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Поштујући календар образовно-васпитног рада, који је школи достављен од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,  кренуло се у 
реализацију образовно-васпитног процеса.  
Образовно-васпитни рад у школској 2019/2020. години организован је ускладу са Годишњим 
планом рада за школску 2019/2020.годину, односно тежиште је било на извршењу и 
реализацији програмских задатака из плана. Просторни, организациони, хигијенски и естетски 
услови на почетку школске 2019/20120. године били су добри. Материјална средства су била 
довољна за основне потребе школе.  
Из наведених поглавља, табела и података, може се јасно сагледати целокупан рад у току 
школске 2019/2020. године.  
Општи је закључак да је школа реализовала предвиђени план и програм рада.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 УВОД 
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2.1 Школска зграда - историјат 
 

Прва училишта (стари српски назив за школу) била су поред цркава или манастира, па је 
школство у Ковину везано за име свештеника Пане код кога је неколико ђака изучавало 
писменост од 1695 - 1705. године. Ковинска школа помиње се још 1776. год. у попису 
школа. Тадашњи учитељ био је Арсеније Милошевић, ђакон, касније свештеник. Након 
протеривања Турака 1788. год. у попису зграда помињу се две школске зграде – српско-
православна и немачко-католичка. У српској школи у то време учитељ је био Павле 
Јосиповић из Руме. 

Према запису из 1813. год. за православну школу је речено да је дотрајала, склона паду, и 
да постоји потреба за већом зградом за још најмање 50 ученика (уписан је био 51 ђак - 45 
дечака и чак 6 девојчица). Од 1830. год. школа је имала једно одељење, да би се број деце 
постепено повећао и 1872 год. уписано је 253 ученика. Настава се већ одвијала у новој 
школској згради подигнутој 1860.године. На основу Закона о школама из 1868. год. школа 
је била дворазредна, 1883. четвороразредна, а 1884. постала је шесторазредна. Управу 
над школом од 1868. год. вршио је Школски одбор. На основу Наредбе Краљевског 
Надзорника из 1896.год. виши разреди ( 4.5.6.) немачких, српских и румунских одељења 
постају мађарска одељења и у њима се искључиво предаје на мађарском језику. 
Забавиште је прикључено школи 1897.године. 

Из просторија школе се 1912. год иселила Грађанска школа која почиње са радом 1913. 
год. у новој школској згради - данашња ОШ “Ђура Јакшић”. Избијањем И светског рата 
1914. год. школа је претворена у касарну, а наредне године војска се иселила из ње. До 
1918. год. школа носи назив “Општинска основна народна школа”. Српске трупе улазе у 
Ковин 1918. године, а 1919. год. на ове територије примењује се школски Закон 
Краљевине Србије из 1904. год. по коме су школе могле бити државне или приватне. У 
Ковину је ова државна школа била организована и за припаднике националних мањина – 
Немце, Мађаре, Румуне уз обавезно учење државног језика - српског језика. Школа све до 
1935. год. носи назив “ Државна основна школа у Ковину”. 

По избијању II светског рата настава се одвијала претежно на немачком и мађарском 
језику. За време рата школа није радила у својој згради већ у закупљеним просторијама и 
то све до 1945. год. После рата 1946. год. школа добија назив “ Основна школа” ( школа 
има румунска и мађарска одељења док се немачка укидају). Школске 1945/46. год. био је 
уписан 791 ђак. Румунска и Мађарска одељења се гасе касних шездесетих година, јер није 
постојало интересовање родитеља да се ученици образују на овим језицима. Одлуком 
Школског одбора, од 16. августа 1957. год. школа постаје осмогодишња и добија назив 
који и данас носи Основна школа “Ђура Јакшић”. 
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2.2 Школска зграда 
 
Иако је школа пространа и лепа и под претходном заштитом државе, распоред просторија 
не одговара савременој концепцији наставе. Школски простор је непромењен, али је у 
току неколико претходних година вршена реконструкција школске зграде.  
Недостаје нам читаоница за ученике, трпезарија за ужину свих ученика. Зграда не поседује 
адекватан улаз за непокретна лица. 
Имамо и трпезарију која је мала, али веома лепо уређена и која ће се користити за топли 
оброк за ученике који бораве у продуженом боравку. 
Неопходна је адаптација фасаде, кречење просторија, сређивање дела крова зграде, 
уређење школског дворишта, замена комплетне столарије. 

