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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

1.Услови рада 

  

1.1.Статусни услови 

Школа послује под називом Основна школа Краљ Александар I  

 Алексиначких рудара 22, 11070 Нови Београд. 

1.2.Просторни и материјално-технички услови 

 

Школски простор обухвата 3712 м2, од чега је преко 1690 м2 учионичког простора. 

Школу окружује двориште површине 18117 м2, а под спортским теренима је 4300м2. 

Поред учионичког простора за извођење наставе (учионице, кабинети) школа 

располаже са медијатеком - новоопремљеном дигиталном учионицом, кабинетом за 

информатику, две просторије за наставу ТО, салом за наставу физичког васпитања са 

свлачионицама, малом салом тј. ДК ''Лоптица'' за извођење физичког васпитања у 

млађим разредима, простором за продужени боравак, зборницом, библиотеком, 

просторијама за рад школског психолога, педагога, секретара и рачуноводства, 

директорском канцеларијом и неколико приручних мањих просторија.  

 

Сталном адаптацијом и рационалнијим коришћењем постојећег простора, створени су 

повољнији услови за рад школе у настави и продуженом боравку. 

 

У школи се ради по принципу одељењске наставе (млађи разреди) и кабинетске 

наставе, мада постоје услови да и ученици млађих разреда повремено одржавају 

наставу у појединим кабинетима, а многи часови одвијају се и у медијатеци. 

 

Током целе школске године радило се на оплемењивању простора за рад - естетско и 

функционално уређење учионица, кабинета, ходника, сале, дворишта, као и на набавци 

нових наставних средстава, што све доприноси бољој реализацији наставе. Поред 

многих радова који су реализовани из сопствених средстава, у овом послу ангажовали 

су се и родитељи ученика и неке фирме кроз спонзорство и непосредни ангажман, као и 

локална самоуправа. 
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Опремљени су и уређени следећи кабинети и просторије школе: 

 

 географске карте – историја и географија 

 беле табле – физика, географија, ликовна култура и енглески  језик 

 пројектор, рачунар, монитор - физика, географија, ликовна култура, енглески  

језик и математика 

 измештање пројектора у кабинету информатике  

 5 кућишта рачунара – мали кабинет информатике 

 телевизор – продужени боравак 

 кречење ходника на другом спрату/фарбање масне цокле 

 кречење мушке свлачионице 

 кречење атријума на ђачком улазу 

 кречење кабинета хемије 

 кречење кабинета техничког образовања 

 кречење канцеларије наставника физичког образовања 

 замена три вц шоље 

 замена школске расвете у згради школе 

 поправка плетене жице око ограде у школском дворишту 

 поправка и кречење зидова у сали 

 поправка крова на фискултурној сали, местимична замена лима 

 извршене су дератизација, дезинфекција и дезинсекција школског простора, 

поправке громобранске инсталације, поправке водоводне и канализационе 

мреже и редовна генерална чишћења школе 

 

1.3. Наставни кадар 

 

У школи је ове школске године било запослено 72 радника.  

Наставу је реализовало 52 наставника разредне и предметне наставе. Квалификациона 

структура радника школе је сасвим повољна и у складу са Правилником о врсти 

стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Настава и остали 

облици васпитно - образовног рада са ученицима били су у потпуности стручно 

заступљени. Из године у годину, ради се на подмлађивању наставног кадра. Од укупног 

броја радника у две школе радило је 4 радника. У школи ради има 2 приправника. У 

Боравку за групу ученика 3. разреда ангажоване су две наставнице разредне наставе на 

основу уговора о привременом и повременом обављању послова од стране Градског 

секретаријата за образовање и социјалну заштиту.  

Стручну службу чине педагог, психолог и библиотекар. У целини посматрано може се 

рећи да је радни учинак наставног и другог особља школе велики. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

1.4.Бројно стање ученика 

 

На крају школске године у школи је било 815 ученика, распоређених у 33 одељење (17 

у разредној и 16 у предметној настави). 

Флуктуација ученика није била велика. Током године досељено је 14 (11) ученика, а 

одсељено 16 (23) ученика. Просек ученика по одељењу је на нивоу прошлогодишњег 

(25,13) и износи 24.7.  

