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6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА 

6.1. Редовна настава 

Реализација редовне наставе на нивоу и млађих и старијих разреда је у потпуности 

остварена и постигнути су циљеви предвиђени наставним планом и програмом. 

6.2. Допунски и инклузивни рад 

6.2.1. Допунски рад 

У млађим разредима реализован је у настави српског језика и математике. Овај вид наставе 

похађали су ученици старијих разреда када се за то указала потреба у виду заостајања у учењу. 

било због нерада или дужег одсуствовања из школе. 
Доста пажње је поклоњено и инклузивном раду са ученицима који су на почетку 

школске године дијагностификовани за овакву врсту рада, а за шта је задужен тим за 

инклузивно образовање. 

6.2.2. Извештај стручног тима за инклузију 

У школској 2018/2019.години доста пажње је поклоњено инклузивном раду са ученицима 

који су на почетку школске године идентификовани за овакву врсту рада, а за шта је задужен 

тим за инклузивно образовање у сарадњи са одељењским старешинама, наставницима, 

родитељима и Интерресорном комисијом ГО Гроцка и Домом здравља Врчин.У школској 

2018/2019. години одржани су сви планирани састанци стручног тима за ИО. Тим је дискутовао 

о свим предвиђеним тачкама дневног реда и текућим питањима, координирајући рад малих 

тимова који су радили на изради профила, планова, извештајаи остале документације и сви 

чланови тима су подједнако учествовали у раду и доношењу одлука. Ове школске године 

идентификовали смо поред 9 ученика који похађају наставу по ИОП-у 2, са сниженим 

стандардима и исходима, још три ученика: један ученик другог разреда, један ученик трећег 

разреда  и једна ученица из петог разреда и то из српског језика и математике. Успешно и 

подстицајно у  школској 2018/2019. години, 13 ученика похађало је наставу по ИОП-у 2, а 7 

ученика је пратило наставу по ИОП-у1. За све ученике је урађен индивидуализован план у 

сарадњи са родитељима, који је за њих сачињен на почетку школске године,ревидиран на 

полугодишту, и праћење постављених исхода који су забележени у извештајима поднетим од 

стране наставника разредне и предметне наставе на крају полугодишта и школске године. 

Вршена је и усмена анализа рада ових ученика на сваком класификационом периоду и на 

састанцима тима, а на полугодишту и крају школске године и евалуација постигнућа 

ученика.Посебну пажњу смо посветили ученицима којима је неопходан прилагођен начин рада. 

Као подршку,остварили смо сарадњу са ОШ „Драган Ковачевић“ из Београда, где у договору и 

међусобној комуникацији омогућавамо оптималне услова за сваког ученика где је неопходна 

индивидуализација рада. За седам ученика ове школске године прилагођени су услови рада, а 

посебан напредак осетан је код слабовидих ученика јер, уз подршку ОШ „Драган Ковачевић“, и 

колега оптометристе и тифлолога, дате су јасне смернице о величини слова писаног текста-
контролни задатак, услова рада као и места седења. Завршни испит је такође прилагођен за три 

ученика у односу на индивидуални образовни план. За једног ученика ( ИОП 2) родитељи су 

ангажовали персоналног асистента, који помаже ученику у раду у школи.Сарадња са 

родитељима у току ове школске године била је одлична.Наставници су редовно подносили  



66 
 

 
извештаје о раду и напредовању ученика и вршили потребне ревизије планова у оквиру својих 

малих тимова који су се редовно састајали, тако да је праћење напредовања ученика 

константно.Ове школске године вредновање постигнућа ученика, који наставу похађају по 

индивидуализованом плану, приказано је табеларно са јаснијим степеном остварености исхода 

који су дефинисани планом, како би даље планирање полазило од остварености претходних 

исхода али и правовременим увођењем нових. Такође је и приказан степен делотворности 

појединачних видова прилагођавања који су поредвиђени ИОП-ом и примењивани током 

наставе.Извршен је договор о изради и корекцији педагошких профила и планова за наредну 

школску годину, што је и планирано почетком школске године. 
 

Координатор тима за ИОП 
Ана Матејић, педагог 

6.3. Додатни рад 

За ученике од четвртог до осмог разреда се организују  часови додатне наставе, а 

организована је и додатна настава из математике за ученике другог разреда који су учествовали 

на такмичењу. Овај вид рада ученици воле јер им омогућава задовољавање индивидуалних 

интересовања, наставник их прихвата као сараднике и упућује на додатне изворе знања. Рад у 

додатној настави је нарочито интензивиран пред такмичења, па су ученици наше школе 

захваљујући том виду рада и ове школске године постигли одличне пласмане на такмичењима. 

6.4. Извештај о раду у оквиру слободних активности 

Мада редовна настава има приоритет, веома  важно за школу је и постојање и реализација 

ваннаставних активности које су део савременог, модерног интерактивног образовања, као и 

екстерног маркетинга школе. Наша школа се посебно труди да што више поспеши њихов рад, 

поготову што је сеоска средина у којој живе наши ученици лишена многих погодности које 

имају ученици градских школа. Осим тога, ово подручје рада смо настојали да поспешимо 

радећи на реализацији Развојног плана школе. 

6.4.1. Извештај о раду ликовне секције од првог до четвртог разреда 

Фонд часова: 1 час недељно; 36 часова годишње 
Чланови секције: Сви заинтересовани ученици, од првог до четвртог разреда. 
Часови ликовне секције: уторак, 6. час 
Циљ ликовне секције 
Подстицање и развијање учениковог стваралачког мишљења и деловања у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером ликовне уметности. 
Kao и развијање ликовних стваралачких способности ученика, љубави према ликовној, а и 

уметности уопште, стицање знања из ове  области . 
Задаци ликовне секције 
-Схватање ликовно-визуелног рада као израз индивидуалног   осећања, доживљаја и стваралачке 

имагинације; 
-Ученици треба да опажају, објашњавају, сећају се и реконструишу појаве и ситуације; 
-Ученици треба да оплемењују животни и радни простор; 
-Ученици треба да стекну искуства о контрасту облика, коришћењу материјала за рад, 

визуелним знаковима, опажању облика кретања, компоновању. 
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Место за рад 
Учионица бр.5 у централној школи,  парк код споменика и рад у природи   (школско двориште и 

парк на Барама); 
Посета галерији ликовних радова у Месној заједници Врчина. 
Упознавањем са ликовним елементима, материјалима и техникама, кроз цртеж, слику, 

скулптуру или објекат, радом ликовне секције се талентована деца и деца са посебним 

интересовањима, кроз самосталан и индивидуалан рад, подстичу и упућују у тајне и лопоте 

стварања. 
Ученици су имали прилику да обогате своје искуство теоријским знањима, развију ликовне 

стваралачке  и техничко-моторичке способности, учествују на Ликовним радионицама, 

излоћбама и да  испоље своју оргиналност. Кроз индивидуални рад и групне активности чланови 

ликовне секције пролазили су кроз разне технике и разноврсне приступе ликовним темама и 

задацима. Употребом различитих материјала изражавали су своју креативност, машту и игру 

које су саставни део ликовног израза.  
Чланови ликовне секције су укључени у Пројекат Школа без насиља и на тај начин су се 

ликовно изражавали у оквиру разних радионица. 
Секција je подразумевалa следеће активности: 
 ▪ Проширивање и продубљивање ликовних задатака који се раде  на редовним часовима 

ликовне културе. 
 ▪ Упознавање и рад са ликовним техникама које се не могу упражњавати на обичним часовима. 
▪ Појам естетике и лепог у свим видовима уметности,споменици културе,значај постојања музеја 

и галерија. 
▪ Уређење школског ентеријера,излагање радова у школи (Дечија недеља,Нова 

година,Божић,Свети Сава,8.март,Васкрс,ликовни конкурси). 
▪ Припрема радова за конкурсе током читаве школске године. 
▪ Учествовање на ликовним конкурсима и  слање  радова редакцијама дечијих  часописа. 
Школа без насиља 
Чланови ликовне секције су укључени у Пројекат Школа без насиља и на тај начин су се 

ликовно изражавали у оквиру разних радионица. 
 
НАШЕ АКТИВНОСТИ : 
 

• Дечја недеља 
Ове године Дечја недеља посебну пажњу посветила је доприносу  стварања бољих услова за 

остваривање права детета на оптималан развој , подстицањем међугенерацијске солидарности 

под слоганом „ Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља“  То је била 

прилика да  и наша школа подстакне све конкретне активности са овим циљем. У оквиру Дечје 

недеље, и не само у оквиру ње,  упознајемо ученике са њиховим правима, одговорностима и оба-
везама. Кроз интерактивно учење, трудимо се да приближимо ученике једне другима, да их учи-
нимо бољим, хуманијим, спретнијим... 
У оквиру организације „ Пријатељи деце“ Гроцка организован је ликовни конкурс, на ком су 

чланови наше секције остварили завидан успех. 
 

• Нова година 
Новогодишње радионице,децембар 2018. год. 
Новогодишњом  креативном  ликовном  радионицом ученика и родитеља започело је у оквиру 

ликовне секције новогодишње славље  „У сусрет новогодишњим празницима“.  Припремали смо 

украсе, слике, честитке рамове и још мноштво ситница    за новогодишњи базар. Деца и 

родитељи су показали своје умеће и креативност уз осмех и лепо дружење. Учионице су постале 
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лепше и блиставије од  дечијег весеља, светлуцавих новогодишњих украса и атмосфере која је 

пријала свима. 
 

 

• Новогодишњи базар 
Традиционално, у сусрет Новој години, одржава се Новогодишњи базар у просторијама  наше 

школе. Ове године одржан је 25.12.2018.год. Базар је био изузетно посећен, па тако ни дечја 

радост није изостала. Мноштво пахуља, јелки, звездица, кићанки, шешира, Деда Мразова, 

честитки, украса, новогодишњих  капа, итд. направљених од најразноврснијих материјала 

одисали су новогодишњим духом. Задовољни смо што је Базар успешно реализован, што су 

ученици испољили обиље креативности. Веома смо захвални родитељима ученика и задовољни 

оствареном сарадњом.          

 

 
 

• Светосавска прослава 
Ликовна секција је узела учешћа у прослави наше школске славе. 

Радови чланова наше секције красили су главни хол и многе паное у школи.                                                                                                                                                 
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• Светосавски  ликовно – литерарни конкурс  

Почетком децембра 2018.год.  ОШ  „ Свети Сава“ из Врчина је расписала  наградни Светосавски 

ликовно – литерарни конкурс за ученике од 1. до 8. разреда.Ученици су се потрудили да на 

најбољи начин искажу своју ликовну и литерарну креативност. На конкурс је стигао велики број 

радова . Првопласирани ученици ће на Светосавској свечаности  добити по књигу. 
Чланови жирија за ликовни конкурс: Митрић Марина, Гајић Драгана, Јелена Козлина и Душан 

Петровић. 
Координатор сарадник Снежана Теофиловић. 

 Школски Светосавски ликовни  конкурс  2018/ 2019. год. резултати: 
                1. место:  Шавелић Лена 2.2,Матеја Ољача 2.1 
                2.место:  Александра Бурсаћ2. Копривица Елена2.1, Анушка Гајачки 2.1,Ана 

Теофиловић 2.1.,Вујић Ленка 4.4, Станић Андријана 2.1 
               3. место : Кељач Андреа 2.2 , Анастасија Пешић 4.2,Јана Драча 4.4 
Похваљени: Емилија Марковић 4.4, Ален Мујовић 4.4, Андреј Лујић 4.4, Милица Ивовић 4.4, 

Николина Дејановић  4.4, Вукашин Савић  4.4, Катарина Митрић 2.2, Дуња Аврамовић  2.2, Лена 

Војиновичћ 2.1, Тара Андрић 2.1, Андрија Апостоловић 2.1, Луна Вадувесковић  2.1,  
На Светосавској свечаности 27. јануара 2019.године награде  су уручене првпласираним 

ученицима.  
 

 
 

8. март 
У оквиру секције обележили смо и 8. март,празник свих жена, а нарочито оних које су 

вредне дивљења и поштовања, наше мајке. Својим радовима смо исказали љубав, 

поштовање и захвалност за све што су учиниле и чине за нас. 
 
 

• „ Мали Пјер“ 
На Ликовном  конкурсу  Дечја  карикатура „ Мали Пјер“, у организацији  Пријатеља 

деце Гроцка, ученици ликовне секције који су се пласирали на  општинско такмичење: 
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• Ликовни конкурс „ Железница очима деце“  

Велики број радова послат на дати конкурс. Многи ученици су награђени књигама и 

похваљени похвалницама. Сви радови су били изложени у „Железничком музеју“ у 

Београду. 

   
 

 
 

• Васкрс 
 - Панои у холу школе,  ходници и учионице за време васкршњих празника   су били украшени 

васкршњим мотивима, цртежима и прелепо обојеним јајима. 
          У оквиру организације „ Пријатељи деце“ Гроцка и ликовне секције организован  је  

васкршњи ликовни конкурс у осликавању јаја и васкршњих цртежа, многа осликана јаја и 

цртежи  су својом лепотом задивили  чланове жирија, те су изабрана за даље градско такмичење.  
 

   
 

Општински ликовни конкурс “ Васкршње радости“. Пријатељи деце Гроцка 

Учесници градског ликовног конкурса “ Васкршње радости“: Ускршња јаја 
Урош Ивковић1.2 
Андрија Апостоловић 2.1 
Андреј Гајић 2.1,  
Цртеж 
Андреа Кељач 2.2 
Ученици учесници градског такмичења су награђени на нивоу општине.       
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• РАДИОНИЦА БАСНОПИСАЦА 

за ученике трећег и четвртог разреда основне школе 

• „Крв живот значи“ 
Конкурс у организацији Црвеног крста Гроцка, на ком ученици ликовне секције радо 

учествују, организован је у току маја месеца. Велики број радова су послати. 
 

 
 

• Меморијалном ликовно – литерарни конкурс  „ Нисмо више тако мали“ 
Ученици   ликовне секције  у мају  су  узели учешћа и на Меморијалном ликовно – литерарном 

конкурсу „ ЈАСМИНА КРАНТИЋ- ЈАЦА“ на тему „ Нисмо више тако мали“ одржаном у нашој 

школи  у знак сећања на нашу драгу колегиницу. 
У оквиру секције постављена је пригодна изложба, коју су посетили сви ученици наше школе. 
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• „Заштитимо птице Београда“ 
Ликовни конкурс у оквиру организације „ Пријатељи деце Гроцка“ на ком је ученица 

Андреа Кељач 1-2 освојила 3. место за цртеж на градском такмичењу.  Радове смо слали 

и  у редакцију часописа“ Витез“. 
 

 
 
                Ликовна радионица „ Жрново и Авала“ 
Ликовна радионица која се одржавала у нашој школи у сарадњи са Центром за културу Гроцка 

од 10.маја  до 7. јуна 2019.год. окупила је бројне ученике од првог до четвртог разреда. Сваког 

четвртка и петка се рађала нова уметничка чаролија у ликовном кабинету. 
Радионицу је водила Невена Марковић, мастер примењени уметник, графичар, а координатори у 

школи биле су учитељице Мирјана Јашић и Јелена Козлина. 

 

 

Сарадња између руководилаца осталих секција је била завидна, а такође и сарадња са школским 

библиотекаром , педагошко-психолошком службом, организацјом „ Пријатељи деце“  Гроцка и 

„Центром за културу ГО Гроцка“.  На тај начин је остварен велики допринос у реализацији 

ликовног програма наше школе.  

Руководиоци секције: 
 Јелена Козлина и Мирјана Јашић 
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6.4.2. Извештај о раду секције енглеског језика  „HAPPYSCHOOL” 

Ученици трећег разреда (3/3) редовно су похађали часове секције, а 4/3 разреда додатне 

наставе. На часовима је првенствено практикован комуникативни приступ. Њихова 

мотивисаност и креативност долазила је до изражаја како на часовима, посебно у изради паноа и 

честитки, тако и на школским  приредбама.  
 

 
 

Руководилац секције 
Драгана Ристић,професор енглеског језика 

6.4.3. Извештај о раду секције енглеског језика„WILLKOMMEN“ 

Циљеви секције су: 
1.популаризација страног језика  
2.умрежавање и међусобна сарадња основних школа 
3.успостављање сарадње школе са удружењима грађана у циљу јачања цивилног друштва 
4.размена знања и добре праксе из наставе страног језика 
5.азвијање свести код деце о важности поседовања језичких компетенција 
6.упознавање културних и историјских баштина престоница културе 
7.проширивање редовног рада додатним садржајима 
8.оспособљавање ученика за самосталан рад 
-Сви циљеви су испуњени. 
-Часови секције су одржани по предвиђеном плану. 
-18. маја одржано је такмичење на коме су учествовали следећи ученици:  
V разред: 
1.Јеремић Лена 
2.Петровић Богдан 
VII разред: 
1.Вујић Страхиња 
2.Нинковић Ђорђе 
VIII разред 
1.Крантић Милица 
2.Стаменковић Јана 
-Сви такмичари су остварили запажене резултате и добили пригодне награде.  

 
Руководилац секције 

                                                           Горица Апостоловић, професор енглеског језика 
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6.4.4. Извештај о раду драмско - рецитаторске секције првог до четвртог 

разреда 

План рада Драмско – рецитаторске секције од 1. до 4. разреда реализован је континуирано 

сваког понедељка током школске године.  
Драмско – рецитаторска секција је свој рад темељила на узајамној сарадњи наставника и 

ученика и на пружању помоћи ученицима у увежбавању и правилном извођењу рецитација и 

драмских комада. Један од основних циљева био је да се ученици добро забаве, да кроз игру 

испоље своју креативност и своје глумачко стваралаштво. Руководиоци секције у шк. 

2018/19.год. биле су Бојана Теофиловић и Милена Јанковић.  
Циљ секције био је да предочимо ученицима све вредности књижевних дела која су 

извођена, да наведемо ученике да схвате и осете песму коју рецитују, или драмски комад који 

изводе, да би кроз правилну артикулацију и дикцију били задовољни својим наступом, и 

публика, и ми са њима. 
 

❖ Чланови Драмско-рецитаторске секције од 1. до 4. разреда централне школе шк.2018/19. год. 

били су: 

1. Јовановић Ања 1/1 
2. Стошић Ника 1/1 
3. Ђустић Танасије 1/1 
4. Гвозденовић Лана 1/2  
5. Андрејевић Викторија 1/3 
6. Вуковић Нађа 1/3 
7. Илић Екатарина Ружица 1/3 
8. Исидоровић Ива 1/3 
9. Јовановић Андреа 1/3 
10. Милијашевић Ема 1/3 
11. Станић Андријана 2/1 
12. Старчевић Страхиња 2/1 
13. Ђорђевић димитрије 3/1 
14. Перић Маша 3/1 

15. Свичевић Петра 3/1 
16. Анђелковић Милица 3/2 
17. Божиновић Јована 3/2 
18. Ђорђевић Драгана 3/2 
19. Коџић Теа 3/2 
20. Милошевић Маша 3/2 
21. Павловић Нађа 3/2 
22. Исидоровић Михаило 4/1 
23. Миладиновић Ивана 4/1 
24. Миленковић Ана 4/1 
25. Апостоловић Лена 4/3 
26. Веселиновић Павле 4/3 
27. Димић Тамара 4/3 

❖ Манифестације и приредбе за које су се припремали на часовима секције, у којима су 

учествовали чланови драмско – рецитаторске секције  

 Представљање у оквиру Дечје недеље. 
 Учешће на Новогодишњој подели пакетића. Пригодном представом увеличали су догађај.  
 У оквиру пројекта „Подршка Европске Уније Србији у управљању миграцијама – МАДАТ 

2“ школу су током другог полугодишта посетили мигранти и деца мигранти из прихватног 

центра. Пом приликом одржана је приредба да којој је изведен драмски комад „Мој Врчин 

– моја школа“ коју су прирпемили и извели чланови секције.  
 Манифестација „Дани подавалских села“ одржана је 25.05.2019. на Авали. Чланови 

секције извели су пригоду представу. 
 Чланови секције су током године учествовали на више литерарних конкурса општине 

Гроцка и града Београда. 
 Као и на литерарним конкурсима наше школе поводом прославе школске славе и у част 

преминуле учитељице Јасмине Крантић на тему „Моја учитељица“. 
 У организацији драмско-рецитаторске секције одржано је школско такмичење у 

рецитовању за ученике од 1. до 4. разреда.  
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❖ Рад на часовима секције и наступ на манифестацијама, приредбама и такмичењима: 
 Донео је ученицима задовољство за уложен труд; 
 Развијао код ученика правилан став, правилно дисање, артикулацију, дикцију и говор тела 

приликом увежбавања и извођења наученог; 
 Развијао креативност, машту и спретност приликом израде сценографија и костима; 
 Развијао глумачке вештине; 
 Упознавао ученике са основама поставке драмског текста на позорницу; 
 Развијао језичку културу; 
 Мотивисао ученике да активније анализирају, тј. тумаче књижевна дела; 
 Развијао љубав према матерњем језику и књижевности;  
 Развијао позитивне социјалне особине; 
 Развијао самосаталност, жељу за представљањем, успехом; 
 Учио ученике да је подједнака одговорност и посвећеност потребна за наступ пред једном, 

као и пред сто једном особом у публици; 
 Омогућавао ученицима да се опробају у разним сценским облицима: глума, рецитације, 

вођење програма, итд. 
 Омогућио ученицима да учествују у многобројним књижевним, песничким сусретима и 

посетама, и свим осталим приредбама у нашој школи. 
 

Руководиоци драмско-рецитаторске секције од 1. до 4. разреда 
Бојана Теофиловић, проф. разредне наставе  и 

Милена Јанковић, проф. разредне настав
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6.4.5. Извештај о раду литерарне секције II разреда-Доња Мала 

Литерарна секција радила је са осам ученика другог разреда у Доњој Мали. 
Циљеви и задаци одрађени планом секције реализовани су кроз 34 одржана часа. 
Ученички радови красили су паное наше школе, читани су на школским приредбама. 
На школском такмичењу у рецитовању освојили смо: 

1.место – Софија Бакаловић 
2.место – Мина Маринковић. 

- Ученици су редовно и радо долазили. 
- Сви чланови секције су похваљени за овогодишњи рад. 
- Секцију водила Верица Алавања, наставник разредне наставе. 
. 

Руководилац секције у подручној школи Доња Мала 
Верица Алавања 

6.4.6. Извештај о раду математичке секције за први разред 

Садржај математичке секције, планиран је на почетку школске године и у потпуности  

је реализован, а циљ и задаци су остварени. Ученици су имали по један час недељно (укупно 

36 часова) математичке секције. Секција има за циљ да код ученика развија креативност, 

машту, логичко размишљање, стрпљење, стваралачки дух и да им приближи математику. 

Васпитни циљ секције је да оспособи ученике за самостално решавање проблема, да код 

ученика развија такмичарски дух, као и самопоуздање и поверење у властите способности.  

Чланови секције су  ученици I-1, I-2 и I-3 одељења, који воле математику и који желе да 

прошире своје знање и да савладају математичке вештине. То су такође и даровити млади 

математичари који су редовно долазили на секцију. Часовима секције су често 

присуствовали и остали заинтересовани ученици који су учествовали у раду секције у складу 

са својим могућностима. Чланови математичке секције првог разреда у школској 2018/19. 

години, су следећи ученици: 
1. Анђелковић Алекса I-1 
2. Анђелковић Драгана I-1 
3. Аџић Филип I-1 
4. Ивковић Лука I-1 
5. Милошевић Мијат I-1 
6. Келерис Ника I-1 
7. Вагић Петар I-1 
8. Спасов Димитрије I-1 
9. Стошић Ника I-1 
10. Теофиловић Аница I-1 
11. Ћустић Танасије I-1 
12. Усмени Ердал I-1 
13. Гвозденовић Лана I-2 
14. Ђорђевић Вера I-2 
15. Ивковић Урош I-2 
16. Јанковић Сара I-2 
17. Јашић Тања I-2 
18. Стојановић Мила I-2 
19. Михаиловић Стефан I-3 
Укупно: 19  ученикa. 
    Велики број ученика који су чланови математичке секције учествовали су на 

математичком такмичењу ,,Мислиша 2019.”. Сви ученици су постигли солидан успех. 
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Ученици су били веома мотивисани за ово такмичење, а то је уједно и припрема за 

такмичења која ће их чекати  (школско такмичење, општинско такмичење, Мислиша,...). 

Циљ такмичења ,,Мислиша” је популарисање математике, развијање интересовања за њу код 

што већег броја ученика, ширење математичке културе и мотивисање за учешће у другим 

конкурсима и такмичењима, а ово су само неки од циљева и задатака математичке секције.  
     Најбоље резултате на математичком такмичењу ,,Мислиша 2019.” Остварили су 

следећи ученици првог разреда, такође чланови математичке секције: 
Ивковић Лука - III награда 
Спасов Димитрије - III награда 
Анђелковић Алекса - III награда 
Аџић Филип - похвала МД ,,Архимедес” 
     Часови математичке секције ученицима су занимљиви. Ученици долазе 

расположени и кроз једну врсту игре математичког размишљања решавају задатке у 

пријатној и опуштеној атмосфери. Реализацијом садржаја у оквиру математичке секције 

ученици су осетили задовољство при решавању математичких задатака, као и успешну 

примену овог знања на редовним часовима математике. Надам се да ће им стечена знања 

омогућити остваривање што бољих резултата у будућем раду и на математичким 

такмичењима која ће их очекивати у наредном периоду. 
 

Руководилац  математичке секције за први  разред, 
Љиљана  Кнежевић, професор разредне наставе 

6.4.7. Извештај о радуматематичке секције за трећи разред 

Садржај математичке секције, планиран је на почетку школске године и у потпуности 

је реализован, а циљ и задаци су остварени. Ученици су имали по један час недељно (укупно 

36 часова) математичке секције. Секција има за циљ да код ученика развија креативност, 

машту, логичко размишљање, стрпљење, стваралачки дух и да им приближи математику. 

Васпитни циљ секције је да оспособи ученике за самостално решавање проблема, да код 

ученика развија такмичарски дух, као и самопоуздање и поверење у властите способности. 

Чланови секције су ученици 3/3 одељења, који воле математику и који желе да прошире 

своје знање и да савладају математичке вештине. То су такође и даровити млади 

математичари који су редовно долазили на секцију. Часовима секције су често 

присуствовали и остали заинтересовани ученици који су учествовали у раду секције у складу 

са својим могућностима. Чланови математичке секције трећег разреда у школској 2018/19. 
години, су следећи ученици: 

 
1. Вук Брадарић 3/3 
2. Вукашин Дадић 3/3 
3. Хелена Јеремић 3/3 
4. Наталија Јовановић 3/3 
5. Наталија Маринковић 3/3 
6. Илија Петровић 3/3 
7. Андреј Пешић 3/3 
8. Леа Стојановић 3/3 
9. Виктор Цветановић 3/3 
10. Алекса Вагић 3/3 
10. Емилија Исидоровић 3/3 
Укупно: 11 ученикa. 
 
Ученици: Алекса Вагић, Илија Петровић, Андреј Пешић и Виктор Цветановић су 

узели учешће на  школском такмичењу из математике. 
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 На општинско такмичење пласирали су се Илија Петровић који  је имао 95 поена и  

Виктор Цветановић 72 поена на школском такмичењу. 
На  општинском такмичењу из математике Илија Петровић  је освојио II место. 
Виктор Цветановић је имао запажене резултате. 
На математичком такмичењу ,,Мислиша 2019,"учествовали су ученици математичке 

секције. Такмичили су се: Леа Стојановић, Вук Брадарић, Андреј Пешић, Илија Петровић и 

Виктор Цветановић. 
Похвалу су остварили Виктор Цветановић и Илија Петровић.  Андреј Пешић, Леа 

Стојановић и Вук Брадарић су имали запажене резултате. 
Циљ такмичења ,,Мислиша” је популарисање математике, развијање интересовања за 

њу код што већег броја ученика, ширење математичке културе и мотивисање за учешће у 

другим конкурсима и такмичењима, а ово су само неки од циљева и задатака математичке 

секције. 
Математичко такмичење ,, Мост". Илија Петровић заједно са екипом школе освојио 

III место. Такмичење организовано на највишем нивоу у нашој школи. 
Часови математичке секције ученицима су занимљиви. Ученици долазе расположени 

и кроз једну врсту игре математичког размишљања решавају задатке у пријатној и опуштеној 

атмосфери.Реализацијом садржаја у оквиру математичке секције ученици су осетили 

задовољство при решавању математичких задатака, као и успешну примену овог знања на 

редовним часовима математике. Надам се да ће им стечена знања омогућити остваривање 

што бољих резултата у будућем раду и на математичким такмичењима која ће их очекивати 

у наредном периоду. 
 

Руководилац секције 
Љубинка Вагић, професор разредне наставе 

 

6.4.8. Извештај о раду математичке секције за четврти разред 

У оквируматематичке секцијеза  IV разред  у школској 2018/19.години, реализовано је 36 

часова,1 час недељно . 

План наставних јединица математичке секције 
Број часа Наставне јединице Тип часа 

1. Упис и упознавање чланова секције са планом и програмом секције Утврђивање 
2. Декадни запис Утврђивање 
3. Декадни запис – задаци Утврђивање 
4. Пребројавање бројевних скупова Утврђивање 
5. Пребројавање бројевних скупова - задаци Утврђивање 
6. Рачунске операције Утврђивање 
7. Рачунске операције - задаци Утврђивање 
8. Нумерација Утврђивање 
9. Нумерација –задаци Утврђивање 
10. Сложени задаци Утврђивање 
11. Сложени задаци Утврђивање 
12. Сложени задаци Утврђивање 
13. Задаци пресипања Утврђивање 
14. Задаци пресипања Утврђивање 
15. Магичне шеме Утврђивање 
16. Магичне шеме – задаци Утврђивање 
17. Магичне шеме – задаци Утврђивање 
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18. Дешифровање  Утврђивање 
19. Дешифровање – задаци Утврђивање 
20. Дешифровање – задаци Утврђивање 
21. Квадрат Утврђивање 
22. Квадрат – задаци Утврђивање 
23. Правоугаоник Утврђивање 
24. Правоугаоник – задаци Утврђивање 
25. Квадрат и правоугаоник - задаци Утврђивање 
26. Квадрат и правоугаоник - задаци Утврђивање 
27. Пребројавање ( дужи, троуглова, четвороуглова ) Утврђивање 
28. Пребројавање ( дужи, троуглова, четвороуглова ) - задаци Утврђивање 
29. Пребројавање ( дужи, троуглова, четвороуглова ) - задаци Утврђивање 
30. Разни задаци Утврђивање 
31. Разни задаци Утврђивање 
32. Задаци за рекреацију  Утврђивање 
33. Задаци за рекреацију  Утврђивање 
34. Задаци за рекреацију  Утврђивање 
35. Тест Утврђивање 
36. Систематизација рада секције Утврђивање 

Сви часови су реализовани по плану. 