2.3 Материјална основа рада 
 
Учионице су опремљене неопходним намештајем и наставним средствима у зависности од 
намене учионице. Све учионице се користе од 1 – 4. разреда у једној смени, а ученици од 
5 – 8. разреда у другој. Две учионице уступљене су ПУ „Наша Радост“ Ковин која нема 
просторне услове због затварања једноог од два ковинска објекта предшколске установе. 
На приземљу се налази информатички кабинет са 16 рачунара који је доступан сваком 
наставнику који жели да реализује час свог предмета уз употребу рачунара. Школа 
поседује једну паметну таблу која се налази у кабинету за физику. За сваку 
учионицу/кабинет намењен је један пројектор. У седам просторија постављени су носачи 
пројектора, а сваком наставнику доступан је по један лаптоп рачунар. Од Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја школа је добила 6 Tesla лаптоп рачунара, 6 Epson 
пројектора и 6 колица за пренос лаптовова и пројектора. Колица и даље нису у употреби 
јер не постоји потреба за њиховим коришћењем. На конкурсу који је организовао 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице, добили смо паметну таблу која је монтирана у учионици српског 
језика/библиотека, као и пројектор. Током ванредног стања, од Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја добили смо два Tesla паметна телефона и три интернет 
картице које су копристили ученици који нису имали адекватне уређаје тј. интернет 
конекцију за праћење онлајн наставе. 
Школа је покривена бежичном Интернет конекцијом, а како је наша школа укључена у 
пројектат „Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 
2“, свака учионица поседује и LAN прикључак за жично повезивање рачунара на Интернет. 
У фонду библиотеке има укупно 8.081 књига. Од тога је 5.969 наслова намењено 
ученицима, а 2112 наставницима и стручним сарадницима. 
Учионица, која се налази у истој просторији у којој је школска библиотека, поседује 
инфраструктуру која ће омогућити да се у њој креира још један информатички кабинет. 
учионици за продужени боравак  постављен је и паметни телевизор који се користи за 
приказ мултимедијалног садржаја. 
Кабинет за физику, хемију и биологију је солидно опремљен неопходним наставним 
средствима за реализацију наставе. 
Школа за своје потребе може користити отворене терене за фудбал и кошарку који се 
налазе иза школске зграде. 
У дворишту се налазе три клупе и љуљашка.  



7 
 

Подрум школе пренатрпан је материјалима (старе школске клупе и столице, стара 
наставна средства, неисправни технички и ИТ уређаји...) који нема никакву употребну 
вредност. Извршено je расходовање већег дела неупотребљивог материјала и планира се 
одлагање. 
Ходници, службени улаз, школска капија и школско двориште покривени су видео 
надзором. 
 

 
 
 

УЧИОНИЦЕ И КАБИНЕТИ 

Приземље Спрат  

• Кабинет за хемију 

• Кабинет за биологију 

• Кабинет за физику 

• 3 учионице  (прилагођене ученицима 1. разреда) 

• Кабинет за ТО 

• Инфирматички кабинет 

• Учионица за продужени боравак 

• Фискултурна сала (под управом Установе за спорт Ковин) 

• Учионица - енглески језик 

• Учионица - географија 

• Учионица -  историја 

• Учионица - немачки језик 

• 2 учионице - математика 

• Библиотека / читаоница + учионица-
српски језик 

• 2 учионице - српскои језик 

• Кабинет музичке и ликовне културе 

 

ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ 

Приземље Спрат 

• Зборница 

• Канцеларија управе 

• Кухиња 

• Трпезарија са 25 места 

• Канцеларија педагога 

• Архива 

• 4 тоалета за ученике 

• 2 тоалета за наставнике 

 
            

ПОДРУМ 

2 просторије 

 

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ 
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2.4 Педагошка организација рада школе 
 

Школа је до 17. марта 2020. године радила у две смене, а промена смена вршена је на две 
недеље. 
Једну смену чине ученици од I –IV разреда, а другу од  V-VIII разреда. 
Настава пре подне, почиње у 7.30 часова и траје до 12.45 часова када се завршава шести 
час. 
Настава по подне, почиње у 13.00 часова и траје до 18.15 часова када се завршава шести 
час.  
 

Пре подне 

1. 7.30 - 8.15 
2. 8.20 - 9.05 

Прво звоно у 9.20 а друго у 9.25 
3. 9.25 - 10.10 (10.15 ) 
4. 10.20 - 11.05 
5. 11.10 - 11.55 
6. 12.00 - 12.45 

 

По подне 

1. 13.00 - 13.45 
2. 13.50 - 14.35 

Прво звоно у 14.50 а друго у 14.55 
3. 14.55 - 15.40 (15.45 ) 
4. 15.50 - 16.35 
5. 16.40 - 17.25 
6. 17.30 - 18.15 

 

 
 
 
Сваког дана је организовано дежурство 4 наставника ( један или два на спрату, један или 
два у приземљу и један у дворишту школе). Дежурни наставници долазили су 30 минута 
пре наставе. 
 У нижој смени не дежурају ученици већ два запослена из реда помоћног особља. У вишој 
смени дежурала су по два ученика из 7. или 8. разреда.  
 
Продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда радио је у супротној смени од наставе  нижих 
разреда и то: 
У преподневној смени нижих разреда од од 12.00 – 18.00 
У поподневној смени виших разреда од 7.00 – 13.00 
Топли оброк (ручак) је између  12.00 и 13.00 часова. 

 
 

Правила понашања – кућни ред школе, обавезе и дужности свих, као и  дежурних налази 
се на улазу у ходнику Школе  и саставни су део Правилника о правилима понашања 
ученика, запослених и родитеља ученика ОШ.  
 
Распоред часова за више израдио је професор математике Братислав Новокмет, а за ниже 
Рајић Вања професор разредне наставе, уважавајући недељни ритам рада, број часова по 
предметима.  
Током првог полугодишта јавила се потреба за изменама распореда часова, тако да је 
распоред часова за више разреде три пута модификован у мањој мери. 
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Распоред часова на почетку школске 2019/2020. године 

 
Ради боље организације наставе, током првог полугодишта три пута је израђиван распоред 
часова за више разреде, а сва три распореда је усвојило Наставничко веће. 
 