 

Број ученика по разредима на крају школске године 

 

 

Разред Одељења Бр. ученика Разред Одељења Бр. ученика 

I 5 117 V 4 109 

II 4 113 VI 4 98 

III 4 90 VII 4 99 

IV 4 85 VIII 4 104 

Укупно од 

I - IV 
17 405 

Укупно од 

V - VIII 
16 410 

 

1.5а Распоред часова виших разреда  

 

У школској 2016/2017. години било је укупно 33 одељења  17 одељења нижих 

разреда (5 одељења првог разреда и по 4 одељења другог, трећег и четвртог разреда), 16 

одељења виших разреда (по 4 одељења петог, шестог, седмог и осмог разреда). Настава 

се одвијала у две смене – црвеној и плавој, у складу са редовним распоредом, 

преподневна од 8:00 до 13:10 и поподневна од 13:30 до 18:40 са по 6 часова редовне 

наставе.  

Часови изборне наставе су се одржавали у току наставе или као 7. час 

преподневне смене односно предчас поподневне смене. Допунска и додатна настава 

одржавала се након или пре наставе у складу са распоредом ученика и њиховим 

потребама. Часови изборне наставе у појединим одељењима која су се због броја 

ученика делила на групе (информатика, грађанско васпитање и верска настава), 

одржавани су или истог часа или у различитим терминима због немогућности уклапања 

два наставника у обе групе у исто време. 

Званични распоред је мењан два пута у току школске године у односу на 

распоред који је стартовао 1.септембра. Разлози промена су прелазак наставника у 

друге школе и долазак наставника из других школа услед настанка технолошких 

вишкова. Такође до промене је дошло на крају школске године како би се распоред 

припремне наставе за ученике осмих разреда уклопио са редовним распоредом. 

Часови припремне наставе извођени су у континуитету од другог до 5. часа две 

недеље, из предмета који су обухваћени малом матуром. 
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Током школске године распоред је мењан на дневном нивоу због изостанака два 

или више наставника услед боловања и немогућности налажења адекватне замене, како 

би ученици имали предвиђени број часова у току дана у континуитету. Сваки настаник 

је имамо два додатна часа замене у току радне недеље која су служила за замену 

наставника у току дана или појединих часова. Од првог до петог часа. 

Настава је организована и за ученике који нису ишли на излет односно 

екскурзију у скаду са расположивим капацитетом наставног особља.  

Распоред је био организован по принципу уклапања са распоредима и 

могућностима наставника који раде у две школе (укупно њих 6)  

Водило се рачуна и о инклузивном ученику који се тешко креће (нпр. физичко 

први час или последњи час, након чега следе часови на првом односно другом спрату и 

обрнуто). 

Велика сала за физичко ученицима нижих разреда била је доступна бар једном у 

току недеље док је други час одржаван у малој сали за физичко.  

Часови енглеског језика нижих разреда уклапан је са распоредом наставе виших 

разреда. Часови страних језика су одржавани различитих дана (где се могло уклопити у 

распоред) и вођено је рачуна да језици не буду суседни часови (где се могло уклопити у 

распоред).  

 

 

1.5б Распоред часова нижих разреда 

 

 

Распоред часова нижих разреда био је у складу са распоредом часова виших 

разреда због часова које предметни наставници енглеског језика и веронауке држе у 

нижим разредима.  

Часови физичког васпитања су такође усклађивани са распоредом виших 

разреда. Велика сала за физичко ученицима нижих разреда била је доступна бар једном 

у току недеље, док је други и трећи час одржаван у малој сали за физичко или у 

школском дворишту.  

Недељни фонд редовне наставе за први разред је био 21 час (19 часoва обавезне 

наставе  + 2 изборна) , а за други, трећи и четврти разред 22 часа (20 + 2).  

Часови Одељенске заједнице, слободних активности, допунске и додатне 

наставе одржавани су као 5.часови или претчаси. 

Сваки учитељ је у свом распореду имао по једну паузу коју је користио као 

замену у случају изостанка неког професора разредне наставе. 
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Септембар 
 

Првог дана нове школске године, у четвртак 01.09.2016. организована је  приредба поводом 

поласка првака у школу. 