Списак ученика, чланова математичке секције : 
IV/1 

1. Величковић Алекса 
2. Исидоровић Михајло 
3. Миладиновић  Ивана 
4. Перић  Јулијана 
5. Тимотић Мирослав 
6. Узелац Марко 

IV/2 
1. Јовановић Александар 
2. Лазаревић Теодор 
3. Тијанић Лука 

IV/3 
1. Ђорић  Андреј 
2. Лазаревић  Данило 
3. Лукић  Јован 
4. Петровић  Доротеа 
5. Свејковски Филип 

IV/4 
1. Лујић  Андреј 
2. Мујовић Ален 
3. Дамњановић Емилија 

 
На школском такмичењу из математикекоје је одржано 18.1.2019.год. учествовало је 16 

ученика четвртог разреда.  Дежурни наставници и прегледачи су били:Бојана Теофиловић и  

Љубинка Вагић. 
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Ученици који су  учествовали  на такмичењу остварили су следеће разултате:         
1. ЛазаревићДанило, уч. IV/3 одељења – 80 бодова 

2.Миладиновић Ивана ,уч. IV/1 одељења – 80 бодова 
3.Лујић  Андреј, IV/4 одељења – 70 бодова 
4.Мујовић Ален, IV/4 одељења – 70 бодова 
5.Пешић Анастасја, IV/2 одељења – 68 бодова 
6.Тимотић Мирослав, IV/1 одељења – 66 бодова 
7. Величковић Алекса, IV/1 одељења – 64 бодова 
8. Ђорић  Андреј , IV/3 одељења – 60 бодова 
9.Лазаревић Теодор, IV/2 одељења – 60 бодова 
10.Јовановић Александар, IV/3 одељења – 60 бодова 
11.Лукић Јован, IV/3 одељења – 58 бодова 
12.Дамњановић  Емилија , IV/4 одељења – 56 бодова 
13.Тијанић Лука, IV/2 одељења – 56 бодова 
14.Петровић Доротеа, IV/3 одељења – 50 бодова 
15.Исидоровић  Михаило, IV/1 одељења – 46 бодова 
16.Свејковски Филип, IV/3 одељења – 42 бодова 

 Пласман на општинско такмичење: 
            1. ЛазаревићДанило, уч. IV/3 одељења – 80 бодова 

2.Миладиновић Ивана ,уч. IV/1 одељења – 80 бодова 
3.Лујић  Андреј, IV/4 одељења – 70 бодова 
4.Мујовић Ален, IV/4 одељења – 70 бодова 
5.Пешић Анастасја, IV/2 одељења – 68 бодова 

-На општинском такмичењу,које је  4.3.2019.год.  одржано у Умчарима у ОШ,,Мића 

Стојковић”,ЛазаревићДанило, уч. IV/3 одељења је освојио треће место и пласман на окружно 

такмичење. 
-Окружно такмичење је одржано  23. марта 2019. год. , у Батајноци у ОШ ,,Бранко 

Радичевић” , на којем је учествовао  Данило Лазаревић  и представљао  нашу школу. 
-Такмичење  ,,Мислиша”,одржано је 14. марта 2019.год. 
 На такмичењу је учествовало 42 ученика IV разреда. 
 Похвале су добили следећи ученици: 
  IV/1 Величковић Алекса 
  IV/2 Пешић Анастасија 
  IV/3 Лазаревић Данило 
-По први пут6. априла 2019.год.   је реализовано Математичко регионално такмичење - 
МОСТ  у ОШ,,Свети Сава " Врчин.Ученици и родитељи наше школе кроз ликовне 

радионице учествовали су у изради дидактичког материјала за потребе такмичења .На 

такмичењу је учествовала и наша екипа састављена од ученика првог, другог ,трећег и 

четвртог разреда.Наша  екипа је заузела  треће  место. 
Руководилац  

Драгана Гајић, наставник  разредне наставе 

6.4.9. Извештај о раду секције „Млади физичари“ 

У току шк. 2018/2019 године радила  је попредложеном и утврђеном  плану и програму рада 

секција „ Млади физичари“. Одржано је и реализовано 32 часова. Ученици су писали 

реферате, правили панoe и радили презентације о великим и у светским размерама 

познатимфизичарима и упознавали се у ширем обиму са законима физике из области 

електротехнике, електронике и електромагнетизма.Током „ Дечије недеље“у нашој школи 

реализована је манифестација под слоганом „ Три чисте петице“. Ученици су могли да виде 

занимљиве огледе из физике,хемије и биологије. 
Најактивнији у раду секције „Млади физичари“су били следећи ученици  8 – ог разреда: 
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Из  8- 1 : Огњен Ковачевић, Зорица Крантић, Хелена Стошић, Милош Харангозо,  
из   8- 2 : Марија Маринковић, Милош Милетић Андрија Узелац, 
из 8 -3: Маша Вукас, Вељко Јеремић, Дејана Јашић, Емилија Крстовић.  На 

општинскомтакмичењу из физике ученик Андрија Узелац се пласирао на  градско 

такмичење. 
Поменути ученици су  похваљени за активно учешће, ангажовање и рад у секцији из 

физике. Поред њих, али повремено, су имали учешће и остали ученици  8-ог разреда.  
 

Руководилац 
Златана Ђорћевић, професор физике   

6.4.10. Извештај о раду хемијске секције „Млади хемичари“ 

У току школске 2018 / 2019. године секција је радила по предложеном и утврђеном  

Плану и програму рада секција „ Млади хемичари“. Руководилац секције била је професор 

хемије Милица Максимовић до одласка на трудничко боловање у новембру месецу 2018. 

године, након чега је руководство преузела професор хемије Неда Јанићијевић. Одржано је и 

реализовано 36 часова код ученика 7-ог разреда. Секција је одржавана сваке  друге недеље 

по два часа у блоку и већина пријављених ученика ју је редовно похађала. 
Ученици су писали реферате, правили паное и уређивали хемијски кабинет, правили 

презентације, изводили експерименте, били на Фестивалу науке, такмичили се и постигли 

одличне резултате.  
Такмичења: школско такмичење до23.02.2019.године, општинско такмичење: 

3.03.2019. године, окружно такмичење30.03.2019. године и републичко такмичење17 - 
19.05.2019. од 9 сати 

8. РАЗРЕД:Пласман са школског на општинско такмичење су постигли следећи 

ученици: Хелена Стошић, Огњен Ковачевић, Милица Митровић и они су  такмичарски пут 

завршили на општинском такмичењу. 
7. РАЗРЕД:Пласман са школског на општинско такмичење су постигли следећи 

ученици: Милица Јеремић и Никола Вагић. Општинско такмичење из хемије одржано је у 

ОШ |”Илија Гарашанин” у Гроцкoj. Ученик Никола Вагић је освојио прво место (91/100) а 

Милица Јеремић друго место (89/100) и пласирали су се на окружно тамичење. Окружно 

такмичење је одржано у ОШ ”Јелена Ћетковић” и Милица Јермић је освојила друго место 

(84/100) а Никола Вагић треће место (78/100). Свечана додела диплома за остварене 

резултате одржана је 21. маја у анфитеатру Хемијског факултета у Београду. Поменути 

ученици су у пратњи  наставнице хемије присуствовали свечаној додели диплома. 
Руководилац секције 

проф. хемије Неда Јанићијевић 

6.4.11. Извештај о раду аутомоделарске секције 

Општинско такмичење из технике и технолодије и техничког и информатичко 

образовањаученика од V доVIII разреда Основних школа општине Гроцка одржаноје 
16.03.2019.године у Основној школи „Илија Гарашанин” у Гроцкој. 

У дисциплини Аутомоделарство остварна су следећа постигнућа: 
Елена Грујић, 1. место на општини и пласман на градско такмичење 
Окружно такмичење из технике и технолодије и техничког и информатичко 

образовањаученика од V доVIII разреда Основних школа града Београда 
одржаноје06.04.2019.године у Основној школи „Свети Сава” у Младеновцу. 

Елена Грујић је показала одлично знање и остварила запажен број бодова али не и 

пласман на републичко такмичење.  
Ивана Брашанчевић, проф. ТО и информатичког образовања     
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6.4.12. Извештај о раду бродомоделарске секције 

Општинско такмичење из технике и технолодије и техничког и информатичко 

образовања ученика од V до VIII разреда Основних школа општине Гроцка одржано је 

16.03.2019. године у Основној школи „Илија Гарашанин” у Гроцкој. 
У дисциплини Бродомоделарствонаша ученица Емилија Маринковић 6/3, освојила је       
3. место на општини и пласман на градско такмичење. 
Окружно такмичење из технике и технолодије и техничког и информатичко 

образовања ученика од V до VIII разреда Основних школа града Београда одржано је 

06.04.2019. године у Основној школи „Свети Сава” у Младеновцу. 
 

Руководилац секције  
Снежа Шкипина 

6.4.13. Извештај о раду саобраћајне секције 

Учешће у припреми екипа за обе категорије ангажованоје око 20 ученика од IV до 

VIII разреда. 
Припрема је обухватила: 
- Теоријски део: „Шта знаш о саобраћају?“ 
- Практични део: вожња по „Полигону спретности“ 
Полигон је оформљен на спортским теренима у Доњој мали. 
Екипе: 
Старија: Млађа: 
1.Алекса Апостоловић8.р. 1. Стефан Драча4.р. 
2.Милош Крантић 6.р. 2. Матеја Косановић 4.р. 
3. Елена Грујић 8.р. 3. Вања Маринковић 5.р. 
4. Јелена Васић8.р. 4. Анђела Радовановић4.р. 
Општинско такмичење за територију општине Гроцка одржано је 07.04.2019. године у 

ош: "Мића Стојковић" у Умчарима. Учествовало је шест школа са укупно десет 

екипа(старија и млађа). 
Наша екипа није остварила пласман. 

Руководилац  секције 
Ивана Брашанчевић, проф. проф. ТО и информатичког образовања     

6.4.14. Извештај о раду спортске секције 

Разред: други, трећи и четврти – дечаци - мали фудбал ; број чланова секције: 25 ученика; 
учитељ: Милан Сантрач 

У овој школској години одржано је укупно 36 часова спортске секције. У раду секције 

учествовало је 25 ученикадругог, трећег и четвртог разреда. Ученици су током школске 

године остваривали запажене резултате како у усвајању наставног програма, тако и на 

међуодељењским такмичењима која су одржавана у нашој школи. У секцији су учествовали 

ученици који желе и имају склоности ка фудбалу. Ученици су показали велику 

заинтересованост и активно учествовање у раду. Својим ангажовањем и радом допринели су 

остваривању свих циљева и задатака секције. 
На почетку школске године од 10. до 14. септембра, 2018. године, одржана је Спортска 

недеља, где су организована међуодељењска такмичења ученика од првог до осмог разреда. 

У фискултурној сали и на спортском терену школе одмерило је своје способности велики 

број ученика. Одржани су турнири у малом фудбалу, кошарци, између две ватре, полигонима 

игре, спретности и издржљивости као и крос на фудбалском терену. Сваки дан је био 

посвећен различитим активностима и разним врстама спорта. 
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Такмичарски дух и верно навијање нису изостали, али све нас је окупио заједнички циљ 

физичка активност и здрав стил живота. 
Резултати са кроса: 
Први разред 
(дечаци) 
1. Тасић ДушанI-1 
2. Стекић ПавлеI-2 
3. Дамњановић ДушанI-2 
(девојчице) 
1. Теофиловић АницаI-1 
2. Јовановић АњаI-1 
3. Ташић ДуњаI-2 
Други разред 
(дечаци) 
1. Петровић Војин II-2 
1. Митрић НемањаII-1 
2.Лазаревић АндријаII-2 
3. Вулетић СтефанII-3 
(девојчице) 
1. Шавелић ЛенаII-2 
2. Михаиловић ЛанаII-2 
3. Војиновић ЛенаII-1 
4. Гигов ЕленаII-1 
Трећи разред 
(дечаци) 
1. Ранковић Огњен III-1 
2. Маринковић ПавлеIII-3 
3. Јовановић ПавлеIII-2 
(девојчице) 
1. Дамњановић МилаIII-1 
2. Петровић АнђелаIII-2 
3. Поповић ЕленаIII-1 
 

 
 

Поводом  обележавања Дана школе ,,Савини дани”, 20.05.2019. године ученице четвртог 

разреда наше школе и ученице ОШ ,,Свети Сава из Зворника из  Републике Српске 

такмичиле су се у игри "Између две ватре", док су се дечаци шестог и седмог разреда 
такмичили у малом фудбалу. Пошто су турнири били пријатељског карактера, победници су 

били сви. Турнири су трајали од 10 до 11 часова. Екипе су биле мешовите, а такмичење је 

протекло у пријатној атмосфери и спортском духу. 
     Током такмичења сви ученици су показивали велику жељу за игром, изузетно су се 

међусобно бодрили и навијали. Након одржаних турнира ученици су добили послужење. 
 

Руководилац  секције, 
                                                                                  Милан  Сантрач, професор разредне наставе 
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6.4.15. Извештај о раду шаховске секције 

Шаховска секција је и у овој шк. години реализована веома успешно и било је пуно 

догађаја. Одржано је 30 часова, али је још битније да је одржан шаховски турнир за Св. Саву 

Били смо и организатори„Општинског такмичења у шаху“. 
У нашој школи је одржан „ Светосавски турнир“ 21. јануара 2019 за млађе разреде. 

Такмичило се око 30-так ученика од 1. ог до 4. ог разреда. Организатор је био учитељ Драган 

Кузмановић.Победници по категоријама-разредима су: 
Први разред:       Ивковић Лука 1/1 
Други разред:     Петровић Војин 2/2 
Трећи разред:     Матејић Филип 3/2 
Четвртиразред:  Дамњановић Емилија 4/4 

Награде су биле уручене на свечаној прослави Св. Саве. 
18. марта у школи у Врчину одржано је општинско такмичење у шаху. Учествовало је 

више од 80 ученика из пет школа: Гроцке, Винче, Калуђерице, Бегаљице и Врчина. 
Одржано је екипно и појединачно такмичење: 
Од наших такмичара појединачне награде и пласман на градско освојили су: 
 У катергорији млађих такмичара: 
 2. разред: Митрић Лара 2/1  3. место 
 4. разред: Дамњановић Емилија 4/4- друго место и Савић Вукашин 4/4 -  треће место 
Уекипномтакмичењу1.место освојила је екипа Гроцке! 

И овог пута потрудили смо се да будемо добар домаћин! 
 

   
 

              
 

Руководилац  секције 
Драган Кузмановић, наставник разредне наставе 
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6.4.16. Извештај о раду рецитаторско – драмске секције од петог до 

осмог разреда 

          У овој школској години одржано је 36 часова драмско-рецитаторске секције. У 

раду секције учествовали су ученици од петог до осмог разреда. 
Ученици су учествовали на општинском такмичењу у рецитовању, на ком је Светозар 

Митровић, ученик 7/3 одељења, освојио друго место са песмом „Плава гробница“ Милутина 

Бојића. Поред тога, ученици су са наставником припремали представе за Нову годину, 

школску славу и Дан школе, а били су и учесници свих културних дешавања школе. На 

новогодишњем концерту наступили су са представом „Лајање на звезде“, као и говором о 

божићним обичајима. Светог Саву обележили смо одломком у стиху „Житије Светог Саве“. 

За Савине дане припремили смо две тачке, представу „Сумњиво лице“ по тексту Бранислава 

Нушића, као и одломак из романа „Евгеније Оњегин“ Александра Сергејевича Пушкина. 

Такође, ученици су припремали приредбе и поводом пријема ученика петог разреда, као и 

поводом поделе ђачких књижица. У сарадњи са својим наставником и директором школе 

оформили су и хуманитарну организацију „Играмо за њихов осмех“ и тим поводом 

организовано је и хуманитарно вече у свечаној сали школе. 
         Циљ секције је неговање културе, развијање талента, сигурности и 

самопоуздања код ученика, богаћење језичког фонда, боља дикција и реторика, упознавање 

са новим књижевним делима српске и светске књижевности. 
          Ученици су учествовали са великом жељом за рад и показали су велику 

заинтересованост и активно су учествовали у раду. Својим ангажовањем и радом допринели 

су остваривању свих циљева и задатака секције. План и програм драмско-рецитаторске 

секције у потпуности  је реализован. 
Руководилац  секције 

Ђорђевић Сунчица , наст. српског језика. 

6.4.17. Извештај о раду новинарске секције 

Новинарска секција ОШ „Свети Сава “ окупља ученике који желе да се баве 

истраживањем актуелности, да трагају за значајним или занимљивим информацијама, да 

промовишу своје идеје и достигнућа, као и достигнућа својих другова. Радом и ангажовањем 

у новинарској секцији ученици усвајају новинарски стил и ближе се упознају са различитим 

информативним жанровима (вест, чланак, извештај), као и са књижевно-публицистичким 

жанровима као што су репортажа, путопис, интервју... 
Групе за уређивање различитих рубрика (вести, извештаји, интервјуи, култура, 

музика, мода, спорт, забава) организују се према интересовању и афинитету ученика. Кроз 

рад у секцији ученици се упознају са новинарском етиком, да новинар треба да сазна, 

прикупи информације, да их провери, да напише текст, и наравно да га потпише. 
            Новинарску секцијуje школске 2018/2019. године водилa проф. српског језика Марија 

Старчевић. Чланови секције су се састајали једном недељно (по потреби и чешће). На овим 

часовима расправљало се о новинарским облицима (вест, извештај, репортажа, интервју, 

чланак) и питањима на која они треба да одговоре (ко, шта, када, где, како и зашто). 

Анализом новинарских текстова и вежбама у писању ученици су упућивани да уочавају 

карактеристике новинарског језика и стила и да препознају улогу наслова у истицању 

важности информација. Ученици су упознати са одликама информативних и књижевно-
публицистичких жанрова(вест, чланак, извештај, репортажа, путопис, интервју) 
и оспособљени за објективан и критички приступсастављању текстова ове врсте. 
Ученици су расправљали о разним сазнањима до којих су долазили; писали су вести и 

извештаје о догађајима у школи и окружењу, о такмичењима,  посетама јавним 

институцијама; састављали су чланке о актуелним темама и  свему што може да занима 

младе (музика, забава, мода, спорт); правили интервјуе. Резултати активности ученика, 
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односно њихова најбоља постигнућа, обједињена су у  главном  задатку  новинарске секције 

- осмишљавању, уређивању и припремању за штампу школског часописа „ Ђачки 

хоризонти“. 
Oве школске године покренута је још једна публикација коју уређују чланови секције, 

годишњак „Растимо заједно“. Први број је представљен на прослави Дана школе, 19. маја, а 

био је посвећен матурантима. 
Руководилац секције 

                                                             Марија Старчевић, професор  српског језика 

6.4.18. Извештај о раду географске секције 

Географска секција је започела са радом у септембру 2018.год. 
Укупно је одржано 34 часa 
Обухваћено је 11 ученика петог разреда. 
План рада секције се ове школске године  састојао од  развијања интелектуалне 

знатижеље код ученика која ће се постићи истраживачким радом, припремом реферата, 

израдом паноа, посетама, манифестацијама.   
Задаци географске секције су да укључи ученике заинтересоване за свет у коме 

живимо, прошири њихова знања, утиче на изражавање њихове креативности и оспособи 

ученике за целоживотно учење.  
Методе географске секцијесу демонстрациона, теренска,монолошко дијалошка, 

илустрациона, метод показивања, усменог излагања, разговора,демонстративна. 
Ученици су показали јако велико интересовање и жељу да се у оквиру 

географске секције укључи што више теренског рада,посета музејима и објектима од 

значаја на нивооу општине у којој живимо. 
 

Руководилац секције 
Драгана Митрић, професор  географије 

6.4.19. Извештај о раду хора 

У току школске 2018/2019. године, ученици од петог до осмог разреда ОШ„Свети 

Сава” су активно учетвовали како на часовима тако и на приредбама, такмичењима и разним 

манифестацијама, свечаностима.  
Такође се истакао и мали хор, који чине ђаци одељења 3/2 са њиховом учитељицом 

Бојаном Теофиловић.  
Издвојила бих следеће  свечаности:  
18. и 19. маја 2019. године велики и  мали хор учествује на свечаностима која се 

назива „Савини дани”.  
У оквиру те свечаности, хорови су наступили на Дану школе са следећим песмама:  
„Химна школе”   
„Живот у равници” М.Шоуц  
„Небо је тако ведро” староградска песма  
„Ајде Јано” народна песма  
„Јовано, Јованке” македонска народна песма  
“Београде мој бели лабуде” М. Шоуц  
Ученички марљиви рад, огледа се и у такмичењима. Захваљујући њиховој упорности 

и преданости раду, следећи ученици су учествовали на такмичењима и освојили награде.   
У оквиру Дечијих музичких свечаности, 23 јануара 2019. године, одржано је 

такмичење Најраспеваније одељење у ОШ „Милоје Васић” у Калуђерици, а у организацији 

пријатеља деце општине Гроцка. Првопласиран је „Најраспеваније одељење” ОШ „Свети 

Сава”, Врчин 3.разреда са песмама „Жалба” М.Шоуц и „Разгранала грана јоргована” 
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инструментална пратња је ученица 3/2 одељења Драгана Ђорђевић, учитељица је Бојана 

Теофиловић и наставница музичке културе мр Ива Ивовић.  
Дечија забавна песма у 2. категорији освојила  је прво место Драгана Ђорђевић, ОШ 

„Свети Сава”, Врчин, са песмом „Let it go” (Frozen)  
Корепетиција и наставница музичке културе је мр Ива Ивовић.  
Популарна забавна песма свих епоха 4.категорија наступила је Милица Ђорђевић, 7. 

Разред ОШ „Свети Сава”, Врчин са песмом „One moment in time” W.Houston, клавирска 

пратња и наставница музичке културе је мр Ива Ивовић.  
Исти наведени такмичари наставили су даље такмичење, Градско такмичење 27. 

Марта у сали  „Дона Шпичек”ДКЦ,Београд.  
Пласирани такмичари освојили су прве награде, осим 3/2 одељења, који није даље 

освојио награду.   
Похваљујем све ученике великог и малог хора ОШ„Свети Сава” у Врчину као и 

такмичаре, а потврду смо сви и добили на додели диплома 20 маја од стране пријатеља деце 

општине Гроцка.  
Руководилац секције  

Ива Ивовић, професор музичке културе 

6.5. Настава у природи, посете, излети и екскурзије 

6.5.1. Настава у природи 

Годишњим планом рада ОШ „Свети Сава“ у Врчину за школску  2018/2019. годину, 

планирана је реализација наставе у природи - рекреативне наставе.Директор школе, Добрица 

Синђелић се годинама труди и успева да рекреативна настава као вид васпитно-образовног 

процеса опстаје и траје. Као најповољнија понуда за реализацију раекреативне 

наставеизабрана је понуда туристичке агенције „Гучево Травел“ д.о.о. Лозница. Са више него 

приступачном ценом, која је непромењена у односу на прошлу годину, задовољни су Савет 

родитеља, Школски одбор и родитељи ученика јер аранжман ове године обухвата 9 
(девет)пуних пансиона у дечјем одмаралишту „Видиковац“, на планини Гучево на надморској 

висини од 550 метара. Затим обухвата услуге водича, осигурање ученика, стално присуство 

лекара у објекту, организован програм анимације и рекреације и превоз високоподним 

туристичким аутобусима. 
Овај објекат у потпуности испуњава услове које захтева настава у природи.Планина 

Гучевосе налази недалеко од Лознице  и Бање Ковиљаче. По количини озона у ваздуху је у 

самом европском врху.Богата  је столетним шумама  и лековитим  биљем, шумским  воћем , 

гљивама  и изворимакоји су здрављак у истинском смислу те речи.У близини су многи 

знаменити културно–историјски споменици.У цену рекреативне  наставе обухваћена су два 

jеднодневнаизлета аутобусом. Првицелодневни излет је одлазак  у Тршићи посета 

манастируТроноша.Други излет је посета етно селу ,,Сунчанарека” и ботаничкој башти 

„Рајска долина“. 
Узимајући у обзир циљеве и задатке рекреативне наставе:обилазак културних, 

привредних и историјских објеката ради стицања знања, развијање интересовања за природу 

и изграђивање еколошких навика, упознавање занимања људи која су карактеристична за тај 

крај, изграђивање естетских и културних навика, развој позитивних социјалних односа међу 

ученицима, а посебно здравствени развој због велике количине озона на Гучеву, успећемо да 

унапредимо интелектуални, социјални, естетски, културни и здравствени развој наших 

ученика. 
У периоду од 14.04.2019. до 24.04.2019. године 120 ученика и 9 учитеља боравило је 

на Гучеву у хотелу ,,Видиковац”. Рекреативну наставу реализовала су следећа одељења: 
             



 

88 
 

            I-1 одељењски старешина Љиљана Кнежевић 
I-2 одељењски старешинаРадица Костадиновић 
II-1 одељењски старешина Мирјана Јашић 
II-2 одељењски старешина Јелена Козлина 
III-1 одељењски старешинаМилан Сантрач 
IV-1 одељењски старешина Вера Крантић 
IV-2 одељењски старешина Гордана Апостоловић  
IV-3 одељењски старешина Драгана  Гајић 
IV-4 одељењски старешина Драгана Кузмановић  
Ученици су заједно са својим учитељима, у пратњи водича испред туристичке 

агенције ,,Гучево травел” д.о.о. из Лознице, безбедно путовали удобним и комфорним 

аутобусима. Кренуло се из Врчина у 9:30 часова, а на Гучево смо стигли око 12: 30 часова. 

Имали смо две паузе за одмор и ужину. По доласку у хотел, ученици су смештени у 

четворокреветне и петокреветне собе. Собе су биле уредне, чисте и са погледом на прелепе 

пределе. Учитељи су имали састанак са директором хотела на коме су се договорили о 

важнним појединостима везаним за боравак у објекту. Надзор лекара био је 24 часа дневно.  
Од наредног дана, па све до последњег дана боравка на Гучеву, ученици су заједно са 

својим учитељима и рекреатором обилазили све знаменитости на Гучеву и ближој околини и 

о свакој слушали предавање. 
Поподне су поред наставе, ученици учествовали у разним квизовима знања, 

занимљиве географије, караокама... Увече је био програм у дискотеци маскенбал, нај 

фризура, музичке игре, додела диплома  присуство логорској ватри  последње вече.  
Активности које су реализоване током десетодневног боравка на Гучеву: 

- упознавање са околином, кратка шетња 
- дискотека, журка добродошлице 
-  јутарња фискултура 
-  шетња  до ,,Љубавног дрвета“ 
-  спортске активности 
- дискотека, „Ја имам таленат“ 
- „Полигон спретности“  
-  спортске активности 
-  дискотека - ,,Игре спретности“ 
- целодневни излет: обилазак манастира Троноша и Вукове родне куће у 

Тршићу 
- дискотека, мађионичар 
- преподневна шетња до Засеока  
- спортске активности 
- дискотека - „ Игре без граница“ 
- шетња „Пропланак“одмор на ливадама  
- поподне - спортске активности 
- дискотека ,,Маскенбал“ 
- излет до „Сунчане реке“, обилазак ,,Ботаничке баште“ 
„ Рајска долина“ и обилазак Бање Ковиљаче  
- дискотека-“Шиз фриз“ 
- шетња врх Гучева - Црни врх 
- поподневне вежбе са самурајем- на спортским теренима 
- дискотека „Музички тобоган“ 
- екипно такмичење ,,Лов на благо“ 
- дружење са извиђачима,упознавање са орјетирингом и обучавање ученика за    
  дизање шатора 
- дискотека, додела диплома 
- опроштајна журка уз паљење логорске ватре и повратак 
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         Ова рекреативна настава у потпуности је остварила претходно постављене 

циљеве и задатке, као што су: обилазак културних, привредних и историјских објеката ради 

стицања знања, развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика, 

упознавање занимања људи која су карактеристична за тај крај, изграђивање естетских и 

културних навика као и позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима. 
Професионалан однос водича и рекреатора, као и свих запослених, стално присуство 

лекара, организован програм анимације и рекреације омогућили су да боравак на Гучеву 

протекне у разноврсним и занимљивимсаржајима. 
Приоритет организације свакако је била безбедност ученика. 

 За време боравка у хотелу деца су била здрава, није било никаквих инцидената, нити су 

оштетили инвентар хотела. Вратили смо се кући пуни позитивних утисака и са дивним 

успоменама које ћемо памтити. 
У Врчин смо стигли око 18 часова.                                                                                                 

                                                                                                                               Извештај сачинила 
Љиљана Кнежевић,,руководилац већа за разредну наставу 

6.5.2. Посете, излети и екскурзије 

4. 10. 2018.године, једнодневна екскурзија, Врчин– манастир Лелић - Бранковина – 
Ваљево – Врчин, 3. и 4. разред 

03.10.2018. године, једнодневна екскурзија Врчин - манастир Крушедол – Сремски 
 Карловци – Нови Сад -  Врчин, 1. и 2. разред 
11. и 12. октобра 2018. године, дводневна екскурзија за ученике 5.и6. разреда, путни  
правац Манастир Ковиљ-Зобнатица-Суботица-Палићко језеро-Нови Бечеј-дворац 
Дунђерски. 
9. и 10. октобра 2018 године, дводневна екскурзија,путни правац: Врчин – Смедерево 

– Сребрно језеро – Голубац – Лепенски вир – Кладово – Неготин – Зајечар  
– Гамзиград – Параћин – Врчин. 
16. 10. 2018, излет: Петровац на Млави, 4. разред 
29. 11. 2018. Позориште: Пан театар, ,,Београдска мумија",1.– 4. разред 
25. 12. 2018.године, Новогодишња журка: Пионирски град, 1.– 4. разред 
21.3.2019. године, позориште: Пан театар,"Лазина рођенданска журка"1.– 4. разред 
14. 4. 2019. - 23. 4. 2019.године, рекреативна настава:Гучево, 1.– 4. разред 
14. 5. 2019. године, пројекција филма:Академија 28,"Мисија Катманду-авантуре 

Нели и Сајмона", 1.– 4. разред 
8. 6. 2019. године, наградни излет:Фрушка гора-Нови Сад, 1. - 8. разред 
11. 6. 2019.године, спортске игре: Пионирски град, 1.– 4. разред 
25.октобра 2018. године, посета Сајму књига, ученици (њих 24-оро)  
Професионалци као едукатори у  нашој школи 
11. 12. 2018.г . представа „Мотори“ у нашој школи 

 Две пројекције филма „Краљ Петар Ι“. Једна пројекција за ученике разредне, и друга,  
за ученике предметне наставе. 
08.03.2019.год. о у свечаној сали наше школе дружење ученика с песником 
06.10.2018. године ученици 3/2 одељења на Чарапићевом бресту су учествовали на 

манифестацији „Навала на Авалу“ и посетили Авалски торањ. 
02.12.2018. године,посета Фестивалу науке „Земља будућности 2018. год.″, 6.,7. и 8. 
разред                                          
07. - 09. фебруара, 2019. године, ,,Дечји зимски камп” 
15. - 19. јула, 2019. године.,,Дечји летњи камп” 
24. - 26.06.2019. године одржанаје стручно-едукативна екскурзија запослених. Путни 
правац: Врчин – Сарајево – Мостар – Требиње – Врчин 
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Опширније о неким посетама 
 

НОВОГОДИШЊА ЖУРКА У ПИОНИРСКОМ ГРАДУ 
Наша школа, у сарадњи са спортско-рекреативним центром Пионирски град у 

Београду, организовала је за наше ученике Новогодишњу журку која је реализована 

25.12.2018. год. Програм посете, који је планиран Годишњим планом рада школе, обухватао 

је превоз аутобусима, новогодишњу контакт представу, дечју дискотеку са аниматором уз 

занимљиве друштвене игре, послужење – сендвич и сок, и за крај, колаж тематских цртаних 

филмова – биоскопска пројекција. Ученици су у пратњи својих одељењских старешина 

пропратили сва организована дешавања. Престава им је била веома узбудљива, као и 

биоскопска пројекција, али најзанимљивији део посете био је боравак у дискотеци. Веома 

смо задовољни што су циљеви посете остварени, а ученици презадовољни понуђеним 

садржајима. 
 
ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ 

Посета позоришту „Пан театар“ у Београду Ученици од 1. до 4. разреда посетили су 

29.11.2018. год. позориште  „Пан Театар“ у Београду. Гледали су представу „Београдска 

мумија“ – драматизацију истоимене књиге, у комичном представљању појединих догађаја с 

озбиљним и пажљивим освртом на осећања деце родитеља пред разводом и лепом крају о 

успеху и помирењу. Визуелни посебно аудитивни ефекти који су се ученицима посебно 

допали дочарали су путовање кроз време. 
Посета позоришту планирана је Школским програмом и Годишњим планом рада 

школе и представља рад на оставиравању постављених циљева – неговање позитивних 

социјалних односа међу ученицима, развијање љубави према драмској уметности, развијање 

критичког става према естетским вредностима, развијање маште и креативности, итд. Уз 

одговарајући текст представе и одличну глумачку екипу овог позоришта ученицима се 

представа изузетно допала. 
 
У НАШОЈ ШКОЛИ је одиграна 11. 12. 2018.г . представа „Мотори“  Текст и режија 

представе –  Патрик Лазић, а Алексу и Вукашина играју Ђорђе Мишина и Теодор Винчић. 

Многобројни изазови одрастања којима је тешко одолети пред младу особу доносе бројне  

дилеме, праве и врло често погрешне одлуке. Представа „Мотори“ доноси позив за 

размишљање и поставља питање: када игра престаје да буде игра? 
У свечаној сали наше школе одржане су две пројекције скоро премијерно приказаног 

и актуелног српског високопродукцијског филма „Краљ Петар Ι“. Једна пројекција за 

ученике разредне, и друга, за ученике предметне наставе. 
 
ПОСЕТА БИОСКОПУ  

 Годишњим планом рада Основне школе ,,Свети Сава” у Врчину за школску 2018/19. 

годину предвиђен је одлазак ученика у биоскоп. Стручно веће за разредну наставу, уз 

сагласност Савета родитеља, донело је одлуку да се приступи реализацији. Ученици су 

гледали филм ,,Мисија Катманду – авантуре Нели и Сајмона”. 
 
ПРОФЕСИОНАЛЦИ КАО ЕДУКАТОРИ 

- 3. децембра 2018.године у свечаној сали наше школе предавање патронажне сестре 

Јасминке Петровић, за ученике седмог и осмог разреда. Она је упознала ученике са основним 

ризичним облицима понашања, са врстама дрога и реакцијама на њих,  како препознати 

зависника и како рећи НЕ!  
- Градска управа града Београда, Секретаријат за послове комуналне полиције, 

реализовали су 21.05.2019. године у свечаној сали наше школе предавање за ученике и тако 

им представили комплетан рад комуналне полиције  
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- Предавање полицијског инспектора за малолетничку деликвенцију о вршњачком 

насиљу, малолетничкој деликвенцији и насиљу на интернету, одржано 26.марта у свечаној 

сали наше школе 
- Акција „Ђаци вас моле успорите поред школе!“. чији је циљ да се ученици едукују о 

правилима у саобраћају, како да безбедно пређу пут од куће до школе. Предавања су 

одржана за ученике 1.разреда.  
 