 



10 
 

 
Распоред часова за више разреде који је важио од 15. јануара 2020. године 

 
 
Након ступања на снагу ванредног стања због епидемије COVID-19 вируса, настава се 
пребацује на учење на даљину при чему наставници, на основу програмске шеме ТВ наставе 
прилагођавају наставу и реализују је искључиво онлајн. 
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2.5  Извештај о кадровској структури и недељном задужењу наставника 
 
 
Кадровска структура запослених у школи је заступљена тако да у потпуности омогућава 
успешну реализацију Годишњег плана. Настава је стручно заступљена.  У продуженом 
боравку радила је Александра Милошевић, професор разредне наставе која је технолошки 
вишак. 
Током целог полугодишта, за Марију Поповић, одељењског старешину 1-2 одељења која је 
била на боловању, мењала је Бранкцица Стојсковић, а потом Елеонора Шарац. 
На крају првог полугодишта, са листе запослених са непотпуном нормом преузета је 
Венера Арсенов Бојовић, професор енглеског језика која ће током другог полугодишта 
радити уместо Теје Тот. 
 

Управа 

Средња 
стручна 

спрема – 4. 
степен 

Виша стручна 
спрема 

Висока стручна 
спрема 

Укупно 

Директор   1 1 

Секретар школе   1 1 

Шеф рачуноводства 1   1 

Административни радник  1  1 

Укупно: 1 1 2 4 

 

Стручни сарадници 

Средња 
стручна 

спрема – 4. 
степен 

Виша стручна 
спрема 

Висока стручна 
спрема 

Укупно 

Педагог   1 1 

Библиотекар   1 1 

Укупно:   2 2 

 
    

Наставници 

Средња 
стручна 

спрема – 4. 
степен 

Виша стручна 
спрема 

Висока стручна 
спрема 

Укупно 

Наставници разредне наставе  1 9 10 

Наставници предметне наставе  3 21 26 

Укупно:  4 30 36 

 
 

Помоћно особље 1. ССС 2.ССС 3. ССС 4. ССС Укупно 

Помоћни радници 4 1 4 2 11 

Укупно: 4 1 4 2 11 

 
Укупан број запослених: 53 
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Запослени – путници 

 
Место  
пребивалишта  Број запослених 
Баваниште                          2 
Београд                          4 
Делиблато                          1 
Плочица                          2  
Скореновац                            1 
Смедерево                          1 
 
 
 

2.5.1 Подела предмета по наставницима 

 
 

Предмет Име и презиме наставника број 
часова 

проценат Одељења Стареши
нство 

Српски језик Марија Михајлов 
Ђорђевић/Јелена 
Антонијевић 

20 111% 71, 72, 81, 82, 83 72 

Маша Вулетић 18 100% 51, 52, 61, 63  

Данијела Станковић Ћулибрк 4 22% 62 62 

Енглески језик Маријана Илић 18 100% 51, 52, 61, 62, 63, 81, 
82, 83, 71 

52 

Теа Тот/Венера Арсенов 
Бојовић 

2 11% 72  

Немачки језик Марија Станојоска 20 111% 51, 52, 61, 62 
,63,71,72,81,82, 83 

82 

Ликовно Јовица Атанацков 12 60% 51,52,61,62,63,71,72,8
1,82,83 

 

Цртање, сликање и 
вајање 

Јовица Атанацков 3 15% 3 групе  

Музичко Данијела Стојковић 4 20% 72,81,82,83  

Снежана Качина 8 40%  51, 52,61, 62, 63, 71  

Хор и оркестар Снежана Качина 1 5% 5-8 разред  

Географија Роберт Мучи 18 90% 51,52,61,62,63,71,72,8
1,82,83 

51 

Историја Јелена Дивнић 18 90%  51,52,61,62,63,71,72,8
1,82,83 

 

Свакодневни живот у 
прошлости 

Јелена Дивнић 2 10% 5,6 72 

Математика Јасмина Доловачки 20 111 62,63,81,82,83 63 

Братислав Новокмет 20 111 52, 51, 61,71,72 61 

Физика Јожеф Секељ 16 80% 61,62,63,71,72,81,82,8
3 

 

ТИО Јожеф Секељ 4 20% 81, 82  

Александар Милошевић 2 10% 83  

Техника и технологија Александар Милошевић 14 70% 51,52,61,62,63,71,72  71 

Информатика и 
рачунарство 

Александар Милошевић 4 20% 62, 63, 71, 72  

Милош Лалић 3 15% 51,52, 61  

Биологија Маја Обрадовић 20 100% 52,51,61,62,63,71,72,8
1,82,83 

81 

Хемија Ана Ритопечки 10 50% 71,72,81,82,83 83 
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Физичко васпитање Драган Бугариновић 4 20% 81, 82  

Maja Милошевић 2 10% 83  

Физичко и здравствено 
васпитање 

Драган Бугариновић 10 50% 51, 71, 72, 62,  63  

Маја Милошевић  4 20% 52, 61  

Спортска 
активност/ОФА 

Драган Бугариновић 6 30% 61, 62, 71, 72, 81, 82  

Александар Шушулић 4 20% 51, 52, 63, 83  

Енглески језик – нижи 
разреди 

Оља Новокмет 18 90% 1-4 разред  

Грађанско васпитање Ана Албу 5 25% 6, 7, 8. разред  

Оља новокмет 2 10% 51, 5-2  

Веронаука Душан Васић 8 40% 1-8 разред  

Румунски језик Ана Албу 6 30% 1-8 разред  

Мађарски језик Корнелија Антић 4 20% 1-8 разред  

Каролина Ђуриш 4 20% 1-8 разред  

 
 