 

Организоване су и бројне презентације :  

19. 09. 2016. презентација књиге ,,Деда у бекству“, Дејвид 

Валијамс 

 

 

 

 

 

 

 

22.9.2016. Рад музичке школе – Чајковски 

23. 9.2016. Карате клуб –Кинг  

 

Радионице 

 

21. септембар 2016. Европска недеља мобилности – Млади истраживачи Србије 

22. септембара 2016.  одржана радионица Волимо  

и чувајмо природу. 

22. септембар 2016. Волимо и чувајмо природу 

 24.9.2016. „Прополис Букс“ организује читалачку радионицу и представља књигу 

Дејвида Валијанса – „Деда у бекству“ 

  29.9.2016. Повежимо, свете, природу и дете – Удружење за едукацију 

„ Волим природу“ одржало презентацију и позвало на дружење децу од 4 до 10 година.  

 

Посете 

 

Током септембра ученици четвртог разреда су посетили ФК Црвена звезда . 

21.09.2016. Посета хиподрому ( ученици четвртог разреда) 

Иницијално тестирање ученика 2, 6. и 8. разреда из српског језика обављено је у 

периоду од 14. до 16. септембра 2016. године, односно из математике у периоду од 21. 

до 23. септембра 2016. године. 

Ове године у употреби су уџбеници са Листе изабраних која је у усвојена у априлу 

2016. године, нова Листа изабраних уџбеника важи до школске 2018/19. године. 

Ученици чији су родитељи примаоци социјалне помоћи добили су бесплатне уџбенике 

од Министарства просвете, науке и технолошког, кроз пројекат ''Бесплатни уџбеници'' 
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Октобар 
 

У оквиру манифестације „Радост Европе“ угостили смо госте са Кипра. У периоду од 1. 

до 6. окотобра у гостима нам је било четворо ученика (један дечак и три девојчице) и 

два наставника. Током богатог и разноврсног дружења ученици наше школе заједно са 

гостима били су учесници Карневала, Сусрета пријатељства, Гала концерта, као и 

пријема код председника Републике у Палати Србија. На растанку гости су се 

захвалили школи и породицама ученика на изузетно топлом и срдачном пријему, 

изразили наду да ће се остварено пријатељство између ђака наставити да траје у 

будућности. 

 

Настава информатике и рачунарства одвијала се у петом разреду, по новом Наставном 

програму. Одзив ученика у другом циклусу, за овај изборни предмет је 100%. 

Обележена је међународна ''Недеља кодирања'' у циљу промовисања програмирања и 

алгоритамског начина размишљања, од 15.-23.октобра 2016.године. Одржано је и 

међународно такмичење ''Дабар'', које је и ове године обухватило ученике свих 

разреда од I до VIII разреда. Онлајн такмичењу је приступило око 200 ученика наше 

школе. Решавали су логичке проблеме, веома успешно су израдили тестове и на забаван 

начин, кроз ''мозгалице'' добили могућност да се нађу у улози програмера. Узели смо 

учешће у акцији ''Битка за знање''- Фондације Б92, а школа је добила 5 комплета- 

''М-Бота'', којима су се ученици обрадовали, као и учешћу у програму "Код-играње" за 

почетак ће се бавити развојем информатичке писмености основаца. И то захваљујући 

роботима. У току зимског распуста четири ученице седмог и осмог разреда учествовале 

у раду зимске школе ''IT girls'' израде веб сајта у wordpress-у, који је реализован у 

сарадњи са Рачунарском гимназијом у циљу промовисања информатике међу женском 

популацијом у Србији. 

 

Организоване су акције : 

 

8.10. 2016. Трка за срећније детињство 

10 - 14.10.2016. Хуманитарна акција прикупљање књига 

 Током месеца органиозовано је прикупљање књига за сеоску школу у Горњој Топлици. 