ДРУЖЕЊЕ С ПЕСНИКОМ 

Школа је 08.03.2019.год. организовала у свечаној сали дружење наших ученика с 

песником. Присутне је поздравио директор школе, Добрица Синђелић, а затим је песник 

Мирослав Кокошар ученицима рецитовао своју поезију, дужио се с њима и одговарао на 

маштовита дечја питања у вези са поезијом, креативношћу и стваралаштвом. 
 

ПОСЕТА САЈМУ КЊИГА 
Ученици (њих 24-оро) су посетили Сајам књига 25.октобра 2018. године. Ишли су 

градским и „Ластним“ превозом у пратњи професорке српског језика Марије Старчевић и 

школске библиотекарке Снежане Теофиловић.  
 

 
 
 

ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА I  и II РАЗРЕДА 
                Школским планом и програмом предвиђена је једнодневна екскурзија са путним  

правцем:    Врчин – манастир Крушедол – Природњачки музеј – Петроварадин – Сремски 

Карловци – Врчин, 03.10.2018. године, са поласком у 08:00 часова, а доласком око 19:00 

часова. На екскурзију је кренуло 117 ученика и 7 наставника.  
Из Врчина, у 8:00 часова кренули смо ка манастиру  Крушедол.  
Манастир Крушедол: Долазак у чувени манастир Крушедол, Задужбину династије рода 

Бранковића из XVI века. Обилазак манастира који је у време Турака био расадник српске 

културе, образовања и православља. Одлазак до Природњачког музеја. 
Природњачки музеј је једна од најстаријих српских националних установа. У Србији је 

једини музеј такве врсте, а по богатству и разноврсности примерака, постигнутим 

резултатима у области музеологије и науке један је од водећих природњачких музеја у 

југоисточној Европи. Званично је основан 1895. године, као посебан музеј српске земље. 
Одлазак до Петроварадина. 
Петроварадин: Налази се на десној обали Дунава, настало уз истоимену тврђаву, које са 

Мајуром, као и Сремском Каменицом, Лединцима и Буковцем чини једну градску општину у 

саставу Новог Сада. Кроз насеље пролазе међународни пут и железничка пруга, који 

повезују средњу са југоисточном Европом, а туда иду и путеви од транзитног значаја Нови 

Сад — Рума и Нови Сад — Беочин — Илок.  
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Потомсмосеупутиликаресторануитамобилиоко 15:00 часова. Ручак који су нам поуслужили  

био је веома укусан и обиман. Одлазак ка Сремским Карловцима. 
Сремски Карловци: Долазак у Сремске Карловце и кратак предах у амбијентално очуваном 

центру градића, на Тргу Бранка Радичевића, крај барокне чесме Четири лава. Обилазак 

Саборне цркве, Патријаршије, Гимназије...Позавршеномобиласкузнаменитости,  направили 

смо веомапријатнушетњу.  
НаконсвегаупутилисмосеназадкаВрчину, тачнијеу 17:10 
часоваисауспутномпаузомстиглииспредшколеу19:15 часова.    
Екскурзија је успешно реализована.   Остварени су сви планирани садржаји, циљеви и 

задаци. 
Извештај сачинилаЉиљана Кнежевић, професорразредненаставе 

ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈАУЧЕНИКА III  и IV РАЗРЕДА 
Школским планом и програмом предвиђена је једнодневна екскурзија са путним правцем 

Врчин– манастир Лелић - Бранковина – Ваљево – Врчин, 04.10.2018.године, са поласком у 

08:00 часова, а доласком око 20:00 часова. На екскурзију је кренуло 97 ученика и 7 

наставника.  
Полазак аутобуса испред школе у 08:00 часова.  
Вожња до манастира Лелић. 
Манастир Лелић – се налази у истоименом селу, на територији града Ваљева, удаљеним 11 

km од града. Манастир је задужбина Владике Николаја и његовог оца Драгомира 

Велимировића. Преносом моштију св. владике Николаја из Америке у Лелић, леп иконостас 

и живопис, новоподигнуте верске и друге грађевине у порти и ван ње, створили су 

неопходност претпоставке за промену духовног режима цркве. 
Вожња до Бранковине. 
Бранковина – У Бранковини посета истоименом спомен комплексу знаменитих људи краја: 

стара школа – школа Алексе Ненадовића и нова или Десанкина школа, обилазак гроба наше 

легендарне песникиње Десанке Максимовић, а затим цркве из доба Ненадовића где су 

децаслушала разне занимљивости о постању ове светиње, изговорили молитве учене на 

веронауци и упалили свеће. 
Ученици су уживали у занимљивом излагању кустоса овог спомен обележја, као и посети 

Десанкине собе разгледајући њене личне ствари и слушајући казивање њеним гласом 

изговорених стихова песама . 
Лепо време и одлично уређен парк  искористили смо за игру, дружење и разоноду. 
Полазак за Ваљево. 
Ваљево – По доласку у Ваљево, шетња центром града, са обиласком споменика војводи 

Живојину Мишићу и проти Матеји  Ненадовићу,Десанки Максимовић у лику споменика 

песништву, Муселимовог конака и Народног музеја, „ Тешњар “ – стари део Ваљева, који је 

задржао свој амбијентални изглед старе турске варошице из XIX века и где смо заиста 

одушевљене посматрали магазе где се и данас обављају готово заборављени занатлијски 

послови. У „ Тешњару “ су снимани неки кадрови из филма „ Зона Замфирова “ 
и „ Ивкова слава“. 
У веома пријатном рестону послужен је укусан и обиман ручак, наког кога смо имали 

слободно време за разгледање и шетњу Ваљевске „ Кнез Михаилове “ улице. 
Око 18:00 кренули смо пут Врчина.Долазак испред школе до 19:40 часова. 
Екскурзија је успешно реализована. Сви планирани циљеви задаци су остварени. 
 

Извештај сачинила 
 Гордана Апостоловић, наставник разредне наставе 
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ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ 
14.04.2019.год у оквиру традиционалног поклоничног путовања ученици су са 

наставником веронауке Душаном Петровићем и у пратњи  директора школе Добрице 

Синђелића посетили традиционалне српске знаменитости: Сремске Карловце, Карловачку 

богословију и Карловачку гимназију, манастире Фрушке Горе: Гргетег, Врдник и Крушедол. 
 

 
ЈЕДНОДНЕВНИ  НАГРАДНИ  ИЗЛЕТ ЗА  УЧЕНИКЕ I – VIII РАЗРЕДА 
         Традиционално, на крају сваке школске године, наша школа организује излет којим 

награђује своје најуспешније ученике.То су ученици који су током школске 2018/2019. 

године остварили значајне резултате на такмичењима и конкурсима из свих области - 
наставе, уметности и спорта. Наградни излет за ученике од првог до осмог разреда 

реализован је у  суботу, 8. јуна 2019. године.  
45 ученика је на излет ишло у пратњи директора школе Добрице Синђелић, секретара 

Илинке Маринковић, учитељице Јелене Козлина и чланова техничког особља Светлане 

Милосављевић, Мирјане и Драгана Соколовић. 
Ученици су обишли: 

• Манастир Крушедол, у коме почивају многе значајне личности наше историје 

као што су патријарх Арсеније III Чарнојевић, патријарх Арсеније IV Јовановић 

Шакабента, кнегиња Љубица Обреновић, краљ Милан Обреновић и други. 

 

• Сремске Карловце, град који обилује културно-историјским знаменитостима од 

којих су најпознатије Богословија, Саборна црква, Карловачка гимназија и чесма 

„Четири лава“. 
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• Иришки венац (502 метра надморске висине), споменик „Слобода“који је 

симбол НОБ-а Војводине, као и ТВ торањ на Иришком венцу где смо имали 

освежење. 

 

• Манастир Ново Хопово у чијој се цркви чувају моштиТеодора Тирона (IV век). 

 

У сваком од наведених објеката и знаменитости одржано је стручно предавање о 

специфичностима посећеног места.  
Било је ово занимљиво путовање које ће се памтити, а и мотивисати ученике да у будућности 

негују праве вредности и да буду у свему пример другима. Највећу захвалност дугујемо 

директору који нам је омогућио ово предивно путовање и због кога су нам сва врата била 

широм отворена.         
Извештај сачинила 

                                                                                  Јелена Козлина, наставница редовне наставе 
 
 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ПЕТОГ И ШЕСТОГ РАЗРЕДА 
11. и 12. октобра 2018. године реализована је дводневна екскурзија за ученике петог и шестог 

разреда, путни правац Манастир Ковиљ-Зобнатица-Суботица-Палићко језеро-Нови Бечеј-
дворац Дунђерски. Садржаји екскурзије подразумевају остваривање наставног и 

ваннаставног плана и програма и саставни су део Годишњег плана рада Основне школе 

„Свети Сава“,29. Новембра 15, Врчин за школску 2018/2019.  
Циљ екскурзије је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини,упознавање културног 

наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.  
На екскурзију је ишло 47 ученика петог и шестог разреда. Директор школе, Добрица 

Синђелић, је носилац припреме, организације и извођења плана и програма путовања, а 

Ранка Ступар, одељењски старешина 6-1 одељења је била стручни вођа пута, задужена за 

припремање и извођење програма који се односи на на остваривање постављених образовно-
васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. Милена Петровић, одељењски 

старешина 6-2, је била наставник пратилац. За реализатора екскурзије,на основу приспелих 

понуда, одабрана је туристичка агенција Луксим д.о.о. из Београда.  
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Аранжман је обухватао: превоз,смештај у хотелу „Тиски цвет“ у Новом Бечеју на бази једног 

пуног пансиона,услуге стручног водича,боравишну таксу,улазнице за све посете,осигурање 

деце,услуге лекара пратиоца и трошкове организације.  
Полазак је био у 7:30 испред школе,затим се путем преко Новог Сада ишло до манастира 

Ковиљ који датира из 13. века, где је ученике примио монах манастира и испричао им његов 

историјат и значај. Затим се обилазила чувена ергела Зобнатица. Путовање је настављено 

према Суботици и Палићу. По доласку у Суботицу организован је обилазак знаменитости, 

Градске куће,фонтане,Народног позоришта,синагоге,Рајхове палате и ту су ученици добили 

слободно време за ручак и дружење. Од Суботице се кренуло ка Палићу где су ученици 

имали прилику да шетају поред језера,да возе рикше, разгледају Мушки и Женски 

штранд,Мало и Велико језеро. Настављен је пут према Новом Бечеју где је организован 

смештај у хотел „Тиски цвет“ и у оквиру тога вечера,дискотека и ноћење.  
Други дан,након доручка, ишло се у обилазак Старог Бечеја, центра старог градског језера, 

Православне цркве,Католичке катедрале,општине,Палате-задужбине баронице Еуфемије 

Јовић и након тога слободне активности у Новом Бечеју на кеју поред реке Тисе где су 

ученици упражњавали спортске активности на теренима. После ручка у хотелу, пут је 

настављен према дворцу Дунђерски, заоставштини земљопоседника Богдана Дунђерског. 

Након обиласка дворца и ергеле у његовом саставу,ученици су имали слободно време за 

дружење и спорт. Одатле се кренуло назад за Врчин и путовање је завршено у 20 часова 

доласком испред школе. 
 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА 
Екскурзија је реализована 9. 10. октобра 2018 године.Путни правац: Врчин – Смедерево – 
Сребрно језеро – Голубац – Лепенски вир – Кладово – Неготин – Зајечар – Гамзиград – 
Параћин – Врчин. На екскурзију је путовало 99 ученика и 5 наставника. 
Сви циљеви екскурзије успешно су савладани. Ученици су имали прилику да непосредно 

упознају различите појаве и односе у природној и друштвеној средини, културно наслеђе и 

привредна достигнућа која су у вези са делатношћу школе. Екскурзија је имала за циљ да код 

ученика развије позитиван однос према националним, културним и естетским вредностима, 

навикама и здравим стиловима живота. 
Путовање је почело у 8 сати ујутру вожњом до Смедерева, где смо обишли чувену тврђаву, 

другу српску средњовековну престоницу на обали Дунава, коју је деспот Ђурађ Бранковић 

подигао на почетку своје владавине, а затим настављено пут Сребрног језера, бисера 

великоградишке регије, некада рукавца Дунава а данас једног од најлепших језера у Србији. 

После одмора у прелепом амбијенту језера, пут смо наставили ка Лепенском виру, уз 

панорамско разгледање средњовековне тврђаве Голубац, споменика културе од изузетног 

значаја, која се налази на десној обали Дунава код уласка у Ђердапску клисуру. По доласку 

на археолошки локалитет Лепенски вир, ученици су се упознали са једним од највећих и 

најзначајнијих мезолитских и неолитских археолошких налазишта, које датира из старијег 

каменог доба. Путовање смо наставили према Кладову, уз упознавање ученика са 

Националним парком Ђердап, који се налази на самој граници са Румунијом, а чији 

природни феномен представља Ђердапска клисура, најдужа и највећа клисура пробојница у 

Европи. Посебан утисак на ученике оставила је посета хидроцентралама „Ђердап I“ и 

„Ђердап II“, највећих произвођача хидроелектричне енергије у југоисточној Европи, 

приликом које смо обишли бродске преводнице, постројења и турбина. У осам сати увече 

стигли смо у хотел „Inex“ у Неготину, где смо имали вечеру, дискотеку и ноћење. 
Други дан, након доручка, обишли смо Неготин и упознали се са његовим културно – 
историјским знаменитостима, родном кућом Стевана Мокрањца, кућом хајдук Вељка 

Петровића и посетили Музеј Крајине. После ручка, путовање смо наставили ка археолошком 

локалитету „Гамзиград“, и обишли Феликс Ромулијану, царску палату из римског доба која 

представља праву ризницу античких мозаика из раног IV века од којих преовладавају 
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мозаици са позлатом. После одмора, пут смо наставили ка Врчину преко Параћина, и стигли 

испред школе око 21 сат. 
 

„НАВАЛА НА АВАЛУ“ И ПОСЕТА АВАЛСКОГ ТОРЊА 
Захваљујући директору наше школе, Добрици Синђелићу, ученици 3/2 одељења ОШ „Свети 

Сава“ из Врчина су у суботу 06.10.2018. године на Чарапићевом бресту учествовали на 

манифестацији „Навала на Авалу“ коју организује Феријални савез Вождовца, и посетили 

Авалски торањ. Манифестацију су отворили као мали хор наше школе. Извели су четири 

нумере: Химну наше школе, а затим још три нумере: „Жалба“, „Хајде да се дружимо“ и 

„Заклео се бумбар“. Хором руководи наставница музичке културе Ива Ивовић. Учествовали 

су и у спортско-рекреативном делу манифестације намењеном развоју спортских вештина и 

здравом начину живота. Савладавали су полигонске препреке, такмичили се у спортским и 

животним вештинама – круниликукуруз, стругали дрва, итд. Након учешћа на 

манифестацији обезбеђен је ручак за децу и одрасле у оквиру традиционалне „Пасуљијаде“ 

које се одржавала истог дана на Авали. Са ученицима су све време били директор школе, 

Добрица Синђелић, одељењски старешина 3/2 одељења, Бојана Теофиловић, и наставница 

музичке културе Ива Ивовић. 
Цео прилог о учешћу ученика у ревијалном и такмичарском делу манифестације, емитовао је 

РТС истог дана у свом Дневнику 2. Прилог се може наћи на сајту школе у делу Школа у 

медијима и на сајту РТС-а. 
По завршетку учешћа на манифестацији ученици су посетили Авалски торањ. Велику 

захвланост школа дугује и групи родитеља ученика, који су повели децу, били уз њих, 
присуствовали манифестацији и заједно са ученицима посетили Авалски торањ. 

 
ТРАДИЦИОНАЛНО И ОВЕ ГОДИНЕ „ФЕСТИВАЛ НАКЕ“ 

Посета Фестивалу науке „Земља будућности 2018. год.″ 
Ученици наше школе посетили су 02.12.2018. године 12.Фестивал науке у пратњи педагога 

школе Ане Матејић и професорки Сање Соколов и Златане Ђорђевић.Школа је и ове године 

обезбедила бесплатан превоз за 50 ученика наше школе VI, VII и VIII разреда. Ученици су на 

Фестивалу науке ималиприлике да виде најновије технологије, да сазнају каквим ћемо 

бродовима пловити у будућности, да науче нешто више о енергији и да открију како уз мало 

труда могу да сачувају виталне елементе природе, као што су вода, биљни и животињски 

свет. Такође су могли да учествују у квизу из историје,затим у великом броју огледа из 

физике, медицине, хемије, ботанике,математике, термодинамике, географије… 
 

ДЕЧЈИ ЗИМСКИ  КАМП 
Наша школа  је у сарадњи са спортско-рекреативним центром ,,Пионирски град” 

организовала за ученике ,,Дечји зимски камп”, који је био реализован од 07. до 09. фебруара, 

2019. године. 
Програм је обухватао: забавно-рекреативну радионицу, корективну гимнастику, радионицу 

борења, полигонијаду, фитнес и теретану, слободне активности (стони тенис, спортске игре, 

шах, пикадо, стони фудбал,…). У току дана за децу је била предвиђена пауза за ужину и 

освежење. У кампу смо упознали  пуно нових другара, лепо смо се провели и забавили.   
ДЕЧЈИ ЛЕТЊИ КАМП 

Наша школа је у сарадњи са спортско-рекреативним центром ,,Пионирски град” 

организовала за ученике ,,Дечји летњи камп”, који је био реализован од 15. до 19. јула, 2019. 

године. Изузетно квалитетан програм је обухватао: забавно-рекреативну радионицу, фудбал, 

кошарку, одбојку, етно радионицу, хокеј на трави и слободне активности (спортске игре, 

стони тенис, пикадо, шах, стони фудбал,…). У току дана била је предвиђена пауза за ужину и 

освежење. Време које смо провели у кампу је протекло уз добру песму, игру и забаву. 

Постигли смо одличне резултате на разним такмичењима и једва чекамо наредно дружење. 
 



 

97 
 

7. АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА 

7.1. Општи успех ученика на крају 2018/19.године 

разр. Σ 
пол  пол  позит. 

успех  
одличан вр.добар добар довољан недов. неоцењен  

успех 
одељ. м ж               

I1 23 11 12 23               

I2 23 11 12 23               

I3 22 10 12 22              

I4 16 10 6 16             

II1 28 12 16 28 18 10 / / / / 4.57 

II2 28 14 14 28 17 9 1 1 / / 4.43 

II3 15 7 8 15 13 2 / / / / 4.72 

III1 25 12 13 25 15 7 3 / / / 4.46 

III2 27 17 10 27 15 8 4 / / / 4.41 

III3 24 14 10 24 16 5 3 / / / 4.47 

IV1 22 11 11 22 14 4 4 / / / 4.36 

IV2 23 11 12 23 13 8 2 / / / 4.53 

IV3 23 10 13 23 17 5 1 / / / 4.62 

IV4 21 12 9 21 8 10 3 / / / 4.22 

I - IV 320 162 158 320 146 68 21 1 / / 4,48 

 V 1 20 12 8 20 9 4 7 / / / 4.07 

V2 21 12 9 21 6 8 6 1 / / 3.91 

V3 21 13 8 21 7 5 9 / / / 3.89 

VI1 29 18 11 29 11 8 9 1 / / 3.93 

VI2 28 19 9 28 12 4 12 / / / 3.88 

VI3 28 19 9 28 9 6 12 1 / / 3.74 

VII1 20 11 9 20 8 9 3 / / / 4.15 

VII2 21 12 9 21 8 9 4 / / / 4.11 

VII3 19 12 7 19 8 6 5 / / / 4.05 

VIII1 27 16 11 27 10 10 7 / / / 4.13 

VIII2 24 14 10 24 8 9 7 / / / 4.03 

VIII3 26 14 12 26 10 9 7 / / / 4.04 

V - VIII 284 172 112 284 106 87 88 3 / / 3,99 

I -VIII 604 334 270 604 252 155 109 4 / / 4.23 
 

Бројно стање ученика на крају школске.године је604 (334 мушког и 270 женског пола).  
На основу табеларног прегледа успеха ученика на крају 2018/2019. године закључујемо да је 

пролазност100%. Ученици првог разреда су описно оцењени и сви су успешно  завршили 

разред. Међу ученицима од другог до четвртог разреда (од њих укупно 236),одличних 

је61,86%,врло добрих 28,81%, добрих8,90%, а довољан је само један ученик 0,42%.Није било 

преведених ученика. 
Ученици петог до осмог разреда имају нешто слабије постигнуће (што се и може 

очекивати).Од њих укупно 284 ученика  одличних је 37,32%,врло добрих 30,63%,добрих 
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30,99%, довољних ученика 1,06%, а не понавља ни један ученик. Школске 2018/2019. године 

нисмо имали ученике на разредном испиту. 
Сумарни резултати успеха ученика од другог до осмог разреда су следећи: 

• одличан успех: 252 ученика (48,46% ) 
• врло добар успех: 155 ученика ( 29,81%) 
• добар успех: 109  ученика (20,96% ) 
• довољан успех: 4 ученика (0,77% ) 
• не понавља ни један ученик 

Можемо да будемо задовољни успехом наших ученика јер их близу половине има 

одличан успех, трећина врло добар, док довољан успех има веома мали број ученика (само 

четири), а ни један ученик не понавља разред. 
Сви одлични ученици су добили похвалнице, а за најуспешније од њих организован је 

наградни излет. 
 

Анализа успеха ученика првог разреда 
 

 разред Σ 
пол  пол  

градиво 
савладано 

градиво 
савладано 

градиво 
савладано 

 одељење 
м ж самостостално 

уз мању 

помоћ  уз већу помоћ  

I1 23 11 12 15 7 1 

I2 23 11 12 17 5 1 

I3 22 10 12 18 3 1 

I4 16 10 6 10 5 1 

  84 42 42 60 20 4 
 
Успех се изражава четворостепеном скалом , те тако од укупно 84 ученикапрвог разреда 

(42 дечака и42 девојчице ),  60ученика (71,43%) је самостално савладало градиво, уз мању 

помоћ учитеља градиво је савладало 20 ученика (23,81%), а уз већу помоћ учитеља 4 ученика 
(4,76%). Што се тиче дисциплине ученика на часовима, учитељи  су нагласили да нема већих 

проблема,  тако да сви ученици имају примерно владање. Ни један ученик није похађао 

наставу по ИОП-у. 
Посебно можемо бити задовољни бројем и квалитетом наших вуковаца, а такође и 

разноврсношћу интересовања наших ученика која долазе до изражаја и у спорту и у 

уметности. Ученици са просеком 5,00 током целог школовања, носиоци Вукове 

дипломе су: 
Зорица Крантић8/1 
 Хелена Стевановић8/1 
 Хелена Стошић8/1 
 Ћирило Ђорђевић8/1 
 Милица Митровић8/1 
 Ђорђе М. Петровић 8/1 
Тамара Чича8/1 
Андрија Узелац8/2 
Елена Грујић 8/3 
Јана Стаменковић8/3 
 

За ђака генерације изабрана је ученица Зорица Крантић 8/1 
За спортисткињу генерације изабрана је: Хелена Стевановић 
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Неопходно је похвалити и ученике 8/3 разреда Машу Вукас,Вељка Јеремића и 

Михаила Старчевића који су марљиво и са великим успехом помагали у 

организацији и одржавању свих значајних приредби, манифестација и прослава у 

нашој школи. 

Поред Вукових, ученицима су додељене и посебне дипломе за ангажовање и успехе 

остварене у области науке, уметности и спорта – 14 посебних диплома и преко 40 диплома и 

похвалница за најуспешније ученике по областима.  
Ученици осмог разреда су постигли следећи резултат на завршном испиту:  

Са припремама за полагање завршног испита почело се у школи током другог 

полугодишта. 74 ученика је полагало стандардно, а 3 ученика по ИОП-у. Проценат 

успешности је 60%. Српски језик – 12,33 бодова, математика 12,75, комбиновани тест 10,34, 
а успешни су били и ученици који су полагали по ИОП-у. 

Посебно је важно да се нагласити да су сви наши ученици, осим једног, уписани у  
првом кругу. 

7.2. Постигнуће ученика на такмичењима 

О солидном успеху наших ученика сведоче и постигнути успеси на такмичењима. 
1- 4. разред        
• Екипно такмичење „Мост знања“:  
Лука Ивковић I/1,I место 
• Општинско такмичење у шаху:  
Лука Ивковић I/1, .I место 
• Васкршње свечаности: 
Урош Ивковић I/1, I.место, 
Јована Живковић I/4, I место- ликовни рад, 
Матеја Вагић I/4, I место-ускршње јаје 
 
ГЕОГРАФИЈА 
На општинском такмичењу из географије одржаном у основној школи ,,Никола 

Тесла“ у Винчи  10.03.2018.год.остварени су следећи резултати: 
1.Милош Харингозо  8/1, III место         
2.Марија Маринковић  8/2, III место 
Ученици нису остварили пласман за даља такмичења. 
 
ИСТОРИЈА 
Општинско такмичење из историје одржано је 9. марта 2019. године у Основној 

школи „Свети Сава“ у Врчину. Наши ученици остварили су следећи успех: 
- Владимир Крантић 5/3, III место и пласман на градско такмичење 
- Андреј Николић 6/2,I место и пласман на градско такмичење 
- Огњен Декић 6/2, II место и пласман на градско такмичење 
- Миодраг Дамњановић 6/3, III место и пласман на градско такмичење 
- Страхиња Вујић 7/1, III место и пласман на градско такмичење 
- Милош Харангозо 8/1, I место и пласман на градско такмичење 
- Зорица Крантић 8/1, II место и пласман на градско такмичење 
 
Градско такмичење из историје одржано је 7. априла 2019. године у Основној школи 

„Милена Павловић Барили“ у Вишњичкој бањи. Наши ученици остварили су следећи успех: 
- Андреј Николић 6/2,II место  
- Огњен Декић 6/2, III место  
- Зорица Крантић 8/1, II место и пласман на државно такмичење 



 

100 
 

-     Маринковић Марина, II место 
 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
ОДБОЈКА 
Дечаци 5 и 6 разреда освојили су  III место на општинском такмичењу.                                                                                                                                                                                                      
КОШАРКА 
Девојчице 5 и 6 разреда освојиле су четврто место на општиниском такмичењу. 
Дечаци 7 и 8 разреда освојиле су  III место на општиниском такмичењу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ФУДБАЛ  
Дечаци 5 и 6 разреда  освојили су II место на општинском такмичењу.  
Дечаци  7 и 8 разреда  освојили су II место на општинском такмичењу.                                                                   
РУКОМЕТ  
Девојчице 5 и 6 разреда освојиле су III место на општиниском такмичењу и пласман 

на градском такмичењу.  
Дечаци 5 и 6 разреда  освојили су II место  на општинском такмичењу.  
Девојчице7  и  8 разреда освојиле су II место на општинском такмичењу,  пласман на 

градском такмичењу.  
Дечаци 7 и 8 разреда  остварили  су III место на општинском такмичењу  и пласман на 

градском такмичењу 
АТЛЕТИКА 
Чича Ива 5/1   скок у даљ  Iместо   и пласман на градско такмичење 
ШАХ   
На општинском такмичењу: 
-Елена Грујић 8/2 освојила је I  и пласман на градско такмичење.                                                                                                                                      
-Емилија Дамњановић 4/4, II место на општини и пласман на градско 
-Вукашин Савић4/4,III место и пласман на градско 
-Митрић Лара 2/1, IIIместо 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
Општинско такмичење у рецитовању: 
Одржано је 20.03.2019.год. у нашој школи. 
-Светозар Митровић 7/3, II место, песма „Плава гробница“, Милутин Бојић. 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Општинско такмичењеје одржано у ОШ „Иво Лола Рибар“ у Бегаљици. 
-Хелена Стошић 8/1, III место и пласман на градско такмичење 

 
ХЕМИЈА 
Општинско такмичење: 
-Никола Вагић 7/1, II место и пласман на окружно такмичење 
-Милица Јеремић 7/1,II местои пласман на окружно такмичење 
Окружно такмичење: 
-Милица Јермић7/1, II место 
-Никола Вагић 7/1, III место  
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ФИЗИКА 
Општинско такмичење: 
-Огњен Декић 6/2,III место и пласман на градско такмичење 
-Димитрије Јерковић  6/2, III местои пласман на градско такмичење 
-Андреј Николић 6/2, III место и пласман на градско такмичење 
-Биљана Стевановић 6/2, II место и пласман на градско такмичење 
-Андрија Узелац 8/2, III место и пласман на градско такмичење 
Градско такмичење: 
-Биљана Стевановић, 3. место 
-Андреј Николић – похвала. 
 
МАТЕМАТИКА 
Општинско такмичењеодржано је 02.03.2019.год. у ОШ „Мића Стојковић“, Умчари: 
-Данило Лазаревић 4/3III место и пласман на градско такмичење 
-Петровић Илија  3/3 – 2.место 
-Јовановић Павле 3/2 – 3.место 
-Тамара Теофиловић 5/1 – 3.место  
-Зорица Крантић 8/1 – 3.место 
Најбоље резултате наМАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ,,Мислиша 2019.”које 

јеодржано је 14.03.2019.год. у просторијама наше школеостварили су следећи ученици: 
-Ивковић Лука 1/1 - III награда 
-Спасов Димитрије1/1  - III награда 
-Анђелковић Алекса 1/1 - III награда 
 

 
 

Клуб младих математичара ,,Aрхимедес” већ четрнаести пут у Србији организује 

математичко такмичење ,,Мислиша”, а у нашој школи организује се већ дванаести пут. 
На општинском такмичењу, које је  4.3.2019.год.  одржано у Умчарима у ОШ,,Мића 

Стојковић”, Лазаревић Данило, уч. IV/3 одељења је освојио треће место и пласман на 

окружно такмичење. 
 
ДЕМУС – у категорији Најраспеваније одељење 3/2 – освојено 1.место на 

општинском такмичењу и пласман на градско такмичење.  
  - Ђорђевић Драгана 3/2  – 1.место на општинском такмичењу ДЕМУС (категорија 

соло наступа) и пласман на градско такмичење ДЕМУС. На градском такмичењу је такође 

освојила 1.место у својој категорији. 
-Јовановић Павле 3/2  – 3.место на општинском такмичењу из математике и похвала 

„Мислиша“. 
-Матејић Филип –3/2   1.место на школском такмичењу у шаху и пласман на 

општинско такмичење. 
-Петровић Илија 3/3– 2.место на општинском такмичењу из математике и похвала 

„Мислиша“. 
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-Екипно такмичење „ Мост знања“ 3/3-3.место. Математичко такмичење ,,Мост". 

Илија Петровић заједно са екипом школе освојио III место. Такмичење организовано на 

највишем нивоу у нашој школи. 
-Андреј Пешић- награда за ликовни рад на тему ,,Ускршње јаје“ 
-Вук Брадарић 3/3 освојио 1. место на општинском такмичењу , а након тога и  1. 

место на градском такмичењу у прављењу кућице за птице-Заштитимо птице у Београду. 
-Алекса Вагић, Вук Брадарић, Михаило Кнежевић, Иван Рајић и Иван Рајић су екипно 

освојили 2.место на општинском такмичењу ,,Мала олимпијада“. 
-Иван Рајић 3/3 је освојио награду на ликовном конкурсу ,, Мој љубимац". 
-На  општинском такмичењу из математике Илија Петровић 3р  је освојио II место. 
 
ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ екипно I место на општини, а IV на градском 

такмичењу: 
-Данило Лазаревић 
-Магдалена Радић 
-Катарина Новаковић 
-Анастасија Пешић 
-Тијана Трајковић 
 
ЛИКОВНИ КОНКУРСИ 
*Међународни ликовно-литерални конкурс "Нисам више тако мали" награђени су 

следећи ученици:Перић Јулијана, Андрејевић Андреа, Јована Јерковић, Катарина Новаковић, 
Теодор Лазаревић, Александар Јовановић 

*Ликовни конкурс „Растем, не ометај“,Биљана Стевановић1. место 
 
МОСТ-  у ОШ,,Свети Сава " Врчин. 
Ученици и родитељи наше школе кроз ликовне радионице учествовали су у изради 

дидактичког материјала за потребе такмичења.На такмичењу је учествовала и наша екипа 

састављена од ученика првог, другог,трећег и четвртог разреда.Наша  екипа је заузела III 
место. 

 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
Општинско такмичењеодржано је 16.03.2019.год. у ОШ „Илија Гарашанин“ у 

Гроцкој. 
Дисциплина АУТОМОДЕЛАРСТВО: 
-Елена Грујић 8/3, Iместо на општини и пласман на градско такмичење 
  Дисциплина БРОДОМОДЕЛАРСТВО : 
-Емилија Маринковић 6/3, II место на општини и пласман на градско такмичење. 
 
Окружно такмичење из ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ И 

ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА ученика од V до VIII разреда Основних школа града 

Београда одржано је 06.04.2019. године у Основној школи „Свети Сава” у Младеновцу. 
-Елена Грујић је показала одлично знање и остварила запажен број бодова али не и 

пласман на републичко такмичење.  
 