 
 
Изборни предмети, слободне активности 
 
Грађанско васпитање од 5-8. разреда: 7 група ; Верска настава: 10 група 
Информатика и рачунарство у 8. разреду: 3 групе 
Слободне активности од 5 до 7. разреда: Хор и оркестар 1 група; Свакодневни живот у прошлости: 2 групе;  
Цртање, сликање и вајање:  3 групе 
Мађарски језик: 4 група; румунски језик: 3 групе 
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2.5.2 Систематизација радних места 

 
 

 
           
НАЗИВ И ШИФРА 

РАДНОГ 
МЕСТА 

 
 
   БРОЈ                              
ИЗВШИЛАЦ
А 

  
     
      ПОТРЕБНА 
КВАЛИФИКАЦ
ИЈ 

         
                       
             
ИМЕ И 
           
ПРЕЗИМЕ 
                
           

      
СТВАРНА 

КВАЛИФИКАЦИ 

      
       
         ВРСТА 
    
АНГАЖОВ
А 
 

 
  
КОЕФИЦ
И 
ЈЕНТ 
 

     
 
ПРОМЕНА 
КОЕФИЦИЈЕНТ
А 
 

   
 
 РАДНИ 
  СТАЖ 
    ПРЕ 
ШКОЛЕ              

 
 
РАДНИ 
СТАЖ 
У 
ШКОЛ
И 

     
 
УКУПА
Н 
РАДНИ 
 СТАЖ 

                          
                  
НАПОМЕН             
 

01 
ДИРЕКТОР 

ШКОЛЕ 
 

 
1 

100% 
 

 
ВСС/VII  

у складу са 
Правилни 

 
ПЕТРОВИ
Ћ САША 

 

 
ВСС/VII  

дипл.инг. 
информат 

 
 

 
НЕОДРЕЂЕ

НО 
17.01.2018

. 
ОДРЕЂЕНО 
01.03.2019

. 
 

 
17,32 

 
 

пуно 
100% 

руковођењ 
+20% 

 

0г  0м 
 
 

11г 1м 
 

11г 1.м 
 
 

изборна 
функција 
мандат 4 

год од 
01.03.2019

. 
стручни 
испит 

02 
СТРУЧНИ 

САРАДНИК 
ПЕДАГОГ 

 
1 
 

100% 

 
ВСС/VII  

у складу са 
Правилни 

 
МОМИРО

В 
ИВАНКА 

 

 
ВСС/VII  
дипл. 

педагог 
 

 
НЕОДРЕЂЕ

НО 
01.09.1989

.  
 

 
17,32 

 
 

пуно 
100% 

 
 

 
4. г  9.м 

 
 

 
30.г 
0.м 

 
 

 
34г 9.м 

 
 

стручни 
испит 

. 
 
 

03 
СТРУЧНИ 

САРАДНИК 
  БИБЛИОТЕKAР 

 
1 
 

50% 

 
ВСС/VII  

у складу са 
Правилни 

 
СТОЈА 
СЕНКА 

 
 

 
ВСС/VII  
дипл. 

библиотекинформат 

 
НЕОДРЕЂЕ

НО 
 
 
 

 
17,32 

 
 
 

 
непуно 

50% 
 

 
0.г 0.м 

 
 
 

 
16г 4.м 

 
 
 

 
16г 4.м 

 
 
 

 
стручни 
испит 

удругој 
школи 

50% 

04 
СЕКРЕТАР 
УСТАНОВЕ 

 
 

 
1 
 

100% 
 

 
ВСС/VII  

у складу са 
Правил 

 

 
ДРАКУЛИ

Ћ 
ЕМИЛИЈА 

 
 

 
ВСС/VII  

дипл. правник 
 

 
НЕОДРЕЂЕ

НО 
 
 
 

 
17,32 

 
 
 

 
пуно 
100% 

 
 

 
16.г 9.м 
8м 28 д 

стаж 
осигурањ

а 

 
13.г 
0.м 

 
 
 

 
29.г 9. 

м 
 
 
 

 
правосуд 

испит 
 
 

05 
ШЕФ 

РАЧУНОВОДСТ 

 
1 
 

 
ВС/VI  

ССС/IV 

 
ЂУРИЋ 

СЛАВИЦА 

 
ССС/IV 

финансијс 

 
НЕОДРЕЂЕ

НО 

 
11,15 

 

 
пуно 
100% 

 
22.г 2.м 

 

 
17 г 0м 

 

 
39.г 2.м 

 

испит за 
рачуново 
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100% 
 

у складу са 
Правил 

 

 
 

стручни 
радник 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

06 
РЕФЕРЕНТ ЗА 
ФИНАНСИЈКО 

РАЧУНОВОДСТВЕН
Е ПОСЛОВЕ 

 

 
1 
 

50% 
 

 
ВС/VI  

ССС/IV 
друш/еко.смер 

 
 

 
TOT 

ШТЕФАН 
 
 

 
ВС/VI  

правник 
за управне 

послове 
 
 