 

Приредбе 

 

7.10.2016. Приредба поводом поласка првака у Дечији савез (3, 4, 5. одељење) 

14.10.2016. Прослава годишњице фолклорне секције ( 3.одељење ) 

 

Радионице и предавања 

 

 Током месеца организована су предавања МУП-а, Oдељење за сузбијање 

малолетничке деликвенције. 
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 21.10.2016.  Презентација књиге - Кетрин Еплгејт „Иван један, једини“ у библиотеци 

школе 

 

1.10.2016. Фестивал ромске културе и активизма. ,учествовали ученици четвртог 

разреда  

 

3 – 9. 10. 2016. Обележавање Дечије недеље под мотом „Нећу да бригам – хоћу да се 

играм“ 

 

 

Остварена је сарадња са другим школама : 

 ,,Час одељенског старешине“ одржан у Основној школи “Младост“ , учитељи 1/3, 

1/4, 1/5 

Излети и екскурзије 

0дељења: 2/3 и 2/4 реализовали једнодневни излет 25. октобра 2016. за Јагодину. 

Одељења: 2/1 и 2/2 реализовали полудневни излет – Стари Тамиш, пољопривредно 

газдинство 

Одељења: 3/1 и 3/2 реализовали полудневни излет – Стари Тамиш, пољопривредно 

газдинство 

0дељења: 3/1, 3/3 и 3/4 реализовали једнодневни излет 25. октобра 2016. Текериш – 

Тршић – Троноша.  

16 - 17.10. 2016.  осми реазред је реализовао екскурзију – Сирогојно/ Златибор/ Мокра 

Гора. 

 

Посете 

 

05.10.2016. Посета Народном позоришту 

 

 

28.10.2016. Посета Сајму књига 
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Новембар 
 

Поводом обележавања Европске недеље мобилности и Дана без аутомобила, у сарадњи 

психолога школе са организацијом Млади истраживачи Србије наша школа узела је 

учешће у реализацији пројекта „Зелене стопе“ подржаног од стране Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Пројекат „Зелене стопе“ има за циљ 

повећање свести о заштити животне средине, промоцију здравих стилова живота и 

повећање учешћа пешака, бициклиста и корисника јавног превоза у укупном саобраћају 

у осам градова у Србији. У оквиру пројекта, током септембра представници Младих 

истраживача Србије одржали су са ученицима 3. разреда едукативне радионице на тему 

одрживих видова саобраћаја, док су 24. новембра 2016. године, волонтери ове 

организације из Белгије, Шпаније, 

Француске, Италије и Србије обележили 

саобраћајни полигон за практићну 

вожњу у дворишту школе, на коме ће се 

током пролећа наредне године уз 

постављање чуњева, препрека и 

коришћење „поника“ обавити обука 

ученика школе за вожњу бицикала. 

 

Посете 

 

16.11.2016. Представа – Острво са благом (1/3,1/4,1/5)  

7. новембар 2016. Сам у кући у Дечијем културном центру, Београд (3/3 и 3/4) 

 

4.11.2016. одлазак у позориште "Душко Радовић" на представу Тинејџ клуб  (5/1, 

5/2,5/4) 

 

26.11.2016. историјска секција - 8/2   је посетила Конак књегиње Љубице „Доручак са 

књегињом“, „Римски накит на територији Србије“, Музеј Примењене уметности 

„Намештај и столице Грађанске Србије 19. и 20 века“  

 

 Радионице 

 

17. новембар 2016. Здрава исхрана, спорт и рекреација, ДЗ Нови Београд  

 

9.11. и 23.11.2016. Посета студената Филолошког факултета, пројекат „Усвајање 

првог језика“  ( ученици осмог разреда)  

 

 Акције 

 

Прикупљање књига за школску библиотеку ОШ "Милан Ракић" у Новој Топлици . 
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 Децембар 
 

 

Поводом обележавања Дана школе 17.12.2016. организована је свечана приредба 

поводом Дана школе, као и  Изложба дечијег стваралаштва. У среду, 21. децембра 2016. 

године је поводом Дана школе одиграна одбојкашка утакмица између ученица наше 

школе и ученица ОШ ''Лаза Костић''. Утакмица се играла у 2 добијена сета до 25 поена. 

Резултат утакмице је 2:0 у сетовима за ученице наше школе. Свечаном приредбом 

обележена је и школска слава Свети Сава. 