ГЛУМА са драмском групом: 
-Биљана Стевановић,Iместо на општинском такмичењу 
 
Ученици који су постигли успех на такмичењима и у редовном раду похваљени су и 

награђени дипломама. 



 

103 
 

7.3. Владање ученика 
 

 разред 
Σ 

оцене  владања   
одељење примерно вр.добро добро 
I1 23 23     

I2 23 23     

I3 22 22     

I4 16 16     

II1 28 28     

II2 28 28     

II3 15 15     

III1 25 25     

III2 27 27     

III3 24 24     

IV1 22 22     

IV2 23 23     

IV3 23 23     

IV4 21 21     

 V 1 20 20     

V2 21 21 1   

V3 21 20    

VI1 29 26 3   

VI2 28 25 3   

VI3 28 27   1 

VII1 20 20     

VII2 21 21     

VII3 19 19     

VIII1 27 27     
 
Знамо да је владање битан услов успешног рада у школи. Скоро у сваком одељењу 

постоје деца са специфичним потребама и проблемима чије су реакције често непримерене и 

непредвидиве. У покушају да се на што адекватнији начин приђе тим ученицима настојало се 

да се оствари што боља комуникација са родитељима тих ученика, а разредне старешине и 

психолошко-педагошка служба су се максимално ангажовали у саветодавном раду са њима. 

На часовима разредног старешине доста пажње је поклањано конструктивном решавању 

конфликата међу ученицима. Недолично понашање је адекватно кажњавано, а похвала као 

мотивациони фактор је коришћена у великој мери. Радио је Ученички парламент који је 

износио критике и давао сугестије о бројним активностима у школи. Поводом неких 

проблема остварена је сарадња са МУП-ом на општини Гроцка и Центром за социјални рад 

општине Гроцка. 
Од укупног броја ученика њих је осморо имало смањену оцену из владања и то на 

врло добро њих седморо (један ученик петог разреда и шест ученикашестог разреда), а 

смањено владање на добро је имао један ученикшестог разреда. Сматрамо да сувелико 

ангажовање и адекватне мерешколе и свих запослених уродили плодом и да можемо бити 

задовољни тиме да само 1,32% ученика има смањену оцену владања. 
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8. ОСТВАРЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

8.1. Извештај о активностима Црвеног крста 

Сарадња са Црвеним крстом одвијала се редовно током школске године. Ученици су редовно 

учествовали на многобројним такмичењима на којима су показали одличне резултате. 
Ученици трећег разреда наше школе учествовали су 28. и 29. маја 2019. године у 

хуманитарној акцији  прикупљања добровољних новчаних прилога у оквиру Црвеног крста 

Гроцка. Ученици наше школе сваке године учествују у овој акцији, а мештани Врчина јој се 

радо одазову. 
11.12.2018. год. у организацији наше школе и Црвеног крста одржанасу пленарна предавања, 

радионице и обука за евакуацију ученика трећег разреда на тему „Смањење ризика и 

последица од елементарних непогода и других опасности“ у циљу подизања свести и знања 

школске деце о потребама за смањење ризика и ублажавања последица од елементарних 

непогода и других врста опасности. 
Ученици су научили како треба да се правилно понашају, које бројеве телефона да позову, 

како да се евакуишу из свог дома и школе у случају несреће. 
Упознати су са свим битним службама за помоћ у кризним ситуацијама, њиховим бројевима 

телефона. На радионицама су практично препознавали и класификовали знаке опасности и 

поступке евакуације у случају пожара, поплава, земљотреса. 

8.2. Извештај о примени програма професионалне оријентације 

 
 

Настојећи да се ученици што боље оспособе за правилан избор средње школе и 

занимања којим ће се касније бавити наша школа је доста пажње посветила професионалној 

оријентацији ученика. Она је вршена на часовима редовне наставе, часовима одељењског 

старешине и одељењских заједницаи путем посебних облика рада као што су разговори и 

саветовања са родитељима и ученицима, предавања и презентације занимања.  
Психолог школе и наставници су настојали да помогну ученицима у  усклађивању 

њихових професионалних намера са здравственим и физичким карактеристикама, њиховим 

способностима, општим успехом и успехом из релевантних предмета.   
Тим поводом психолог је извршила тестирање заинтересованих ученика 8-их разреда 

тестовима из ове области (DAT-серија) и тестом за испитивање општих интелектуалних 

способности (тест резоновања ликова TRL), a по потреби је рађен и тест за испитивање 

карактеристика личности(тест HANES). Teстирање је вршено ван наставе, најчешће у мањим 

групама, у учионици или канцеларији психолога, а у ту сврху је искоришћено и пет часова 

одељењске заједнице. Пошто тестирање овим тестовима захтева доста времена (2-3 сата за 
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сваког ученика), па и поред могућности њихове групне примене, тестирање је било 

временски разуђено. Психолог се потрудила да сви остали услови тестирања буду у складу 

са утврђеним стандардима, како би добијени резултати били поуздани.  
Тестирано је двадесеторо заинтересованих ученика у периоду од почетка фебруара до 

половине маја 2019. године. По завршеном тестирању вршено је професионално саветовање 

ученика уз укључивање заинтересованих родитеља (њих осморо), а по потреби и наставника.  
Од школске 2011/2012. године наша школа је ушла у пројекат „Професионална 

оријентација у Србији“, као менторска школа за општину Гроцка.Циљ пројекта је 

успостављање функционалног и одрживог система и програма професионалне оријентације 

за ученике на прелазу из основне у средњу школу.  
Модел који примењујемо реализује се кроз пет фаза:  
1 .Самоспознаја;  
2. Информације о занимањима;  
3. Могућности школовања;  
4. Сусрети са светом занимања и  
5. Одлука о избору занимања.  
Формиран школски тим за професионалну оријентацију успешно је функционисао и 

протекле школске године. Њега чине:  
- Терзић Мирјана - координатор (психолог)  
- Николић Данијела (професор историје)  
- Апостоловић Горица (професор енглеског)  
- Петровић Милена (професор енглеског језика)  
- Брашанчевић Ивана (проф. ТО и информ. образовања)  
- Мирјана Јашић (професор разредне наставе) и  
-     Ана Матејић (педагог)  
Чланови тима су прошли базичну обуку и обуку за менторске школе  исамостално 

водили менторске  састанке.  
На почетку школске године ревидиран је план за имплементацију радионица ПО и 

усвојен је од стране родитеља и свих органа школе.  
Настављено је са промоцијом програма ПО:  
*ученицима, у оквиру рада одељењских заједница 7-ог и 8-ог разреда   
*родитељима, у оквиру родитељских састанака у 7-ом и 8-ом разреду крајем октобра; 

*органима школе: Наставничком већу, Савету родитеља, Школском одбору и Ученичком 

парламенту;  
*ван школе: у Дому здравља у Врчину, Предшколској установи „Лане“, станици 

милиције у Врчину, Ветеринарској станици у Врчину. Активности у оквиру програма ПО:  
-Формиране су групе ученика за ПО од целокупних одељења 7. и 8. разреда.  
-План имплементације ПО је уграђен у школска документа:годишњи план рада  

школе, развојни   план  школе, школски програм за 7. разред и школски програм за 8. разред.  
-Фотокопиран је неопходан материјал за портфолија ученика.  
-Урађено је више од 70% садржаја модула (радионице из свих пет фаза).  
-У ПО активностима су учествовали чланови Тима за ПО и oдељењске старешине 7. и 

8. разреда, а остали су информисани о раду на ПО.  
-Подељена су задужења међу члановима школског ПО тима.  
-Реализована је сарадња са родитељима о ПО темама.  
-Редовно су вођени записници са одржаних састанака ПО тима.  
-Формиран је вршњачки тим за ПО који има посебну улогу у реализацији овог 

пројекта. Састављен је од посебно заинтересованих ученика седмог и осмог разреда који су 

радили по програму који су донели чланови уз помоћ координатора Тима за професионалну 

оријентацију.  
-Реализовани су реални сусрети. У школи су гостовали експерти: лекар-кардиолог, 

новинар, библиотекар, зубни техничар.   
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-Наша школа је и ове школске године организовала и реализовала Сајам образовања 

под називом „ПРОНАЂИ ПРАВИ ПУТ ДО ЖЕЉЕНЕ ШКОЛЕ“ 19. априла 2018. у сарадњи 

са општином Гроцка и уз помоћ Канцеларије за младе општине Гроцка. Ово је шести по реду 

Сајам образовања на коме је ученицима осмог разреда свих основних школа ГО Гроцка, 

омогућено је да се што боље информишу о свему што би могло да буде од пресудне 

важности за њихово предстојеће опредељење за наставак школовања и задовољство својим 

избором.   
Сајам су свечано отворили директор наше школе Добрица Синђелић и председник 

Скупштине општине Гроцка Стефан Дилберовић, а свечаном отварњу присуствовали су и 

заменица председника градске општине Гроцка Живадинка Аврамовић, заменик председника 

Скупштине градске општине Гроцка Владимир Трајковић, чланови већа, директори свих 

школа са наше општине, наставници и ученици.  
Посетиоци Сајма били су у  прилици  да се упознају са условима и начином рада 26 

средњих школа и заиста је постојао  велики избор за све оне ђаке који  још увек нису 

одабрали школу у којој желе да похађају средње образовање.    
 

 
-Ученици су се распитивали у  предузећу/установи/школи у оквиру свог места: у 

приватнојзубарској ординацији, фабрици кекса, предшколској установи „Лане“ 

уапотекарској установи и пошти, у Ветеринарској амбуланти, у музичкој школи Гроцка-
огранак у Врчину  

-Поводом Дана девојчицапосећен је бутик одеће у Врчину, ученице су поразговарале 
са власницом о предузетничком послу.  

Посећена је и компанија у нашем најближем окружењу  робна кућа „Икеа“.Одабрана 

компанија је пример велике, глобалне и успешне компаније која запошљава велики број 

радника, различитих профила и која велику пажњу посвећује родној равноправности на свим 

пословима у компанији, заштити на раду, тренинзима и обуци запослених за све послове.       
Током двочасовне посете ученици су упознати са свим процесима рада и активностима 

запослених од комуникације и дизајнирања ентеријера, продаје, Икеа фуда, одељења за 

културу, логистику до складиштења робе и монтаже намештаја. У разговору са женама 

задуженим за различите послове ученици су сазнали више о компанији али и о изборима које 

су те жене правиле током свог школовања и каријере, као и о актуелним и интересантним  

пројектима на којима раде. Ученици су се временом опустили и сами се активно укључили у 

разговор који је постајао све интересантнији. Могли су да сазнају да су све оне високо 

образоване али за најразличитије послове, а да су до посла дошле својом упорношћу, 

најбољим образовањем, познавањем страних језика, самоиницијативношћу. Јединствене су у 

ставу да је мукотрпан пут до успеха, али се исплати. Њихово садашње искуство им казује да 

је могућ и мало другачији пут школовања, али да крајњи циљ мора бити исти, највиши. Шта 

год уписали и чиме се год бавили сопствена воља и дисциплина су кључни.           
На крају посете ученици су имали прилику да буду дизајнери, монтажери. Дизајнирали су, 

монтирали столицe  и скалапали украсне кутије које су касније и добили на поклон од својих 

домаћина као и пернице, држаче за телефоне. Предах је био у Икеа ресторану.  
         Сви  запослени дали су све од себе да им кроз организован програм  пренесу поруке да 

се исплати учити и радити и подстакли их на размишљање да већ садa треба бринути о својој 
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будућности и да треба себи да поставе високе циљеве зарад лепше и сигурније будућности.          

Жеља нам је да се ученици  упознају са различитим професијама и да пронађу инспирацију у 

искуствима успешних жена, која ће им помоћи да се одваже и донесу најбољу одлуку 

приликом избора животног позива. 
-Школа је промовисала ПО на свом сајту, на сајту општине Гроцка, у школским 

новинама и проследила  пример добре праксе.  
-Рад на професионалној оријентацији се одвијао и путем припрема за  реализацију 

квалификационог испита које су биле организоване још од октобра месеца.  
-Активности везане за професионалну оријентацију су завршене попуњавањем листе 

жеља и уписом у средњу школу.  
Координатор тима за професионалну оријентацију:  

Терзић Мирјана, психолог 

8.3. Извештај о корективном раду са ученицима 

У нашој школи током протекле школске године, као и претходних година корективни 

рад се прилагођавао пре свега индивидуалним потребама детета. Радило се на : 
• Откривању узрока неуспеха (реализатори: учитељи, наставници, родитељи, 

психолог, педагог)  
• Саветодавном раду са родитељима (реализатори: психолог, педагог, 

наставници, учитељи ) 
• Снимању успеха ученика током године, а посебно на крају сваког периода 

(реализатори: учитељи, разредне старешине) 
• Саветодавном и корективном раду са ученицима индивидуално и путем 

предавања на ОЗ-ма: 
1. Методе успешног учења 
2. Правилно формирање радних навика 

(реализатори: психолог, педагог, наставници, учитељи) 
▪ Помоћи у савладавању наставног градива (реализатори: психолог, педагог и 

учитељи и наставници кроз допунску наставу) 
▪ Логопедском третману све до савладавања проблематичних гласова и њихове 

аутоматизације (реализатор: логопед)  
▪ Психолошком тестирању и ретестирању ученика (реализатор: психолог)  

 
Психолошко-педагошка служба је веома квалитетно сарађивала са другим установама 

на побољшању корективног рада: Центром за социјални рад општине Гроцка, Домом 

здравља у Врчину, Институтом за ментално здравље, МУП-ом Врчина и  Гроцке. 

8.4. Извештај о примени програма заштите деце од насиља 

Тим за заштиту деце од насиља је током протекле школске године спровео различите 

активности у оквиру овог програма уз помоћ свих запослених, посебно одељењских 

старешина. Тим је настојао да оствари добре сарадничке односе са ученицима, колегама и 

родитељима.  
На програму је рађено путем идентификовања развојно угрожене деце. Таква деца су 

накнадно праћена и тестирана уз примену тренинга за јачање самопоуздања, технике 

релаксације, учења о успостављању контроле и играња улога.  Настојано је и да се кроз 

наставне садржаје појединих предмета ради на превенцији насиља, а на часовима 

одељењског старешине инсистирано је на питању толеранције и уважавању 

различитости.Организоване су многе спортске активности, посећене су позоришне 
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представе, организоване презентације ученичког стваралаштва кроз разне изложбе, 

радионице, приредбе и такмичења. Радило се на стварању пријатног амбијента у школи кроз 

уређење учионица, ходника, дворишта. Дежурство наставника је било добро организовано и 

спроведено, а и техничко особље је прискакало у помоћ када је то било неопходно. Доста се 

повело рачуна о адекватном осветљењу у школи и око ње. Дворишта и у Доњој Мали и у 

школи у центру су ограђена и потпуно безбедна. Од велике помоћи у нашим настојањима да 

ученицима обезбедимо што сигурније окружење  је и видео надзор у централној згради. 

Успостављен је и ритам обиласка школе од стране полицијског службеника.   
Стручна служба је индивидуално и групно радила са родитељима деце која 

испољавају поремећене облике понашања. Настојано је да деца науче како да избегну 

конфликтне ситуације или уколико у томе не успеју да покушају да их конструктивно реше. 

Када је било неопходно контактиране су установе које се баве младима  који имају проблеме 

у понашању, на првом месту Центар за социјални рад општине Гроцка, Институт за 

ментално здравље, Завод за психофизиолошке и говорне поремећаје (који у оквиру свог 

програма укључује и рад са децом која испољавају проблематично понашање).  
Бригу  о случајевима насиља у школи  водиле су одељењске старешине, а по потреби 

психолошко-педагошка служба и Тим. О деци са проблемима у понашању редовно је 

расправљано на Одељењским, Разредним већима, Педагошком колегијуму и Наставничком 

већу. Ученички парламент се протекле школске године ангажовао и по овом питању.   
 

Тим за заштиту деце од насиља 

8.5. Клуб родитеља и наставника 

ОШ „Свети Сава“  је 2018. године донела одлуку да формира Клуб родитеља и 

наставника, који ће заједно са Саветом родитеља и школским тимовима радити на 

обезбеђивању значајнијег и директнијег учешћа родитеља по питањима од интереса за рад 

школе и образовање ученика, и креирати чврсту сарадњу родитеља и наставника. 
Клуб родитеља представља  „малу лабораторију,, која препознаје конкретне проблеме 

и креира решења усмерена на унапређење услова и креирање квалитетних програма за децу. 

Клуб је простор који омогућава свим  родитељима и наставницима да се ангажују на теме 

које сматрају битним за њихову децу и бирају начин како ће се укључити. Родитељи 

представљају значајан ресурс школа јер је реч о својеврсним професионалцима који имају 

знања,вештине ,контакте које могу ставити волонтерски у функцију унапређења квалитета и 

услова образовања. 
Неке од главних тема којима су се родитељи и наставници бавили  током школске  

2018/2019. године јесу:  
• ефикаснија превенција вршњачког насиља,  
• промоција толеранције и одговорног деловања,  
• развој креативности,  
• подизање нивоа безбедности у школи и увођење интерактивне и 

мултидисциплинарне наставе, 
• учешће у настави као што су различите активности  у области спорта, науке, 

културе, еколошке заштите, здравља, безбедности, 
• испитивање потреба и интересовања различитих учесника у образовању 

(родитеља, наставника и ученика) 
• редовно информисање Савета родитеља, Наставничког већа, школских тимова о 

спроведеним активностима. 
Посебна добит од успостављања Клуба, који окупља и родитеље и наставнике, јесте 

управо заједнички рад кроз који се унапређује међусобна сарадња и обезбеђује достизање 

најбољег интереса ученика у процесу образовања, а на питања као што су: унапређивање 
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образовних постигнућа, мотивације за школско учење и остваривање подстицајне и безбедне 

климе у школи и генерално безбедности деце, превенције насиља, итд. 

8.6. Клуб ученика '' Истраживачи'' 

Клуб воде наставнице Милена Петровић и Александра Гајачки. Он броји двадесет 

чланова.Током школске 2018/2019. године Клуб ученика ''Истраживачи'' је реализовао све 

предвиђене радионице и остале облике рада. Чланови клуба су се усагласили око плана рада 

и ангажмана за наредну школску годину. 
У клубу је реализовано 8 радионица и 10 других активности: 
1. Састанак ради формирања скупштине и организације рада клуба 
2. Иницијална анкета  
3. Новинари и фоторепортери - радионица 
4. Рачунарска радионица за ученике са предзнањем  
5. Презентација ученика у PowerPoint програму 
6. Предавање ученика (''Свет око нас'')  
7. Састанак скупштине клуба 
8. Баш је лепо бити различит – радионица 
9. Креација и живот – радионица у сарадњи са Марином Митрић, наставницом 

ликовне културе 
10. Дебата: ученици и родитељи  - радионица 
11. Језик и савремена култура –радионица 
12. Састанак скупштине клуба 
13. Спикери, водитељи и говорници - радионица 
14. Сусрети са професијама 
15. Здравље и забава – радионица 
16. Дан у природи 
17. Завршна анкета 
18. Школска забава                                                                
Током рада клуба су се користила сва наставна средсва и помагала која су нам била на 

располагању. Радило се на јачању истраживачког духа и самопоуздања код ученика кроз 

стицање нових знања и вештина, а пратећи интересовања самих чланова клуба.  
 У међувремену су се опробали у новинарској радионици, изради кратких филмова, 

рачунарској радионици која их је оспособила за рад у ПауерПоинт програму где је сваки 

члан радио на изради своје презентације на тему која га је заинтересовала.                        
Реализоване су и радионице које су између осталог ученике приближиле свету 

уметности и језичке културе, пружиле слику о богатству различитости култура на планети, 

затим сусрети са различитим професијама, дебате, дан у природи и са природом, свести о 

заједништву али и о индвидуалности, коју треба поштовати као стуб сваког заједништва.                                                                                      
Здрав стил живота је мото који је стално присутан у нашем клубу. Он подразумева 

однос према свом телу али и према свом духу.  
Чланови клуба ученика ''Истраживачи'' радили су вредно на себи али су исто тако 

одредили смер свог друштвеног ангажовања. Будући да смо у убеђењу да су пристојност и 

обзирност заразни, чланови клуба настоје да ове вредности шире даље, како би окружење у 

ком живимо било пријатније место за боравак, а односи међу људима топлији и богатији.  
За следећу школску годину су чланови дали велик број идеја како да оплеменио 

амбијент школе, а гласањем је одлучено да се у школском дворишту направи школица за 

ученике млађих разреда. 
Сачињен је и план рада за следећу годину. 
 

Координатор клуба Александра Гајачки 
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8.7. Извештај о програму заштите животне средине 

На програму еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе рађено је 

тако што су ученици масовније укључивани у рад на уређењу школе и неговању школског 

врта. О томе се почело водити рачуна давно, али последњих година све више и више. Кроз 

разна обавештења, кодексе понашања, рециклажне радионице, наставне предмете као што су 

свет око нас, природа и друштво, чувари природе, час одељењског старешине, секције мали 

еколози, чишћења учионица, дворишта, локалних паркова, делова око локалних путева, итд.   
Ученици се од 1. разреда уводе у значај свакодневног (не повременог) одржавања 

чистоће радног и животног простора. Већ дуги низ година организујемо наградни излет за 

најуредније одељењске заједнице од 1. до 4. разреда и од 5. до 8. разреда. Тако смо нашли 

начин да мотивишемо ученике на одржавање чистоће, а зна се да је мотивација битан фактор 

успешног извршавања активности.    
  Наша школа је заиста чиста и без отпадака јер су ученици заиста научени на 

одржавање те чистоће. Наше канте за отпатке су пуне после великог одмора и на крају 

наставног дана јер су отпатци баш тамо где треба да буду, а не на поду, бетону, травњаку, и 

техничко особље у том смислу нема пуно посла. Ако је један од циљева васпитања и 

образовања навикавање ученика на одржавање хигијене животног и радног простора, ми се 

можемо похвалити да су наши ученици ВЕЋ НАВИКНУТИ на правилне хигијенске навике, 

и у сваком тренутку учионице и двориште су чисти. Поносни смо на однос наших ученика 

према одржавању просторне хигијене.  
   Код ученика, такође настојимо да развијемо љубав према природи и животињама. 

Тако сваке године никне ново дрво генерације, ученицима, осим потребе за чистоћом, 

предочавамо и значај труда који улажемо у озелењавање школског дворишта. Радисе на 

оплемењивању дворишта разним врстама дрваећа и цвећа – тујама, ружама, итд. То се 

ученицима допада, воле своју школу, школско двориште и то исказују на најбољи могући 

начин – сами је унапређују самосталним и организованим чишћењем.   
Као и сваке године, и ове године је нова генерација првака посадило своје дрво-„ 

Дрво генерације“.Уз помоћ родитеља који су купили садницу платана, посадили су „ Дрво 

генерације“. Окитили су га балонима, цвећем и порукама с најлепшим жељама. 
19. октобра, ученици 4/4 одељења и њихов учитељ Драган Кузмановић уређивали су 

свој „Паркић“ у школском дворишту. Све кућице за птице су реновиране,цвеће засађено и 

окопано!Иначе, сваки разред у издвојеном одељењу Доња Мала има свој кутак – „Мали врт“ 

у школском дворишту.   
 

 
Један од здравих стилова живота свакако јесте и боравак у чистим и уредним просторијама. 

Наши ученици бораве у савремено опремљеној и модерној школи. О чистоћи просторија 

брине особље које је задужено за то. Али и ученици воле своје учионице и одржавају их 

уредним. Зато је, на нивоу школе, од 1. до 8.разреда организована акција чишћења учионица 

и ученици су јој се радо одазвали. Овај пример наших ученика говори и о значају тимског 
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рада, а наравно подразумева и уживање у сређивању ентеријера, о схватању његовог значаја 

за здраво и срећно одрастање. 
 

 
Ученици су веома креативни и посебну пажњу поклањају уређењу и оплемењивању радног 

простора. Тако ученици прозоре у својој учионици украшавају разним мотивима из природе 

и тако уносе шаренило и радост у простор у ком свакодневно бораве, друже се и уче.  

 
На пословима који се тичу заштите животне средине, нарочито залагање су показале 

биолошка, еколошка и ликовна секција. Обрађиване су многе теме и у оквиру њих прављени 

панои. Ученици су упознати са технологијом рециклаже и аеро загађивачима. 
У нашој школи се већ дуги низ година реализује хуманитарна и еколошка акција „Чеп за 

хендикеп“ Удружења параплегичара и квадриплегичара Баната „Чеп за хендикеп“. Ни после 

неколико година, наши ученици нису изгубили жељу да несебично помажу другима и чувају 

животну средину. Најпосвећенији међу њима свакодневно вредно сакупљају чепове и 

показују да заједничким залагањем могу много да учине. Циљ је да развијањем свести код 

ученика о значају рециклаже помогнемо изради помагала. Желимо да сви чланови Удружења 

добију квалитетна помагала, па  ћемо акцију спроводити докле год постоји потреба за 

набавком ове опреме, а то нам са овако преданим ученицима, уопште неће бити тешко. 
 

     
 

Великим трудом и ангажовањем директора наше школе Добрице Синђелића наша школа је 

учествовала у пројекту ,,ЕКО-ОРА"- Копаоник.Заједно са наставницом хемије Милицом 

Максимовић и наставницом биологије Јеленом  Вукчевић, кординаторима еколошких 

пројеката у нашој школи везаним за подизање знања и свести о значају и начинима очувања 

природе и животне средине, у пројекат су биле укључене и две ученице осмог разреда. 
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Настављајући мисију за очување наше планете,у сарадњи са фирмом „Еко Гроцка“ од 

14.5.2019.год. до 22.5.2019.год. реализована су предавања на тему “Изабери боју и 

рециклирај“.Ученици су упознати са значајем екологије, количином отпада, еколошком 

катастрофом, рециклажом и њеним значајем и културом и навиком одлагања отпада у канте 

и контејнере са посебном бојом за одлагање одређене врсте отпада.  
 

ЕКОЛОШКИ РЕПОРТЕРИ 
Вредимо онолико колико бринемо о окружењује мото наше куће, свих чланова Основне 

школе „Свети Сава“ из Врчина. Многобројне пројектне активности за циљ имају  подизање 

свести и знања о одрживом развоју, а затим и ангажовање свих ресурса школе како би се 

покренуо процес еколошке одговорности, како код ученика, тако и код наставног особља. 

Основни приступ овог концепта васпитно-образовног рада је систематско деловање у школи 

као целини, повезивањем садржаја у настави са целокупним животом и радом школе како би 

учење за живот младих формирало еколошки пожељно понашање као трајну вредност. Све 

ово подстакло нас је да направимо ЕКОЛОШКУ РЕПОРТАЖУ. 
Основна школа „Свети Сава” у Врчину, на иницијативу директора Добрице Синђелића и 

наставнице хемије Милице Максимовић, изабрана је од стране комуналног  предузећа  „Еко 

Гроцка“, као прва школа којој су додељене рециклажне канте. Канте су у више боја, а свака 

боја означава шта у њих треба да се убаци. Тако да се од почетка школске године у плаве 

канте убацују пластика и лименке, у жуте – папир и картон, у црвене – биолошки отпад и 

храна, док се у зелене канте убацује сав остали комунални отпад. 
Осим што делујемо локално ми своја знања ширимо и даље. „Чувари природе“  – ученици 

петих и шестих разреда често обилазе и сређују делове Врчина, а трагови које остављају су 

сортиране сакупљене сировине и поучни транспаренти које сами осмишљавају и праве. 
Маша Вукас и Дејана Јашић ученице 8/3 разреда и „Чувари природе“ под руководством 

наставнице хемије Милице Максимовић и наставнице биологије Јелене Вукчевић,  

осмислиле су и реализовале многобројне еколошке активности и направиле снимке, а 

генијални Илија Радовановић, ученик 7/3 разреда је све појединачне снимке и пратећи текст, 

спојио у видео запис –  школски еколошки филм. 
 

ЧИСТОЋА ЈЕ ПОЛА ЗДРАВЉА 
Отпад као проблем 

У петак, 14.09.2018. године, наша школа, у сарадњи са Географским факултетом и 

Еколошком организацијом Avala Green Life, организовала је радионицу за ученике седмог и 

осмог разреда, на тему: „Отпад као проблем“.Циљ радионице: Развијање свести о 

проблемима који настају услед неправилног одлагања отпада.Радионица је била подељена у 

три целине, током којих су ученици активно учествовали у дискусији. Посебну пажњу 

изазвао је документарни филм  „Plastic Island“ , који је на сликовит начин дочарао све 

последице небриге човека за планету на којој живи. 
 

„ЕКОЛОШКИ ПЕЧАТ“ 
У организацији наше школе и Пријатеља деце Гроцка у току летњег распуста реализована је 

ликовна радионица 23. и 24.08.2018.год. 
Циљ радионице је заинтересовати ученике за свет стваралаштва и навикавати их на 

креативно дружење. Mлади  су се оспособили за умешно руковање и претварање материјала 

у уметничка дела. На својеручно направљеним скицама лепили су канап преко ког су 

наносили фолију водећи рачуна о лепоти отиска канапа на фолији. Након тога су удубљења 

на фолији бојили по жељи. Полазници су били ученици од 1. до 8.разреда, као и 

средњошколци, бивши ученици наше школе. Након радионице организована је изложба за 

родитеље. 
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Извештај тима за естетско уређење школе 
Чланови тима: 
1. Златана Ђорђевић, професор физике, координатор/руководилац  
2. Добрица Синђелић, директор школе 
3. Ана Матејић, педагог 
4. Радица Костадиновић, професор разредне наставе  
5. Мирјана Јашић, професор разредне наставе 
6. Јелена Вукчевић, професор биологије 
7. Марија Старчевић, професор српског језика 
8. Неда Јанићијевић, професор хемије 
Број одржаних редовних седница -  7 састанака  
Број одржаних ванредних седница – 2 састанака 
У рад овoг тима укључено је 8 чланова као и ученици.На састанцима Тима планиране су 

одређене активности како би школски простор био пријатно место за рад и боравак ученика , 

наставника, запослених у школи и родитеља. 
Тим за естетско уређење школе се кроз едукацију бави креирањем бољег и лепшег 

амбијенталног угођаја у школи. 
Tоком боравка ученика у школи битно је успостављање визуелне комуникације са 

простором, а у тој важној улози учествовали су ученици који се у склопу изванучионичке 

наставе баве естетским уређењем школе. 
Годишњи план рада тима је у потпуности реализован.Одступања од Годишњег плана није 

било.  
Остварени циљеви и задаци тима: 

o Сарадња са ликовном секцијом  и Еко тимом школе  
o Организовање активности везаних за заштиту животне средине 
o Свакодневно се поправљлао и уређивало двориште како би нам био пријатнији рад 
o Естетско уређење ентеријера школе за Нову годину 
o Функционално опремање хола за Дан школе и школску славу ” Свети Сава“ 
o Континуирано обнављање намештаја и опреме 
o Поправка оштећених ормарића у ходнику  
o Засађено генерацијско дрво првог разреда 
o Опремање слика 
o Опремање хола и школског дворишта цвећем и одржавање ходника 
o Обезбеђивање простора за излагање ученичких радова. У оквиру различитих 

предмета, као и на часовима ЧОС-а ученици су израђивали паное.  Посебно место 

заузима и пано где су се истицали успеси наших ученика као и панои за излагање 

ликовних радова наших ученика.  
o Изгледу учионица посебну пажњу посвећују учитељи. Посебно место заузима цвеће, 

које негују и наставници и ученици.  
Сви ови резултати говоре о раду и активностима тима који координира рад 

наставника, ученика који су активно укључени у рад по секцијама. Искрено се надамо 

да ћемо и убудуће за добробит свих успешно сарађивати и радити на још бољим 

резултатима. 
Самоевалуацијом рада сви чланови сматрају да су успешно реализовали план и 

програм који је предвиђен за ову школску годину. 
Руководилац тима 

Златана Ђорђевић, професор физике 
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9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

Знајући да је знање као и сваки други капитал: ако се не обнавља и не увећава, брзо се 

потроши – наставници су нашли времена за своје стручно усавршавање у оквиру 

установе и ван ње. Рад школе је унапређиван кроз реализовање и примену иновирајућих 

облика рада. Садржаји осавремењивања, унапређивања и усавршавања усвајали су се 

кроз праћење семинара, стручне литературе и савремених достигнућа путем посећивања 

сајтова на интернету.  
Програмом стручног усавршавања наставника, обезбеђује се:   
• стално праћење нових достигнућа у струци,  
• стицање нових педагошких, психолошких, методичких и дидактичких захтева,  
• увођење иновација у васпитно – образовни рад,  
• савремена организација рада, модернизација образовнe технологије рада, • учење 

помоћу компјутера,   
• организовање часова путем презентација на видео –  биму,  
• тимска настава и осамостаљивање ученика за самостални рад.  
На нивоу школе извршено је педагошко-психолошко усавршавање наставника кроз 

следећeaктивности:  
-Психолог и педагог су редовно на Наставничким већима вршили анализу посећених 

часова -Наставничко веће .- Корелација успеха ученика на крају четвртог разреда са 

успехом на крају петог разреда у циљу усавршавања критеријума оцењивања (психолог)  
-Наставници су упознавани са занимљивим садржајима стручног усавршавања  који се 

налазе у литератури, часописима и на Интернету.  
-Сви заинтересовани наставници су у могућности да упознају рад на рачунару и 

фотокопир апарату.  
-Наставници математике су  посећивали математичку трибину.  
-Наставници су похађали  стручне семинаре организоване у школи и ван ње.   
-Сви наставници су прошли обуку, па и ове школске године наставили рад у оквиру 

пројекта „Школа без насиља“  
 -Психолог и наставницикоји су прошли базичну и менторску обуку за примену пројекта 

„Професионална оријентацијау Србији“, тако да суи протекле 2018/2019.  наставили са 

његовим спровођењем на нивоу школе и шире.  
-Програм уже стручног усавршавања наставника се одвијао и кроз угледне часове према 

Годишњем плану рада школе за 2018/2019. годину. У реализацији угледних часова дошла 

је до изражаја корелација између предмета и стручних већа.  
-Угледни часови у електронској форми су предати библиотекарки Снежани Теофиловић 

и одштампани као Примери добре праксе. Директор школе је истицао да угледни час има 

своју вредност када се након реализације час анализира при чему се дају смернице за 

даље унапређење рада.  
Стручно усавршавање  ван  установе: Током школске 2018/19. године присуство 

наставника акредитованим програмима стручног усавршавања одвијало се сагласно 

плану о стручном усавршавању, а у складу са актуелном понудом програма сталног 

стручног усавршавања, потребама и материјалним могућностима школе и 

интересовањима наставника. Потврде о похађаним семинарима наставници су 

приложили у своја портфолија.   
На седницама Наставничког већа и Стручних већа наставници су редовно подносили 

извештаје о свим посећеним семинарима и стручним скуповима.  
По потреби је тражена стручна и правна помоћ служби Министарства просвете и 

Секретаријата за образовање града Београда 
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Извештај Тима за стручно усавршавање 
 
Чланови:Бојана Теофиловић, Данијела Апостоловић, Гордана Апостоловић, Ана Матејић 
Циљеви и задаци 
-Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе 
-Обавештавање наставника о актуелним семинарима 
-Праћење стручног усавршавања запослених 
-Организација семинара у школи 
-Праћење рада приправника 
-Израда и праћење базе података о стручном усавршавању 
Приоритетне области 
- Јачање професионалних капацитета запослених у области наставе, иновативних метода 

наставе,промене у првом ,другом ,петом и шестом разреду, исходи 
- Развијање здравих стилова живота 
- Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих 

група 
- Сарадња са родитељима – клуб родитеља,ђачки парламент 
- Електронски дневник 
Стручно усавршавање запослених у образовању постао је неизоставан сегмент 

целоживотног учења и унапређивања квалитета рада наставника, професора, стручних 

сарадника и директора школе.О свом стручном усавршавању које подразумева како 

школске ,тако и ваншколске активности мора водити рачуна сваки просветни радник који 

жели да унапређује свој рад.Извештај је припремљен од стране школског тима а на 

основу личне евиденције наставника и документације тима. 
Тим за стручно усавршавање прихватио је и реализовао дате смернице добијене од Тима 

за вредновање и самoвредновање рада школе у школској 2018/2019. години. Закључак је 

да су се наставници највише оснажили из компетенција К2. Тим се током ове године 

бавио праћењем и реализацијом угледних часова. Писане припреме реализованих часова  

одштампане су као „Примери добре праксе“ као и претходних година и дате на увид свим 

наставницима. Тим је давао подршку наставницима и евидентирао реализацију свих оних 

активности које унапређују целокупан васпитно-образовни рад школе. На нивоу 

Стручних већа усаглашено је планирано индивидуално усавршавање наставника. 