 
НЕОДРЕЂЕ

НО 

 
8,62 

 
 
 
 
 

 
непуно 

50% 
предсинди 

+ 12% 

 
2.г 2.м 

 
 

 
29.г 
0.м 

 
 

 
31.г 2.м 

 
 

изјава о 
сагласност

и за 
радпоређ 
у другој 
школи 

50% 

07 
НАСТАВНИК 
РАЗРЕДНЕ 
НАСТАВЕ 

 

 
  9 
 
900% 

     
  ВСС/VII  
  ВС/VI  
у складу са 
Правилни 
професор 
разредне 
наставе 
 
стручни испит 

 
 
 

 
АНЂЕЛКОВ 
ВЕСНА 
 
 
 

 
ВС/VI  
наставник 
разредне 
наставе 
 

 
НЕОДРЕЂЕНО 
 
 
 
 

 
   14,88 
 
 
 
 

 
разредно 

старешинс 
+ 4% 

 
 
 

 
3.г 8.м 
 
 
 
 

 
31.г 
1.м 
 
 
 
 

 
34.г 9.м 
 
 
 
 

 
стручни 
испит 

 
 
 

ЈОВАНОВИЋ 
ЈЕЛЕНА 
 

ВСС/VII  
професор 
разредне 
наставе 

 
НЕОДРЕЂЕНО 
 
 
 

 
   17,32 
 
 
 

пуно време 
100% 

разр.старе 
+4% 

 
2.г 9м 
 
 
 

 
28.г 0м 
 
 
 

 
30.г 9 м 
 
 
 

 
стручни 
испит 

 

 
 
ЂУКИЋ 
ХЕРМИНА 
 

ВСС/VII  
професор 
разредне 
наставе 

      
 
НЕОДРЕЂЕНО 
 
 

     
 
   17,32 
 
 

пуно време 
100% 

разредно 
старешинс 

+ 4% 

 
0.г 0м 
 
 

 
28.г 0м 
 
 

 
28.г 0м 
 
 
 

 
стручни 
испит 

 

 
РАЈИЋ 
ВАЊА 
 

ВСС/VII 
професор 
разредне 
наставе 

 
НЕОДРЕЂЕНО 
 
 

 
 
   17,32 
 

пуно време 
100% 

разредно 
старешинс 

+ 4% 

 
0.г 7.м 
 

 
28.г 0м 
 

 
28.г 7м 
 
 

 
стручни 
испит 

 
ЖЕБЕРАН 
ВАЛЕНТИНА 
 
 

ВСС/VII 
професор 
разредне 
наставе 
 

 
 
НЕОДРЕЂЕНО 
 
 

 
 
    17,32 
   

пуно време 
100% 

разредно 
старешинс 

+ 4% 

 
0.г 0м 
 

 
28.г 6м 
 

 
28г  6м 
 
 

 
 

стручни 
испит 

 

РОМИЋ 
ЈЕВРОСИМА 
 
 

ВСС/VII 
професор 
разредне 
наставе 

НЕОДРЕЂЕНО 
 
 
 

    17,32 
 
 
 

пуно време 
100% 

разр.старе 
+4% 

 
12.г 3.м 
 
 
 

 
14 г 1м 
 
 
 

 
26.г 5м 
 
 
 

 
стручни 
испит 

 
 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

16 
 

 
 
 
 

 
           
        НАЗИВ 
       РАДНОГ 
       МЕСТА 

 
 
   БРОЈ                              
ИЗВШИЛАЦ
А 

  
     
      ПОТРЕБНА 
КВАЛИФИКАЦИ
Ј 

         
                       
             ИМЕ 
И 
           
ПРЕЗИМЕ 
                
           

      
           СТВАРНА 
КВАЛИФИКАЦИЈ
А 

      
       
         ВРСТА 
    
АНГАЖОВА 
 

 
  
КОЕФИЦИЈЕН
Т 
 

     
 
ПРОМЕНА 
КОЕФИЦИЈЕНТ
А 
 

   
 
 
РАДНИ 
  СТАЖ 
    ПРЕ 
ШКОЛ
Е              

 
 
РАДНИ 
СТАЖ У 
ШКОЛ
И 

     
 
УКУПА
Н 
РАДНИ 
 СТАЖ 

                           
                   
НАПОМЕ
Н             
 

07 
НАСТАВНИК 
РАЗРЕДНЕ 
НАСТАВЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  9 
 

900% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ВСС/VII  
  ВС/VI 1 
у складу са 
Правилни 
професор 
разредне 
наставе 
 

стручни испит 
 
 
 
 
 
 

КОРАК 
СНЕЖАНА 
 
 

ВСС/VII  
професор 
разредне 
наставе 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 
 

 
   17,32 
 
 

   пуно        
  време 

100% 
разр.старе 
    +4% 

 
0.г 9м 
 
 

 
29.г 0м 
 
 

 
29.г 9м 
 
 

 
стручни 
испит 
 

 
ПОПОВИЋ 
МАРИЈА 

 
ВСС/VII  
професор 
разредне 
наставе 

 
НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 
 

 
 
   17,32 
 
 

пуно време 
100% 

разр.старе 
+4% 

 
 
3.г 8м 
 
 

 
 
28.г 0 м 
 
 

 
 
31.г 8м 
 
 

 
 

стручни 
испит 

 

НИКОЛИЋ 
НАТАША 
 
 
 

ВСС/VII  
професор 
разредне 
наставе 
 

 
НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 
 

 
 
   17,32 
 
 

технолошки  
вишак 
01.09.2018. 

