреду такмичило се 29 ученика. Њих осморо остварило је пласман на републичко 

такмичење.  18 ученика освојило је друго и треће место: 9 ученика 2. место и 9 ученика 3. место. 

Милица Николић и Јелена Гаљак, ученице 8. разреда наше школе (предметни наставник 

Радмила Шиљковић), освојиле су 3. место на такмичењу. 

Коначан пласман утврђен је након поновног прегледања свих тестова за 7. и 8. разред после 

исправки које је упутило Друштво за српски језик и књижевност Србије. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

са такмичења из српског језика и језичке културе 

 

 На Општинском такмичењу, које је одржано  у ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“,  и 

Регионалном такмичењу, које је одржано у ОШ „Светозар Марковић“, ученици наше школе постигли 

су следеће резултате: 

 

Р.б. Презиме и име Р Предметни наставник Општинско Окружно 

1. Елена Костадиновић 5/2 Никола ННенковић 3. место  

2. Елена Раковић 5/5 Јелена Миковић 3. место  

3. Лена Димитријевић 5/5 Јелена Миковић 3. место 3. место 

4. Милена Марић 5/5 Јелена Миковић 2. место пласман 

5. Ђурђа Томашевић 6/3 Весна Димитријевић 1. место пласман 

6. Емилија Томић 8/3 Марија Нешић  3. место пласман 

 

 

  

 

 

             ОРГАНИЗАТОРИ 

            Весна Димитријевић 

                                                                                                                Јелена Миковић 

                                                                                                                Радмила Шиљковић 

          Марија Нешић Велковски 

           Никола Ненковић 
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                              ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

                                                     за школску 2018./2019. Годину 

 

 

       Већ десет година уназад Актив наставника енглеског језика традиционално на крају сваке 

школске године организује такмичење за ученике петог, шестог и седмог разреда у познавању 

енглеског језика. Из године у годину одзив ученика је све већи и већи.  Тај податак нама даје 

повратну информацију да смо сви заједно на правом путу у учењу првог страног језика. 

     Ове године школско такмичење за ученике петог, шестог и седмог разреда је одржано 12. јуна и 

на њему је учествовало 64 ученика: 52 петог,  шестог и  седмог разреда. И ове школске године на 

такмичење се пријавио велики број ученика, а само они који су заиста били спречени нису дошли. 

 

                    
 

   Ученици су на тестовима решавали задатке који су били 

прилагођени њиховом узрасту везане за познавање 

вокабулара, комуника-тивних  функција, граматичких 

вежбања, знања о језику и разумевање прочитаног текста. 

 

   У петом разреду прво место освојила је Мина 

Константиновић 5/5, друго место Тамара Јовановић 5/4 и Јанко 

Томић 5/3 и треће место Лена Димитријевић 5/5. 

      

У шестом разреду прво место освојила је Мартина Станишић 

6/2, друго место деле Николина Симић 6/5 и Ђорђе Јанковић 

6/1 и  и треће место Наталија Љубовић 6/2 и Сара Цветковић 6/5. 

     

У седмом разреду прво место освојила је Јана Милосављевић 7/5, друго место Михајло Милошевић 

7/2 и треће место Тамара Влашковић 7/5 и Уна Миловановић 7/1. 
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  Најбољи ученици награђени су књигама на енглеском језику које су им даровале наставнице Зорица 

Петровић , Јасмина Новичић , Гордана Видовић, Александра Дачић и Мила Савић Томић.  

 

 
    

  Школско такмичење из енглеског језика за ученике осмог разреда одржано је 5. децембра 2019. 

године. Одзив је био велики. На општинско такмичење су се пласирали следећи ученици: 

 

1. Василије Гаљак 8/5            39 поена 

2. Огњен Сретеновић 8/5       32 поена 

3. Матеја Савић 8/5                31 поена 

4. Сара Младеновић  8/5        29 поена 

5. Андреа Анђелковић 8/4     28 поена 

    Општинско такмичење из енглеског језика за ученике осмог разреда одржано је 5. децембра 2019. 

године у школи Ђура Јакшић. Ученица Сара Младеновић 8/5 освојила је треће место и пласирала се 

на окружно такмичење. На окружном такмичењу које је одржано у основној школи Мома 

Станојловић ученица Сара Младеновић 8/5 освојила је треће место али због промењених 

предиспозиција и недовољног броја поена није стекла право да учествује на републичком 

такмичењу. Овом приликом актив енглеског језика жели да похвали све ученике који су учествовали 

на такмичењима и освојили завидне резултате. 

 

 

 

21.јун 2019.                                                                                                  Aктив енглеског језика 

                                                                                                         Руководилац: Мила Савић Томић 

 
 
 
 

                              ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ НЕМАЧКОГ  ЈЕЗИКА 

                                                     за школску 2018./2019. годину 

 

 

 

     Школско такмичење из немачког језика за ученике осмог разреда одржано је 23.01.2019.године. 

На такмичењу је учествовало 20 ученика. На општинско се пласирало седам ученица: 

1.Симона Младеновић 8/1 
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2.Нађа Луковић 8/1 

3.Нина Станојевић 8/1 

4.Лена Крсмановић 8/1 

5.Ивона Продановић 8/1 

6.Анђела Поповић 8/2 

7.Емилија Томић 8/3  

   На општинском такмичењу одржаном 24.02.2019. у ОШ“Ђура Јакшић“ ниједна ученица се није 

даље пласирала. 

 

 

                                                                                                                           Предметни наставник: 

                                                                                                                                                                                                                           

Катарина Туцаковић 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 

МЕЂУНАРОДНО  МАТЕМАТИЧКО  ТАКМИЧЕЊE 

,, КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА“ 2019 

 

               У нашој школи је  21.03.2019. године, одржано међународно математичко такмичење ,, 

Кенгур без граница“ 2019  (школски ступањ), по правилима одговарајуће међународне организације. 

Основни циљ такмичења је популаризација математике међу младима, којом ће да се баве и ван 

наставе. 

Ученици наше школе, њих сто седамдесет пет  (I – 36 ученика, II- 44 ученика, III - 34 ученика, 

IV- 23 ученика, V- 29 ученика, VI – 7 ученика, VIII - 2 ученика)  истовремено је решавало сличне  

задатке са ученицим из преко 60 држава у целом свету. Као награду за учешће у овом такмичењу, 

добили су прикладне поклоне.   

 

 

 
 

Након објављивања  коначне листе, ученици наше школе су постигли следеће резултате: 



211 
 

- Од 5 269 ученика првог разреда, 230. место заузела је Вера Крстић; 321. место заузела је Ива 

Васиљевић (учитељица Гордана Марковић). 

 

 

                 
- Од 5 140 ученика трећег разреда, Никола Јанићијевић је заузео 224. место (учитељица Весна 

Михајловић Јевтић). 

 
 

- Од 4 910 ученика четвртог разреда, Михајло Павловић је заузео 269. место;  Михајло 

Радојковић је заузео 379. место (учитељица Емина Златар). 
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Наведени ученици освојили су дипломе.  

 

                                                                                                                         

                                         

                                                                                                                                            Емина Златар 
                         

                               

                                   ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

 

 

         Општинско такмичење из математике  одржано  је 24. фебруара 2018. године у школама „ Трећи 

Крагујевачки батаљон“ и „ 21. Октобар“ . Следећи ученици су постигли запажене резултате: 

 

3. разред 

Михајло Радојковић 3/1     III награда 

Стефан Марковић 3/1         III награда 

Михајло Павловић 3/1          III награда 

Јован Влашковић 3/3           III награда 

Ана Вукомановић 3/5           похвала 

4. разред: 

Милена Марић 4/5              III награда  

Елена Костадиновић 4/2      похвала 

Анкица Матовић 4/4             похвала 

5. разред: 

Исидора Грујић 5/1              похвала 

6. разред: 

Ирина Очишник 6/1             III награда 

Анита Гаљак 6/3                          похвала 

Вељко Савић 6/4                        пласман 

8. разред: 

Невена Ђокић 8/5                  пласман 
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Окружно такмичење из математике одржано је 25. марта 2018. године у школи "Станислав 

Сремчевић" Најбоље резултате оствариле су ученице 4. разреда: 

 Елена Костадиновић 4/2       III награда           

 Анкица Матовић 4/4              похвала 

 

 
                                                                                                             Наставник математике 

                                                                                                                        Гордана Стевановић 

                                                              

 

                                                             

                                                           ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

 

   Школско такмичење из физике одржано је 17.1.2018. године. Укупно је учествовало  

34 ученика који су остварили следеће резултате: 

6.разред 

1.Ирина Очишник 6/1 –( Биљана Живковић) 

2.Коља Васиљевић 6/1 –( Биљана Живковић) 

2.Срђан Анђелковић 6/5 –( Биљана Живковић) 

2.Лазар Стефановић 6/2–( Биљана Живковић) 

3.Вељко Савић 6/4 – (Светлана Николић) 

4.Михајло Милошевић 6/2 –( Биљана Живковић) 

7.разред 

1. Алекса Стоилковић 7/1 –( Биљана Живковић) 

8.разред 

1. Огњен Ђукић 8/2 –( Биљана Живковић) 

2. Невена Ђокић 8/5 – (Светлана Николић) 

Општинско такмичење из физике одржано је 18.2.2018. године у  ОШ „21.октобар“, у Крагујевцу. 