Стручна већа су о планираним активностима извештавала педагошко-психолошку 

службу. Тим је пратио динамику процеса о стручном усавршавању наставника. Извештаје 

о стручном усавршавању у установи сваки наставник је имао обавезу да  самостално 

уради и унесе  у свој портфолио.Поред акредитованих семинара и осталих облика 

стручног усавршавања сви запослени у нашој школи узели су учешће у раду бројних 

предавања, конференција, трибина и саветовања у граду за које нису добијене званичне 

потврде.Тим за стручно усавршавање направио је базу података у електронској форми и 

тиме знатно олакшао уношење и праћење података. И поред тога предлаже следеће мере 

запосленима: 
1.Сви наставници требало би да се подсете интерног Правилника. 
2.Наставници треба на време да унесе податке или доказе о реализованој активности, 

семинару попуњавањем усвојене листе и одлагањем у за то предвиђен фолдер. 
      3.Стручна већа да предложе потребне промене о бодовању у самом Правилнику 
Стручно усавршавање  ван  установе: Током школске 2018/19. године присуство 
наставника акредитованим програмима стручног усавршавања одвијало се у складу са 
актуелном понудом програма сталног стручног усавршавања, потребама и материјалним  
могућностима школе и интересовањима наставника.  

- 12. 01. 2019. године, у просторијама Основне школе „Милоје Васић“ у Калуђерици 

одржан је семинар „Ванучионичке активности у дигиталном окружењу“ Аутори 
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семинара су професори са Учитељског факултета у Београду,Сања Благданић и 

Мирослава Ристић. Главни циљ овог семинара је да се подигне ниво дигиталних 

компетенција наставника за креирање и дидактичко-методичку трансформацију 

(дигиталних) садржаја који се изучавају у ванучионичком окружењу као и то да се 

што више подстакну активности деце на отвореном током наставе и у породичном 

окружењу.Кроз овај семинар наставници су оспособљени да процене и изаберу 

доступне дигиталне садржаје који су примерени за реализацију ванучионичких 

активности (мобилне апликације, веб алате и дигиталне игре) и да их прилагоде раду 

у конкретним условима (узраст деце, окружење школе). Наставници су научили како 

да осмисле и креирају сопствене дигиталне садржаје који су примерени за 

реализацију ванучионичких активности (помоћу QR кодова, Google мапа и веб алата). 
- 23. 08. 2019. године, у просторијама наше школе одржан је семинар „Ванучионичке 

активности у дигиталном окружењу“ 
- 24. и 25. 08. 2019. године, у просторијама наше школе је одржан и семинар 

„Дигитална учионица/дигитало компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала“, а трећи дан обуке се реализује након 

опремања дигиталне учионице 
- Наставници који још нису прошли семинар „Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане   ка исходима учења“ су током ове године похађали 

овај семинар 
Приправници Милени Јанковић додељен ментор Љиљана Кнежевић професор разредне 

наставе. 
Руководилац Тима за стручно усавршавање  

Гордана Апостоловић 
 

    - Приказ неких примера добре праксе који представљају иновативне активости 

намењене стручном усавршавању на нивоу школе: 
 

КАДА ЈЕ ЗНАЊЕ РЕЗУЛТАТ СИМБИОЗЕ МАШТЕ И ВОЉЕ 
        Добар наставни процес захтева активно учешће како наставника тако и ученика. 

Наставница физике Златана Ђорђевић, наставница биологије Јелена Вукчевић, 

наставница хемије Милица Максимовић и наставница роботике Ивана Михајловић са 

ученицима седмог и осмог разреда су пронашле конкретне и ефикасне начине да децу 

нижих разреда(други, трећи и четври) покрену, заинтересују и активирају. На 

заједничком часу одржаном у свечаној сали школе показале су и доказале да им је 

искрена жеља да деца мисле, да више разумеју, а мање памте. Кроз демонстративне 

огледе, уз игру асоцијације, приказ модела и макета изазвале су осмехе на лице, 

еуфорично јављање и инересовање за учешће код ученика. Мотивација за учење се 

постиже повезивањем садржаја из свакодневог живота кроз експериментални и 

практични рад. 
ТЕМАТСКИ ДАН „ОКТОБАРСКЕ БОЈЕ“ 

У четвртак 18.октобра 2018. године, ученици 4/4 и њихов учитељ Драган Кузмановић 

имали су тематски дан: „Октобарске боје“. Часове су одржали у природи на оближњем 

брду Бела земља.Све у свему,један веома успешан наставни дан,а боравак у природи деци 

за памћење! 
КО БИ РЕКАО ДА СУ ОВО ОСМАЦИ УРАДИЛИ? 

Учeници осмог разреда на часу из Техничког и информатичког образовања  код 

професорке информатике Иване Михаjловић учили да направе сајт и блог. Презентацији 

су пристуствали ученици 8/1 одељења, Златана Ђорђевић проф. физике и тит и тио, 

Снежа Шкипина наставник, приправник педагог Милан Петровић. Ученицима је ово била 

јако интересантна тема за рад и проценат урађених сајтова је 99%, а наставница је 

уживала. 
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ЛИКОВНА КРЕАТИВНО -  ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА 

Ликовна радионица која се одржавала у нашој школи у сарадњи са Центром за културу 

Гроцка од 10. маја до 7. јуна 2019.год. окупила је бројне ученике од првог до четвртог 

разреда. Сваког четвртка и петка се рађала нова уметничка чаролија у ликовном 

кабинету. 
 Радионицу је водила Невена Марковић, мастер примењени уметник, графичар, а 

координатори у школи биле су учитељице Мирјана Јашић и Јелена Козлина. 
      Најмлађи полазници  су имали  прилику  да кроз креативан рад упознају историју и 

културу наше општине, као и знаменитости и богатства којима обилује. 
       Теме које су обрађиване биле  су различите. Тема којом је започела радионица била 

је пејзаж  Врчина, њиховог родног места   занимљивог по разиграном, валовитом рељефу 

и погледу на Авалу: место некадашњег средњовековног града Жрнова, данас са торњем 

као првим симболом наше модерне престонице. 
       У наставку је обрађено више тема у различитим ликовним техникама и материјалима. 
       Портрет је рађен кроз лик  Илије Гарашанина, а графички дизајн кроз осмишљавање 

грба Врчина. Највећу креативност су показали на тему винчанске културе.           
        Керамика је израђивана и декорисана материјалима и мотивима из природе, пре 

свега из биљног и животињског света. 
Наредна тема се односила на Дунав, једнако значајан људима у прошлости и данашњици. 

Различите форме и колорит каменчића – асоцијација на речну обалу – украшавали су 

елементима речног екосистема.     
           Веома занимљива и инспиративна радионица, коју су ученици оценили највишим 

оценама. 
         Велика посећеност само говори у прилог томе. 
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10. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ШКОЛЕ - ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

У оквиру интерног маркетинга у школи су редовно прављене изложбе најлепших ликовних и 

литерарних радова ученика. Реализоване су приредбе на којима су своје умеће показале 

драмска, рецитаторска секција, хор, а и ликовна секција кроз учешће на сређивању сцене. 

Такође смо се остварили и у сопственом издавачком подухвату.  
И у оквиру екстерног маркетинга организоване су многе активности којима је наша  школа 

презентовала своја постигнућа локалној заједници, као и ширем аудиторијуму.  
Поред тога организована су и гостовања многих познатих личности и удружења.  
У организацији наведених садржаја много посла имали су руководиоци  и чланови школских 

секције, одељењске старешине и библиотекар. Следи детаљнији приказ неких значајних 

активности наше школе, а све активности се налазе и у Летопису школе за 2017/18.  
школску годину 

10.1. Манифестација и приредбе у школи и ван ње 

Током школске 2018/2019. године на свечан начин и уз пригодан програм  у школи су 

обележени сви значајни моменти у животу школе и организована гостовања предавача, 

песника, драмских група и сл. 

10.1.1. Свечани пријем првака 

Свечани пријем ученика 1. разреда одржан је 03.09.2018. год. у свечаној сали наше 

школе с почетком у 10:00 часова. Пријему су присуствовали наставници и директор школе 

Добрица Синђелић, представници Општинског већа и локалне заједнице. Присутнима се 

обратио директор наше школе, Добрица Синђелић, пожелео првацима срећан почетак 

школовања, дао смернице за успешно учење и владање, и обавестио родитеље о 

могућностима које наша школа пружа ученицима, као и о пројектима у које смо укључени.  
Културно-уметнички програм припремила је драмско-рецитаторска секција од 1. до 4. 

разреда, коју води проф.разредне наставе Бојана Теофиловић,  а у техничким припремама 

учествовала је библиотекарка школе са члановима библиотекарске секције. Свим првацима 

пожелили смо срећан почетак школовања, а родитељима пуно радости и стрпљења, и да што 

више подршке пруже својим малишанима. 

10.1.2. Свечана приредба за петаке 

Свечаном приредбом обележили смо и прелазак наших ученика са разредне на 

предметну наставу. 
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Приредба је одржана у препуној свечаној сали школе. 3. септембра 2018. године у 

13:25 часова. Присутне петаке и њихове родитеље поздравио је директор школе Добрица 

Синђелић. Петаке су свечано испратиле њихове учитељице Љиљана Кнежевић, Радица 

Костадиновић и Слађана Вагић, а одељењске старешине Горица Апостоловић, Сунчица 

Ђорђевић и Милица Максимовић су овај сусрет озваничиле и заједничком одељењском 

фотографијом.  
Драмски део приредбе припремила је наставница српског језика Слађана Вагић и 

ученици Вељко Јеремић, Маша Вукас и Михаило Старчевић, координатор и организатор 

школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 

10.1.3. Деца деци 

Ученици издвојеног одељења ОМШ „Невена Поповић“ у Врчину, коју похађају наши 

ученици су 10. и 11. октобра наступили на сада већ традиционалним концертима „Деца 

деци“. 
Концерти су одржани у сарадњи са наставницима разредне наставе, и на концертима су 

присуствовали сви ученици од 1. до 4. разреда. Наступили су ученици припремног разреда, 

флауте, хармонике, клавира, гитаре и први пут одсека за српско традиционално певање. У 

веселом и пријатном амбијенту свечане сале мали извођачи су својом музиком одушевили 

мале слушаоце, који су умели да их награде громогласним аплаузом. 
Учитељице Мирјана Јашић и Јелена Козлина су узеле активно учешће и успешно савладале 

дечју тапшалицу. Сви су уживали у концерту и радују се следећем дружењу. 

10.1.4. Активности у оквиру Дечје недеље 

Ове године Дечја недеља посебну пажњу посветила је доприносу  стварања бољих услова за 

остваривање права детета на оптималан развој , подстицањем међугенерацијске 

солидарности под слоганом „ Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање без 

насиља“  То је била прилика да  и наша школа подстакне све конкретне активности са овим 

циљем. У оквиру Дечје недеље, и не само у оквиру ње,  упознајемо ученике са њиховим 

правима, одговорностима и обавезама. Кроз интерактивно учење, трудимо се да приближимо 

ученике једне другима, да их учинимо бољим, хуманијим, спретнијим... 
         У оквиру организације „ Пријатељи деце“ Гроцка организован је ликовни конкурс, на 

ком су чланови наше секције остварили завидан успех. 
У оквиру дечије недеље организовано је  четврти по реду мали фестивал науке. Циљ ове 

манифестације, која је ове године носила симболични назив Чиста петица, био је 

упознавање ученика трећег разреда са предметима изучавања физике и хемије и 

промовисање природних наука путем извођења огледа. Ученици су посетили и београдски 

Фестивал науке. 

10.1.5. Новогодишњи концерт 

Чари новогодишњих празника испуњавају просторије  наше школе сваке године кроз 

многобројне активности организоване за ученике, родитеље и мештане Врчина.  
Новогодишњи концерт је једна од традиционалних манифестација коју са 

нестрпљењем ишчекују како гости, тако и сами извођачи, a вечерашњи програм за 

Вас су припремили ученици и наставници Основне школе „Свети Сава“ и Основне 

музичке школе „Невена Поповић“.  
Концерт је одржан у свечаној сали ОШ „Свети Сава“ 26. децембра 2018. 

године  
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1. „Коњ“, руска песма - хор ОШ „Свети Сава“ и балетска група  
2. „О Божићу....“ - Вељко Јеремић и Михаило Старчевић  
3. „Ја урани' јутрос рано“ , песма из села Штрпце - одсек за српско 

традиционално певање ОМШ „Невена Поповић“ солиста Анђелија Бајић 
4. „Тамо далеко” -  хор  ОШ „Свети Сава“ 
5. „Шетнала се кузум Стана“, песма из југоисточне Србије- одсек за 

српско традиционално певање ОМШ „Невена Поповић“ 
6.  „О Божићу....“ - Вељко Јеремић и Михаило Старчевић 
7. „На студенцу“, на стихове Бранка Радичевића изводи хор  ОШ 

„Свети Сава“   
8. Драмски скеч – одломак из романа „Лајање на звезде“ Милована 

Витезовића  
9. „Заклео са бумбар“ текст Радивоје Васић, музика  Мирко Шоуц 

- - изводи хор 3.2 
10. „Звончићи“ - изводи хор 3.2 
11. Драмски скеч „Брбљивица“ – Анастасија Пешић, Тијана 

Трајковић, Магдалена Радић, Јована Јерковић 4/2 
12.  „Снежна краљица“ нижи разреди ОМШ „Невена Поповић“ 
13.  Драмски скеч „Прваци света“ – Ања Стекић, Марко Марковић 

4/2 
14. „Новогодишња песма“ 
 

Драмски скеч – одломак из романа „Лајање на звезде“ Милована Витезовића, 
ученици 8/3 -Вељко Јеремић, Михаило Старчевић, Маша Вукас, Вељко Рајић, 

Страхиња Исидоровић, Дејана Јашић, ученици 7/3 Милош Гвозденовић, Марта 

Николић, Андријана Рајић, Светозар Митровић 
Ансамбл  ОМШ „Невена Поповић“: Зорица Крантић – виолина; Милица Јеремић – 
гитара;Милица Ђорђевић и  Нина Наумовић – клавир;Ћирило Ђорђевић - хармоника 

Одсек за српско традиционално певање ОМШ „Невена Поповић“:Јована 

Јаћимовић, Јелена Васић, Маша Вукас, Милица Милојковић, Софија 

Фаркаш,Христина Анђелковић и Анђелија Бајић 
Програм припремили наставници:Ива Ивовић, Катарина Фаркаш,Јована  

Бараћ,  Бранислава Тријић,Слађана Вагић, Бојана Теофиловић и Гордана 

Апостоловић. Координатор  Снежана Теофиловић 
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10.1.6. Школски час посвећен личности и делу Светог Саве 

Школски час посвећен личности и делу Светог Саве одржан је у петак 25. јануара 

2019. године у свечаној сали наше школе за ученике I – VIII разреда. Ученици издовјеног 

одељења „Доња Мала“ такође су присуствовали овој манифестацији. 
Наша школа има ту част и привилегију да носи име једног од најзначајнијих личности 

наше историје. Добрица Синђелић, директор школе је поздравио све присутне и пожелео 

срдачну добродошлицу. Светосавска химна, којом започињемо заједнички школски час, 

подсећа нас на значај завештања Светогa Саве и обавезе коју има свако од нас. Свети Сава је 

започео традицију подизања задужбина коју су касније неговали сви српски владари. 

Истовремено је зачетник још једне, можда још важније традиције, традиције љубави, 

толеранције и поштовања. Свети Сава је иза себе оставио  велико духовно завештање које 

сваки Србин са поносом у себи носи. 
Школски час припремиле су наствница музичке културе Ива Ивовић, наставница 

српског језика Слађана Вагић, наставница српског језика Марија Старчевић, учитељица 

Бојана Теофиловић  и школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 

10.1.7. Школска слава Свети Сава 

И ове године смо се окупили да одамо признање утемељивачусрпске православне 

цркве и школе, првом архиепископу и нашем великом духовном просветитељу - Светом 

Сави, кроз свечани програм: 
Програм: 

 

• „Светосавска Химна“ и „Тебе појем“  
хор ученика V-VIII  разреда 

• Реч добродошлице 
Добрица Синђелић 

директор ОШ „Свети Сава“ 

• Резање славског колача 

• „Тишина“хор  ученика III2 разреда   

• „Свети Саво“ хор  ученика V-VIII  разреда и  
хор ученика III2 разреда 

• Драма у стиху „Житије Светог Саве“ – одломак 

• „Спаси Боже...“ хор ученика V-VIII  разреда   

• Беседу Матије Бећковића „Пут Светог Саве“   

говори наш реномирани глумац, директор Београдског драмског позоришта Слободан Ћустић 

• Првонаграђени радови на школском  
Светосавском ликовно - литерарном конкурсу 

• Награде за постигнућа на такмичењима 

• „Поздрав из Србије!“ хор ученика V-VIII  разреда 
Програм воде ученици 8/1 разреда 

Софија Фаркаш и Ђорђе M. Петровић 
Програм припремили и реализовали: 

наставница музичке културе Ива Ивовић  
учитељица Бојана Теофиловић 

наставница српског језика Слађана Вагић  
вероучитељ Душан Петровић  и  

школска библиотекарка Снежана Теофиловић 
PowerPoint  презентација: 

руководилац новинарске секције 
наставница српског језика Марија Старчевић и 

наставница ТиО Снежа Шкипина 
Руководиоци ликовне секције 

I-IV  разред Јелена Козлина и Мирјана Јашић 
V-VIII  разред наст.ликовне културе Марина Митрић 
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       Наша школа има ту част и привилегију да носи име једног од најзначајнијих личности наше 

историје. Светосавска химна, којом започињемо прославу, нас подсећа на значај завештања 

Светогa Саве и обавезе коју има свако од нас.  
 Да верно и предано идемо стопама Светог Саве, ове године су нас у том уверењу учврстила два 

признања које је добио директор наше школе Добрица Синђелић и то су награда Српске 

Православне Цркве и Светосавска награда   
 Директор школе Добрица Синђелић  поздравио је све присутне и пожелео срдачну 

добродошлицу и приступили смо резању славског колача са Оцем Димитријем, старешином 

Храма Светих апостола Петра и Павла у Врчину. 
 Као и претходних година, обележили смо  овај дан програмом који је посвећен Светом Сави. 

Наши мали глумци и хор водили  су нас кроз својеврсну  шетњу кроз векове,  уз колаж духовних 

композиција у извођењу хора наше школе.   
 Свети Сава је започео традицију подизања задужбина коју су касније неговали сви српски 

владари. Истовремено је зачетник још једне, можда још важније традиције, традиције љубави, 

толеранције и поштовања. Свети Сава је иза себе оставио  велико духовно завештање које сваки 

Србин са поносом у себи носи.   Његове речи,  поуке, изреке,  и данас се помињу и свако у њима 

може да се огледа. То је наше духовно наслеђе, наше духовно порекло.   
 Велика нам је част али и обавеза  да  наша школа носи тако значајно  име -  име једног од 

највећих личности српске историје,  име Светог Саве.  Трудимо се да будемо достојни  Савиног 

имена и дела, јер нас обавезује и даје нам подстрек да сваке године постижемо све боље резултате 

у наставним и ваннаставним активностима, али и  на такмичењима. Наша школа има изузетне 

ученике и овом приликом истичемо и похваљујемо све  који су  преданим радом, са својим 

наставницима,  постигли изузетне резултате на такмичењима током прошле  школске 2017/18. 

године. 
       Постигли смо изузетне резултате на такмичењима на свим нивоима и остварили изузетна 

постигнућа за нашу школу пласманимана општинском нивоу,на градским такмичењима и на  

двадржавна такмичења из историје и хемије.Ученици су имали пласмане на градска такмичења из: 

историје, математике, физике, биологије, енглеског језика, српског језика, у рецитовању, ... и  у  

шаху  
       За вишегодишњи рад у школи, награђенесуДанијела Апостоловић, Душица Костадиновић и 

Снежана Теофиловић, а за предан рад и афирмацију школе Илинка Маринковић и Вера Станојевић 
 Награде је уручио и добитницима честитао Добрица Синђелић, директор наше школе, а у име 

свих награђених захвалила се Илинка Маринковић, секретар школе 
 Наша школа је за ученике I– VIII разреда расписала наградни Светосавски ликовно - 
литерарни конкурс. Комисија за прегледање радова у саставу: учитељице Мирјана Јашић и Јелена 

Козлина, наст.ликовне културе Марина Митрић, вероучитељи Душан Петровић  и Томислав 

Ђокић, Снежана Теофиловић -  школски библиотекар и наставница српског језика Марија 

Старчевић донела је следећу одлуку:  
 
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 
Прво место у категорији ученика 1 - 4. разреда 
 Новак Соколов 4/4, Јулијана Перић 4/1, Лена Шавелић 2/2 и Ана Теофиловић 2/1 
Прво место у категорији ученика 5 - 8. разреда 
Милутин Митровић 5/3  и Огњен Гулан 5/1 
 

Похваљени: 
Андреј Лујић 4/4, Вукашин Савић 4/4, Андреа Кељач 2/2 и  Наталија Џелебџић 3/3 
 
ЛИКОВНИ КОНКУРС 
У категорији 5 - 8. разреда  прво место освојиле су ученице 5/2 разреда: Леонора Станковић, 

Тамара Теофиловић, Теодора Карапанџић и Кристина Стојадинчевић.  
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Ученици 1 - 4. разреда 
1.место:  Матеја Ољача 2/1 и Лена Шавелић 2/2 
2.место:  Александра Бурсаћ 2/2, Анушка Гајачки 2/1, Копривица Елена 2/1, Ана Теофиловић 2/1, 

Вујић Ленка 4/4 и  Станић Андријана 2/1 
3.место:  Јана Драча 4/4, Андреа Кељач 2/2 и  Анастасија Пешић 4/2 
Похваљени: Емилија Марковић 4/4, Ален Мујовић 4/4, Андреј Лујић 4/4, Милица Ивовић 4/4, 

Николина Дејановић 4/4, Катарина Митрић 2/2, Дуња Аврамовић 2/2, Лена Војиновић 2/1, Тара 

Андрић 2/1, Андрија Апостоловић 2/1, Луна Вадувесковић 2/1 и Вукашин Савић 4/4. 
        Првопласираним ученицима награде су уручене на Светосавској свечаности. 
         Сви награђени ликовни и литерарни радови пласирали су се на међународни конкурс Друштва 

„Свети Сава“ и објављени су у овогодишњем, једанаестом броју школског часописа „Ђачки 

хоризонти“. За изузетно залагање у оквиру  новинарске секције награђени су Андрија Вађић 5.1 

Милош Милошевић 5.1, Лена Крантић 5.1 и  Богдан Петровић 5.3  
         За изузетна залагања у ликовној секцији и уређењу ентеријера школе награду је добио Алекса 

Апостоловић ученик 8/1 разреда 
За изузетно ангажовање у школским приредбама и манифестацијама награђени су ученици 8/3 

разреда Маша Вукас, Вељко Јеремић и Михаило Старчевић 
          На изложбеним паноима у холовима школе налазила се изложба  ликовних радова наших 

ученика инспирисаних ликом и делом Светог Саве, а објавили смо и  11 број школског часописа 

„Ђачки хоризонти“. Позвали смо све присутне да погледају изложбу ликовних  радова наших 

ученика који се налазе на изложбеним паноима у холовима школе и захвалили смо свим 

присутнима на  указаном поверењу,  издвојеном времену  и  искреној   подршци.  
           У припреми и реализацији многобројних активности и манифестација посвећених Светом 

Сави учествује првенствено директор школе Добрица Синђелић, цео колектив, сви наставници 

школе,  наставници српског језика и ликовне културе, разредне наставе, наставница музичког 

васпитања Ива Ивовић и руководилац драмског дела програма наставница српског језика Слађана 

Д. Вагић. Координатор свих активности је школска библиотекарка Снежана Теофиловић.  
           Још једном истичемо значај данашње свечаности заслуженом Светосавском наградом коју 

је директору наше школе Добрици Синђелићу, уручио Младен Шарчевић, министар просвете у 

Влади Републике Србије. 

   

   
 

Текст Снежана Теофиловић 
фотографије Јелена Вукчевић 
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10.1.8. Савини дани 

„Савини дани 2019.“ реализовани су у ОШ „Свети Сава“ Врчин у периоду од 17. до 

20. маја 2019. године. 
Петак, 17.05.2019. – одржана је приредба у којој су учествовали ученици наше школе 

који су чланови: КУД-а „Стеван Штрбац“ Врчин, балетске школе „АБ-денс“ и плесне школе 

„Врачар“. Водитељи програма били су ученици 1/2 одељења: Сара Јанковић, Лана 

Гвозденовић и Урош Ивковић. На почетку програма присутне је поздравио директор школе, 

Добрица Синђелић и свечано отворио „Савине дане 2019.“ Приредба је садржала фолклорни 

део: „Игре из Топлице“, „Игре из околине Лесковца“,  „Влашке игре из околине Зајечара“, 

балетски део: „Шпањолке“, и „Nothingtosay“, и плесни део: „Салса“. 
Након завршеног програма посећена је изложба ликовних радова ученика 1. до 8. 

разреда. Такође, организован је базар на ком су ученици излагали своје рукотворине. 