 

 Поводом Нове године органозован је „Новогодишњи продајни базар“ на коме су се 

продавали радови које су ученици из боравка вредно спремали за овај догађај. Зарађени 

новац ће се уложити у опремање простора боравка. 

 

Презентације 

 

5.12.2016. ,,Мени је мене жао“,  Мирослав Кокошар 

21.12.2016. Центар за безбедност у саобраћају - Научи за ,,5“  јер контрола за       живот је 

сваког дана 

 

Акције 

 

5 - 25.12.2016. Један пакетић, много љубави 

Напомена – Хуманитарна акција Чеп за хендикеп се одвијала током целе године. 

 

Посете 

 

22.12.2016. Прослава Нове године у Академији 28 (ученици малђих разреда) 

22.12.2016. Прослава Нове године у дикотеци Underground  . (ученици старијих 

разреда) 

 

6.12.2016 Одлазак у Т.Ц. “Ушће” филм „Стадо“ ( ученици осмог разреда) 

Одлазак у ТЦ "Ушће" у биоскоп на пројекције филмова „Тајне авантуре кућних 

љубимаца " и "Певајмо"(5/4) 

 

26.12.2016. Позоришна представа 

,,Звонар Богородичине цркве у 

новогодишњој ноћи“ ДКЦ , ( ученици 

млађих разреда)  
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6.12.2016. Посета ученика 4. разреда  Конаку кнеза Милоша, Калемегдану и Конаку 

књегиње Љубице – кроз обилазак конака и интерактивну радионицу, као кроз шетњу 

калемегданским парком, ученици упознали 

историју српског народа, његове обичаје и 

традицију. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такмичења 

 

2.12.2016. Учешће на школском такмичењу „Најраспеванија ОЗ“ – поделили 1. место са 

одељењем 43, изводећи песме „Ајде, Јано“ и „Татин музичар“. 
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Јануар 

 

  

Психолог школе је организовала "Малу школу родитељства - четвртком у 18 и 

30" са идејом оснаживања родитељских компетенција и породице. У оквиру 

овогодишњег циклуса предавања говорило се о психолошким и физичким аспектима 

развоја и одрастања водећи се богатим професионалним искуством наших гостију, 

специјалисте медицинске психологије Влајка Пановића и Марије Петровић, дипл. 

психолога и андрагога из Специјалне болнице за болести зависности, који су говорили 

на следеће теме: “Молим моје родитеље, немојте ме размазити! – епидемија 

попустљивог васпитања”, “Алкохолизам и млади – притајена зависност у експанзији ”, 

“Човек у времену, време у човеку – организација времена породице и деце”, “Нови 

облици зависности - интернет, игрице, “паметни телефони”. 

 

 

27.1.2017. Организована је Светосавска приредба у којој су учествовали 

ученицимлађих и старијих разреда 

 
 

Часови у природи 

 

13.1.2017. Игре на снегу и чајанка( 1. и  2. одељење  првог разреда) 

12.1.2017. Санкање и игре на снегу(3. и 4. одељење првог разреда) 

 

Приредбе 

 

25.1.2017. Вече родољубиве поезије и музике – ученици 41, 42 и 43рецитовали и певали 

песме из различитих историјских периода нашег народа (Ко удара тако позно, Косовски 

божури, Вече, Крвава бајка, Тамо далеко, Изгнаници, Са Овчара и Каблара...). 
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Фебруар 

  

Активности 

 

14.2.2017. Такмичење у шаху, шаховски клуб,,Делфин“ 

 

Посете 

 

27.2.2017 - Посета и приредба реновираног ДКЦ-а. 

21.2.2017. Одлазак у биоскоп на пројекцију филма "Бисер Бојане"(5/4)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ученички парламент активно је учествовао у животу и раду школе, залажући се за 

остваривање и поштовање дечјих права, решавање проблема агресивног понашања, био 

покретач и учесник у разним хуманим и културним активностима и акцијама васпитног 

карактера и то у сарадњи са Вршњачким тимом. Представници парламента учествовали 

су у раду Школског одбора. У сарадњи са педагошко-психолошком службом посебна 

пажња у првом полугодишту посвећена је реализацији пројекта  „Како замишљам 

униформу моје школе? - увођење ђачких униформи у школе“. 
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Март 

 