 
2.г 4м 
 
 
 

 
22.г 1.м 
 
 
 

 
24.г 5м 
 
 
 

 
стручни 
испит 

 
 

08 
НАСТАВНИК У 
ПРОДУЖЕНО
М БОРАВКУ 
 
 

 
 

1 
100% 

 
 

ВВС/VII 
у складу са 
Правилником 
дипл. 
дефектолог 
 

 
 

 
МИЛОШЕВИ
Ћ 
АЛЕКСАНДРА 

ВСС/VII  
професор 
разредне 
наставе 
 
 

 
НЕОДРЕЂЕН
О 
 

 
   17,32 
 

пуно време 
100% 

 

0.г 3.м 
 
 
 

20.г 4.м 
 
 
 

20.г 7.м 
 
 
 

стручни 
испит 
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        НАЗИВ И ШИФРА 
       РАДНОГ 
       МЕСТА 

 
 
   БРОЈ                              
ИЗВШИЛА
ЦА 

  
     
      ПОТРЕБНА 
КВАЛИФИКА
ЦИЈ 

         
                       
             ИМЕ 
И 
           
ПРЕЗИМЕ 
                
           

      
           СТВАРНА 
КВАЛИФИКАЦИЈ
А 

      
       
         ВРСТА 
    
АНГАЖОВА 
 

 
  
КОЕФИЦИЈЕ
НТ 
 

     
 
ПРОМЕНА 
КОЕФИЦИЈЕ
НТА 
 

   
 
 
РАДН
И 
  
СТАЖ 
    ПРЕ 
ШКО
ЛЕ              

 
 
РАДН
И 
СТАЖ 
У 
ШКОЛ
И 

     
 
УКУПА
Н 
РАДН
И 
 СТАЖ 

                
                              
НАПОМ
ЕН              
 

09 
НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТРНЕ 
НАСТАВЕ 

 
 

 
  25 
 
 
 
 
 

ВВС/VII 

у складу са 
Правилник

ом 
 

стручни 
испит 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

НАСТАВНИК 
МАТЕМАТИКЕ 

 
 
 
 
 

2 
222% 

 
2 

111% 
 
 
 

 
ВВС/VII 

у складу са 
Правилник

ом 
 
 

стручни 
испит 

НОВОКМЕТ 
БРАТИСЛА

В 

ВСС/VII  
дипл.математи
чар 

НЕОДРЕЂЕ
НО 

 
 

   17,32 
 
 

преко нор 
11% 

разр.старе 
     +4% 

0.г  
0м 
 
 

19г 0 
м 
 
 

19.г 
0.м. 

 
 

стручни 
испит 

ДОЛОВАЧК
И 
ЈАСМИНА 

ВСС/VII  
професор 
математик 

НЕОДРЕЂЕ
НО 

 

   17,32 
 
 

преко нор 
11% 
разр.старе 
     +4% 

0.г 
1.м 
 
 

26г 
0.м 
 
 

26.г 
1.м 

 
 

стручни 
испит 

 

НАСТАВНИК 
ФИЗИКЕ 

 
1 
 

80% 

ВВС/VII 

у складу са 
Правилник

ом 
стручни 

испит 

 
СЕКЕЉ 
ЈОЖЕФ 

ВСС/VII  
професор 
физ и осн тех 
за ош 

 
НЕОДРЕЂЕ

НО 
 

 

 
   17,32 
 
 

 
   непуно 

80% 
 
 

 
2.г 
4.м 
 
 
 

 
29г 
10м 
 
 
 

 
32.г 
2.м 

 
 
 

 
стручни 

испит 
 

 
НАСТАВНИК 
ТЕХНИЧКОГ И 
ИНФОРМАТИЧОБРАЗОВ
АЊА 
 

2 
 

30% 
 

20% 
10% 

ВВС/VII 

у складу са 
Правилник

ом 

 
СЕКЕЉ 
ЈОЖЕФ 

 

ВСС/VII  
професор 
физ и осн тех 
за ош 

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до краја 
школске 
2019/202

0 

17,32 непуно 
20% 

 

2.г 
4.м 

28 
г10м  

31.г 
2.м 

 
 

стручни 
испит 
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стручни 
испит 

МИЛОШЕВ
ИЋ 

АЛЕКСАНД
АР 

ВСС/VII 2 
професор 
техничког  
 

ОДРЕЂЕНО 

до краја 
школске 
2019/202

0 

 
   17,32 
 
 

 

непуно 
10% 

разр.старе 
+4% 

0.г 
0.м 
 
 
 

16г 2 
м  
 
 
 

16.г 
2.м 

 
 
 

стручни 
испит 

 
 

 
 
 

 
           

НАЗИВ И 
ШИФРА 
РАДНОГ 
МЕСТА 

 
 
   БРОЈ                              
ИЗВШИЛАЦ
А 

  
     
      ПОТРЕБНА 
КВАЛИФИКАЦ
ИЈ 

         
                       
             ИМЕ 
И 
           
ПРЕЗИМЕ 
                
           