Нашу школу је представљало 9 ученика шестог, седмог и осмог разреда. 

Постигнути  су следећи резултари: 

Срђан Анђелковић 6/5 –( Биљана Живковић)-похвала 

Ирина Очишник 6/1 –( Биљана Живковић)-похвала 

Окружно такмичење из физике одржано је 10.3.2018. године у Крагујевцу, у  Првој крагујевачкој 

гимназији. Нашу школу су представљала два ученика шестог разреда. 

Остварени  су следећи резултари: 

Ирина Очишник 6/1 –( Биљана Живковић)- I награда 

Срђан Анђелковић 6/5 –( Биљана Живковић)-похвала 

Ирина  Очишник се пласирала на републичко такмичење које је одржано  28-29. априла у 

ОШ "Момчило Поповић" у Параћину. 

 

 

                                                                                                                                   Биљана Живковић 

 

 

    ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 
                         
      Школско такмичење из биологије одржано је 27.02.2019. год. На Општинско такмичење 

пласирало се 6 ученика седмог и 6 ученика осмог разреда. 

     Општинско такмичење је одржано 09.03. 2019 год. у О.Ш „ Свети Сава“ у Крагујевцу.На 

Регионално такмичење пласирао се ученик 8/1 Данило Трајковић.  
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     Регионално такмичење је одржано  14.04.2019. год. у О.Ш „ Трећи крагујевачки батаљон“ у 

Крагујевцу. Ученик се није пласирао на Републичко такмичење. 
 
 
 
    Јуни     2019. год.                                                                          Актив  наставника  биологије 

                                                                                             Зорица Ђорђевић  и  Тања Миладиновић 
 
 
                                             

 

 

                                     ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА  ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 

 

Школско такмичење из историје одржано је 23.02.2018. године. На општинско такмичење пласирали 

су се следећи ученици: 

1. Јована Шкркић 5-3 

2. Новак Тодоровић 5-5 

3. Уна Миловановић 6-1 

4. Симона Младеновић 7-1 

5. Андреа Анђелковић 7-4 

6. Тамара Живић 8-2 

7. Милица Гаљак 8-3 

8. Никола Јевтић 8-4 

9. Невена Ђокић 8-5 

Општинско такмичење је одржано је 17.03.2018. године у ОШ „Станислав Сремчевић“ . На окружно 

такмичење пласирали су се следећи ученици: 

1. Новак Тодоровић 5-5-  3. место 

2. Уна Миловановић 6-1- 3. место 

3. Симона Младеновић 7-1- 3. место 

4. Андреа Анђелковић 7-4 3. место 

5. Милица Гаљак 8-3- 3.место 

6. Никола Јевтић 8-4- 3.место 

7. Невена Ђокић 8-5- 1.место 

Окружно такмичење је одржано 22.04.2018. године у ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“. Наши 

ученици се нису пласирали на републичко такмичење, али су остварили завидан успех. 

 

 

                                                                                                         НАСТАВНИЦЕ ИСТОРИЈЕ: 

                                                                                                         Марина Катанић 

                                                                                                         Сања Срејић 
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ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА  ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Школско такмичење из историје одржано је 6.3.2018. године. На општинско такмичење пласирали су 

се следећи ученици: 

1. Милић Банковић 8-2 

2. Милош Минић 8-2  

3. Тамара Живић 8-2  

4. Страхиња Радојевић 8-2 

5. Милица Гаљак 8-3 

6. Катарина Ћирић 8-3 

7. Емилија Пауновић 8-3 

8. Симона Младеновић 7-1 

9. Марија Николић 7-1 

10. Урош Радовановић 7-5 

11. Алекса Богићевић 7-5 

Општинско такмичење је одржано је 11.03.2018. године у ОШ „Вук Ст. Караџић“ . На окружно 

такмичење пласирали су се следећи ученици:   

1. Милић Банковић 2 . место 

2. Минић Милош 2. место 

3. Страхиња Радојевић 2. место 

4. Милица Гаљак 8-3- 1.место 

5. Тамара Живић  1.место 

6. Катарина Ћирић 1. место 

7. Емилија Пауновић 2. Место 

8. Симона Младеновић 2. Место 

9. Марија Николић 1. Место 

10. Урош Радовановић 2. Место 

11. Алекса Богићевић 2. Место 

12.  

Окружно такмичење је одржано 27.04.2018. године у ОШ „Милутин Д. Тодоровић“.  

Директно учешће на регионалном због прошлогодишњег пласмана на републичком такмичењу 

остварила је Анђела Милуновић 8-4 и постигла друго место али није пласманом ушла за републичко 

такмичење. 

Друго место је остварила Тамара Живић 8-2, треће Емилија Пауновић 8-3 , Симона Младеновић 7-1 и 

Марија Николић 7-1 друго место. Алекса Богићевић 7-5 треће место. 

 

                                                                                                                  Лидија Јевтић и Драга Кесић 

              

Извештај са такмичења из хемије 

 

* Општинско такмичење из хемије одржано је 03.03.2019. год.  у ош „ Милоје Симовић“.  

На овом такмичењу ученице: 

Христина Вукомановић 75  освојила је прво место и  

Магдалина Рајковић71 освојила је друго место 

 

*Регионално такмичење из хемије одржано је 30.03.2019. год.  у ош „ Радоје Домановић“.  

На овом такмичењу ученице: 

Христина Вукомановић 75  освојила је треће место и  

Магдалина Рајковић71 освојила је друго место 

                                                                                                               Актив хемичара:   Вера Маринковић 

и Слађана Вукомановић 
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Извештај са такмичења ученика основних школа из  

Техничког и информатичког образовања 
 

На општинско такмичење из техничког и информатичког образовања које је одржано 10. 03. 

2018. године у ОШ ''Драгиша Михаиловић'' пласирали су се Катарина Јевтић 8/4 и Милица 

Радовановић 7/4.  

Ученица Катарина Јевтић се такмичила у дисциплини Бродомоделарство, освојила је прво 

место и пласирала се на окружно такмичење. 

Ученик Милица Радовановић се такмичила у дисциплини Бродомоделарство, освојила је 

друго место и пласирала се на окружно такмичење. 

Због болести ученице нису изашле на окружно такмичење које је одржано у ОШ''Мирко Јовановић''. 

 
 

Наставник: Драган Раковић 
 
 
 
 

Окружно и међуокружно такмичење у атлетици 

 

 

На окружном такмичењу у атлетици одржаном 2.априла 2019. године у Крагујевцу женска екипа 

наше школе је екипно заузела друго место. Првопласиране такмичарке из наше школе Луковић Нађа 

8-1 у дисциплини скок у вис и Продановић Ксенија 8-2 у дисциплини бацање кугле пласирале су се 

на међуокружно такмичење које је одржано у Прибоју. Обе наше ученице су освојиле бронзану 

медаљу. 

 
 

Нађа Луковић 8-1 и Ксенија Продановић 8-2 са освојеном бронзаном медаљом у Прибоју 

 

 



217 
 

 
 

Женска екипа је заузела екипно друго место: 02.априла 2019. 

 

Панишић Предраг 8-2 је на окружном такмичењу у појединачној конкуренцији у дисциплини скок у 

вис заузео 3. место. 

                                                                                                

                                                                                                                                        Милан Петровић 

 
 
 

ШКОЛСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 

 

 

Школски турнир у малом фудбалу је одржан од 07. 06. 2019. до 11. 06. 2019. год. у фискултурној 

сали. На школском турниру могле су узети учешће све заинтересоване одељенске заједнице од петог 

до осмог разреда. 

Прваци турнира по разредима и најбоље играчице, стрелци и голманке: 

5. разред: Победник  5-3            

                                                                                     

 
 

Најбоља играчица: Вељковић Милица  5-1 

Најбољи стрелац:  Марковић Нађа  5-3 

Најбоља голманка: Крстић Милица  5/3          

6. разред: Победник 6-5  
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Најбоља играчица:  Спасић Маријана 6-5 

Најбољи стрелац:  Бошковић Александра  6-5 

Најбоља голманка: Милутиновић Тијана  6-5 

 

   
 

Што се тиче учешћа старијих разреда ту је организована ''специјална'' утакмица где су играле 

ученице 7 разреда против ученица 8 разреда. Ово је била веома занимљива и динамична утакмица са 

пуно лепих потеза на обе стране. На крају победу су оствариле старије и искусније девојчице. И овде 

смо прогласили најбоље у оба узраста  

 
7. разред                                                                          

Најбоља играчица: Игњатовић Александра  7-3 

Најбољи стрелац: Гаљак Анита 7-3 

Најбоља голманка: Гаљак Милица 7/4 
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8. разред 

 
 

 

Најбоља играчица: Николић Марија  8-1 

Најбољи стрелац: Васиљевић Станика  8-2 

Најбоља голманка: Костадиновић Ана  8/2 

 

   
 

Свим учесницима ових школских турнира приређен је коктел 12. 06. 2019. на којем су најбољим 

одељенским заједницама као и најбољим појединцима уручене дипломе за постигнуте резултате и 

успехе. 

 

 

 

 
 

 

15. 06. 2019. Год.                                                                                                Ненад Филиповић 
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ШКОЛСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ ЗА ДЕЧАКЕ 

 

 

    Школски турнир у малом фудбалу је одржан од 13.04.2019. до 24.04.2019. на фудбалском терену у 

школском дворишту. Сва одељења од петог до осмог разреда су пријавиле екипе за школски турнир. 