Током другог полугодишта у нашој школи одржана је "Мала школа родитељства 2 -

 четвртком у 18 и 30" са идејом оснаживања родитељских компетенција и породице. У 

оквиру овогодишњег циклуса предавања говорило се о психолошким и физичким 

аспектима развоја и одрастања водећи се богатим професионалним искуством наших 

гостију, специјалисте медицинске психологије Влајка Пановића и Марије Петровић, 

дипл. психолога и андрагога из Специјалне болнице за болести зависности, који 

су говорили на следеће теме: “Молим моје родитеље, немојте ме размазити! – 

епидемија попустљивог васпитања”, “Алкохолизам и млади – притајена зависност у 

експанзији ”, “Човек у времену, време у човеку – организација времена породице и 

деце”, “Нови облици зависности - интернет, игрице, “паметни телефони”. 

 

Активности 

 

1.3 - 31.5.2017. Покренимо нашу децу - вежбе разгибавања у учионици ( ученици првог 

разреда) 

Анкета о односима у одељењској заједници 5/4 и 5/3  

Предавање МУП-а, одељења за сузбијање малолетничке деликвенције на тему 

"Опасности од ватреног оружја" (5/1,5/2,5/3,5/4). 

 

Посете 

 

14.3.2017. и 15. 3. 2017. Посета издавачке куће ,,Прополис букс“ у сарадњи са 

библиотекаром школе.( ученици млађих разреда) 

16.3.2017. Позоришна представа ,,Магична лира“ ДКЦ. Организатор ТА Еверест ( 

ученици млађих разреда) 

22.3.2017. Одлазак у биоскоп на пројекцију филма "Лепотица и звер" (5/4) (ученици 

млађих разреда) 

 

 

 

 

 27.3.2017. Београдска филхармонија - 

``Путовање миша Мије``  

 

Акције 

 

7.3 -12.4.2017.  Акција прикупљања књига за оснивање библиотеке у селу Јовац 
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 Април  
 

 
Пробни завршни испит за ученике осмог разреда спроведен је 7. и 8. априла. 

 

Акције 

 

7.3 - 12.4.2017.  Акција прикупљања књига за оснивање библиотеке у селу Јовац ( трећи 

разред) 

 

 Посете 

 

25.4.2017. Спортски дан на Ади  ( трећи разред) 

 

28.4. 2017. - Посета Педагошком музеју – ученици са учитељицом и мајком ученице 

Алисе Голеш градским превозом отишли до музеја и обишли сталну поставку музеја, 

као и привремену поставку. Уживали седећи у 

скамијама и пишући по таблицама. (четврти разред) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.4.2017. одлазак у биоскоп на пројекцију филма "Мали шеф"(5/4) 
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Мај 
 

Активности 

 
25.5.2017. Промоција производа ,,Медела“. Турнир дечјих игара ( први разред)  

5. и 12.5.2017 – Вашар -  У оквиру народне традиције одржан „ВАШАР“ у ходнику 

школе са тезгама и разним стварима за продају (колачи, сокови, бомбоне, играчке...), 

заједно са одељењем 42. 

 

 

 

 

 

 

 

Акције 

 

Мај 2017. Хуманитарна акција 

прикупљања књига за општину Јовац 

Мај - јун 2017. Хуманитарна акција - Прикупљање средстава за реконструкцију   ОШ ,,Шарски 

одред“, Косово и Метохија  

 

Предавања 

 

26.5.2017. – Предавање „Живот је један – дрога је нула“ – Припадници МУП-а, 

Одељења за сузбијање наркоманије одржали предавање на ову тему и упознали ученике 

са последицама коришћења наркотика. 

 

Посете 

 

29.5.2017. Одлазак у позориште "Пинокио" на представу "Ријалити школа"(5/3,5/4) 

16.5.2017. Одлазак у позориште "Душко Радовић" на представу "Преваранти"(5/1,5/2) 

 

 

 

Излети и екскурзије 

 

17.5 - 24.5.2017.  Рекреативна настава Аранђеловац (2-1, 2-3, 2-4) 

21.05 – 28. 05. 2017. Посета планини Гоч ( трећи разред ) 

 

19.5.2017. Крос РТС-а – ученици 41 и 42 са ученицима старијих разреда учествовали на 

кросу РТС-а. 