Приредба и базар били су изузетно посећени од стране родитеља. 
Програм припремили: проф. разредне наставе Радица Костадиновић и проф. разредне  

наставе Милена Јанковић. Сарадници: руководиоци фолклорног ансамбла: Радосав 

Стојановић, Радојица Кузмановић, Дејан Милисављевић Звечанац; балетски кореограф 

Ивана Лазић; руководилац школе латиноамеричког плеса Гордана Гордић. 
Субота, 18.05.2109. – у оквиру манифестације „Савини дани“ и у знак сећања на 

учитељицу Јасмину Крантић, наша школа расписала је међународни ликовно-литерарни 

конкурс „Нисмо више тако мали“ за ученике од првог до четвртог разреда, и конкурс 

„Растем, не ометај“ за ученике од петог до осмог разреда. На свечаној приредби додељене су 

награде ученицима који су постигли најбоље резултате. Награде је уручио песник Мирослав 

Кокошар, који је говорио своје стихове о Светом Сави. 
Свечана приредба отворена је Химном школе и композицијом „Небо је тако ведро“, 

након чега је директор школе Добрица Синђелић пожелео добродошлицу присутнима и 

одржао говор о Савином значају за српски род. Публика је у наставку програма уживала у 

одломку из „Евгенија Оњегина“ А. С. Пушкина. Стихове је казивала ученица осмог разреда 

Маша Вукас у музичкој пратњи професорке музичке културе Иве Ивовић. Сценски наступ 

пропраћен је и балетском тачком ученице Наталије Ивковић. У наставку програма хор наше 

школе извео је нумере „Хајде, Јано“ и „Јовано, Јованке“, после којих су додељене награде 

учесницима конкурса. За изузетно залагање и постигнућа похваљена је и професорка српског 

језика и књижевности из Основне школе „Васа Чарапић“, Бели Поток, Снежана Стојановић, 

чији су ученици освојили највише награда. 
Песму посвећену учитељици Јаци рецитовала је ученица Ива Милићевић. Прочитан је 

и текст који су ученици написали о својој учитељици. 
Свечана приредба завршена је композицијом „Београде, мој бели лабуде“ и 

представом „Сумњиво лице“ Б. Нушића коју су ученици драмске секције премијерно извели. 
Награде на ликовном конкурсуу категорији од првог до четвртог разреда 

освојили су: 
1.место – Јована Јерковић 4/2, ОШ „Свети Сава“, Врчин 
2.место – Лука Тијанић 4/2, ОШ „Свети Сава“, Врчин 
3.место – Стефан Видић 3/1, ОШ „Војвода Путник“, Рипањ 
Награде на ликовном конкурсу у категорији од петог до осмог разреда освојили су: 
1.место - Биљана Стевановић 6/2, ОШ „Свети Сава“, Врчин 
2.место – Марина Маринковић 6/1, ОШ „Свети Сава“, Врчин 
3.место – Леонора Станковић 5/2, ОШ „Свети Сава“, Врчин и Тамара Теофиловић 5/2, 

ОШ „Свети Сава“, Врчин 
Награде на литерарном конкурсуу категорији од првог до четвртог разреда 

освојили су: 
1.место – Андреа Андрејевић 4/1, ОШ „Свети Сава“, Врчин и Лука Тијанић 4/2, ОШ 

„Свети Сава“, Врчин 
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2.место – Андреа Кељач 2/2, ОШ „Свети Сава“, Врчин; Катарина Новаковић 4/2, ОШ 

„Свети Сава“, Врчин; Стефан Вагић 4/3, ОШ „Свети Сава“, Врчин и Кристина Ковачевић, 

ученица првог разреда, ОШ „Мајка Југовић“, Земун 
3.место – Теодор Лазаревић 4/2, ОШ „Свети Сава“, Врчин и Петар Вагић 1/1, ОШ 

„Свети Сава“, Врчин 
Похваљени су следећи ученици: 
Димитрије Спасов 1/1, ОШ „Свети Сава“, Врчин 
Анђелија Бајић 4/3, ОШ „Свети Сава“, Врчин 
Александар Јовановић 4/2, ОШ „Свети Сава“, Врчин 
Ана Теофиловић 2/1, ОШ „Свети Сава“, Врчин 
Христина Младеновић 2/1, ОШ „Свети Сава“, Врчин 
Награде на литерарном конкурсу у категорији од петог до осмог разреда за 

најбоље написане песме освојили су: 
1.место – Ена Шеховић, ученица седмог разреда Основне школе „Светозар 

Марковић“, Бродарево 
2.место – Нина Живковић 5/2, ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток и Лана Вељковић 5/3, 

ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток 
3.место – Ена Парчетић, ученица седмог разреда, ОШ „Аврам Мразовић“, Сомбор; 

Тара Теодоровић 6/2, ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток и Марко Врбашки 7/3, ОШ „Аврам 

Мразовић“, Сомбор 
Награде за најбоља прозна остварења на литерарном конкурсу у категорији од петог 

до осмог разреда освојили су: 
1.место – Сара Вићентијевић 8/3, ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток и Вељко 

Миљковић 8/3, ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток 
2.место – Андреа Петрус 8/2, ОШ „Сава Шумановић“, Ердевик; Љубомир Живковић 

8/3, ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток и Александар Хренка, ученик осмог разреда, ОШ „Сава 

Шумановић“, Ердевик 
3.место – Лазар Томовић 6/2, ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток; Катарина Вуксић 8/3, 

ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток и Марија Балчакович 8/3, ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток 
Похваљени су следећи ученици:Јована Ђорђевић 5/1, ОШ „Свети Сава“, Врчин 
Ђорђе Јанковић 8/3, ОШ „Васа Чарапић“, Бели Поток 
У реализацији програма учествовали су: Ива Ивовић, професор музичке културе, 

Слађана Вагић, професор српског језика и књижевности, Драгана Гајић, професор разредне 

наставе, Милена Јанковић, професор разредне наставе, хор Основне школе „Свети Сава“, 

чланови драмске секције од петог до осмог разреда. 
Такође, 18.05.2019. године, у оквиру пројекта ,,Подршка ЕУ Србији у управљању 

миграцијама МАДАД 2“ коју пружамо деци мигрантима у прихватном центру у Крњачи, 

група деце од 7 до 15 година посетила је нашу школу и заједно са ученицима наше школе 

реализована је ревија спорта – полигон спретности. Формиране су четири мешовите екипе по 

осам чланова. Након давања упутства ученицима о начину савладавања препрека на 

полигону и обављених свих потребних техничких припрема ученици су почели своје 

дружење. Формирањем мешовитих екипа коју су чинили ученици наше школе и деца из 

прихватног центра желели смо да наставимо да превазилазимо културолошке разлике и 

прихватимо искуства других култура. Схватају значај различитости и развијају виши степен 

толеранције. 
Након спортских игара и предаха (пауза предвиђена за послужење) деца из 

прихватног центра и наши ученици присуствовали су приредби коју су чланови драмске 

групе наше школе припремили поводом манифестација које реализујемо у оквиру прославе 

Дана школе. 
Као и сваки и овај пут безбедност ученика била је приоритет приликом организације 

сусрета. За пријатан боравак деце миграната биле су задужене: професорке разредне наставе 
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Љиљана Кнежевић и Мирјана Јашић, проф. историје Данијела Апостоловић, проф. физике 

Златана Ђорђевић и проф. математике Сања Соколов. 
Недеља, 19.05.2019. – прослава Дана школе. Савине мошти из Трнова у Србију у 

манастир Милешеву  пренео је његов братанац, краљ Владислав. Пренос моштију Светог 

Саве  један је од празника Српске Православне Цркве, и један од празника посвећен Светом 

Сави. Српска Православна Црква овај празник слави 19. маја, тако да и ми тада свечано 

обележавамо Дан школе. 
Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, уметности, спорта. Мото 

наше школе је реч, дело, љубав. Ове године обележавамо 192 године постојања школства у 

Врчину. Трудимо се да будемо достојни  Савиног имена и дела,  и да сваке године у свему 

будемо бољи него претходне године. Велика нам је част, али, и још већа обавеза  да  наша 

школа носи најзначајније  име српске просвете -  име Светог Саве. 
Приредбу су свечано отворили хор наше школе и хор ученика 3/2 одељења. Извели су 

Химну школе и нумеру „Небо је тако ведро“. У наставку програма приказан је филм о нашој 

школи. Присутнима се затим обратио директор школе, Добрица Синђелић, упутио речи 

добродошлице свим присутнима – ученицима, наставницима, представницима локалне 

самоуправе, Школског одбора, Савета родитеља, државних установа и компанија, и 

приватних компанија, драгим гостима – ученицима и наставницима из ОШ „Свети Сава“ из 

Зворника, Република Српска, и делегацији из ОШ „Тоне Чуфар“, из Марибора, Словенија. 
Ове године посебно  захваљујемо: госпођи  Живадинки Аврамовић, председници  Градске 

општине Гроцка. Госпоћи Шпели Дрственшек, директорки Основне школе „Тоне Чуфар“ из 

Марибора, Словенија. Господину Радомиру Петровићу, директору Основне школе „Свети 

Сава“  из Зворника, Република Српска. Компанији „Еко Гроцка“. Господину Драгану 

Филимоновићу, директору компаније „Еко Степ Пелет“. Овом приликом директор школе 

изразио је захвалност и секретару школе Илинки Маринковић и учитељици Вери Крантић, 

колегиицама које одлазе у пензију. 
У наставку програма приказан је драмски комад „Сазнај знање“ у извођењу чланова 

драмске радионице наше школе. Свечана прослава је завршена нумерама „Живот у равници“ 

и „Београде, мој бели лабуде“ у извођењу хора ОШ „Свети Сава“ Врчин. 
Програм прирпемиле: проф. музичке културе Ива Ивовић и проф. разредне наставе 

Бојана Теофиловић. Сарадници: глумица Тијана Јанковић, библиотекарка Анђела Кордић. 
Понедељак 20.05.2019. – одржан је Спортски дан у оквиру „Савиних дана 2019.“. 

Ученице четвртог разреда наше школе и ученице ОШ ,,Свети Сава“ из Зворника, Република 

Српска, такмичиле су се у игри „Између две ватре“, док су се дечаци шестог и седмог 

разреда такмичили у малом фудбалу. Пошто су турнири били пријатељског карактера, 

победници су били сви. Екипе су биле мешовите. Сви ученици су показивали велику жељу за 

игром, изузетно су се међусобно бодрили и навијали. Након спортских активности, педагог 

школе је за ученике обе школе одржала едукативну радионицу  „Пријатељство нас спаја“. 
У реализацији учествовали: наставници Одељењског већа 4. разреда, проф. физичког 

васпитања Александра Бојанић, проф. разреде наставе Милан Сантрач и педагог Ана 

Матејић. 
Ученици, директор и наставници из ОШ „Свети Сава“ Зворник, Република Српска, 

били су наши гости 19. и 20.05.2019. године. Узели су учешће и у реализацији прославе 

„Савиних дана“ у нашој школи. Не постоји посебан предмет којим се јача патриотизам и 

оваква дружења су најбољи начин да се упознамо, зближимо и ојачамо везе са Србима из 

Зворника. Сарадња школа започета је потписивањем Протокола о сарадњи 2016. године а 

прерасла је у искрено пријатељство између наставника и ученика двеју школа. 
Делегација из ОШ „Тоне Чуфар“ из Марибора, Словенија, била је у посети нашој 

школи у периоду од 18. до 20.05.2019. У наредном периоду настављамо сарадњу са обе 

школе у складу са раније потписаним Протоколима о међународној сарадњи. 
                                                                                         Тим за реализацију „Савиних дана 2019.“  

на челу са директором школе, Добрицом Синђелићем 
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10.1.9. Наступ чланова драмске радионице 

Чланови драмске радионице ОШ „Свети Сава“ из Врчина наступали су 11.03.2019. 

године у позоришту „Пан Театар“ у Београду. Изведенe су најновије представе у припреми 

радионице – „О чему девојке причају“ и „Новогодишња магија“. Од ове школске године 

радионица има већину нових полазника јер су наши дугогодишњи полазници постали 

средњошколци. Новим члановима радионице посебно се допало што су наступали на сцени 

позоришта. На крају наступа члановима радионице су уручене дипломе „Пан Театра“ за 

учешће у представама.  Сарадња са „Пан Театром“ траје више од једне деценије, а наступ 

наших ученика на сцени тог позоришта је подстрек и шанса више у освајњу уметничког 

света. 

10.1.10. Васкршње свечаности 

У оквиру Васкршњих свечаности организоване су радионице на тему Васкрса.Панои 

у 
холу школе,  ходници и учионице за време васкршњих празника су били украшени 

васкршњим мотивима, цртежима и прелепо обојеним јајима. 
          У оквиру организације „ Пријатељи деце“ Гроцка и ликовне секције организован  је  

васкршњи ликовни конкурс у осликавању јаја и васкршњих цртежа.Многа осликана јаја и 

цртежи  су задивили  чланове жирија, па су изабрана за даље градско такмичење.  
Одржан је Општински ликовни конкурс “ Васкршње радости“ Пријатељи деце Гроцка, 

а учесници градског ликовног конкурса “ Васкршње радости“награђени су на нивоу 

општине.       

10.1.11. Дани подавалских села 

Ученици наше школе, полазници драмске радионице, учествовали су 25.05.2019. године с 

представом „Сазнај знање“ на манифестацији „Дани подавалских села“ коју организују 

Авала инфо, ЈП „Србијашуме“ и хотел „Авала“. Наступ је одржан на тераси хотела „Авала“. 

На манифестацији су се представила домаћинства, школе, уметници и културно-уметничка 

друштва из села која окружују Авалу. 

10.1.12. Хуманитарно вече „Играмо за њихов осмех“ 

Хуманитарно вече је одржано 4. јуна 2019. године, у 18 часова у свечаној сали 

нашешколе. Сав прикупљен новац у оквиру хуманитарне организације је дониран породици 

Крантић из Врчина чија је кућа изгорела у пожару. 
Програм: 
– „Плава гробница“ Милутина Бојића у извођењу Светозара Митровића, ученика 7/3 

одељења (друго место на општинском такмичењу у рецитовању) 
– „Татјанино писмо Оњегину“, одломак из романа у стиху „Евгеније Оњегин“ 

Александра Сергејевича Пушкина (стихове говори Маша Вукас 8/3, балетска тачка – 
Наталија Ивковић 8/3, клавирска пратња – проф. музичке културе Ива Ивовић) 

– „Сумњиво лице“, одломци из истоимене драме Бранислава Нушића (у представи 

играју чланови драмске секције) 
У реализацији програма су учествовали директор школе Добрица Синђелић, проф. 

музичке културе Ива Ивовић, проф. српског језика и књижевности Слађана Вагић, чланови 

драмске секције 
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10.1.13. „Крени коло“ 

Већ традиционално, и ове школске године, Међународни фестивал фолклора „Крени 

коло“ одржан је 04, 05. и 06. јула 2019.год. у дворишту наше школе, а изложбени етно 

експонати гостију и учесника из иностранства били су постављени у просторијама школе. На 

манифестацији су учествовали и ученици наше школе, полазници КУД-а „Стеван Штрбац“ 

из Врчина. Директору школе, Добрици Синђелићу, председница општине, Живадинка 

Аврамовић, уручила је Захвалницу за учешће и укљученост школе у организацију и 

реализацију Фестивала 
 

 

10.1.14. Матурско вече у школи 

Матурско вече ученици су прославили у петак 21. јуна 2019.године. Већ 

традиционално, матуранти су продефиловали центром насеља,  а затим су овековечили овај 

тренутак заједничком генерацијском фотографијом.  
 

 
 

Већ другу годину за редом прослава матурске вечери за ученике осмог разреда 

одржава се у просторијама наше школе. И ове године ученици су имали прилику да, у 

организацији школе и професионалне агенције, прославе крај осмогодишњег школовања и 

уживају у одлично осмишљеном дружењу. Окупљање 67-68 ученика у 8 часова у дворишту 

школе било је пропраћено музиком и обраћањем представника Ученичког парламента као и 

директора школе које је делом представљало осврт на време проведено у школи, а делом 

указивало на оно што ученике очекује у даљем животу и раду. После краће шетње центром 
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Врчина ученици су ушли у фискултурну салу школе где је прво обављено сликање и када су 

родитељи имали могућност да стекну увид у амбијент и начин организације прославе. 

Свечаност је настављена у помало измењеном и декорисаном амбијенту сале, уз вечеру, 

професионално послужење и музику.  У току вечери ученици представници одељења су се, 

изузетно лепим и примереним говорима, обратили својим учитељима, наставницима и 

директору школе осврћући се на време проведено заједно и захваљујући им на стеченим 

знањима,помоћи и разумевању. Остатак вечери ученици и сви присутни провели су у 

прелепој атмосфери игре и песме која је трајала до 3 сата после поноћи. 

10.1.15. Свечана додела  диплома, похвалница и сведочанстава 

ученицима осмог разреда 

Мала матура је увек несвакидашња прилика – кулминација година упорног и тешког 

рада, остварење циљева и признавање остварених успеха.28. јуна 2019. године ученици 

осмог разреда генерације рођене 2004. и 2005. године свечаном доделом диплома, 

похвалница и сведочанстава завршили су своје осмогодишње школовање.  
Све присутне ученике и родитеље, пригодним говором  поздравио је директор школе 

Добрица Синђелић,  а у свечаном програму наступили су хор наше школе, под руководством 

наставнице музичке културе Иве Ивовић и чланови драмско рецитаторске секције Биљана 

Стевановић, ученица 6/2 разреда и Вељко Јеремић, ученик 8/3 разреда, под менторством 

наставнице српског језика Слађане Вагић.  
Као и сваке године и ове године посебно смо поносни на ученике који су током свог 

школовања имали одличан успех и постигли запажене резултате. Награде и похвалнице 

уручили  су директор школе Добрица Синђелић, дародавац Јелена Вулета и одељењске 

старешине Марина Митрић 8/1, Марија Старчевић 8/2  и  Јелена Вукчевић 8/3.  
Кроз програм нас је водила Биљана Стевановић, ученица 6/2 разреда, а матуранте смо 

испратили следећим речима: „Драги матуранти, током школовања успели сте да превазиђете 

све препреке, да се својим стрховима супротставите одлучно, и створите нераскидива 

пријатељства. Желимо вам безрезервну срећу и живот испуњен љубављу. Била је част и 

привилегија гледати ваш напредак и успех! Нека године пред вама буду испуњене 

разумевањем, толеранцијом, објективношћу и спремношћу на ризик. Увек представљајте 

пример марљивог рада и поштења!  Нека ваши успеси буду несразмерно већи у односу на 

грешке, а и њих ће бити,  јер човек који не прави грешке, обично и не ради ништа.  
Усудите се, то је  цена успеха!“ 
 

 
 

Организација манифестације,текст и фотографије  
Снежана Теофиловић, школска библиотекарка 



 

130 
 

10.1.16. Извештај о сајту школе 

Сајт школе успешно постоји од 2008. године. Од дана оснивања до данас на њему су 

објављиване активности наставника и ученика, репортаже, ставови, научни текстови, 

фотографије и др. На овај начин све активности и пројекти представљени су на адекватан 

начин родитељима, деци и другим посетиоцима сајта. Наш рад постао је транспарентан и 

доступан свима на савремен и прихватљив начин. 
Ослушкивани су ставови и мишљења других када је наш рад у питању. Можемо 

закључити да је овај волонтерски пројекат успешно заживео у нашој школи на радост и 

корист многих. 
Администратор и уредник сајта школе:  
Јелена Швабић, професор математике 
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11. УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 

2019/20. ГОДИНУ 

Упис првака у ОШ „Свети Сава“ у Врчину одвијао се по плану. Провера њихових 

способности (тестом ТIP-1) од стране психолога трајала је све до краја јуна месеца. Кроз њу 

је прошло 68-ородеце, а једно дете је тестирано у другој школи (уписано 30девојчица 

и39дечака).За превремени упис је пријављено једно дете, које је задовољило критеријуме за 

упис. Истуреном одељењу у Доњој Мали припада 17ученика (9 дечака и 8девојчица).   
Просечно постигнуће целе генерације првака је 98,95 што представља просечан успех 

на тесту.  
У нашој средини је из године у годину јако велики број деце са логопедским 

проблемима. Такав је случај и са овом генерацијом деце. Њих чак двадесет осмороима неки 

од  говорних поремећаја, а међу њима је и оних са изразитијим сметњама. Леворуких је 

двоје, а њих четворо равноправно користе и десну и леву руку. Двоје деце има проблема са 

видом (слабовидост и страбизам, а код двоје се сумња на проблем, али је потребна још нека 

провера.. Изразитије здравствене проблеме има седморо деце (проблеми са астмом, 

алергијама,крајницима). Двоје деце ће одмах почети да раде по у инклузивном програму. 
Једном од њих је додељено право на педагошког асистента (упитању једечак са аутистичним 

сметњама), а као школа ћемо настојати да и ученица са церебралном парализом оствари исто 

право.У мањем обиму имамо и појаву неуротичних црта код деце. Сумња се на 

хиперактивност код неколико ученика. У овој генерацији имамоседморо деце чији су 

родитељи разведени, или живе у ванбрачној заједници.  
Већина породица је добро стамбено ситуирано. Образовни статус родитеља није 

висок: једном детету родитељи немају завршену основну школу, само основну школу има 

четворо очева и две мајке. Вишу и високу школску спрему има 10 очева и 24 мајке. Остали 

родитељи су завршили трећи и четврти степен средње школе.Уписано је троје деце ромске 

националности.  
Велики број првака, преко три четвртине има браћу и сестре.  
Око 56%  првака препознаје слова, чита сричући или слово по слово око 25%, док их 

око 12% ишчитава и течно чита, а око 7% не препознаје слова.  
Што се тиче инклузивног рада поред двоје ученика који ће одмах бити укључени,  

имамо у централној школи још четириученика, а у истуреном одељењу Доња Мала још два 

ученика чији рад треба испратити и евентуално одлучити о потреби укључивања у 

инклузивнирад.  
На основу наведених података се види да ће учитељи наредне школске године као и 

раније имати велики и озбиљан посао, који ће, верујемо, обавити као и увек одговорно и 

професионално. 

 
Терзић Мирјана, психолог 
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12. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ ШКОЛЕ И ДРУШТВЕНЕ 

СРЕДИНЕ 

Сарадња школе и друштвене средине је најзначајнији фактор успешног рада школе. 

Због тога је школа уложила значајан напор за чвршћу сарадњу са што већим бројем субјеката 

друштвене заједнице.  
Протекле школске године остварена је веома богата сарадња са локалном заједницом, 

Центром за социјални рад општине Гроцка, Спортско рекреативним центаром „Пионирски 

град“, Центром за културу Гроцка, Црвеним крстом Гроцка, фирмом „Еко Гроцка“, Авала 

инфо, ЈП Србија шуме и хотелом Авала, Градском управом града Београда- Секретеријат за 

послове комуналне полиције, робном кућом „Икеа“, Министарством здравља, 

Министарством омладине и спорта и Министарством просвете, Градском општином Гроцка, 

ЛП „Паркинг сервисом“, Удружењем „Млади математичар“, полицијским инспектор за 

малолетничку деликвенцију, Клубом младих математичара „Архимедес“, позориштем „Пан 

Театар“, песником Мирославом Кокошаром, Основном музичком школом „Невена 

Поповић“, Градском управом града Београда – Секретаријат за саобраћај, Домом здравља 

Гроцка, Феријалним савезом Вождовца, Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја, Пријатељима деце општине Гроцка, Кинеском амбасадом, Географским факултетом 
и Еколошком организацијом Avala Green Life, Плесним центром Врачар…Посебно можемо 

да се похвалимо оствареном међународном сарадњом саОШ „Тоне Чуфар“ из Марибора    и 

ОШ „Свети Сава“ из Зворника у Републици Српској.  
Сарадња је остварена кроз разноврсне активности као што су радионице, такмичења, 

посете, преавања, песнички сусрети, приредбе, спортске сусрете, пројекте…од којих су 
многевећ приказане кроз претходна поглавља Извештаја. Оне о којима није било говора 

настојаћемо да представимо, јер их сматрамо веома важним. 
- У реализацији појединих питања васпитно-образовног рада школа је користила 

различите могућности ангажовања родитеља.Редовно су одржавани родитељски састанци, а 

по  потреби и састанци група родитеља (чија су деца испољавала проблеме у понашању и 

учењу), као и индивидуални разговори са великим бројем родитеља, мада постоји и један 

мањи број родитеља који уопште не показују интересовање за школу и школски успех своје 

деце. То су по правилу родитељи чија деца постижу слабији успех. Наша школа је увек 

отворена за сарадњу са родитељима. Планирамо отворене дане и могућност да родитељи 

присуствују настави. Цео тим наставника, заједно са директором школе Добрицом 

Синђелићем, негује сарадњу са родитељима и кроз различите видове подиже ниво квалитета 

те сарадње. 
- Одржан је и заједнички родитељски састанак за ученике од првог до четвртог 

разреда. Директор школе Добрица Синђелић је говорио о актуелним унапређењима 

наставног и ванаставног процеса у школи, а кроз различите теме  подршке родитељима и 

ученицима представили су се школски психолог Мирјана Терзић, школски педагог Ана 

Матејић, школски  логопед  Драгана Младеновић и школски библиотекар Снежана 

Теофиловић. Састанку су присуствовале и све одељењске старешине као и учитељи који 

раде у продуженом боравку.  
Успешна сарадњаса Дечијом установом  Лане је остварена нарочито у време уписа 

првака у школу, у виду размене мишљења психолога са васпитачима о будућим 

полазницима. 
- Успешно је остварена и сарадња са Домом здравља у Врчину, поготово где је у 

питању слаба исхрана и лошији хигијенски услови живота деце, а 3. децембра 2018.године у 

свечаној сали наше школе остварена је и сарадња са Домом здравља „Гроцка“ кроз 

предавањепатронажне сестре Јасминке Петровић, за ученике седмог и осмог разреда.Она је 

упознала ученике са основним ризичним облицима понашања, са врстама дрога и реакцијама 
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на њих,  како препознати зависника и како рећи НЕ!На крају су  ученици  имали два 

глумачка задатка у којима су представили управо све што су научили на предавању. 
И ове године као и претходних реализовали смодружење са васпитачима, децом и 

родитељима предшколске установе. Директор школе Добрица Синђелић, поздравио је 

присутне родитеље, захвалио се на бројном одзиву, указујући управо на битност сарадње  

родитеља и школе. Представиле су се и учитељице будућих првака Гордана Апостоловић, 
Драгана Гајиш и Драган Кузмановић, а како би прво тестирање  прошло што растерећеније 

школски психолог Мирјана Терзић и педагог Ана Матејић посаветовале су родитеље како да 

ослободе и себе и своју децу страха од првог тестирања и како да их што боље припреме за 

полазак у школу. Стручна служба ПУ „Лане“ одржала је  предавање у коме су повезали рад и 

постигнућа деце у предшколском узрасту, са вештинама и знањима потребним за почетак 

једног новог периода у животу.  
Састанку су присуствовали и вероучитељ Душан Петровић, наставнице енглеског 

језика Милена Петровић и Драгана Ристић и школска библиотекарка Снежана Теофиловић, 

aпо завршетку формалног дела састанка, директор школе Добрица Синђелић повео је све 

родитеље у обилазак учионица, кабинета и осталих школских просторија 
Будући прваци су посетили школу са својим васпитачима, а наши ученици и учитељи 

су их дочекали и упознали их са школом и њеним радом.   
Успешна сарадњаса Дечијом установом  Лане је остварена нарочито у време уписа 

првака у школу, у виду размене мишљења психолога са васпитачима о будућим 

полазницима. 
Дружење ученика наше школе са другарима из предшколске установе „Лане“ 

остварено је и заједничким учешћем у „Дарангулијади“02.11.2018. године у свечаној сали 

школе.Дрангулије, дечје играчке – купљене и  оне које су њихове умешне руке направиле, 

друштвене игре, и све оно што буди дечју машту и обогаћује њихов свет, било је повод да 

наша школа за своје ученике од 1. до 4. разреда организује Дрангулијаду.Ученици су могли 

да се играју и размењују играчке, осете радост давања и примања поклона. Дечја срећа била 

је неизмерна. Догаћај су употпунили мали другари из предшколске установе „Лане“. Са 

ученицима су све време били директор школе, Добрица Синђелић, учитељи и учитељице, 

који су са ученицима делили радост игре и слушали приче о посебности сваке њима драге 

играчке 
- И протекле школске године, као и претходних година, остварена је сарадња са 

Центром за социјални рад општине Гроцка поводом ученика са проблемима у понашању.  
- Школска деца су укључена у рад фудбалског и рукометног клуба, као и у фолклорно 

друштво Стеван Штрбац и музичку школу.  
- Сарадња са Плесним центром  „Врачар“ из Београда има своју дугогодишњу 

традицију и остварене резултате на многим такмичењима. У понедељак, 10.09.2018. године, 

у свечаној сали наше школе одржана је промоција плеса за ученике од 1. до 8. разреда. 

Бављење плесом пружа могућност ученицима да побољшају своју координацију, кондицију, 

креативност, самопоуздање. 
-Организоване су акције чишћења школе и околине.  
-Приликом реализације реалних сусрета у оквиру пројекта „Професионална 

оријентација у Србији“ и протекле школске године је остваренасарадња са радним 

организацијама на локалу, а приликом реализације Сајма образовања и са свим школама са 

општине Гроцка, Општином Гроцка, Канцеларијом за младе и средњим школама са подручја 

Београда.  
- Сарадњу са локалном заједницом смо и ове године остварили кроз спровођење 

хуманитарних акција путем прикупљања хуманитарних прилога у оквиру школе, 

прикупљања новчаних средстава у оквиру Црвеног крста, и спровожења акције Чеп за 

хендикеп.  
- У сарадњи наше школе и комуналне полиције за ученике је 21.05.2019. године у 

свечаној сали наше школе одржано предавање. Градска управа града Београда, Секретаријат 
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за послове комуналне полиције, реализовали су предавање за ученике и тако им представили 

комплетан рад комуналне полиције (опрема комуналних полицајаца, надлежност, реаговање 

у различитим ситуацијама, итд.). Оваква предавања наша школа у сарадњи са полицијом већ 

дуго практикује ради развијања исправних грађанских ставова код ученика. 
-Из сарадње са полицијом потекло је и предавање полицијског инспектора за 

малолетничку деликвенцију о вршњачком насиљу, малолетничкој деликвенцији и насиљу на 

интернету. Предавање је одржано 26.марта у свечаној сали наше школе, а присуствовали су 

му ученици седмог и осмог разреда. Циљ предавања је био да код деце подигне свест о 

опасностима у којима се могу наћи, али и да укаже на значај одговорности према себи и 

особама из најближег окружења, вршњацима и другарима. Полицијски инспектор за 

малолетничку деликвенцију, поткрепљујући излагање примерима из праксе, упознао је 

ученике са проблемима и замкама са којима се њихови вршњаци сусрећу, као и са 

одговорностима и последицама које прате одређена понашања на занимљив, приступачан и 

духовит начин,. Предавање је завршено живом дискусијом у којој су ученици узели активно 

учешће. Ово је још једна у низу активности у ОШ „Свети Сава“ која доприноси заједничком 

циљу родитеља, наставника, ученика и локалне заједнице – безбедности наше деце и 

превенцији насиља. 
- Школа редовно остварује и сарадњу са песницима. У нашој школи се негује 

читалачка писменост ученика, развија љубав према књизи и навикавамо ученике на правилан 
однос према књижевној уметности. У том циљу, школа је 08.03.2019.год. организовала у 

свечаној сали дружење наших ученика с песником. Присутне је поздравио директор школе, 

Добрица Синђелић, а затим је песник Мирослав Кокошар ученицима рецитовао своју 

поезију, дужио се с њима и одговарао на маштовита дечја питања у вези са поезијом, 

креативношћу и стваралаштвом. 
- У сарадњи са општином Гроцка и ЈП „Паркинг сервис“спроведена је акција „Ђаци 

вас моле успорите поред школе!“. чији је циљ да се ученици едукују о правилима у 

саобраћају, како да безбедно пређу пут од куће до школе. Предавања су одржана за ученике 

1.разреда. Ученике је поздравио и директор школе, Добрица Синђелић, а свим ученицима су 

на крају предавања прслуке поделили заменица председника општине, Живадинка 

Аврамовић и члан Општинског већа, Живадин Митрић 
- Захваљујући одличној сарадњи коју наша школа има са родитељима наших ученика, 

успешно смо и ове године реализовали „Међуодељењску размену уџбеника". Уз обавезно 

присуство једног од родитеља или пунолетног члана породице, ученици  су имали могућност 

међусобне размене или продаје уџбеника у суботу 29. јуна 2019. године од 10:00 до 11:00 
часова у школском дворишту. Координатори ове активности биле су наставница историје 

Данијела Апостоловић и школска библиотекарка Снежана Теофиловић. Дугујемо ахвалност 

ученицима који су своје уџбенике поклонили својим млађим другарима. 
Током децембра 2018.год. у свим одељењима разредне наставе одржане су 

новогодишње радионице које су такође прилика да се родитељи, ученици и учитељи друже, 

креативно проводе време и учвршћују своје везе – сарадњу, поверење, разумевање. На 

радионицама су настали новогодишњи украси и сувенири који ће бити представљени на 

Новогодишњем базару у нашој школи. 
- У сарадњи са Центром за културу Гроцка од 10.маја  до 7. јуна 2019.год. ликовна 

радионица„Жрново и Авала“ је окупила бројне ученике од првог до четвртог разреда. 

Сваког четвртка и петка се рађала нова уметничка чаролија у ликовном кабинету. 
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 Радионицу је водила Невена Марковић, мастер примењени уметник, графичар, а 

координатори у школи биле су учитељице Мирјана Јашић и Јелена Козлина. 
Најмлађи полазници  су имали  прилику  да кроз креативан рад упознају историју и 

културу наше општине, као и знаменитости и богатства којима обилује.Теме које су 

обрађиване биле  су различите. Тема којом је започела радионица била је пејзаж Врчина, 

њиховог родног места   занимљивог по разиграном, валовитом рељефу и погледу на Авалу: 

место некадашњег средњовековног града Жрнова, данас са торњем као првим симболом 

наше модерне престонице.  
У школи 29. 9. 2018. и 30. 9.2018. реализована је ликовна радионица ,,Лицидерска 

срца” у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Пријатељима 
деце општине Гроцка. У раду  је учествовало двадесет четворо ученика од првог до осмог 

разреда.Циљ радионице је био да се деца упознају са старим занатом израде лицидерских 

срца,традиционалним начинима пласирања занатских производа-вашари и панађури,да 

креативно проведу слободно време кроз стваралачки рад и дружење. Радови су изложени у 

Завичајном музеју наше школе где су употпунили иложене експонате из прошлости нашег 

краја.Изложба је била отворена за родитеље и госте. 
МОСТ РАЗУМЕВАЊА- МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ“ 
Поводом обележавања 1. октобра – Међународног дана старијих особа, Повереник за 

заштиту равноправности, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије, расписао је конкурс за ученике 6, 7. и 8. разреда основих школа у 

Републици Србији. Циљ је да децу, младе грађане и грађанке наше државе, сензибилишемо и 

припремимо за изградњу праведног и толерантног друштва у коме сви имају право на 

достојанствен живот, без обзира на године. Ученици наше школе учествовали су на конкурсу 

фотографије и ликовних радова и својим ставом и изразом потрудили се да допринесу борби 

против дискриминације старијих у нашем друштву. 
- 11.12.2018.г наша школа је била домаћин и организатор састанка Управног одбора 

Друштва директора школа Србије. 
 

 
 

- Кроз сарадњу са Градском управом града Београда – Секретаријат за саобраћај иуз 

подршку ГО Гроцка  у нашој школи је одиграна 11. 12. 2018.г .представа „Мотори“  Текст и 

режија представе –  Патрик Лазић, а Алексу и Вукашина играју Ђорђе Мишина и Теодор 

Винчић. Многобројни изазови одрастања којима је тешко одолети пред младу особу доносе 

бројне  дилеме, праве и врло често погрешне одлуке. Представа „Мотори“ доноси позив за 

размишљање и поставља питање: када игра престаје да буде игра? 
 

 
Укратко, можемо закључити да је школа веома задовољна и поносна сарадњом коју је 

остварила са друштвеном средином. 
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13. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

1.1 Извештај 

Ове школске године у циљу процене реализације Развојног плана школе вредноване 

су следеће области: 
 
КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 
У оквиру ове кључне области вреднују се четири подручја, а то су: 
 
1. Планирање и припремање  
2. Наставни процес 
3. Учење 
4. Праћење напредовања ученика 
 
1. Планирање и припремање 

Извор доказа:  планови  рада  наставника, писане  припреме  наставника, записници 

стручних већа, упитник за наставнике (из Приручника), материјали за наставу.   
Резултати анкете задате наставницима указују да су наставници свој рад на 

планирању оценили просечном оценом 3,71. Наставници су оценили свој рад на 

временској усклађености обраде тема заједничких за више предмета у наставним плановима 

просечном оценом 3.45. Садржај планова рада који се тиче укључивања различитих места за 

извођење наставе у функцији остваривања циљева и задатака оценили су просечном оценом 

3.27. 
На основу увида у планове  рада  наставника и писане  припреме,  записнике 

Стручних већа, анкете произилази да сви наставници имају Глобалне планове рада за своје 

предмете који су сачињени у складу са законом,правилницима и прописаним наставним 

планом и програмом. Они садрже: циљеве и задатке наставног предмета, наставне теме, фонд 

часова за реализацију наставних тема, образовне стандарде. У оквиру тема су дефинисани 

наставни садржаји, активности ученика и начини остваривања и реализације програма. 