Прваци турнира по разредима и најбољи играч и стрелац: 

5. разред 

Победник 5-4 

Најбољи играч: Павловић Лука 5-4 

Најбољи стрелац: Гвозденовић Страхиња 5-4 

 

6. разред 

Победник 6-5 

Најбољи играч: Авдичевић Матеја 6-3 

Најбољи стрелац: Тошић Алекса 6-5 

 

7. разред 

Победник 7-5 

Најбољи играч: Зорић Вељко 7-5 

Најбољи стрелац: Савић Борис 7-1 

 

 

8. разред 

Победник 8-5 

Најбољи играч: Благојевић Стефан 8-3 

Најбољи стрелац: Ђорђевић Немања 8-5 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                   Милан Петровић 

 
 

ИЗВЕШТАЈ СА МЕЂУОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА У ФУДБАЛУ ЗА 

ДЕВОЈЧИЦЕ 

 

( ШКОЛСКА 2018/2019) 
 

     Међуокружно такмичење у фудбалу за девојчице основних школа одржано је 27. 04. 2018. године 

у Вранешу код Краљева. На овом нивоу такмичењу учествовале су 4 екипе победници својих округа 

(ОШ '' Вук Стефановић Караџић'' – Крагујевац ; ОШ '' Петар Лековић '' – Пожега ; ОШ '' Прељина '' – 

Чачак и домаћин ОШ '' Бранко Радичевић '' - Вранеши. Жребом је одлучено да се ми у полу-финалу 

састанемо са домаћом екипом Бранко Радичевић. На жалост наша екипа је претрпела пораз у овој 

утакмици резултатом 1-2 тако да нисмо успели да се пласирамо у финале. Морам нагласити на 

жалост да су на овај пораз утицали неки други фактори а не фудбалски. Уз невероватно тендециозно 
суђење домаћих судија као и признавање потпуно нерегуларног гола домаће екипе више се није 

могло. Сузе на лицима наших девојчица највише осликава неправду и понижење које смо претрпели 

од стране домаћина и организатора овог нивоа такмичења. Да одговорни људи из Краљева нису били 

способни да обезбеде фер, коректне и равноправне услове за све учеснике овог завршног такмичења 

показала је и финална утакмица у којој су девојчице из Чачка по сличном сценариу као и наше 

покрадене и онемогућене да забележе победу против домаће екипе, која је на овај начин ПОТПУНО 

НЕЗАСЛУЖЕНО И НЕСПОРТСКИ освојила прво место и тако се пласирала на заврно државно 
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првенство. Наша школа је на крају заузела ТРЕЋЕ МЕСТО на МЕЂУОКРУЖНОМ 

ТАКМИЧЕЊУ где сам убеђен да није било тих нефудбалских и неспортских ствари од судија и 

организатора такмичења да би освојили прво место јер по свему приказаном и виђеном на 

утакмицама које су одигране наша екипа је била најквалитетнија  и најбоља на овом такмичењу што 

су потврдиле и колеге из друге две школе које су се такмичиле. 
 

 

УЧЕНИЦЕ КОЈЕ СУ ПРЕДСТАВЉАЛЕ  

ОШ '' ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ '' 

 

 
1. Милосављевић Тијана    8/2 

2. Мијачић Ана                     8/4 

3. Јевтовић Марија              8/4 

4. Милошевић Тамара         8/5 

5. Ратковић Сара                  8/5 

6. Николић Марија               7/1  

7. Васиљевић Станика         7/2 

8. Јевтовић Невена               7/5 

9. Гаљак Анита                      6/3 

10. Игњатовић Александра   6/3 

 
 28. 04. 2018. год.                                                     
                                                                                                                                 Ненад Филиповић 

 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА У ФУДБАЛУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 

 

( ШКОЛСКА 2018/2019) 

 
Окружно такмичење у фудбалу за девојчице основних школа одржано је 22. 11. 2018. године у 

Крагујевцу у '' Хали Језеро ''. На овом такмичењу учествовало је 5 екипа победници својих округа. 

Као и током целог '' Општинског '' турнира и на овом нивоу такмичења наша екипа је доминирала и 

била више него убедљива и на крају сасвим заслужено смо освојили ПРВО МЕСТО на 

ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ.  Самим тим освајањем првог места екипа наше школе је остварило 

право на наставак такмичења и учествовања на следећем МЕЂУОКРУЖНОМ нивоу. 

 

 

 

УЧЕНИЦЕ КОЈЕ СУ ПРЕДСТАВЉАЛЕ  

ОШ '' ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ '' 

 

 
1. Николић Марија               7/1  

2. Васиљевић Станика         8/2 

3. Костадиновић Ана            8/2 

4. Јевтовић Невена               7/5 

5. Гаљак Анита                      7/3 

6. Игњатовић Александра   7/3 
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7. Крстић Елена                     6/4 

8. Спасић Маријана              6/5 

9. Димитријевић Нина          5/1 

10. Савић Аница                      5/3 

11. Марковић Нађа                 5/3 

12. Петровић Марта                4/1 

 

 

 
 
 
 23. 11. 2018. год.                                                                       професор физичког васпитања:  

                                                                                                    Ненад Филиповић 
 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ СА МЕЂУОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА У ФУДБАЛУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 

 

( ШКОЛСКА 2018/2019) 

 

 
Међуокружно такмичење у фудбалу за девојчице основних школа одржано је 28. 11. 2018. године у 

Чачку. На овом нивоу такмичењу учествовале су 4 екипе, поред ОШ '' Вук Стефановић Караџић '' из 

Крагујевца учествовали су и победници осталих округа који припадају нашој регији. Доминација 

наше екипе која је започела још на Општинском такмичењу настављена је и на овом степену 

такмичења. У полуфиналу је побеђена победничка екипа из Краљевачког округа а у финалу 

савладана је и домаћа екипа из Чачка. Тако да је и више него заслужено наша школа освојила ПРВО 

МЕСТО на МЕЂУОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ. Победом на овом такмичењу наша школа се 

пласирала на завршно ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО у футсалу за девојчице. 

 

 

 

УЧЕНИЦЕ КОЈЕ СУ ПРЕДСТАВЉАЛЕ  

ОШ '' ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ '' 
1. Николић Марија               8/1  

2. Васиљевић Станика         8/2 

3. Костадиновић Ана            8/2 

4. Гаљак Анита                      7/3 

5. Игњатовић Александра   7/3 

6. Крстић Елена                     6/4 

7. Спасић Маријана              6/5 
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8. Димитријевић Нина          5/1 

9. Савић Аница                      5/3 

10. Марковић Нађа                 5/3 

 

 

 
 

 

 28. 11. 2018. год.                                                                                 професор физичког васпитања:  

                                                                                                                 Ненад Филиповић 
 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ОДБОЈКЕ ЗА 

ДЕЧАКЕ  
 

( ШКОЛСКА 2017 – 2018 ) 
 

 

Општинско такмичење основних школа у одбојци за дечаке одржано је од 04. 12. до 08. 12. 2017. 

године. Као и претходне и ове године такмичење је одиграно прво по групама. Систем такмичења је 

промењен у интересу самих учесника такмичења, да би деца имала више утакмица и да би била 

заступљенија у овом школском такмичењу. Екипе су биле подељене у две групе и играло се по 

лигашком систему. Све утакмице су се играле у хали '' Парк '' у Шумарицама. ОШ '' Вук Стефановић 

Караџић '' била је у групи са основним школама '' Радоје Домановић '' и '' Трећи Крагујевачки 

Батаљон ''. Дечаци наше школе остварили су 2 пораза тако да смо заузели треће место у групи и тако 

се нисмо квалификовали да се боримо за бољи пласман.  
 

 

 

 

Ученици који су представљали нашу школу су : 

 

- Васиљевић Александар         8/2 

- Јанићијевић Лазар                 8/2 

- Симовић Вељко                       8/2 

- Радојевић Страхиња              8/2 

- Гагић Борис                             8/3 

- Дамјановић Марко                 8/3 

- Бахтири Нешад                       8/5 

- Панишић Предраг                  7/2 

- Јанићијевић Данијел             7/2 

- Благојевић Стефан                 7/3 
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- Николић Михајло                   7/3 

 
 

10. 12. 2017.год.                                                                                                        Ненад Филиповић 
 

 

 
ИЗВЕШТАЈ СА ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА У ФУДБАЛУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 

 

( ШКОЛСКА 2018/2019) 

 
Државно такмичење у фудбалу за девојчице основних школа одржано је 13 и 14. 12. 2018. године у 

Чачку. На овом највишем нивоу такмичењу учествовале су поред ОШ '' Вук Стефановић Караџић '' 

из Крагујевца још 7 најбољих екипа у држави победника осталих региона. Првог дана такмичења 

наше девојчице су наставиле са одличним партијама и забележиле су 2 убедљиве победе и тако се 

пласирале у полуфинале. На жалост тог другог дана такмичења наша екипа није била на оном 

препознатљивом нивоу као што нас је навикла и забележен је први пораз у полуфиналној утакмици 

од вршњакиња из Новог Сада. Да је тај пораз тешко пао девојчицама и да нису успеле да се опораве 

од њега показало се и у утакмици за 3 место које су изгубиле од екипе из Суботице. И поред ових 

пораза на крају наша школа је освојила фантастично ЧЕТВРТО  МЕСТО на ДРЖАВНОМ 

ТАКМИЧЕЊУ што је огроман успех за нашу школу. 