      
           СТВАРНА 
КВАЛИФИКАЦИЈА 

      
       
         ВРСТА 
    
АНГАЖОВА 
 

 
  
КОЕФИЦИЈЕН
Т 
 

     
 
ПРОМЕНА 
КОЕФИЦИЈЕНТ
А 
 

   
 
 
РАДН
И 
  СТАЖ 
    ПРЕ 
ШКОЛ
Е              

 
 
РАДНИ 
СТАЖ У 
ШКОЛ
И 

     
 
УКУПА
Н 
РАДНИ 
 СТАЖ 

                
                               
НАПОМЕ
Н              
 

НАСТАВНИК 
ПРЕДМЕТРНЕ 
НАСТАВЕ 
 

 
25 

 
 

 

  ВВС/VII 
у складу са 
Правилником 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

НАСТАВНИК 
ТЕХНИЧКОГ И 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

1 
70% 

ВВС/VII 
у складу са 

Правилником 
стручни испит 

МИЛОШЕВИ
Ћ 

АЛЕКСАНДА
Р 

ВСС/VII 2 
професор техничког 

НЕОДРЕЂЕН
О 

17,32 непуно 
50% 

разр.старе 
+4% 

0.г 0.м 17 г 
2.м 

17.г 2.м 
 
 

стручни 
испит 

НАСТАВНИК 
ИНФОРМАТИ
К 
РАЧУНАРСТВ
А 

2 
50% 

 
1 

30% 
1 

20% 

 ЛАЛИЋ 
МИЛОШ 

ВСС/ VII 
дипл инг информа 

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до 
преузимања 

 
17,32 

 

 
непуно 

30% 

 
4.г 5.м 

 
1.г 0.м 

 
5г.5м. 

 

МИЛОШЕВИ
Ћ 

АЛЕКСАНДА
Р 

ВСС/VII 2 
професор техничког 

ОДРЕЂЕНО 
до краја 
школске 

2019/2020 

17,32 непуно 
20% 

разр.старе 
+4% 

0.г 0.м 17 г 
2.м 

17.г 2.м 
 

стручни 
испит 

 
НАСТАВНИК  
ХЕМИЈЕ 
 

    1 
 

50% 
 

    ВВС/VII 
у складу са 

Правилником 

РИТОПЕЧКИ 
АНА 

 
 

ВСС/VII  
дипл.физикохемича
р 
 

НЕОДРЕЂЕН
О 
        
 
 

   17,32 
 
 
 

непуно 
60% 

разр.старе 
+4% 

7.г 
11м. 
 
 
 

13г 2.м 
 
 
 

21.г 1.м 
 

 

у др.шко 
40% 

стручни 
испит 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

19 
 

 
НАСТАВНИК  
БИОЛОГИЈЕ 
 

1 
 

100% 

  ВВС/VII 
  у складу са 
Правилником 
 

OБРАДОВИЋ 
МАЈА 

 

ВСС/VII  
дипл. 
биолог 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 

   17,32 
 
 

преко пуног 
110% 

разр.старе 
+4% 

0.г .5м 
 
 

10г 0.м 
 
 

10.г 5.м 
 

 
 

стручни 
испит 

 

НАСТАВНИК  
ИСТОРИЈЕ 
 
 

     1 
 

90% 
 

ВВС/VII 
  
у складу са 
Правилником 

 
      ДИВНИЋ       
       ЈЕЛЕНА 
 

 
ВСС/VII  
дипл. историчар 

 
НЕОДРЕЂЕН
О 
      
 

 
17,32 

 
 

непуно 
95% 

 
 

 
14.г 
0.м 

 
3.г 0.м 

 
17.г 0м 
 

стручни 
испит 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

НАЗИВ И 
ШИФРА 
РАДНОГ 
МЕСТА 

 
 
   БРОЈ                              
ИЗВШИ
Л 

  
     
      ПОТРЕБНА 
КВАЛИФИКАЦИ
Ј 

         
                       
             ИМЕ И 
           ПРЕЗИМЕ 
                
           

      
           СТВАРНА 
КВАЛИФИКАЦИЈ
А 

      
       
         ВРСТА 
    
АНГАЖОВА 
 

 
  
КОЕФИЦИЈЕН
Т 
 

     
 
ПРОМЕНА 
КОЕФИЦИЈЕНТ
А 
 

   
 
 
РАДНИ 
  СТАЖ 
    ПРЕ 
ШКОЛ
Е              

 
 
РАДНИ 
СТАЖ У 
ШКОЛ
И 

     
 
УКУПА
Н 
РАДНИ 
 СТАЖ 

                
                               
НАПОМЕ
Н                
 

НАСТАВНИК 
ПРЕДМЕТН
Е 
НАСТАВЕ 
 

 
      25 
     
 
 

  ВВС/VII 
у складу са 
Правилником 

         

НАСТАВНИК  
СРПСКОГ 
ЈЕЗИКА 
 
 
 

3 
 

233% 
 

100% 
111% 
22% 

 
 

ВВС/VII  
у складу са 
Правилником 
 

ВУЛЕТИЋ 
МАША 

 
 

ВСС/VII  
дипл.фило 
срп језика  
књижевно 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 
 

17,32 
 
 
 

 пуно 100% 
 
 

2.г 6.м 
 
 
 

15.г 2.м 
 
 
 