Мај - Ученици седмих разреда су били на дводневној екскурзији. Обишли смо 

Виминацијум - Доњи Милановац – Ђердап – Лепенски Вир. 
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Одељење 41: 20.5.2017. – Излет возом до Новог Сада – Ученици у пратњи учитељице и 

мајке ученика Луке Плелија упознали центар Новог Сада ( јеврејску синагогу, Српско – 

народно позориште, Саборну цркву, римокатоличку Цркву имена Маријиног, 

Владичански двор), прошетали Дунавским парком и обишли Петроварадинску тврђаву. 

 

Одељење 43: 

 20. мај 2017. „ Фрушкогорски манастири“  

 

Одељење 44: 

 15. до 24. мај - Настава у природи Аранђеловац  
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Јун 
 

Пријемни испит за средњу школу обављен је 14, 15. и 

16. 06.2017. 

 

Акције 

Мај - јун 2017. Хуманитарна акција - Прикупљање средстава за реконструкцију ОШ ,,Шарски 

одред“, Косово и Метохија 

 

Предавања 

 

5.6.2017. – Инспектори МУП-а, - Одељење за сузбијање малолетничке деликвенције, 

одржали предавање о вршњачком насиљу и опасностима од ватреног оружја ( четврти 

разред) 

3.6.2017. Читалачка радионица „Propolis Books“-a и презентација књиге „Агенција за 

родитеље“ ( четврти разред ) 

5.6.2017. Предавање МУП-а о недозвољеној употреби оружја. 
 

Посете 

 

8.6.2017. Посета ЗОО-врту Београд у организацији учитељица 1/1 и ½ 

 

Излети и екскурзије 

 

Настава у природи реализована у четири одељења на Гочу у објекту ,,Добре Воде“ у  

следећем периоду: 

од 21.5 - 28.5.2017. 1/1 и 1/2 

од 28.5 - 4.6.2017.   1/3 и 1/4  

6.6 .-  13. 6.2017. - Сокобања, настава у природи – Ученици четвртог разреда упознали 

центар Сокобање, пешачним стазама обишли чувена излетишта: Лептерију, Поповицу, 

Жупан плажу, Бориће... Посетили 

стару воденицу из 19.века, Озрен и 

водопад Рипаљку. 

 

5.6.2017. Једнодневна екскурзија Нови 

Сад-Петроварадин-Сремски 

Карловци-Крушедол је успешно 

реализована у петом разреду. 

 

5.6.2017.Једнодневни излет ученика 

шестог разреда, релација Ваљево – 

Бранковина  
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Успех ученика на конкурсима 

 

Сви ученици млађих разреда, осим четвртог један и четвртог четири, имали су 

читалачке радионице у издавачкој кући Propolis Books. Организована је и читалачка 

радионица за будуће прваке. 

 Библиотекарка и ученици четвртог разреда присуствовали су обележавању 

„Дана матерњег језика“ 21.02.2017. у ОШ „Бранко Радичевић“, а ученици петог разреда 

су присуствовали свечаности у ДКЦ-у поводом отварања реновиране сале 

„ДонкаШпичек“ и промоцији књиге „Како се каже волим те“ Слободана Станишића. 

 И ове школске године рађена је читалачка значка коју је освојило тринаест 

ученика, а осам их је награђено: 

1. Шћепановић Ђорђе, II-4 

2. Хасанагић Дамир, II-4 

3. Рончевић Ана, II-2 

4. Давидовић Стефан, IV-2 

5. Живојиновић Никола, IV-4 

6. Прентић Дуња, IV-4 

7. Алексић Маша, V-1 

8. Уљаревић Нађа, VI-4 

 

Први пут су ове школске године ученици наше школе учествовали на ликовном 

конкурсу „Дани ћирилице Баваниште“. Миа Матковић, III-2, освојила је треће место, а 

Владета Срдановић, V-2, прво место. Петар Берберовић, V-1, и Милица Јанковић, VI-4, 

прво место.  