 

 

 

УЧЕНИЦЕ КОЈЕ СУ ПРЕДСТАВЉАЛЕ  

ОШ '' ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ '' 

 

 
1. Николић Марија               8/1  

2. Васиљевић Станика         8/2 

3. Костадиновић Ана            8/2 

4. Гаљак Анита                      7/3 

5. Игњатовић Александра   7/3 

6. Крстић Елена                     6/4 

7. Спасић Маријана              6/5 

8. Савић Аница                      5/3 

9. Марковић Нађа                 5/3 

10. Петровић Марта                4/1 

 

 

15. 12. 2018. год.                                                                                професор физичког васпитања:  

                                                                                                            Ненад Филиповић 
 

 
                           

  

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ОДБОЈКЕ ЗА ДЕЧАКЕ  
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( ШКОЛСКА 2018 – 2019 ) 
 

 

Општинско такмичење основних школа у одбојци за дечаке одржано је од 10. 12. до 18. 12. 2018. 

године. Као и претходне и ове године такмичење је одиграно прво по групама. Све утакмице су 

игране у хали '' Парк '' у Шумарицама. Екипа ОШ '' Вук Стефановић Караџић '' je заузела 3 место у 

својој групи тако да се није пласирала за наставак такмичења.  
 

 

Ученици који су представљали нашу школу су : 

 

- Панишић Предраг                  8/2 

- Јанићијевић Данијел             8/2 

- Благојевић Стефан                 8/3 

- Николић Михајло                   8/3 

- Аврамовић Андрија               8/3 

- Николић Филип                      8/3 

- Ђорђевић Немања                  8/5 

- Вукојичић Михаило               8/5 

- Симовић Марко                      7/1 

- Стојановић Андрија               7/3 

- Утвић Лука                              7/3 

- Поповић Огњен                       7/3 

- Јовановић Александар           7/3 

- Пантић Лука                            7/5 

- Станојевић Немања                6/3 

 
 

20. 12. 2018.год.                                             професор физичког васпитања: Ненад Филиповић 

 

 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У РУКОМЕТУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 

 

( ШКОЛСКА 2018/2018 ) 

 

  
   У периоду од 21. 01. до 25. 01. 2019. године у Крагујевцу, одржано је општинско такмичење у 

рукомету за девојчице. Све утакмице игране су у Хали Језеро. У веома јакој конкуренцији девојчице 

из  ОШ '' Вук Стефановић Караџић '' су освојиле ТРЕЋЕ МЕСТО на ОПШТИНСКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ. 

 
УЧЕНИЦЕ КОЈЕ СУ ПРЕДСТАВЉАЛЕ  

ОШ '' ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ '' 

 
 

1. Танасковић Дејана             8/4 

2. Крстић Катарина                7/2 

3. Шкркић Данијела               7/3 

4. Стојановић Катарина         7/3 
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5. Гаљак Анита                        7/3 

6. Гаљак Анђела                       7/3 

7. Танасковић Бојана              7/3 

8. Манчић Теодора                   7/3 

9. Гаљак Милица                     7/4 

10. Томовић Нела                       6/1 

11. Танасковић Јована              6/3 

12. Димитријевић Анастасија  4/5 

 

 

 
 
27. 01. 2019. год.                                                                                 професор физичког васпитања: 

                                                                                                                      Ненад Филиповић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА РТС КРОСА 

 

 

  Крос РТС-а је као и сваке године одржан и ове године 10.маја у 10 часова у свим местима 

истовремено. 

Наша школа је крос одржала на терену ФК“Славија“ где је учешће узело више од 600 ученика из 

наше школе. 

Осми разред није учествовао на кросу јер су били тог дана на екскурзији.  

Резултати по разредима: 

1.разред 

Дечаци                                                                      Девојчице 

1.место: Јотовић Јанко 1-3                                     1.место: Петровић Ива 1-5 

2.место: Дашић Лука 1-4                                        2.место: Вељовић Нађа 1-4 

3.место: Младеновић Огњен 1-4                           3.место: Жегрова Иделена 1-4 

 

2.разред 

Дечаци                                                                      Девојчице 

1.место: Ковачевић Матеја 2-4                              1.место: Копуновић Невена 2-3 

2.место: Антонијевић Лазар 2-4                            2.место: Петровић Мила 2-4 

3.место: Ђорић Димитрије 2-3                              3.место: Поповски Ангелина 2-5 
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3.разред 

Дечаци                                                                      Девојчице 

1.место: Трајковић Стефан 3-3                              1.место: Денић Анстасија 3-4 

2.место: Радуловић Стефан 3-4                             2.место: Гаљак Исидора 3-3 

3.место: Каличанин Михајло 3-3                           3.место: Поповић Сара 3-3 

 

4.разред 

Дечаци                                                                      Девојчице 

1.место: Миладиновић Петар 4-1                          1.место: Димитријевић Анстасија 4-5 

2.место: Авдичевић Мијат 4-3                               2.место: Лазић Петра 4-4 

3.место: Радовановић Огњен 4-2                           3.место: Вукмировић Анастасија 4-4 

 

5.разред 

Дечаци                                                                      Девојчице 

1.место: Павловић Лука 5-4                                  1.место: Живић Софија 5-5 

2.место: Станојевић Петар 5-5                              2.место: Крстић Катарина 5-5 

3.место: Гвозденовић Страхиња 5-4                    3.место: Пантић Елена 5-4 

 

6.разред 

Дечаци                                                                      Девојчице 

1.место: Радовић Матија 6-3                                 1.место: Беслаћ Сара 6-4 

2.место: Лакићевић Вук 6-4                                  2.место: Костић Дуња 6-3 

3.место: Најдановић Огњен 6-3                            3.место: Трајковић Милица 6-3 

 

7.разред 

Дечаци                                                                      Девојчице 

1.место: Милосављевић Стефан 7-4                    1.место: Вујић Христина 7-4 

2.место: Савић Борис 7-1                                      2.место: Гаљак Анита 7-3 

3.место: Стојановић Димитрије 7-3                     3.место: Игњатовић Александра 7-3 
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                                                                                                               Предметни наставник: 

                                                                                                               Милан Петровић 
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ЕВИНДЕНЦИОНИ  ЛИСТ  О  СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ  НАСТАВНИКА  ТОКОМ  

2018/2019  

Бр. Име и презиме 

назив / тема  врста / 

облик
i
 

Компетенција/ 

кат. број 

време  

одржавања  
доказ о 

учешћу
ii
 

 сати 

/ 

бодов

и 

ОДОБРЕНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

1.  
Александар 

Банковић 

Међупредметне 

компетенције: 

корелација у 

настави српског 

и енглеског 

језика 

Обука  К2/П3/843 01.12.2018

. 

Сертификат  8 

Настава у облаку Обука  К4/П1/1043-

484/2018 

05.11-

10.12.2018. 

Сертификат  34 

Критичко 

размишљање и 

решавање 

проблема 

Обука  Септембар

/октобар 

2018. 

Сертификат 16 

Дигитална 

писменост 

Обука  Септембар

/октобар 

2018. 

Сертификат 16 

Кодирање уз 

помоћ микро 

бита 

Обука  Септембар

/октобар 

2018. 

Сертификат 8 

2.  
Александра 

Дачић 

Обука 

наставника у 

основним 

школама за 

примену општих 

стандарда 

постигнућа ... 

Обука  К1/П2/610-00-

00884 

 Сертификат  8 

3.  
Александра 

Костадиновић 

Ефикасан рад 

школских 

тимова усмерен 

на унапређивање 

квалитета о-в 

рада установе 

Обука  К4/П1/629 08.12.2018

. 

Сертификат  8 
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Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 03.11.2018

. 

Сертификат  8 

Лектира не 

боли-развој 

читалачке 

мотивације 

Обука  К2/П5/852 06.10.2018

. 

Сертификат  8 

 

 

 

4.  
Биљана 

Живковић 

Примена 

мисаоних 

експеримената у 

настави 

 
 

Обука  К2/П3/554  Сертификат  8 

5.  
Биљана 

Маринковић 

Активно 

учење/настава 1 - 

базични ниво 

Обука  К2/П2/408 19-

21.10.2018. 

Сертификат  24 

Активно 

учење/настава 2 - 

напредни ниво 

Обука  К2/П2/409 23-

24.11.2018. 

Сертификат  16 

Примена 

елемената 

Монтесори 

педагогије у 

предшколском и 

раном школском 

узрасту 

Обука  К2/П3/551 08.12.2018. Сертификат  8 

Рана превенција у 

логопедској 

пракси 

Симпозиј

ум 

203 2-3.11.2018. Сертификат  2 

Наставник као 

професионални, 

компетентни и 

аутономни 

практичар 

обука К4/П4/637 21.08.2019. Сертификат  8 

6.  
Биљана 

Николић 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

7.  
Вера 

Маринковић 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

8.  
Весна 

Димитријевић 

Програм обуке 

водитеља за обуку 

наставника за 

реализацију 

наставе 

оријентисане ка 

Обука  153-02-

00027/2017-07 

21.04.2019. Сертификат  24 
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исходима учења 

9.  

Весна 

Михајловић 

Јевтић 

Образујмо и 

васпитајмо 

децу/ученике да 

чувају животну 

средину 

Обука  К3/П3/1043/20

18 

03.11.2018

. 