Наставници до 25. у месецу сачињавају оперативне планове рада за наредни месец и у 

електронској форми их шаљу школском педагогу.Месечни планови садрже: наставне теме и 

садржаје у оквиру њих, број и назив наставне јединице, тип часа, облик рада, наставне 

методе,место рада и средства, корелацију са другим предметима, иновације у настави, 

евалуацију и образовне стандарде.  
 Сарадња између чланова унутар Стручних већа при планирању је добра. Такође је 

добра и временска усаглашеност писмених провера из различитих предмета. Потребно је у 

већој мери искористити могућности за тимски рад када су у питању корелације са другим 

предметима, односно између стручних већа. 
Такође у годишњим плановима наставних предмета није предвиђена провера 

остварености образовних стандарда или циљева учења наставног предмета.  Посвећена је 

пажња  на  прецизније дефинисање избора и примену различитих метода, облика рада, 

квалитативног и квантитативог осврта на остварење плана, иновација и корелацију са другим 

предметима. Оперативни планови  омогућавају креативност и слободу наставника да часове 

организује према својим компетенцијама и потребама ученика тако да је  планирање  

прилагођено специфичностима одељења. 
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   Резултати анкете задате наставницима указују да су наставници свој рад на 

припремаању оценили просечном оценом 3,70. На основу анкете, наставници сматрају да 

се редовно припремају за часове и да им припреме имају јасну структуру. Већина их 

одговара да за припрему користе стручну литературу, интернет и друге изворе (просечна 

оцена 3,75). Приметна је одлична комуникација, јер  размењују  добре припреме са колегама 

(просечна оцена 3,62). Сматрају да при припремању узимају у обзир специфичности ученика 

и да припремају задатке  различите тежине. Добром оценом процењују свој рад на 

планирању модела, препарата и приручних средстава (3,6), као и рад на осмишљавању и 

припремању огледа и вежби (3,52). 
Стручни  сарадници и директор посећују часове  у  нижим  и  вишим  разредима и на 

основу тога закључују да наставници поседују писане припреме у време посете. Све писане 

припреме имале су методичко-дидактичке елементе и ток часа са задацима за рад. 

Припремање за час је углавном било засновано на уважавању различитости код ученика у 

погледу њиховог знања и у погледу способности.   
*** 

На  основу  изнетих резултата  подручје  вредновања ПЛАНИРАЊЕ  И  

ПРИПРЕМАЊЕсврстава се  у  ниво  остварености  3.  
У овој области имамо јаких страна, а имајући у виду да је област планирања и 

припремања веома битна у остваривању наставног процеса сматрамо да наставници треба да 

јој посвете још више пажње и то: 
-и у годишњим и у оперативним плановима наставити и интензивирати иновативне 

активности 
-насатвити и интензивирати квалитативни и квантитативни осврт на остварење плана 

у оквиру оперативног плана рада 
-наставити и интензивирати  корелацију међу предметима водећи рачуна  о 

временској усклађености обраде тема заједничких за више предмета, уз што веће коришћење 

могућности тимског рада 
-наставити и интензивирати планирање које се прилагођава специфичностима 

одељења  
-у садржај планова рада интензивирати планирање различитих места за извођење 

наставе у функцији остваривања циљева и задатака 
-континуирано наставити и појачати сарадњу са члановима стручних већа при 

планирању и припремању 
-појачати коришћење интернета и других извора информација при припремању 
 
2. Наставни процес 

У овом подручју вредновања сагледани су следећи показатељи: 
-Комуникација и сарадња 
-Рационалност и организација 
-Подстицање ученика 
-Корелација и примена знања 
 
Извори доказа:непосредан увид у наставни процес, анкете и упитници за наставнике 

и ученике 
Своје залагање у областикомуникација и сарадња наставници су 

оценилипросечном оценом 3,8 (све тврдње су високо оцењене просечним оценама од 3,7 

па чак до 3.95). 
Просечна оцена којом су ученици проценили рад наставника у овој областије 

нижа 3,20. Највише њих је имало замерке на тврдње: 
       ,,Наставници се сваком ученику  обраћају са уважавањем” (2,94) 
       ,,Наставници подстичу солидарност и одговорност у групном раду” (2,84) 
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      ,,Наставници подстичу ученике да заједно траже нова решења задатака” (2,97) 
 
Стручни сарадници и директор су на основу присуства часовима и праћења 

реализације часа помоћу чек листе дошли до закључка да су  информације, упутства  и  

питања  наставника солидно  осмишљена  и  добро  формулисана, да се дијалог између 

наставника и ученика одвија уз узајамно уважавање, а комуникација се огледа у 

наставниковом давању упутстава и постављању питања, али и давању могућности 

ученицима да изнесу своја мишљења. Ученици су ређе подстицани да заједнички траже нова 

решења,aли се честокористило претходно искуство и предзнање ученика за решавање нових 

задатака и уважавани су њихови коментари и различити приступи решавању проблема. 

Групни облик рада је коришћен, мада се дошло до закључка да би га требало чешће 

примењивати. 
 
Своје залагање у области рационалност и организација наставници су оценили 

просечном оценом 3,7 (све тврдње су високо оцењене просечним оценама од 3,5 до 3,9) 
Просечна оцена којом су ученици проценили рад наставника у овој области је 

такође доста висока 3,15, мада је мања од оцене којом  су наставници оценили свој рад у 

овој области. 
На основу посета часовима психолошко педагошка служба и директор су мишљења 

да се наставници у организацији часа руководе планираним циљевима и задацима,да су 

наставне методе и облици рада усклађени са циљевима часа, наставним садржајима и 

примерени узрасно-развојним карактеристикама ученика, да се ради у складу са различитим 

способностима и склоностима ученика, водећи рачуна о њиховој оптерећености, брзини и 

начину рада и да се рационално  користи време, простор. Ипак, дошло се до закључка да се 

наставна средства недовољно користе и да често нису у функцији остваривања циљева часа. 
 
Своје залагање у области подстицање ученика наставници су оценили просечном 

оценом 3,75 (све тврдње су високо оцењене просечним оценама од 3,6 до 3,9). 
Просечна оцена којом су ученици проценили рад наставника у овој области је 

нижа 3.08. Оцену преко три ученици су дали на подршку коју им наставници пружају да 

самостално решавају задатке (3,17);  на тврдњу да се наставници труде да похвалама 

мотивишу ученике (3,44);на тврдњу примери које наставници дају су занимљиви и повезани 

са искуством и на тврдњу применом разноврсних метода и облика рада наставници 

подстичуинтересовања ученика.  Све остале тврдње процењене су просечним оценама нешто 

испод три: задаци које наставници дају су изазовни за ученике и тражепримену наученог 

(2.97);наставници нам дају прецизна упуства(2.96); наставници се труде да нас упуте у 

истраживачки рад(2.56); наставници нас подстичу да постављамо питања и да дискутујемо 

(2,99) 
На основу посећених часова закључено је да се  подстицању ученика углавном  даје  

одговарајући  значај.  Прецизним  упутствима  и  провером  урађеног  усмерава  се  рад 

ученика. Наставници  посвећују пажњу ученицима који спорије напредују (мада неки у 

мањој, а неки у већој мери). Често  су  коришћене  похвале и   истицани  позитивни  примери 

и постигнућа ученика. Неопходно је више подстицати ученике на самостално истраживање и 

на критички  однос према стицању знања на часу и примењивати и остале облике и методе 

рада, осим углавно присутног фронталног облика и  вербалне методе. 
Ипак наставнике треба похвалити јер већина њих у свом раду уважава принцип 

поступности, што се препознаје кроз упутства и објашњења наставника, која су јасна и 

недвосмислена. Такође је примећено да наставници примерима које користе на часовима 

теже да приближе наставне садржаје свакодневним животним ситуацијама, искуству, 

потребама и интересовањима ученика. Мора се истаћи и да наставници уважавају ученичке 

коментаре, примедбе, сугестије и њихов различити приступи решавању проблема, што је 

веома битно. 
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Укупна просечна оцена којом наставници процењују свој рад у области 

корелација и примена знања доста висока 3,5 ( и креће се од 3,3 до 3,67). 
          И ову област су ученици проценили нешто слабијом просечном оценом у 

односу на наставнике (3.25). Мању оцену од тројке дали су на следеће тврдње: 
,,Наставници нас подстичу да при учењу новог садржаја користимо знања и вештине 

стечене у другим областима” (2,87) 
,,Наставници нас подстичу да применимо научено у свакодневном животу (2,81) 
          На основу присуства часовима  могло  се  приметити  да  је корелација међу 

темама и садржајима унутар једног предмета и између сродних предмета добра. При увођењу 

ученика у нове садржаје користе се постојећа знања и искуства ученика стечених у другим 

предметима. Важно је истаћи да већина наставника повезује наставне садржаје са садржајима 

сродних предмета, уважавајући предзнања и искуства ученика, који служе за решавање 

нових наставних задатака. 
******* 

На основу изнетих резултата  подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС сврста се 

у ниво остварености  3. 
Наставници су овој области дали просечну оцену 3.68, а ученици 3.17, заједно 3.42 . 
У овој области имамо јаких страна, али и слабих страна. Имајући у виду да је 

најважнији циљ сваког наставника да кроз наставни процес постигне добру наставу која 

треба да обухвати разноликост метода, занимљиву концепцију, јасна правила, добру радну 

атмосферу и примерен стручни ниво,закључује се да би наставници требало још више да му 

посвете пажње, поготово тамо где долази до већег неслагања у њиховим и ученичким 

проценама . Потребно је: 
- више користити наставна средства у функцији остваривања циљева часа 
-осмислити праћење и вредновање ефеката коришћења наставних средстава на нивоу 

школе 
-нсистирати на чешћем коришћењу разноврсних  метода  и  савремених облика и  

техника  рада  којима  се  подстиче радозналост  ученика 
-ученике више подстицати да самостално,а и сарађујући једни с другима  истражују и 

критички се односе према стицању знања на часу и тражењу нових решења 
-чешће примењивати поступност у решавању задатака и подстицати ученике на 

активно учешће у раду 
-додатно обратити пажњу на начине адекватне комуникације између наставника и 

ученика, као и између самих ученика 
-да у раду свих наставника буде у што већој мери присутно обраћање пажње на 

ученике који спорије напредују 
-радити на стручном усавршавању  наставника који у свом раду  не успевају да 

повежу наставне садржаје са садржајима сродних предмета, уважавајући предзнања и 

искуства ученика 
-наставити и додатно подстицати транспарентност обавештавања и упознавања 

ученика са могућностима и начином коришћења школске опреме, интернета и литературе 

кроз ваннаставне и ваншколске активности 
-указивати на важност и значај примене наученог у свакодневном животу . 
 
3. Учење 

У овом подручју вредновања сагледани су следећи показатељи: 
-Одговорност ученика 
-Начин учења 
Извори доказа:непосредан увид у наставни процес и упитник за наставнике 
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На основу сопствене процене  види се да већина наставника сматра да код ученика 

развијају одговоран однос према учењу и раду и подстичу ученике да објективно процењују 

своје знање,али би свакако требало наставити интензивно радити на овом пољу. 
Стручни сарадници и директор су на основу присуства  часовима констатовали да у 

сваком одељењу постоје ученици који имају развијен одговоран однос према учењу, показују 

одређен степен самосталности у раду и имају развијену свест о личној одговорности, и то су 

већином у питању ученици с добрим постигнућима. Ученици са слабијим успехом се труде 

да савладају основне елементе садржаја, и њима  је неопходно много више подстицаја. 

Наставници се у већој мери труде да код ученика развију способност да објективно 

процењују своје знање као и одговорност за сопствено напредовање и постигнуте резултате. 

Већини ученика оцена је и даље основни мотив за рад и напредовање. 
Наставници на основу сопствене процене сматрају да примењују различите облике, 

методе и технике рада на часу, да упућују ученике у разне технике учења, да их уче да 

разликују битно од небитног, подстичу их да уче путем открића и решавања проблема, као и 

на активно стицање знања. Такође, проверавају да ли ученици препознају примену наученог, 

као и да их упућују да користе додатне материјале и изворе информација (енциклопедије, 

књиге, часописе, интернет, тв...). 
На основу анализе извештаја са посета часова од стране стручних сарадника и 

директора, дошло се до закључка да наставници у већини користе техничко-технолошка 

средства којим је наша школа опремљена.Свака учионица је опремљена рачунаром, видео-
бимом, интернетом, школа поседује пет паметних табли. Учионица за продужени боравак је 

такође опремљена рачунаром и видео-бимом. 
Потребно је у наредном периоду  ставити акценат на подстицању мотивације ученика 

за учење, као и усмеравању ученика у разне технике учења, исто тако потребно је посебну  

пажњу посветити одржавању проблемске наставе на редовним часовима, како би се ученици 

што више мисаоно ангажовали. Томе  у многоме доприносе предавања и радионице педагога 

школе о техникама учења, као и знање стечено на семинарима  одржаним у нашој школи: 

„Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави и интеграција у 

образовни систем“, програм обуке стручног усавршавања је одобрила Отворена просветна 

иницијатива; НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања“, 

програм обуке стручног усавршавања је одобрио Завод за унапређивање образовања и 

васпитања. 
  
            ***** 
На основу резултата анкете, разговора и непосредног увида у наставни процес 

ниво остварености за подручје вредновања  УЧЕЊЕ је оцена 3. Наставници су свој рад у 

овој области проценили веома високом оценом 3.96. За подстицање одговорности ученика 

просечна оцена износи 3.71, а за начин учења веома висока оцена 3.99. 
На основу посматрања и увида у наставни процес закључује се да што се тиче 

одговорности ученика, један део ученика има развијен одговоран однос према учењу и 

показује интересовање за самосталан рад, док је код других одговорност према учењу још 

увек недовољно развијена. И поред високе оцене којом су наставници оценили свој рад  

неопходно је још више радити на примени активних метода учења, на развијању ученичких 

компентенција за учење путем открића и рашавања проблема,развијати кооперативно учење 

и ученике још више упућивати на коришћење различитих извора знања. Стога је потребно: 
-свакодневним радом неговати одговорност према раду и учењу 
-код ученика са слабим успехом развијати свест о потреби и значају учења 
-упућивати ученике на коришћење различитих техника учења и учења наставних 

садржаја са разумевањем 
-радити на оспособљавању ученика да примењују научено и да препознају примену 

наученог 
-упућивати и подстицати ученике да користе различите изворе знања 
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4. Праћење напредовања ученика 

У овом подручју вредновања сагледани су следећи показатељи: 
1. Праћење и оцењивање 
2. Извештавање 
Извори доказа: дневници   евиденције   образовно-васпитног   рада, белешке   

наставника, записници, упитници 
 
Областпраћење и оцењивањенаставници су оценили веома високом оценом 3,70. 
На основу евиденције, као и посете  часовима од стране стручних сарадника и 

директора, оцењивање  ученика  обавља се редовно  и  сагласно  прописаном  Правилнику  о  

оцењивању ученика у основној школи. На основу анализе података добијених из анкете, 

вредновање и провера постигнућа ученика се остварује у свим фазама наставног процеса и 

резултат је систематског праћења ученика. О критеријуму оцењивања наставници се 

договарају на нивоу Стручног већа. Знање ученика се процењује на различите  начине  

(усмена  комуникација  на  часу,  тестирање,  писмене  вежбе,  залагање  ученика...). Већина 

наставника води појединачну евиденцију о постигнућу сваког ученика. Такође је присутно и 

коришћење оцењивања за процену ефикасности свога  рада и за даље планирање. Присутно 

је формативно оцењивање и потребно је даље инсистирати на значају овог начина 

оцењивања. Већина наставника оспособљава ученике да вреднују свој напредак и напредак 

других ученика чиме се ученици оспособљавају да постављају себи циљеве у даљем учењу и 

мотивишу се за даље и ефикасније учење. И то је добар пример праксе, који се труде да 

усвоје и остали наставници. 
Школа  има  усклађен  начин  извештавања  о  постигнућима  ученика  са  којим  су  

упознати и родитељи и ученици. Информације о напредовању ученика, степену постигнућа и 

понашању ученика у школи, родитељи добијају путем родитељских састанака, на сопствену 

иницијативу (индивидуални разговори), као и увидом у електронски дневник. Сваки родитељ 

има приступ у електронски дневник, где искључиво за своје дете може погледати оцене , 

изостанке и мишљење наставника.  Информисање је јасно, лако разумљиво и садржи 

смернице за даље напредовање ученика. 
                                                         *** 
На основу добијених података ниво остварености за ово подручје вредновања је 3. 
 
У оквиру подручја вредновања „ ПРАЋЕЊЕ  НАПРЕДОВАЊА  УЧЕНИКА” потребно је: 
-радити на унапређивању поступака вредновања који су у функцији даљег учења, 

формативном оцењивању, као и учењу ученика како да процењују свој напредак и како да 

користе повратну информацију да унапреде своје учење 
-наставити са праксом да ученици редовно добијају повратну информацију о оцени 
-усаглашавати критеријум оцењивања у зависности од структуре одељења 
-што више омогућавати ученицима да учествују у процесу самооцењивања 
-наставити  са  редовним  извештавањем  о  постигнућима  путем  родитељских  

састанака  и индивидуалних разговора са родитељима 
-обезбедити још бољу двосмерну комуникацију са родитељима 
 

КЉУЧНА ОБЛАСТ:ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
 

   Извори доказа за подручје вредновања ШКОЛСКИ ПРОГРАМ:Школски програм, 
наставни планови и програми, чек листа из Приручника за самовредновање 
Извори доказа за подручје вредновањаГОДИШЊИ ПЛАН РАДА: Годишњи план 

рада,Школски развојни план, чек листа из Приручника за самовредновање 
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1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи следеће садржаје и 

испуњава све захтеве прма чек листи за самовредновање: 
-Школски програм садржи назив, врсту и трајање Школског програма 
-Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке Школског програма 
-Школски програм садржи обавезне и изборне наставне предмете и њихове 

обавезне и слободне садржаје 
-Школски програм садржи факултативне наставнепредмете и њихове садржаје 
-Школски програм садржи трајање и основне облике извођење програма 
-Школски програм садржи фонд часова за сваки разред 
-Школски програм садржи фонд часова за сваки предмет 
-Школски програм садржи начин и поступак остваривања прописаних наставних 

планова и програма 
-Школски програм садржи врсте активности у образовно-васпитном раду 
-Школски програм садржи програмске садржаје и активности којима се остварује 

факултативни део Школског програма 
-Факултативни део обухвата предмете којима се задовољавају интереси ученика у 

складу са могућностима школе 
- Школски програм обезбеђује остваривање наставних планова и програма 

-Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и родитеља 
-Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне заједнице 
-Школским програмом се на најбољи начин користе потенцијали школе 
-Саставни део Школског програма су и Индивидуални образовни планови. Ови 

планови се израђују за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и 

васпитању због тешкоћа у учењу и напреовању у васпитно-образовном раду. Планови се 

израђују на основу Педагошког профила ученика, којим се утврђују подручја у којима 

постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању. 
На основу чек листе из Приручника за самовредновање, коју је попунио педагог школе 

проверава се и потврђује се апсолутна усклађеност Школског програма са законском 

регулативом. 
2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 
На основу анализирања Годишњег плана рада и показатеља из чек листе закључује се: 

-Годишњи план рада школе је у потпуности усклађен са законском регулативом. 
-Годишњи план рада утврђује време остваривања програма образовања и васпитања. 

-Годишњи план рада утврђује место остваривања програма образовања и васпитања. 
-Годишњи план рада утврђује начин остваривања програма образовања и 

васпитања. 
-Годишњи план рада утврђује носиоце остваривања програма образовања и 

васпитања. 
-Годишњи план је у складу с развојним планом. 
-Годишњи план је у складу с програмом образовања и васпитања 
-Годишњи план је оперативан 

*** 
Анализом података добијених из чек листе закључује се да школа у овој области 

показује доминацију јаких страна што одговра нивоу остварености  4  што је потребно 

задржати и даље унапређивати. Веома је важно истаћи : 
-да су документи школе донети у складу са прописима и задатом структуром 
-да су Школски програм и Годишњи план рада међусобно усклађени 
-да су Школски програм и Годишњи план рада усмерени на задовољење различитих 

потреба ученика 
-да постоји понуда изборних предмета у складу са ресурсима школе 
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-да су програми рада различитих стручних тимова саставни део Годишњег плана 

рада 
-да су посебни програми, програми рада стручног тима за инклузивно образовање и 

тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања оперативно разрађени 
-да ће се континуирано наставити и по потреби  поспешити усклађивање Годишњег 

плана рада са развојним планом 
 -да ће се континуирано наставити са усклађивањем свих елемената ове кључне 

области. 
Координатор Тима за самовредновање 

Драгана Младеновић, логопед 
 

1.2 Извештај Тима за школски развојни план 
 
Кључна област-Настава и учење Побољшање квалитета наставе применом савремених 

метода и иновативних метода облика рада, наставник учи ученике како да  користе 

различите начине решавања задатака, настава усмерена на исходе кроз: 
•Добра и фунционална месечна припрема: Оперативни планови имају 

операционализоване  исходе по Наставном плану и програму, и учењу усмереном на 

исходе. Савремена наставна средства се користе у настави, као и пројектор, МЕДИС 

систем у настави физике и хемије. Примена НТЦ система учења, и евидентирање 

примене кроз наставну праксу, омогућила је да се наставни процес унапреди.Квалитет 

наставе се пратио кроз посете директора и стручне службе, као и самоевалуацијом 

наставника. Направљен је осврт на коришћење електронског дневника и електронских 

средстава у настави (компјутер, бим-пројектор, интерактивна табла, интернет, друштвене 

мреже...) и вођена евиденција од  стране директора и стручне службе.Психолог и педагог 

су износили своја запажања о посећеним часовима и редовно информисали Наставничко 

веће .Сви угледни  часови су планирани на почетку школске године и одржани су у 

периоду када је омогућено присуство колега.Угледни часови  презентују се на сајту 

школе и као посебан докуменат „Примери добре праксе“. 
.•Иновације у настави- интегративна настава,креативне радионице у оквиру разредне 

наставе у  сарадња са родитељима и локалном заједницом .Све ваннаставне активности су 

реализоване из Годишњег плана рада школе, одржане су манифестације, као и учешће у 

многобројним такмичењима.У оквиру Дечје недеље наставнице: хемије Милица 

Максимовић, физике Златана Ђорђевић и информатике Ивана Михајловић одржале 

радионице за ученике разредне наставе ради упознавања са предметном наставом. 
• Индивидуализација наставе, подршка ученицима који раде по ИОП-у 2 и ИОП-у 1, као 

и рад са талентованим ученицима  у домену књижевног, музичког и ликовног 

стваралаштва. Сарадња са ОШ „Драган Ковачевић“ и ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, и 

наставници су добили јасне смернице о раду са слабовидим ученицима, као и ученицима 

којима је неопходна подршка. Самим тим омогућени су услови да би рад са ученицима по 

ИОП-у 1 и ИОП-у 2 био што бољи у циљу оптималног развоја сваког ученика.Завршни 

испит за ученике којима је потребна подршка био је у потпуности прилагођен, са 

увећаним фонтом тестова из српског језика, математике и комбинованог теста. 
•  И ове године се пратила имплементација знања стеченог кроз школски Еразмус 

пројекат „ImplementationofICTtoolsandinnovativeteachingskillsatschool“, са посебним 

освртом на праћење наставе и активну употребу стеченог знања током мобилности. 
• Оцењивање ученика ће се обављалоу континуитету, сагласно Правилнику о оцењивању. 

Усмереност је била на оснаживању одговорног односа ученика према раду-примена 

различитих метода и облика рада и упућивање на остале изворе сазнања-евидентирано 

кроз посету часовима као и сарадњом са стручним сарадницима у оснаживању рада 

наставника у области активног учења и формативног оцењивања. 
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•Јачање компетенција наставника за наставну област, предмет и учење. Поред 

инвидиуализованих планова стручног усавршавања за 2018/2019 наставници су прошли 

обуку за наставу и учење усмерену на исходе, као и пројектну наставу.Примена НТЦ 

система учења, и евидентирање примене кроз наставну праксу, омогућила је да се 

наставни процес унапреди. Директор школе Добрица Синђелић ће осим праћења наставе, 

активно радити на даљем опремању школе савременом ИКТ опремом. 
Кључна област-Подршка ученицима 
Желећи да ојачамо и унапредимо подршку ученицима у ШК.2018/2019  одељењске 

старешине  наставници, стручни сарадници,  предузели су активности у циљу 

подстицања ученичких инцијатива, развијање емпатије и  одговорног односа према себи 

и другима, као и одговорног односа према околини кроз: 
•Организовање и реализација радионица и спортских активности  кроз  пројекат „ До 

успеха заједно“ на којима су се ученици  петих разреда оспособили за различите начине 

решавања конфликата и неговање демократског, тимског духа. Реализација пројектних 

активности „До успеха заједно“промовише спорт и повезане едукативне активности као 

облик превенције ризичног понашања. Оснаживање животних вештина младих кроз 

едукативне активности које су део програмаје кључно за смањење ризичних фактора 

иповећање заштитних фактора повезаних са ризичним понашањем. Повећањем знања о 

штетним последицама ризичног понашања, као и развојем животних вештина, 

иницијатива настоји да позитивно утиче на понашање и ставове младих у ризику и 

превенира анти-социјално и ризично понашање.У циљу постизања ефикасног и одрживог 

превентивног едукативно -спортског програма за ученике  шест основних  у Србији 

школа,међу којима је и наша школа, три министарства: Министарство здравља, 

Министарство омладине и спорта и Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

као и Амбасада Израела и ОЕБС, пружили су подршку током школске године. Програм 

се реализовао кроз две компоненте: едукативну и спортску. Едукативне радионице су 

реализовали студенти-волонтери са хуманистичких и наставничких факултета, а облик 

подршке има елементе вршњачког учења. Задатак студената волонтера је да у раду са 

децом негују вредности као што су:толеранција, ненасилно решавање сукоба, осећај 

припадности школи, пријатељство, емпатију, здраве навике.Спортска компонента 

обухватала је тренинге фудбала које спроводе наставници физичког васпитања, два 

тренинга недељно у трајању од 60 минута. Наставници физичког и здравственог 

васпитања имали су задатак да посебно раде на техничко-тактичкој обуци ученика, што 

ће свакако допринети бољој кохезији екипе и оснажити тимски дух, што је један од 

предуслова за постизање бољих резултата како екипе тако и појединца.Развој моторичких 

способности и знања које се стичу тренингом, могу позитивно утицати на побољшање 

конативних и когнитивних способности.Психолог Биљана Лајовић, Миља Кривокућа и 

педагог Ирена Мучибабић организованим месечним сусретима како волонтера тако и 

учесника реализатора пројекта пружили су подршку и омогућили размену искуства у 

реализацији пројектних активности. Ове школске године су се придружиле још две 

школе из Лесковца и Новог Пазара тако да су учесници пројекта поред наше ОШ „Свети 

Сава“ и ОШ „Иво Андрић“ из Ниша, ОШ „Јован Поповић“ из Крагујевца, ОШ „Душан 

Радовић“ Новог Сада, ОШ „Вожд Карађорђе“ из Лесковца и ОШ „Братство“из Новог 

Пазара. Први сусрет свих учесника нове фазе пројекта организован је у Новом Саду, у 

оквиру  турнира . Подршку спортској манифестацији пружили су:Милош Вучелић, 

градоначелник Новог Сада, Весна Недељковић, помоћник министра Просвете, науке и 

технолошког развоја, Јелена Јанковић  испред Министарства здравља , Гордана 

Косановић, посебан саветник  министра просвете, науке и технолошког развоја, Вања 

Удовичић, министар омладине и спорта, Alona Fisher-Kamm амбасадор Израела  у 

Србији,  Carlo Lo Cascio амбасадор Италије у Србији,   Andrea Orizio шеф мисије ОЕБС у 

Србији и Robert Yahav генерални директор компаније BIG CEE.   Заједно са  директорима 

школа, студентима волонтерима, наставницима  физичког васпитања и школским 



 

145 
 

координаторима ученици су имали прилике се међусобно упознају и  спријатеље. 

Спортски турнир био је медијски испраћен и наши ученици су имали прилику да за 

Радио- телевизију Војводине истакну своје утиске и задовољство. Директор школе, 

Добрица Синђелић у разговору са званицама, истакао је да су оваква дешавања за децу од 

велике важности, пре свега за њихов правилан психофизчки развој, али и лакши прелазак  

са разредне на предметну наставу. Други сусрет учесника „До успеха заједно“ реализован 

је у мају, у Крагујевцу у комплексу Шумарице у оквиру фудбалског турнира и 

заједничког дружења уз подршку др Јелене Јанковић руководилац Центра за мониторниг 

дрога и зависности од дрога испред Министарства здравља и Едина Калача, саветник на 

програму рада полиције у заједници. Све наведене пројектне активности доприносе 

развоју толеранције, здравих навика, емпатије као и упознавању и развијању нових 

пријатељстава. Спортски дух, фер плеј и нова пријатељства крунисана су медаљама и 

пехарима. Турнир је оснажио уверење ученика, наставника,волонтера, директора у 

сврсисходност учешћа у програму и додатно ојачао мотивација за наставак учествовања и 

наредне школске године. 
• Реализација професионалне оријентације се одвијала у сарадњи одељењских старешина 

и стручне службе.. За ученике осмих разреда упросторијама Градске општине Гроцка 

одржан је „Сајам образовања“ где су представљене средње школе  и на тај начин што  

више приближили и олакшали одабир средње школе приликом уписа ученика осмих 

разреда. 
• Подстицање и мотивисање ученика за рециклажом, кроз пројектне активности „ 

Изабери боју, и рециклирај“Еко пројекат „Рециклажне канте“. Пројекат је почео са 

реализацијом. Колегиница Милица Максимовић је са ученицима направила видео клип у 

вези са пројектом. У оквиру пројекта расписан је конкурс за ученике од 1. до 8. разреда у 

сарадњи са фирмом Еко Гроцка. Колегиница Јелена Вукчевић припремила је  ученике за 

квиз знања Еко бонтон. 14.09.2018. одржана је еколошка радионица – професори 

Географског факултета    Марко Јоксимовић и Кристина П. Одржали су предавање 

ученицима 7. и 8.разреда о екологији. Пројекат „Не прљај, немаш изговор!“ - ученици су 

се у великом броју одзвали на конкурс „Рециклажа“ у вези са пројектом. 11.12.2018. – у 

свечаној сали наше школе за ученике 3.разреда одржано је предавање о елементарним 

непогодама и обука за поступање у таквим ситуацијама. 
•Поред школских, општинских и градских такмичења из Календара такмичења, велики 

број активности програма „ Свет стваралаштва и културе деце и младих „ подржан од 

Секретаријата за спорт и омладину се реализује у нашој школи почев од марта 2019. 

Тиме је омогућено ученицима да своје таленте у ликовном и музичком стваралаштву 

презентују и на градским манифестацијама.  
•Спортска недеља одржана је од 10. до 14. септембра, 2018. године, где су организована 

међуодељењска такмичења ученика  од првог до осмог разреда у фискултурној сали. 
•22. и 23.09.2018. – одржана је креативна радионица Вредне руке могу све – „Лицидерска 

срца“, у организацији наше школе и Пријатеља деце Гроцка. 05.10.2018. – у оквиру Дечје 

недеље отворена изложба ликовних радова „Моје право да живим срећно и здраво“, за 

одрастање без насиља као и хуманитарна акција „Деца-деци“, скупљање школског 

прибора.. 05.11.2018. – у свечаној сали школе одржана је Дрангулијада у оквиру које су 

ученици размењивали и поклањали једни другима своје играчке, сликовнице, итд. 