 

 

 

Успех ученика на такмичењима 

 

Рад са даровитим ученицима одвијао се током целе године, али је посебно 

интензивиран пред такмичења. Ово је резултирало великим успесима ученика и 

бројним освојеним дипломама и наградама (видети у поглављу о резултатима 

такмичења). Поред рада са даровитим ученицима у оквиру школе, они су као додатно 

усмерење упућивани у Регионални центар за таленте. 

У раду Центра за таленте активно је учествовало шест ученика седмог и осмог 

разреда. Ученици 7. разреда Милица Паројчић и Томислав Беновић из области физике 

освојили су 3. место на Регионалном такмичењу талената и 1. награду за истраживачки 

рад, односно 2. место на Регионалном такмичењу талената и 1. награду за 

истраживачки рад, као и 3. место на Републичком такмичењу. Ученик 8. разреда Марко 

Ћирић, област математика, освојио је 3. место на Регионалном такмичењу талената и 1. 

награду за истраживачки рад. Ученица 8. разреда Тијана Јовановић, област физика, 

освојила је 3. место на Регионалном такмичењу талената и 1. награду за истраживачки 

рад, као и 3. место на Републичком такмичењу. Ксенија Пуретић, ученица 8. разреда, 
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област енглески језик освојила је 3. место на Регионалном такмичењу талената, као и 2. 

место на Републичком такмичењу и 2. награду за истраживачки рад. Јана Крагуљ, 

ученица 8. разреда, област енглески језик, 3. место на Регионалном такмичењу талената 

и 3. награда за истраживачки рад, као и 2. место на Републичком такмичењу и 1. 

награду за истраживачки рад. 

              ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ И ПОХВАЛЕ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

ниво такмичења 
општина град република интернационално похвале 

89 37 9 2 
27 

укупно 137 

укупно – награде и 

похвале 
164 

 

ниво општина град република остало 

место 
I II III I II III I II III 1.кенгур –

интернационално 

– два друга места 

2. шах – општина 

– друго место и 

град –друго место 

29 26 34 18 10 9 3 1 5 

укупно 89 37 9 

награде по предметима број награда 

српски језик 15 

биологија 13 

физика 13 

хемија 9 

математика 11 

географија 12 

историја 1 

енглески језик 2 

ликовна култура 2 

музичка култура 37 

физичко васпитање 10 

ТИО 2 

мислиша / кенгур 8 / 2 

похвале 
27 – математика, физика, географија, мислиша, 

архимедес, читалачка значка, златна сирена 

 

Закључци и мере за унапређење образовно - васпитног рада 

 
Унапређивање васпитно - образовног рада, залагање за шире коришћење 

савремених облика, метода и средстава рада и брига за безбедност ученика трајно су 

опредељење и стални задатак свих васпитно – образовних чинилаца тако да ће се с тим 

наставити и у току наредне школске године. Све ово предвиђено је и Школским 

развојним планом (за други  циклус, 2014-2019.). 
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Реализација послова и задатака зацртаних Годишњим програмом рада школе 

праћена је увидом и надзором од стране директора школе, педагога, психолога и 

руководилаца стручних тела, чланова школског одбора, стручних тимова, као и од 

стране стручних саветника Министарства просвете и науке и др. На седницама 

стручних тела и органа анализирани су постигнути резултати и давани предлози и 

сугестије за превазилажење искрслих тешкоћа, како би постојећи програм био што 

успешније реализован.  

Заједничким деловањем свих релевантних чинилаца, појачаним радом на 

васпитном плану и предузимањем потребних мера, настављен је рад на сузбијању 

непримереног понашања присутног код појединих ученика.  

Школа ће у наредној школској години наставити са осавремењавањем начина 

рада и унапређивањем рада у свим доменима и настојаће да се активно укључи у даље 

процесе реформе основног образовања, радиће на проширивању и унапређивању своје 

активности и на плану самовредновања, плану безбедности, примени образовних 

стандарда, реализацији ИО и др., и тежити да све предвиђене задатке што успешније 

оствари. 

Предлог задатака за наредну школску годину дат је на основу анализе и 

евалуације Годишњег плана рада и Школских програма, као и наших стремљења ка 

сталном постизању још бољих резултата у оквиру васпитно образовне праксе. 

 

 