Сертификат  8 

10.  
Виолета 

Стошић 

Гугл диск у 

школи 

Обука  К4/П1/625 27.10.2018

. 

Сертификат  8 

11.  
Гордана 

Марковић 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 
 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

12.  
Гордана 

Стевановић 

Мултимедија у 

настави и учењу 
Обука  К2/П1/625 13.10.2018

. 

Сертификат  8 

Иновативне 

праксе 

подучавања 

Обука  К2/П3/448 08.12.2018

. 

Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

13.  Драга Кесић 

До личне и 

професионалне 

филозофије 

применом етике 

брижности  

Обука  К1/П3/431 01.12.2018. Сертификат  8 

14.  Драган Раковић 

Обуке 

наставника у 

области 

развијања 

предузетничких 

компетенција ... 

Обука  К2/П3/610-00-

02458 

09.03.2019

. 

Сертификат  16 

15.  Емина Златар 

Гугл диск у 

школи 

Обука  К4/П1/625 27.10.2018

. 

Сертификат  8 

Лутка и 

луткарство као 

инструмент у 

настави и раду са 

децом 

Обука  К2/П3/479 20.01.2019. Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

16.  
Ерена 

Митровић 

Како покренути 

позитивне 

промене код 

Обука  К2/П3/468 03.11.2018. Сертификат  8 
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ученика 

17.  
Зорица 

Петровић 

Team-Together 

Everyone 

Achieves More 

Обука  К1/П3/1043-

904/2018 

01.12.2018

. 

Сертификат  8 

Коришћење 

рачунара за 

припрему 

ефикасније 

наставе 

Обука  К2/П1/318 27.10.2018

. 

Сертификат  8 

Међупредметне 

компетенције: 

корелација у 

настави српског 

и енглеског 

језика 

Обука  К2/П3/843 01.12.2018

. 

Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

Обуке 

наставника у 

области 

развијања 

предузетничких 

компетенција ... 

Обука  К2/П3/610-00-

02458 

09.03.2019

. 

Сертификат  16 

Обука 

наставника у 

основним 

школама за 

примену општих 

стандарда 

постигнућа ... 

Обука  К1/П2/610-00-

00884 

 Сертификат  8 

18.  
Ивана 

Искреновић 

Кроз практичан 

рад до 

функционалног 

знања 

Обука  К2/П3/478 01.12.2018

. 

Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

19.  
Ивана 

Ломигора 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

20.  Маја Иновативне Обука  К2/П3/448 08.12.2018 Сертификат  8 
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Мрдаковић праксе 

подучавања 
. 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

21.  
Иван 

Станојевић 

Мој ученик-

потенцијална 

жртва, 

починилац или 

посматрач 

насиља 

Обука  К3/П4/40 13.10.2018

. 

Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

22.  
Ирена 

Ђорђевић 

Са стерсом је 

лако ако знаш 

како 

Обука  К4/П4/144  Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 03.11.2018

. 

Сертификат  8 

Обуке 

наставника у 

области 

развијања 

предузетничких 

компетенција ... 

Обука  К2/П3/610-00-

02458 

09.03.2019

. 

Сертификат  16 

Лутка и 

луткарство као 

инструмент у 

настави и раду са 

децом 

Обука  К2/П3/479 23.11.2018. Сертификат  8 

23.  Ирена Симовић 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

Чаробни свет 

музике-обука 

учитеља за рад 

са одељењским 

хором 

Обука  К1/П1/967 12.02.2019

. 

Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 
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применом 

развијајућих 

модела наставе 

24.  
Јасмина 

Љубисављевић 

Лектира не боли-

развој читалачке 

мотивације 

Обука  К2/П5/852 2018. Сертификат  8 

Кроз практичан 

рад до 

функционалног 

знања 

Обука  К2/П3/478 01.12.2018

. 

Сертификат  8 

Савремени 

методички 

приступ дечијем 

ликовном 

стваралаштву-

образовање 

усмерено на 

процес и исходе 

Обука  К3/П3/1043-

948/2018 

11.02.2019

. 

сертификат 8 

Обуке 

наставника у 

области 

развијања 

предузетничких 

компетенција ... 

Обука  К2/П3/610-00-

02458 

09.03.2019

. 

Сертификат  16 

25.  
Јасмина 

Новичић 

Обука 

наставника у 

основним 

школама за 

примену општих 

стандарда 

постигнућа ... 

Обука  К1/П2/610-00-

00884 

 Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

26.  Јасмина Цветић 

Обука за 

планирање, 

спровођење и 

праћење мера 

спречавања 

осипања ученика 

Обука  К3,4/П1,2,4/07-

00-00021 

17-

19.11.2018. 

Сертификат  24 

27.  Јелена Луковић 

Хоризонтално 

учење/усавршава

ње наставника-

ослонац за боља 

постигнућа 

ученика 

Обука  К4/П3/649 17.11.2018. Сертификат  8 

Програм обуке 

наставника 

информатике у 6. 

И 7. Разреду ... 

Обука  К1/611-00-

03283 

04.02.2019. Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 



235 
 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

28.  Јелена Николић 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

29.  
Јелена 

Рафаиловић 

Лутка и 

луткарство као 

инструмент у 

настави и раду са 

децом 

Обука  К2/П3/479 20.01.2019. Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

30.  Катарина Недић 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

Обука за 

планирање, 

спровођење и 

праћење мера 

спречавања 

осипања ученика 

Обука  К3,4/П1,2,4/07-

00-00021 

17-

19.11.2018. 

Сертификат  24 

31.  
Катарина 

Туцаковић 

Обука 

наставника у 

основним 

школама за 

примену општих 

стандарда 

постигнућа ... 

Обука  К1/П2/610-00-

00884 

 Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

Обука за 

планирање, 

спровођење и 

праћење мера 

спречавања 

осипања ученика 

Обука  К3,4/П1,2,4/07-

00-00021 

17-

19.11.2018. 

Сертификат  24 

32.  
Кристина 

Стојановић 

Обука за 

планирање, 

спровођење и 

Обука  К3,4/П1,2,4/07-

00-00021 

17-

19.11.2018. 

Сертификат  24 
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праћење мера 

спречавања 

осипања ученика 

33.  Лидија Јевтић 

До личне и 

професионалне 

филозофије 

применом етике 

брижности  

Обука  К1/П3/431 01.12.2018. Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

34.  Љиљана Милић 

Мултимедија у 

настави и учењу 
Обука  К2/П1/625 13.10.2018

. 

Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

35.  Љиљана Цатић 

Лутка и 

луткарство као 

инструмент у 

настави и раду са 

децом 

Обука  К2/П3/479 23.02.2019. Сертификат  8 

36.  
Марија 

Вукојевић 

Образујмо и 

васпитајмо 

децу/ученике да 

чувају животну 

средину 

Обука  К3/П3/1043/20

18 

03.11.2018

. 

Сертификат  8 

37.  Марија Нешић 

Међупредметне 

компетенције: 

корелација у 

настави српског 

и енглеског 

језика 

Обука  К2/П3/843 05.02.2019

. 

Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

38.  
Марина 

Катанић 

Хоризонтално 

учење/усавршава

ње наставника-

ослонац за боља 

постигнућа 

ученика 

Обука  К4/П3/649 17.11.2018. Сертификат  8 

Кључни појмови 

као инструмент 

за остваривање 

исхода учења у 

Обука  К1/П3 18.05.2019

. 

Сертификат  8 
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настави 

предмета 

историја 

Међупредметне 

компетенције: 

корелација у 

настави српског 

и енглеског 

језика 

Обука  К2/П3/843 17.03.2019

. 

Сертификат  8 

Саветодавни 

разговор-

примена у 

васпитном раду 

са 

адолесцентима и 

родитељима 

Обука  К4/П4/1043-

163 

01.12.2018

. 

Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

39.  
Милан 

Петровић 

Родитељ-сарадник 

у превенцији, 

препознавању, 

откривању и 

сузбијању насиља 

и дискриминације 

... 

Обука  К4/П4/143 03.11.2018

. 

Сертификат  8 

Физичко вежбање 

и здравље деце и 

одраслих 

Обука  К1/П1/1005 11.02.2019

. 

Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

40.  
Милица 

Милошевић 

Школа отворена 

родитељима 2-

ефикасном 

комуникацијом 

са родитељима 

до боље сарадње 

Обука  К4/П4/163 05.10.2018

. 

Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 03.11.2018

. 

Сертификат  8 



238 
 

Примена ИКТ у 

настави 

физичког 

васпитања 

Обука  К2/П1/ 12.11-

09.12.2018

. 

Сертификат  26 

41.  
Мила Савић 

Томић 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

42.  
Мирјана 

Милосављевић 

Наставник као 

професионални, 

компетентни и 

аутономни 

практичар 

Обука  К4/П4/637 15.12.2018

. 

Сертификат  8 

43.  
Мирјана 

Петровић 

Критичко 

размишљање и 

решавање 

проблема 

Обука  Септембар

/октобар 

2018. 

Сертификат 16 

Дигитална 

писменост 

Обука  Септембар

/октобар 

2018. 

Сертификат 16 

Кодирање уз 

помоћ микро 

бита 

Обука  Септембар

/октобар 

2018. 