13.11.2018. – ученици наше школе узели учешће на међународном ликовном конкурсу 

Републике Чешке. 25.09.2018. – ученици наше школе учествовали су на ликовно-
литерарном-фото конкурсу о међугенерацијској солидарности поводом Међународног 

дана старијих особа. 03.12.2018. – у свечаној сали наше школе су одржани Песнички 

сусрети. Награђени су најуспешнији литерарни радови ученика. 
•У октобру је одржана  интерактивна радионица „Тата, хоћу брата“. Удружење „Сложно 

за Врчин“ је организовало интерактивне радионице за ученике 1.разреда и ученици су 

добили пригодне пропратне материјале 
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Кључна област - ЕТОС  
Промоција школе-Унапређивање активности које јачају углед и доприносе промоцији 

школе кроз подизање нивоа културне свести ученика, родитеља и заједнице и то кроз, не 

само Савет родитеља, него кроз Клуб родитеља.  
•Одржавање сарадње и промоција пројектних активности кроз организоване заједничке 

састанке школе и родитеља свих разреда , а посебно ,првог, петог, шестог и осмог. 
•Сарадња са локалном заједницом - Гостовање КУД „Стеван Штрбац“ и упознавање 

ученика са традиционалним вредностима и мотивација за бављењем фоклором. 
•31.10.2018. – одобрен је пројекат о мигрантима. У оквиру „Додатне подршке Европске 

Уније Србији у управању миграцијама“ наша школа учествује у пројекту 
• Поводом Дана просветних радника организован је пријем код председника Општине 

Гроцка, у свечаној сали зграде Општине. 
•06.10.2018. – ученици 3/2 одељења учествовали на манифестацији „Навала на Авалу“ и 

„Пасуљијада 2018.“. Ученике је повела група родитеља. Феријални савез Београда је 

обезбедио ручак за ученике и родитеље, као и одлазак на Авалски торањ. Прилог о 

манифестацији и учешћу наших ученика емитовао је РТС у свом Дневнику 2.  
•ученици и наставници наше школе посетили су ОШ „Свети Сава“, Зворник у Републици 

Српској у оквиру Протокола о сарадњи. 
•-У сусрет предстојећим новогодишњим празницима у дворишту наше школе одржана је 

подела новогодишњих пакетића од стране општине Гроцка. 
•У свечаној сали наше школе одржан је концерт наших ученика, полазника Основне Музичке 

школе из Гроцке. 
•Ученици наше школе учествовали на манифестацији „Дани подавалских села“, културно 

наслеђе, у организацији Авала инфо. Представљен историјат школе и школсктва у Врчину, као и 

пројекат у вези са рециклажом. 
•-24.01.2019. – у свечаној сали школе одржана је за ученике од  1. до 8.разреда пројекција 

актуелног филма „Краљ Петар Ι“. 
• Поводом прославе школске славе школа је расписала ликовно - литерарни конкурс „Савиним 

стопама“ . Прослава школске славе Свети Сава.. Наша школа има изузетне ученике и наставнике, 

а овом приликом увек истичемо и награђујемо све који су преданим радом, постигли изузетне 

резултате током прошле школске 2017/2018.год. Урађени су Каталог о школи и Школски 

часопис. Учешће родитеља у обележавању школске славе као и Дана школе, и многобројних 

планираних активности у Календару значајних активности Годишњег плана рада школе. 
•Ђаци вас моле, успорите поред школе!“ - Акција се одвија на територији општине Гроцка, а 

други део акције започет је 05.03.2019. године у свечаној сали наше школе у организацији 

општине Гроцка и ЈП „Паркинг сервис“.  Такође је одржано и предавање комуналне полиције у  

сарадњи школе и комуналне полиције за ученике, 21.05.2019.  
•Дани подавалских села - Ученици наше школе, полазници драмске радионице, учествовали су 

25.05.2019. године с представом „Сазнај знање“ на манифестацији „Дани подавалских села“ коју 

организују Авала инфо, ЈП „Србијашуме“ и хотел „Авала“. 
• У оквиру хуманитарних акција реализована је акција Црвеног крста – Ученици трећег разреда 

учествовали су 28. и 29. маја 2019. године у хуманитарној акцији прикупљања добровољних 

новчаних прилога у оквиру Црвеног  крста Гроцка. 
•Успешно је настављена  међународна сарадња са Основном школом „ TonetaČufarja“ из 

Словеније и са са Основном школом „ Свети Сава“ из Зворника. 
•У оквиру пројекта ,,Подршка ЕУ Србији у управљању миграцијама МАДАД 2“ коју наша школа  

пружа  деци мигрантима у прихватном центру у Крњачи, група деце од 7 до 15 година посетила је 

школу и заједно са ученицима наше школе реализована је ревија спорта – полигон спретности. 

Формирањем мешовитих екипа коју су чинили ученици наше школе и деца из прихватног центра 

желели смо да наставимо да превазилазимо културолошке разлике и прихватимо искуства других 

култура.  
•Оглашавање и објављивање свих значајнијих активности у оквиру писаних и електронских 

медија. 
Координатор Тима за Школско развојно планирање  

Ана Матејић, педагог 
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14. ПРОЈЕКТИ У НАШОЈ ШКОЛИ 

1. Међународни пројекат „Превенција ризичног понашања кроз спорт и едукацију“ – 
„До успеха, заједно!“: ОЕБС, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

Министарство здравља, Министарство омладине и спорта, Амбасада Израела, Влада Италије 
2.  „Подршка Европске уније Србији у управљању миграцијама – Мадад 2“ 
3. „Професионална оријентација“ 
4. Пројекат Еrazmus – „Имплементација икт алата и иновативних наставних метода у 

школи“ у оквиру програма фондације Тempus 
5.  „Превенција гојазности код ученика“ 
6. „Заштита ученика од злоупотребе интернета“ 
7. „2000 дигиталних учионица“ 
8. „Изабери боју и рециклирај“ 
9. „Еко Ора“ 
10. „Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у школама Републике Србије“ 
11. „Селфи“ (дигиталне компетенције у оквиру Европске комисије) 
12. „Школа без насиља“ 
13. Пројекат „Основи безбедности деце“ 
14. „Електронски дневник – ес Дневник“, МПНТР 
15. „Потрошач сам, желим да знам“ 
16. ТIMSS истраживање (Тrends in International Mathematics and Science Study), 

пројекат Међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа 
17. „Промоција и развој женског спорта у Србији“   
 
-Пројекат „Подршка ЕУ Србији у управљању миграцијама – МАДАД 2“ 
       Наша школа, од ове школске године, реализује још један изузетно значајан 

пројекат под називом „Додатна подршка ученицима мигрантима“. Општи циљ пројекта је 

помоћ у укључивању ученика миграната у квалитетан образовни систем Републике Србије. 
       Пет наставника наше школе сваке суботе одлази у прихватни центар „Крњача“, 

где реализују додатне часове подршке, са циљем да деци мигрантима олакшају савладавање 

градива и лакше укључивање у наш образовни систем. Оснаживањем ученика миграната и 

развијањем њихових психосоцијалних вештина, желимо да ова деца развију позитиван однос 

према средини у којој се налазе, пронађу своје начине да се изборе са лошим искуствима и 

превазиђу културолошке разлике. Такође, желимо да укључимо ученике наше школе у овај 
процес заједничком реализацијом различитих радионица, представа, презентација, спортских 

такмичења и да развијемо позитиван однос ка различитим културама, кроз остваривање 

шире културне размене. Развијање осетљивости и емпатије према другима помоћи ће и 

нашим, и ученицима мигрантима, да превазиђу сопствена уверења и стекну виши ниво 

толеранције. 
       У суботу, 30.3.2019. године, реализовали смо прву, од предвиђене три посете 

ученика миграната нашој школи. Упознавање наше школе и услова рада, дружење и 

заједничка радионица са темом различитости земаља, обичаја и култура, допринели су да ова 

посета оствари свој циљ, који се сагледава кроз равијање интеркултуралности и културној 

размени. 
      Тим за реализацију овог пројекта чине Добрица Синђелић, директор школе и 

координатор пројекта, Данијела Апостоловић, професор историје и координатор пројекта у 

школи, Љиљана Кнежевић, професор разредне наставе, Мирјана Јашић, професор разредне 

наставе, Сања Соколов, професор математике и Златана Ђорђевић, професор физике. 
       18.5.2019. године, реализовали смо другу, од предвиђене три посете деце 

миграната нашој школи. На основу плана активности и списка деце која ће посетити нашу 

школу, а за који смо добили дозволу од КИРС-а, реализовали смо планирану активност. 
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Шеснаесторо деце миграната школског узраста, уз потписане сагласности од родитеља, и у 

пратњи Милице Стојановић, испред центра за азил, посетили су нашу школу. Деца су 

боравила у нашој школи од 10:30 до 13:00 часова. 
         Децу мигранте сачекао је исти број њихових вршњака из наше школе. Ова, друга 

по реду, посета реализована је кроз спортске активности и дружење. У фискултурној сали 

школе постављен је полигон спретности који су деца успешно савладала. Такмичили су се 

подељени у четири мешовите групе са по осам чланова. На почетку, одређене су групе тако 

што су их деца сама формирала извлачећи цедуљице са именима. Након давања упутства 

ученицима о начину савладавања препрека на полигону и обављених свих потребних 

техничких припрема ученици су почели своје дружење. Такмичење је протекло уз много 

спортског духа и смеха. Након полигона, настављено је дружење уз слатко послужење и 

сокове. После одмора, деца су, у свечаној сали школе, присуствовала позоришној представи 

„Сумњиво лице“, коју су припремили њихови вршњаци. Представа им се, судећи по 

њиховим реакцијама, веома допала. Данашње наше дружење протекло је у спортском духу у 

фер – плеј игри и пријатељском дружењу. Ревијом спорта наставили смо да негујемо љубав 

ученика према здравим стиловима живота, љубав према спорту и спортским дисциплинама. 
         Као и претходног пута, дружење и целокупна оргнизација протекли су без 

проблема. Безбедност ученика била је приоритет приликом организације сусрета. Наш тим, 

на челу са директором школе Добрицом Синђелићем, побринуо се да и ова посета деци 

мигрантима буде пријатна и остане у лепом сећању. 
 

Пројекат „ДО УСПЕХА ЗАЈЕДНО“ 
Пројекат „До успеха заједно“ наставља се и школске 2018/2019. године  у нашој школи. Као 

и прошле године пројекат наставља да  промовише спорт и повезане едукативне активности 

које доприносе унапређивање свих аспеката здравог одрастања. У сарадњи са три 

министарства: Министарством здравља, Министарством омладине и спорта и 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја као и уз подршку амбасаде Израела  

и ОЕБС- а  ученицима петог разреда су омогућене спортске и едукативне активности у циљу 

оснаживања животних вештина и превенције ризичних понашања. Ове године у пројекту 

учествује шест школа : ОШ „Иво Андрић“  из Ниша, ОШ „Јован Поповић“  из Крагујеваца,  

ОШ „Душан Радовић“  из Новог Сад а, ОШ „Вожд Карађорђе“ из Лесковца, ОШ 

„Братство“из Новог Пазара и наша школа  ОШ „Свети Сава“ из Врчина као представник 

Београда. 
Други  сусрет свих учесника пројекта организован је у Крагујевцу, у оквиру   фудбалског 

турнира „ До успеха заједно“. На турниру су учествовали ученици петих разреда наше 

школе.  Заједно са  представницима Министарства здравља, ОЕБС-а, директорима школа, 

студентима волонтерима, наставницима  физичког васпитања и школским координаторима 

ученици су имали прилике да се друже и још више   спријатеље. Спортски турнир био је 

медијски испраћен а наши ученици истакну своје утиске и задовољство. Директор школе, 

Добрица Синђелић у разговору са званицама, истакао је да су оваква дешавања за децу од 

велике важности, пре свега за њихов правилан психофизчки развој, али и лакши прелазак  са 

разредне на предметну наставу. Пројектне активности доприносе развоју толеранције, 

здравих навика, емпатије као и упознавању и развијању нових пријатељстава. 
Наша школа освојила је ПРВО МЕСТО на турниру „До успеха заједно“.Пријатељске 

утакмице између фудбалских екипа  ученика петих разреда свих школа протекле су у фер 

плеј игри и лепом дружењу. Након одиграних утакмица, уручене су медаље и пехар за 

првопласирано место,  а организован је ручак и послужење за све учеснике. У 

послеподневним часовима  екипа наше школе са осећајем задовољства и радости, упутила се 

пут Врчина. 
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Пројекат „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА“ 
Пројекат реализује наша школа већ дуги низ година и наша школа је менторска школа за 

реализацију пројекта да општини Гроцка. У оквиру пројекта се током школске године 

организују многобројна предавања, радионице и стручне посете, које нашим ученицима 

омогућавају да боље сагледају сопствене могућности и жеље, као и понуду и потражњу 

одређених области занимања. Све активности се планирају школским плановима и 

програмима и успешно тимски реализују. У оквиру пројекта сваке године наша школа 

организује Сајам образовања на ком се представљају средње школе. 
 

Пројекат  ЕRAZMUS – „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИКТ АЛАТА И ИНОВАТИВНИХ 

НАСТАВНИХ МЕТОДА У ШКОЛИ“ у оквиру програма фондацијеTempus 
Пројекат Ерасмус реализован је и шк. 2018/19.год. на нивоу школе. Компетенције 

наставника се унапређују у настави, а школа континуирано ради на прибављању ИКТ 

опреме, чиме се обезбеђује употреба стеченог знања. 
Еразмус+ је програм Европске уније који у периоду од 2014. до 2020.год. финансира 

пројекте сарадње у области образовања и обука, младих и спорта. 
Део КА1 (кључна активност 1) обухвата пројекте који се односе на мобилност у 

области образовања и младих. 
Наша школа је 01.02.2017.год. предала пријаву за пројекат у оквиру области  КА1 

Мобилност за школе - на тему „Имплементација ИКТ алата и иновативних наставних метода 

у школи“.  
Пројектом је предвиђено да четири наставника прате наставу  у ОШ „Тоне Чуфар“ у 

Марибору, и да затим стечена знања примене за унапређење наставног процеса у оквиру свог 

предмета, стручног већа и на нивоу целе  школе и општинских актива у оквиру својих 

предмета. Планом пројекта је предвиђено усклађивање наших наставника који приступају 

реализацији пројекта са наставницима који су у њиховом КА1 тиму. 
Рад на реализацији пројекта био је студиозан, и настављен је и током шк. 2018/19. год. 
 

Пројекат „ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД ЗЛОУПОТРЕБЕ ИНТЕРНЕТА“ 
Пројекат се реализује у нашој школи од шк. 2018/19.год. Организована су предавања и 

обуке и уследио је низ активности како би се наставници и ученици упознали са опасностима 

које се могу наћи на интеренту, мерама превенције и начинима поступања у случају 

проблема. Пројекат представља Meђународна организација Save the Children (Спасимо децу) 

која је највећа међународна невладина организација у Великој Британији и која ради за 

добробит деце у још око 50 земаља света. Основни правац Save the Children фондације је 

добробит деце, односно хитне помоћи деци  која се тиче здравства, исхране, развоја 

заједништва у заједници и уопште добробити деце на свим пољима.  
Интервенције пројекта су се кретале од оних из домена предшколског и основног 

образовања, до подршке деци без родитељског старања, развоја политика и стратегија, 

јачања капацитета организација цивилног друштва и институција, формирања дечјих група 

за праћење поштовања дечијих права, превенције насиља и злостављања, спречавање 

злостављања и искориштавања преко интернета, праћења поштовања права детета, уз сталне 

напоре усмерене на осигуравање да ће државне институције у ванредним ситуацијама 

приоритет дати деци. 
 

Пројекат „2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА“ 
Наша школа је конкурисала и једна је од школа које су ушле у нови овогодишњи пројекат 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. Пројекат 

подразумева побољшање дигиталних способности наставника, опремање учионица и 

кабинета а све у циљу развијања, унапређења, усмеравања и учвршивања дигиталних 

компетенција ученика у савременој дигиталној ери.  
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Пројекат „ЕКО ОРА“ -  Копаоник 
Биле смо веома почаствоване што нас је директор изабрао за носиоце и реализаторе пројекта 

,,ЕКО-ОРА".  Заједно са наставницом хемије Милицом Максимовић и наставницом 

биологије Јеленом  Вукчевић, кординаторима еколошких пројеката у нашој школи везаним 

за подизање знања и свести о значају и начинима очувања природе и животне средине.  
Сви заједно, удруженим знањима, снимали смо зелене и црне тачке нашег места Врчина. 

Сарађујући са ученицима млађих разреда наше школе успеле смо да у исечцима снимимо 

филм кога нам је наш друг Илија Радовановић ученик 7/3 разреда наше школе,  уклопио са 

музиком и текстом и монтирао цео филм. 
На Копаоник смо пошле у четвртак, 25. октобра 2018. године у 7:00 часова  ујутру. Заједно 

смо кренули са водичима Михајлом и Јованом. Први утисак о Копаонику је био веома 

позитиван. То је планина која је изузетно лепа са изузетним рељефним положајем. Због своје 

лепоте познат је и као Сребрна планина. Непосредно по доласку уследила је радионица 

упознавања свих учесника. Када смо се распаковали  водич Михајло Мазић је подизао 

заставу песмом "Хеј хај бригаде" и званично смо започели  нашу прву омладинску радну 

акцију. 
У оквиру многобројних активности имали смо и предавања о Националном парку Копаоник, 

свакодневне радионице дружења и међусобног упознавања. Другог дана  смо имали акцију 

пошумљавања и у прелепо октобарско јутро кренили смо ка шуми да садимо дрвеће. Дечаци 

су користили крампове и копали рупе, док су девојчице доносиле саднице и садиле дрвеће. 

Истог дана смо такође имали и снимање са телевизијском екипом РТС-а.  
Трећег дана ујутру сви учесници кампа су ишли у панорамско разгледање жичаром. Исте 

вечери имали смо забавну радионицу пријатељства и сутрадан смо пошли свако у своје 

родно место, носећи у срцу нова пријатељства.  
Са веома позитивним искуством и новим сазнањима из области екологије вратили смо се у 

нашу школу да пренесемо знања другарима  како бисмо сви заједно учествовали у 

одрживости овог пројекта.   
Овим путем још једном захваљујемо директору наше школе Добрици Синђелићу  на 

подршци и организацији целокупног учешћа у овом пројекту,  другарима који су са нама 

вредно учествовали у свим активностима, а посебно се захваљујемо Илији Радовановићу на 

завршној реализацији филма којим смо представиле нашу школу, и наравно наставницама 

које су уз нас све време трајања пројекта - наставници хемије Милици Максимовић и 

наставници  биологије Јелени  Вукчевић. 
 

 
 

Извештај сачиниле 
Маша Вукас  и Дејана Јашић ученице 8/3 разреда 
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Пилот пројекат „ИЗГРАДЊА БЕЖИЧНИХ ЛОКАЛНИХ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА 

У ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ 
Реализован је  пилот пројекат „Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у 

школама у РС“ који реализују  Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Академска мрежа Републике Србије. 

Наша школа јебила  изабрана да буде једна од 33 угледне школе за овај пројекат. На основу 

овог пројекта школе су добиле нову бежичну и жичну локалну рачунарску мрежу као и 

опрему за видео надзор једног или више улаза у школски објекат.  
У циљу обезбеђивања квалитета и развоја установе , као и осавремењивање наставe овакав 

вид рачунарске мреже, не само да побољшава образовно васпитни рад,  него и доприноси 

јачању безбедности деце. 
 

Пројекат  SELFIE – учење у дигиталном добу 
Овај пројекат има за циљ да се тестира инструмент који школи треба да помогне да унапреди 

коришћење дигиталне технологије. SELFIE је онлајн инструмент који школи омогућава увид 

у своје дигиталне капацитете и помоћ у развијању акционог плана за ојачање тих капацитета.  
Циљ пројекта је јачање педагошких компетенција наставника. Поред инвидиуализованих 

планова стручног усавршавања сви наставници су прошли електронску обуку пилот пројекта 

„Селфи“ који представља ослонац школама да ефикасно и ефектно интегришу дигиталне 

технологије у школску праксу. Примена НТЦ система учења, и евидентирање примене кроз 

наставну праксу, омогућила је да се наставни процес унапреди.Сви наставници су 

учествовали у пилот фази примене Селфи инструмената Европске комисије – Директората за 

образовање и културу и Обједињеног истраживачког центра. 
 

Пројекат „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“ 
Пројекат је у нашој школи успешно реализован и шк. 2018/19.год. Након извршених 

обука за наставнике, у години почетне реализације, након детаљне реализације пројекта и 

добијања Сертификата, теме пројекта су у свакој наредној школској години биле 

интегрисане у наставни и ваннаставни план и програм. На понашању ученика и превенцији 

насиља ради се студиозно и свакодневно, поштују се права деце и прописи у поступку, а 

посебна пажња се поклања реституцији као мери коју нам је пројекат донео, и која води 

рачуна о психолошкој и емоционалној стабилности детета.  
 

Пројекат „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ 
Пројекат је успешно реализован током целе школске године кроз предавања припадника 

МУП-а на часовима наставе и пленарна предавања у свечаној сали наше школе. Овај 

пројекат Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког 

развојареализован је у току целе 2018/19. школске године, у свим одељењима четвртог и 

шестог разреда.  
За предавања су задужени нарочито обучени полицијски службеници који поседују 

сертификат за рад са малолетницима. Циљ пројекта је развој безбедносне културе ученика, у 

смислу њихове едукације о безбедносним ризицима и претњама којима могу бити изложени, 

начинима превенције и вештинама остваривања безбедносне заштите. Пројекат се реализује 

на часовима одељењског старешине по утврђеном плану и програму на почетку школске 

године. 
Пројекат „ЕС-ДНЕВНИК“ 

Овај пројекат се веома успешно примењује у нашој школи, уз максимално коришћење 

његових предности и залагање колега и координатора.Школа је уложила велике напоре да 

би свака учионица, кабинет и канцеларија били опремљени рачунарима и интернет везом. 

Школа је и раније била добро опремљена, али је директор школе, Добрица Синђелић, 

уложио додатни напор да цела школа буде опремљена за реализацију пројекта. 
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Током шк. 2018/19. године родитељи ученика су укључени у систем, добили су налоге и 

шифре којима могу приступити порталу Мој ес Дневник, који им омогућава да виде профил 

свог детета. 
Пројекат „ПОТРОШАЧ САМ – ЖЕЛИМ ДА ЗНАМ“ 

Наша школа је била учесник и корисник у пројекту „Потрошач сам, желим да знам“, који 

се реализује у оквиру ИПА 2013. Твининг пројекта „Даљи развој заштите потрошача у 

Србији“, у оквиру кога су наши ученици посаветовани и информисани о правима потрошача.  
 

 
 

Пројекат „ТIMSS“ 
Међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа 

Овај пројекат се спроводи се сваке четири године. У овом пројекту узела је учешће и 

наша школа, а тестирано је одељење 4/2, чији одељењски старешина је колегиница Вера 

Крантић. Тест је обухватао задатке из математике и природе и друштва.Представници и 

реализатори пројекта у Србији били су изузетно задовољни оствареном сарадњом са нашом 

школом, посвећеношћу и организацијом коју смо остварили при реализацији одређене фазе 

пројекта.  
 

Пројекат „ПРОМОЦИЈА И РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ СПОРТА У СРБИЈИ“ 
Циљ прјекта је промоција женског спорта и пружање подршке девојчицама да се баве 

спортом у циљу правилног развоја и здравог одрастања. Одржана су предавања, обуке и 

практичне активности како би се ученице наше школе што активније посветиле 

целоживотном бављењу спортом. 
 

Пројекат“ ИЗАБЕРИ БОЈУ И РЕЦИКЛИРАЈ“ 
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Настављајући мисију за очување наше планете,у сарадњи са фирмом „Еко Гроцка“ од 

14.5.2019.год. до 22.5.2019.год. реализовали смо  предавања на тему “Изабери боју и 

рециклирај“. Предавања су се реализовала у свечаној сали по следећем распореду: 
Уторак, 14.05.2019.год. V и VI разред од 13:25 - 14:10ч 
Четвртак, 16.05.2019. год.  VII и VIII разред од 13:25 - 14:10ч 
Уторак, 21.05.2019. год.  I и II разред од 13:55 - 14:40ч 
Среда, 22.05.2019. год. III и IV разред од 13:55 - 14:40ч 
Професор биологије, Драган Спасић из ОШ „Илија Гарашанин“, Гроцка и ОШ „ Иво Лола 

Рибар, Бегаљица је ученицама одржао предавање на тему “ ИЗАБЕРИ БОЈУ И 

РЕЦИКЛИРАЈ“. Ученицима је говорио о значају екологије, количини отпада, еколошкој 

катастрофи, рециклажи, значају рециклаже, и култури и навици одлагања отпада у канте и 

контејнере са посебном бојом за одлагање одређене врсте отпада. Предавање је пратила 

одлична презентација. Ученици су били веома заинтересовани и након предавања поставили 

су бројна питања о отпаду, рециклажи итд. 

 

 
КИНЕСКИ ЈЕЗИК 

Школа се труди да својим ученицима увек понуди нове, актуелне садржаје, па је и овога пута 

великим ангажовањем директора школе Добрице Синђелића  и успостављањем сарадње са 

Амбасадом НР Кине ученицима наше школе омогућено учење кинеског језика. Учешћем у 

овом пројекту  истичемо се као једина школа на нашој општини.Имајући у виду да наша 

школа улаже велики труд и даје значајан допринос у промоцији кинеске културе, у наредном 

периоду очекујемо још бољу и свестранију сарадњу.  
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15. ЕВАУЛАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА 

            У оквиру осврта на реализацију годишњег плана рада школе може се закључити да је 

квалитет остваривања радних задатака веома добар, а постигнути резултати у свим 

областима на нивоу очекивања. Наша школа може да буде поносна на пружање квалитетне 

наставе и ваннаставних активости, на спортске активности, уметничке области и 

међународну сарадњу.Ово можемо да илуструјемо и неким примерима, којих је наравно и 

много више. Неки од њих  дати су у оквиру Примера добре праксе које са поносом штампамо 

сваке године.  
Настојимо да ученике заинтересујемо и привучемо књизи, па наши ученици 1.разреда у 

оквиру часова одељењског старешине и планираних наставних јединица током септембра 

месеца посећују школску библиотеку где се и одржавају часови. Библиотекарка Снежана 

Теофиловић ученицима представља примерене наслове и књиге којима се сваке школске 

године, као и ове обогаћује фонд библиотеке.  
Ове школске године радио „Читалачки клуб“ који јеформиран 14. 11. 2018.године.Иако у 

школи већ постоје литерарна, драмска и новинарска секција „Читалачки клуб“ је окупио 

мноштво деце која су већ у секцијама, али и већи део ученика који, како су и сами рекли 

„једноставно воле да читају“. Слобода  да се у Читалачки клуб учлане и деца која баш и нису 

„сјајни ђаци“ а воле да читају проширила је број заинтересованих ученика на укупно 53. 

Разговор о вештинама читања и бележења прочитаног као логичан наставак произвео је 

постојање дневника читања.  Већ постојеће читалачке навике добијају мало „организованију“ 

а „ипак слободну“ форму.  
Можемо се похвалити и настојањима да код ученика подстакнемо креативност и да их 

активно укључимо у наставу, да на модеран начин упознају свет око себе, стичу нова знања и 

вештине.  
Увек уредне учионице, препуне цвећа, са маштовито уређеним паноима пружају ученицима 

стимулативну средину за боравак и рад.   
Захваљујући доброј опремљености ученици имају могућност да брзо и лако напредују, а 

наставницима је омогућен савремен приступ раду. Велика пажња се поклања препознавању и 

развијању талената ученика о чему сведоче освојене награде на бројним ликовним и 

литерарним конкурсима                                
Такође треба истаћи да школу процењујемо као пријатно и безбедно окружење за све. У 

пружању подршке ученицима, остварујемо континуирану и веома ефикасну сарадњу са 

породицама ученика. Школа је предузела и одговарајуће мере подршке када је у питању 

израда ИОП-а. У оквиру посета часовима уочени су веома добри примери инклузивне 

праксе. У школи постоје тимови за подршку ученицима који добро функционишу. Посвећује 

се пажња промоцији здравих стилова живота и функционише систем пружања подршке деци 

из осетљивих група.  
У наставном процесу углавном се примењују адекватна дидатичко-методичка решења, 

истичу кључни појмови наставне јединице, а објашњења, инструкције и питања наставника 

су  јасна и прецизна. Постоји међусобно уважавање ученика и наставника у складу са 

договореним правилима.  
Руковођење у школи је у функцији унапређивања рада. Директор иницира, покреће и 

спроводи активности које доприносе развоју школе, предузима мере за решавање 

свакодневних проблема ученика, наставника и осталих запослених испољавајући 
отвореност и спремност за прихватање идеја, предлога и сугестија. У доношењу одлука 

уважава мишљење запослених.Томе сведоче и признања додељена директору школе: 
-14.12.2018.год. на пријему у Патријаршији директору је додељенаЗахвалница за 

очување и унапређење верске наставе – православног катихизиса у нашој школи. 
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Захвалница је додељена с благословом Његове Светости Архиепископа пећког, 

Митрополита београдско-карловачког и Патријарха српског Иринеја и од стране одбора за 

верску наставу Архиепископије београдко-карловачке. 
 

 
 

- 27.01.2019.год. у Влади Републике Србије, министар Просвете, науке и технолошког 

развоја, Младен Шарчевић је уручио директору школе, Добрици Синђелић, Светосавску 

награду за постигнуте резултате у остваривању визије и мисије школе – храма знања и 

културе.  

 
 
              Нарочито смо поносни и на велики број реализованих пројеката. 
Можемо да закључимо да је протекла 2018/2019. година за нас била једна радна и успешна 

школска година у којој смо задржали већ постављене, али и наставили да постављамо нове 

стандарде у раду једне модерне школе. Залагања и ученика и наставника била су велика. 

Промовисали смо се на најбољи начин – кроз успехе наших ученика и наставника. Велики 

број учешћа на такмичењима и велики број освојених првих, других и трећих места као и 

разних награда само је још један показатељ да су наши ученици веома активни и ангажовани, 

а заједно са њима и њихови наставници. Захваљујући томе као и чињеници да смо школа у 

којој се стално „нешто дешава“ постали смо препознатљиви у локалној средини. Велику 

помоћ у представљању свега онога што радимо пружају нам и савремене технологије. 
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Трудимо се да нашу школу учинимо привлачном и за ученике али и за њихове родитеље, а 

постоје задаци на којима треба и даље радити и области које и даље треба усавршавати.  
Примарни задаци рада школе у наредном периоду били би:  
• ангажовање свих радника, стручних органа и органа управљања у школи на  што 

успешнијем реализовању васпитно – образовних задатака;  
• полазећи од претпоставке да је добро планирање основа за квалитетан рад потребно је 

школске програме перманентно употпуњавати, повезивати и координирати;  
• интензивирање инклузивног рада, посебно када су у питању напредни ученици;  
• што боље и адекватније опремање како старог тако и новог учионичког простора, као и 

читавог школског простора;  
• опремање школе новим наставним средствима и дидактичким материјалом;  
• залагање за даље спровођење посебних програма васпитно – образовног рада;  
• даље унапређивање сарадње са друштвеном средином;  
• даље интензивирање сарадње школе и родитеља, посебно родитеља ученика који 

показују слабије постигнуће у учењу и неприлагођено понашање;  
• даљи ангажман на развијању Програма за заштиту деце од насиља и даљи ангажман на 

реализацији пројекта „Школа без насиља“;  
• наставак рада на спровођењу пројекта „Професионална оријентација у Србији“ уз 

интензивирање менторског рада у овој области и сарадње са осталим, базичним школама на 

општини Гроцка и шире;  
• рад на спровођењу акционог плана који је саставни део новог Развојног плана школе  
• рад на што већем активирању Ученичког парламента и Вршњачког тима;  
• даље интензивирање заједничких активности ученика, родитеља и наставника;  
• даље обогаћивање и реализација вршњачке едукације;  
• даље спровођење програма иницирања и укључивања у  акције социјалне подршке; • 

даљи развој индивидуалних програма подршке ученицима у процесу учења. На основу 

праћења остваривања задатака које је радни колектив себи поставио у школској 2017/18. 

години можемо да закључимо да је задатак наше школе образовање за 21. век. То значи да 

треба да радимо на развоју оних знања, вештина и ставова који су потребни и биће потребни 

да се решавају сложени проблеми.Тежимо итежићемо да наши ђаци стекну сврсисходна 

знања, која могу да примењују у будућем школовању и свакодневном животу и у суочавању  

са изазовима које пред свакога поставља модерно време. Желимо да наши ђаци 

стекнукомуникацијске, технолошке и све друге вештине. Коначно, негујемо толеранцију, 

међусобно уважавање и еколошку свест, али пре свега позитиван и одговоран став о раду и 

школи. Осим стручности и педагошког рада, наша школа нуди занимљиве садржаје, 

учествујемо у пројектима, на конкурсима и смотрама.  
Све то радује али и обавезује све нас који радимо у овој   школи да наставимо са добрим и 

квалитетним радом и у будућности. Ипак, трудимо се да будемо увек бољи и иновативни, 

али и отворени за сваку сугестију. У истом стилу наставићемо и наш будући рад.   



 

157 
 

16. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О 

РАДУ ШКОЛЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА” У ВРЧИНУ, ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ  РАЗМАТРАН ЈЕ И УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 12. 09. 2019. ГОДИНЕ. 
 
 
У Врчину,  12. 09.2019.године        Директор  

 
              ____________________________ 

                 Добрица Синђелић 
 

Председник Школског одбора 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