Сертификат 8 

44.  
Ненад 

Филиповић 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

45.  
Никола 

Ненковић 

Мој ученик-

потенцијална 

жртва, 

починилац или 

посматрач 

насиља 

Обука  К3/П4/40 13.10.2018

. 

Сертификат  8 

Савремене 

методе у настави 

српског језика и 

књижевности 

Обука  К2/П3/849 15.12.2018

. 

Сертификат  8 

46.  Сања Срејић 

Кључни појмови 

као инструмент 

за остваривање 

исхода учења у 

настави 

предмета 

историја 

Обука  К1/П3 18.05.2019

. 

Сертификат  8 

Мултимедија у 

настави и учењу 

у основној 

школи 

Обука  К2/П1/498 13.10.2018

. 

Сертификат  8 
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Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

47.  
Светлана 

Милановић 

Мултимедија у 

настави и учењу 

у основној 

школи 

Обука  К2/П1/498 13.10.2018

. 

Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 03.11.2018

. 

Сертификат  8 

Обуке 

наставника у 

области 

развијања 

предузетничких 

компетенција ... 

Обука  К2/П3/610-00-

02458 

09.03.2019

. 

Сертификат  16 

48.  
Слађана 

Ђукановић 

Сингапурска 

математика-од 

проблема до 

решења 

Обука  К2/П3/1043/20

18 

06.10.2018

. 

Сертификат  8 

Превенција и 

инклузија кроз 

форум театар 

Обука  К4/П4/1043/20

18 

28.08.2019

. 

Сертификат  8 

Обуке 

наставника у 

области 

развијања 

предузетничких 

компетенција ... 

Обука  К2/П3/610-00-

02458 

09.03.2019

. 

Сертификат  16 

49.  
Сузана 

Миловановић 

Лутка и 

луткарство као 

инструмент у 

настави и раду са 

децом 

Обука  К2/П3/479 23.02.2019. Сертификат  8 

50.  
Сузана Сунајко 

Јовић 

Лектира не боли-

развој читалачке 

мотивације 

Обука  К2/П5/852 2018. Сертификат  8 

Како покренути 

позитивне 

промене код 

ученика 

Обука  К2/П3/468 03.11.2018. Сертификат  8 

Лутка и 

луткарство као 

инструмент у 

настави и раду са 

децом 

Обука  К2/П3/479 20.01.2019. Сертификат  8 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 
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применом 

развијајућих 

модела наставе 

51.  
Слађана 

Стоиљковић 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

52.  
Слађана 

Вукомановић 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

53.  Сузана Тасић 

Сингапурска 

математика-од 

проблема до 

решења 

Обука  К2/П3/1043/20

18 

06.10.2018

. 

Сертификат  8 

Лутка и 

луткарство као 

инструмент у 

настави и раду са 

децом 

Обука  К2/П3/479 20.01.2019. Сертификат  8 

54.  
Тања 

Миладиновић 

Подстицање 

функционалне 

писмености 

применом 

развијајућих 

модела наставе 

Обука  К2/П3/541 27.08.2019

. 

Сертификат  8 

Напомена: Евиденција је урађена на основу сертификата. Семинари, за које нису добијени 

сертификати или их колеге нису  доставиле до 01.09.2019. године, нису обухваћени евиденцијом. 
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Пролећни еко маскенбал 

 
Центар за еколошко образовање и одрживи развој организовао је 21.3.2019.  године 

Пролећни еко маскенбал у Тржном центру Плаза. 

Маскенбалу су присуствовала  деца  из вртића и ученици до четвртог разреда основних школа из 

Крагујевца. 

Испред наше школе ,,Вук Стефановић Караџић” своје заинтересоване ученике пријавиле су четири 

учитељице и то: II1 учитељица Слађана Ђукановић  -  Страхиња  Вранић – робот, Димитрије Радић и 

Никола Томовић – Сунђер Боб, II2 учитељица Љиљана Цатић – Тара Стојановић –принцеза, Милица 

Гаљак –кутија за отпатке, III1  учитељица Сузана Тасић – Марта Бајовић – жбун, Анђелина 

Портић –Вила Добрила,  Нина Дељанин – робот Анђелија Вујовић – зец, Константин Васиљевић - 

акваријум  и IV2  учитељица Јасмина Љубисављевић - Алекса Ђурђевић –космонаут, Стефан 

Марковић – облак.  

Пријављени  ученици су са својим родитељима и учитељицама представили своје маске.  

Циљ маскенбала био је да се маске праве од материјала који може да се рециклира, како би се 

развила свест о значају рециклаже као и да се већ употребљени предмети могу искористити за 

прављење неких нових интересантних. 

Ученици су добили захвалнице за учешће, дружили се и  уживали  у у својим необичним креацијама. 
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   Учитељице које су подржале реализацију Еко - маскенбала су: Слађана Ђукановић, Љиљана Цатић,  

Сузана Тасић и Јасмина Љубисављевић. 

 

 

ВАШАРЧИЋ 

 

У суботу, 20. априла 2019. године у нашој школи је одржан традиционални ''Пролећни 

вашарчић''. У организацији и реализацији учествовала су 362 ученика и 32 наставника у 17 продајних 

поставки. Саставни део манифестације је био и ''Мини фестивал науке''. 

Циљ нам је био промоција дечијег рада и стваралаштва као и рад на унапређивању сарадње са 

родитељима.  
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Међупредметне компетенције:  

 одговорно учешће удемократском друштву 

 естетичка компетенција 

 комуникација 

 предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 решавање проблема 

 сарадња. 

        Новац прикупљен од продаје намењен је за набавку потребних наставних средстава.  

''Пролећни вашарчић'' је, уједно, део активности у оквиру одрживости пројекта ''Предузетничка 

педагогија – предузетна деца''. 

Учесници: 

 Ученици 2/3, са учитељицама Александром Костадиновић и Виолетом Стошић  

 Ученици 4/2 су са учитељицом  Јасмином Љубисављевић  

 Ученици 3/1 и 3/2 са учитељицама Слађаном Милошевић и Сузаном Тасић 

 Ученици 1/1 и 1/2 са учитељицама Иреном Симовић и Јеленом Рафаиловић 

 Ученици 1/3 са учитељицама Кристином Стојановић и Весном Живановић  

 Ученици из Трмбаса и Букоровца са учитељицама Биљаном Ђурђевић, Иваном Ломигора 

и Горданом Марковић 

 Ученици 5/5 и 6/5 са наставницама Горданом Видовић, Зорицом Петровић и психологом 

Мирјаном Милосављевић 

 Ученици 6/3, 7/3 и 6/4 са наставницима Иваном Искреновић, Драганом Раковићем и 

Јеленом Миковић  

 Ученици 4/5 са учитељицом Милицом Милошевић и педагогом Јасмином Цветић  

 Ученици 3/4 са учитељицом Иреном Ђорђевић  

 Ученици 4/4 са учитељицом Сузаном Миловановић  

 Ученици 1/5 са учитељицом Горданом Николић  

 Ученици 7/4 и 8/4 са наставницама Тањом Миладиновић, Радмилом Шиљковић и 

Горданом Стевановић 

 Ученици 2/5 са учитељицом Светланом Милановић и наставницом Сањом Срејић  

 Ученици 4/3 са учитељицом Ереном Митровић 

 Ученици 4/1 са учитељицом Емином Златар 
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У оквиру Вашарчића одржан је и Mини фестивал науке  у циљу популаризације науке/физике. 

Чланови експериметалне секције  ''Хокус –покус'', коју води наставница Биљана Живковић, били су 

демонстратори виртуелних и реалних експериманата из физике. Млађи посетиоци имали су 

могућност да и сами испробају неке од експеримента. 
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Организатор и координатор 

Јасмина Цветић 

 

 

 

 

 

НОВОГОДИШЊИ ВАШАРЧИЋ 
 

У суботу, 22. децембра 2018. године у нашој школи је одржан традиционални ''Новогодишњи 

вашарчић''. У организацији и реализацији учествовало је преко 560 ученика и 44 наставник у 28 

продајних поставки. Циљ нам је био промоција дечијег стваралаштва као и рад на унапређивању 

сарадње са родитељима. 

''Новогодишњи вашарчић'' је, уједно, део активности у оквиру одрживости пројекта 

''Предузетничка педагогија – предузетна деца''. 

Учесници: 

 Ученици 2/1 и 2/2 са учитељицама Слађаном Ђукановић и Љиљаном Цатић  

 Ученици 2/3, са учитељицама Александром Костадиновић и Виолетом Стошић  

 Ученици 4/2 су са учитељицом  Јасмином Љубисављевић  

 Ученици 3/1 и 3/2 са учитељицама Слађаном Милошевић и Сузаном Тасић 

 Ученици 3/5, 2/4 са учитељицама Љиљаном Милић и Весном Михајловић Јевтић 

 Ученици 1/4 са учитељицом Маријом Вукојевић 
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 Ученици 1/1 и 1/2 са учитељицама Иреном Симовић и Јеленом Рафаиловић 

 Ученици 1/3 са учитељицама Кристином Стојановић и Весном Живановић  

 Ученици из Трмбаса и Букоровца са учитељицама Биљаном Ђурђевић, Иваном Ломигора 

и Горданом Марковић 

 Ученици 5/5 са наставницом Горданом Видовић и психологом Мирјаном Милосављевић 

 Ученици 6/3 и 6/4 са наставницама Иваном Искреновић и Јеленом Миковић  

 Ученици 4/5 са учитељицом Милицом Милошевић и педагогом Јасмином Цветић  

 Ученици 3/4 са учитељицом Иреном Ђорђевић  

 Ученици 4/4 са учитељицом Сузаном Миловановић  

 Ученици 1/5 са учитељицом Горданом Николић  

 Ученици 8/2 и 8/4 са наставницама  Зорицом Ђорђевић  и Тањом Миладиновић 

 Ученици 6/2 и 7/5 са наставницама Лидијом Јевтић и Драгом Кесић 

 Ученици 7/4 са наставницама Горданом Стевановић и Радмилом Шиљковић 

 Ученици 6/1 са наставницом Јеленом Николић  

  Ученици 6/2 са наставницом Невенком Спасојевић 

 Ученици 7/3 са наставником Драганом Раковићем 

 Ученици 5/4 са наставницама Сањом Срејић и Марином Катанић 

 Ученици 3/3 са учитељицом Сузаном Сунајко Јовић 

 Ученици 6/5 са наставницом Зорицом Петровић  

 Ученици 4/3 са учитељицом Ереном Митровић 

 Ученици 2/5 са учитељицом Светланом Милановић 

 Ученици 4/1 са учитељицом Емином Златар 

 Ученици старијих разреда са наставницама Светланом Николић и Иреном Станић 
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Организатор и координатор 

Јасмина Цветић 

 

 
                         ИЗВЕШТАЈ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ШКОЛСКЕ 2018/2019.године 
 

    

 Ученички парламент,састављен од представника одељења седмог и осмог разреда,  започео је свој 

рад у септембру школске 2018/2019.године.На првом састанку Ученичког парламента  изабрани су 

председник,потпредседник и чланови за учешће у раду одређених органа школе.. 

 

   За председника Ученичког парламента изабрана је Милица Рековић,VIII/4,за потпредседника 

Магдалина Рајковић VII/1 а за записничара Милица Радовановић VIII/4.Ученик Урош Радовановић 

VIII/5 је изабран за учешће у раду Тима за заштиту деце.За учешће у раду Тима за самовредновање 

изабрана ј е ученица Софија Вукосављевић.За учешће у раду Школског одбора изабране су ученице 

Милица Радовановић VIII/4 и Милица Рековић VIII/4. 
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   Прва активност ученичког парламента била је организовање хуманитарне акције прикупљања 

добровољних средстава за лечење оболелог дечака Млађана Јовичинца.Чланови парламента су 

прочитали обавештење о прикупљању новца у свим одељењским заједницама и помогли у 

спровођењу ове акције до њеног завршетка. 

 

   У октобру текуће школске године,поводом Дечије недеље,Милица Радовановић, и Лука Станковић 

учествовали су на Седници “Одрастање без насиља”у Народној скупштини”у Београду.Након 

отварања седнице и представљања циља,ученици су дискутовали о заштити деце од 

насиља.Сумирани су закључци који ће касније бити пренети Влади Републике Србије. 

 

    У новембру је формирана мрежа ментора за ученике од 5 до 8 разреда -пружање подршке 

ученицима у социјализацији и комуникацији.Изабрани су вршњачки ментори међу члановима 

парламента који су вршњачку помоћ пружали изабраним ученицима петог и шестог 

разреда.Активности су обављане током читаве школске године а на крају године је извршена анализа 

урађеног. 

 

 Ученице Милица Радовановић и Милица Рековић су присуствовале Школском одбору са Дневним 

редом: 

Усвајање записника са седнице Школског одбора од 14.09.2018. 

Усвајање анекса годишњег плана рада школе за школску 2018/2019.годину. 

 

Доношење одлуке о организовању пописа са стањем 31.12.2018. 

 

   У децембру је постигнут договор свих чланова парламента о учешћу на Новогодишњем 

вашарчићу.Ученици су донели одлуку да дају 200 динара и продају следеће производе:пакетиће са 

слаткишима,украсне коверте и украсне кутије.Након вашарчића,сумирани су резултати и закључак је 

да су чланови парламента одлични предузетници. 

 

   У јануару и фебруару су чланови Парламента разматрали важност допунске наставе у 

школи.Разговарали су са ученицима којима су ови часови неопходни,о њиховом значају и 

реѕултатима. 

 

   Месец март је протекао у анкетирању ученика осмог разреда о прослави матуре.Одељењске 

заједнице су пренеле представницима парламента да не желе да се прослава матуре одржи у 

просторијама школе,већ да ученици,уз посредовање родитеља,а без директног укључивања 

школе,матуру прославе на неком другом месту. Такође у месецу марту Богдан Митровић, Наташа 

Рајковић, Милица Радовановић, учествовали су у радионици Социјалне иновације у организацији 

Пријатеља деце Србије.  

 

 

 У априлу је одржан састанак парламента на коме је донета одлука о учешћу чланова на Васкршњем 

вашарчићу.Ученици су давали по 200 динара за купину материјала а затим су вредно радили на 

прављењу различитих украса за Васкрс.Након успешне продаје производа на Вашарчићу,зарађени 

новац је дат за куповину школских средстава. 

 

   Мај месец је прошао у знаку Свот анализе.Најпре је одржан састанак на коме су присуствовали 

представници одељењских заједница,којима је дато објашњење како да спроведу наведену анализу у 

својим одељењима.Подељени су листови са датим питањима и наведеним исходима. 

Након спроведених активности,листови са анализама су сакупљени и предати педагогу школе. 

 

 

  

                 Ментор Мирјана Милосављевић и Гордана Видовић 
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       ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ УЧЕНИКА ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“, КОЈИ 

СЛУШАЈУ ВЕРСКУ НАСТАВУ, РАДИО -СТАНИЦИ „ЗЛАТОУСТИ“ У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 

 

    Ученици ОШ „Вук Стефановић Краџић“, а који слушају Весрску наставу: Митра Гачић 6-3, 

Милица Рековић 8-4, Милица  Милетић 8-4, Андреја Ђурђевић 8-4, Ана Костадиновић 8-2, Јуца 

Стојменов 8-2 и Наталија Илић 8-2, посетили су 25. октобра 2018. године Радио станицу „Златоусти“ 

у Крагујевцу, са својом вероучитељицом Иреном Станић. Том приликом ученици су се упознали са 

начином рада радио станице, запосленима и њиховим дужностима које свакодневно вредно 

обављају, као и са простором у којем се све одвија.  

 

      Видећи велико интересовање код ученика, домаћини су сваком дали прилику да се окуша у 

читању текста у студиу, све снимили, а потом је главна уредница, Гоца Јоцић, анализирала снимке 

дајући свакоме потребне инструкције. Наравно, ни похвале нису изостале.  

     

     Треба истаћи и оне најхрабрије, а то су Милица Рековић и Андреја Ђурђевић који су дали 

интервју „онлине“, без икакве претходне припреме. Милица је прочитала и задивљујући састав о 

својој мами, на тему : „Личност којој се дивим“, на који нико у студију није остао равнодушан, а 

верујемо ни они поред својих радио пријемника. 

 

     На радост и задовољство и домаћина и гостију договорена је сарадња ,тако да ће поменути  

ученици учествовати у припреми и извођењу једне радио емисије.  

 

     Домаћини су посведочили на делу оно што говоре. Гостопримство, љубазност и стрпљење које су  

показали остаће запамћени, а  сигурно ће бити и добар и чврст темељ за будућу, плодоносну 

сарадњу. 

 

 

  

                                                                                                                                                 

                                                                                                                         Вероучитељица Ирена Баћић 

      



250 
 

       

                                      ИЗВЕШТАЈ ЧИТАЛАЧКОГ КЛУБА 

 
 Читај да прочиташ, јер,ако не читаш, прочитаће те!  
 Ученици воле радионице у читалачким клубовима. Већина ученика је учествовало и претходне 

године у свим радионицама. Ученици су  и ове године писали свој Дневник читања, читали делове 

романа наглас и драматизовали одређене делове романа. Заиста ови ученици су схватили важност 

читања, они су закључили да тиме богате свој свет, свој речник, проширују своје видике.. 

Роман Ја Алексија - Ученици су постављали милон питања..шта све може да се спакује кад негде 

мораш да се селиш, шта не може да стане у кофер, а заувек носиш са собом..како се стичу нова 

пријатељства, како неко улази у наш живот..да ли је могуће да нас сви воле?...Сви ученици  заступају 

вредности које заступа Алексија, а то је да чува оно у шта верује и да ће тако верујући успети да 

сачува све. 

Основци -Ученици су постављали милон питања…како се не предати страху, одакле долази 

непристојност, како разрешити неке ствари у животу. Договорили су се да направе апстрактан цртеж 

страха на коме ће написати поруке као графите. На крају су дискутовали о томе које су илузије 

нестале, а o чему се може увек сањати. Да ли одрастање боли ? Да, већина њих мисли да је тако. 

Навијам за шаптача - Ученици су постављали питања о ујаку који је говорио да Оља има 

недолично понашање у позоришту, па смо говорили о правилима понашања у институцијама 

културе. Питали су како то да су Ољини родитељи другачији мислећи људи и да она мора да им 

објашњава како свет ради... Дошли су до закључка да је свет иза кулиса, лекција живота, коју један 

глумац не може увек да савлада. Такође, закључили су да је уметност путоказ, да је опасније не 

сањати, него одустати од неког сна. 

Кад дневник проговори - Највише су дискутовали о цитату М.Селимовића – Хиљаду пута се 

покајеш за оно што кажеш, ријетко за оно што прећутиш. Ученици се слажу да и они понекад имају 

разлог да заћуте и да се то деси због њихове немарности или тврдоглавости, а онда ипак у некој 

ситуацији проговоре и схвате да су погрешили. Деца имају потребу као и сви ми да саопште оно што 

мисле, да повере своје тајне, намере, снове, идеје. Ученици су тумачили Јованову одлуку да заћути и 

пружи отпор својим родитељима, изреволтиран њиховим игнорисањем његове индивидуалности. 

Коментарисали су да се и њима то често дешава са њиховим родитељима и да на разне начине то 

решавају. Нико нема одговоре на сва питања, као и Јован, најпаметније је пустити човека да сам себи 

одреди меру у било чему, да би сам видео ко је и какав је. 

ЕХ ЈY  Пионир - Не труди се да само ти будеш добар, већ и да свет који остављаш иза себе постане 

добар. Ученици су пуно говорили о својој примарној породици и о члановима шире фамилије. 

Причали су о њиховим особинама, шта им се допада, а шта не код њих. Воле да слушају приче о 

времену у коме су њихови родитељи одрастали. Пуно ствари из тог периода им се допада. Ученици 

су коментарисали своје породице. Допала им се идеја о оснивању пионирског одреда , о њеном 

ширењу на фејсбуку. Ширење Пионирског одреда на простору бивше Југославије говори о људима 

који су познавали и познају само добро међу собом и који шире љубав на све стране. Драгоцено је 

сачувати и неговати све што је вредно и добро, закључили су ученици. 

Ученици су одушевљени Читалачким клубом, јако су били заинтересовани за читање ових романа. 

Радионице су биле врло креативне, ученици су износили своја критичка мишљења, међусобно су 

комуницирали, појачали тимски рад у групама. Посебно су изразили своју креативност, успешно су 

припремили драматизацију неколико одломака из романа. На крају маратона ученици су гласали за 

најбољи роман. И ове године учествовало је 30 ученика у раду Читалачког клуба. Ученица Невена 

Јездић је добила посебну награду за учешће у читалачком маратону: школски ранац, качкет, свеску и 

оловку Ученици чије анкете извуку биће награђени. 

Поносни су што су добили чланске карте , постали чланови Читалачког клуба, па су тиме остварили 

и попуст за сваку књигу коју купују. Предивно искуство за ученике и наставникешколе. 
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 Порука ових радионица:  

Деци треба омогућити готово неограничену одговорност. 

Бори се за своја крила. 

Кад једном будете одрасли понашајте се као свемир,а не као његов део.  

Обрати пажњу на своју унутрашњост. 

Нема лека од читања. Једноставно постајеш срећнији. 

Читај да прочиташ, јер,ако не читаш, прочитаће те. 

 

                                                                                                                                                                                      
Наставник српског језика:                                                                                                                                                                               

Весна Димитријевић 

 

 

 

 ИЗВЕШТАЈ О ШТАМПИ  ЗА   

 ШКОЛСКЕ 2018-2019.год. 

 

Ученицима је понуђено у току школске 2018-2019.год. куповина  часописа Издавачке куће,,Витез“.  

Главни и одговорни уредник је познати дечји писац Недељко Попадић. 

Куповани су: 

    ,,МАЛИ ВИТЕЗ 1“ -  за ученике 1.разред 

    

    ,,МАЛИ ВИТЕЗ 2“ -  за ученике 2.разред 

 

    ,,ВИТЕЗ“ -  за све узрасте (3,4,5.и 6.разред) 

 

Садржај часописа нуди широк спектар могућности за ваннаставне активности. Штампа је квалитетна 

, илустрација прецизно дефинисана и прати план и програм наставе. Сваки часопис има посебне 

странице у којима објављује дечје радове (литерарне, еколошке, математичке ,ликовне). Организован 

је Витезов фестивал, који почиње Витезовим наградним конкурсом на коме су учествовали и наши 

ученици. Награду је освојило 8 ученика наше школе.  

 

Часопис излази једном месечно, 10 примерака у току школске године.  

Цена  једног примерка  је 200 дин.   Купљено је 38 комада месечно. 

 

 
 

Љиљана  Цатић 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВОЂЕЊУ РАДИОНИЦА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ У САРАДЊИ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ  ГРАДА  КРАГУЈЕВЦА НА ТЕМУ: „ПУТЕВИМА ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА“ 

 

  Ове године, по други пут, одржана је радионица у част и славу Свете браће Ћирила и Методија у 

организацији Верске наставе и Локалне самоуправе града Крагујевца. 

Радионице су одржане 25.маја 2019. године у манастиру Дивостин, који се налази у непосредној 

блиѕини самог града Крагујевца.  

Ученици који су учествовали у овом сусрету, а полазници су школе “ Вук Стефановић Караџић“ су: 

Михајло Радојковић 4/1, Николета Луковић 4/2 и Софија Живић 5/5. 

Дружење је почело Евхаристијским сабрањем у којем су поред свештенства и монахиња учествовали  

ученици и наставници Верске  наставе града Крагујевца. Након краћег обраћања деци,од стране 

Протојереја-ставрофора др Зорана Крстића, послужен је доручак, где су деца имала прилике да се 
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упознају и размене досадашња искуства. Након тога ученици су распоређени у три радионице: 

калиграфску, беседничку и музичку, где су отпочели рад са настваницима. Пријатна атмосфера и 

опуштајући мир самог манастира, допринели су  да су деца уживала у раду и држењу. У току рада 

прелазили су из једне радионице у другу, да би видели шта се ради и у другим радионицама, а по 

властитој жељи могли су да се опробају и у раду радионице за коју се нису првобитно определили. 

По завршеном раду, послужен је ручак за све присутне, а потом је уследио и краћи одмор и наставак 

дружења у ишчекивању доласка Епископа шумадијског Господина Јована. По доласку Владике, 

изведен је краћи програм и постављена је изложба радова, да би се презентовао целодневни труд 

деце и наставника, након чега је уследило фотографисање и подела вечере. 

Треба рећи, да су резултати који се постижу за овако кратко време  заиста изузетни. 

Наредног дана, 26. маја 2019. године, настављено је дружење. Деца, родитељи  и наставници, заједно 

са свештенством, окупили су се у Саборном храму у Крагујевцу, и узели учешћа у Литургији. Након 

Литургије, у Епархијском центру, отворена је изложба ученичких радова, урађених у радионицама 

претходног дана  и изведен је пригодан програм за све присутне: свештенство, представнике Локалне 

самопураве, родитеље и верујући народ. 

Мало је рећи да су сви учесници истински уживали. Наставници улажу труд, време, али пре свега 

љубав у рад са децом , а деца то итекако препозају, па онда и не чуди што нисмо у могућности да у 

радионице укључимо сву заинтереовану децу.                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                        

 
               

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                       

Вероучитељица Ирена Станић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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     ИЗВЕШТАЈИ О ОДГЛЕДАНИМ ПРЕДСТАВАМА 

 ЈЕЖИЋ ЖОЖО И ТРНОВА РУЖИЦА 

   

            Ученици првог и другог разреда су у понедељак,  18.03.2019. године у Дечјем позоришту 

одгледали представу ЈЕЖИЋ ЖОЖО. 

Јежић који је  имао  оштре бодље представљао је претњу свима, па и његовим пријатељима. Сви су 

се плашили  да их не убоде и избегавали га. Жожо је био веома тужан због тога. Зато је, једнога дана, 

одлучио да уклони своје иглице. Сви су спремно прихватили његову идеју и заузели се да му 

помогну. Уз подршку пријатеља, Жожо креће у авантуру звану: Ослободите ме бодљи! 

Представа „Јежић Жожо“ говори о томе колико је важно истрајати у својој различитости, чак и ако 

си необичан за своје окружење. Јер, уосталом, какав је то јеж без бодљи? 

 

 
 

   

            Ученици трећег и четвртог разреда су у среду, 24.04.2019. године у Дечјем позоришту 

одгледали представу ТРНОВА РУЖИЦА. Представа је урађена по тексту Љубивоја Ршумовића. 

Глумац ПЗД Милош Миловановић  је режирао представу, адаптирао текст и дао идејно решење за 

сценографију, лутке и реквизите. 

Говори о љубави која  је свуда око нас. О љубави коју некада можемо само пригрлити а и о  оној за 

коју се некад треба борити. Принцеза Зорица и принц Филип су се борили  за своју љубав и доказали 

да је она јача и од најстрашније клетве. 
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Учитељица 

Емина Златар 
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САРАДЊА СА ОБДАНИШТЕМ НЕВЕН 

 

     У оквиру школског пројекта Здраво тело, хумано срце, ученици одељења 4/1,4/2 и 4/5, узели су 

учешће у пројекту припремом представе Весело поврће.  

Премијерном извођењу представе,11.априла 2019. присуствовали су предшколци обданишта Невен 

са својим васпитачицама. Деца су са великом пажњом и одушевљењем одгледала представу и 

уживала у дружењу са својим будућим старијим другарима. 

На овај начин се успешно реализовала још једна у низу активности у оквиру дугогодишње сарадње 

између наше школе и обданишта Невен. 
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                                                                                               Учитељице:  

                                                                                                                                     Емина Златар  

Милица Милошевић 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 