17 г 7м 
 

 
 

стручни 
испит 

 
 

МИХАЈЛОВ 
МАРИЈА/ЈЕЛЕН

А 
АНТОНИЈЕВИЋ 

 
 

ВСС/VII  
професор  
срп језика  
књижевно 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 
 

17,32 
 
 
 

преко пуног 
111% 

разр.старе 
+4% 

0.г 0.м 
 
 
 

12г 0.м 
 
 
 

12.г 0.м 
 

 
 

стручни 
испит 
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СТАНКОВИЋ 
ЋУЛИБРК 

ДАНИЈЕЛА 

ВСС/VII  
дипл.филол за 
срп језик 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 

17,32 
 

   непуно      
     22% 

разр.старе 
4% 

4г 4 м 
 
 

6 г 4. м 
 
 

10г 9 м 
 
 

стручни 
испит 

у другој 
школи 

 
НАСТАВНИК 
ЕНГЛЕСКОГ 
ЈЕЗИКА 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 

201% 
 
 

100% 
 90% 
11% 

 
 

 
 
 

  ВВС/VII 
  
у складу са 
Правилником 

ИЛИЋ 
МАРИЈАНА 

 

ВСС/VII   
Проф енгле 
језика књиж 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 

17,32 
 

     пуно 
100% 

разр.стар 
+4% 

 

1г.0м 
 

5г.0м 
 

6г 0м 
 

стручни 
испит 

 

НОВОКМЕТ 
ОЉА 

ВСС/VII  
профбугарс 
језика књиж 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 

17,32 
 

     непуно 
90% 

 

0г.0м. 
 

20г.1м 
 

20г 1м 
 

Б 2 
стручни 

испит 

ТOT 
TEA 

ВСС/VII   
професор 
енглеског 
језика књиж 

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до 
преузимања 

избора 
кандидата 

 

 
 

непуно 
11% 

 
 

0г.0м. 
 
 
 

2г 0м 
 
 
 

2г 0м 
 
 
 

у другој 
школи 

 
 

 
           

НАЗИВ И 
ШИФРА 
РАДНОГ 
МЕСТА 

 
 
   БРОЈ                              
ИЗВШИ
Л 

  
     
      ПОТРЕБНА 
КВАЛИФИКА
ЦИЈ 

         
                       
             ИМЕ 
И 
           
ПРЕЗИМЕ 
                
           

      
           СТВАРНА 
КВАЛИФИКАЦ
ИЈА 

      
       
         ВРСТА 
    
АНГАЖОВА 
 

 
  
КОЕФИЦИЈЕ
НТ 
 

     
 
ПРОМЕНА 
КОЕФИЦИЈЕН
ТА 
 

   
 
 
РАДН
И 
  
СТАЖ 
    ПРЕ 
ШКОЛ
Е              

 
 
РАДН
И 
СТАЖ 
У 
ШКОЛ
И 

     
 
УКУПАН 
РАДНИ 
 СТАЖ 

                
                               
НАПОМЕН                
 

09 
НАСТАВНИК 
ПРЕДМЕТНЕ 
НАСТАВЕ 
 

 
25 

 
 

  ВВС/VII 
   
у складу са 
Правилником 

 
 
 
 
 

        

НАСТАВНИК 
ГЕОГРАФИЈЕ 
 
 

      1 
 
   90% 

  ВВС/VII 
 
у складу са 
Правилником 

МУЧИ 
РОБЕРТ 

 

ВСС/VII  
дипл.  
географ 

 

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до 
преузимањ

а 
избора 

кандидата 

 
17,32 

 
 

непуно 
90% 

разр.старе 
4% 

 
0.г 0.м 
 
 

 
1.г 0.м 
 
 

 
1.г 0.м 
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НАСТАВНИК 
ЛИКОВНЕ 
КУЛТУРE 

1 
 

60% 

ВВС/VII 
   
у складу са 
Правилником 

АТАНАЦКОВ 
ЈОВИЦА 

 
 

ВС/VI  
наставник 
ликовне 
културe 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 

 

14,88 
 
 
 

непуно 
75% 

 
 

3.г 3.м 
 
 
 

19.г 
0.м 
 
 
 

22.г 3.м 
 
 

 

стручни 
испит 

у другој 
школи 

20% 

НАСТАВНИК 
МУЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ 

2 
 

65% 
 

1 
45% 

 
1 

20% 

ВВС/VII 
  
у складу са 
Правилником 

КАЧИНА 
СНЕЖАНА 

ВС/VI  
наставник 
музичке 
културe 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 

14,88 непуно 
45% 

 

22.г.0
м 

2.г 0.м 24г 0.м стручни 
испит 

споразум о 
преузимању 

 

СТОЈКОВИЋ 
ДАНИЈЕЛА 

ВСС/ VII 
професор 
солфеђа и 
музичке 
културе 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 

17,32 непуно 
20% 

 

7.г 8.м 2.г 0.м 9.г 8.м стручни 
испит 

споразум о 
преузимању 

 

НАСТАВНИК 
ФИЗИЧКОГ И 
ЗДРАВСТВЕН
ОГ 
ВАСПИТАЊА 

     2 
 
   80% 

 
60% 
20% 

 

ВВС/VII 
   
у складу са 
Правилником 

БУГАРИНОВИ
Ћ 

ДРАГАН 

ВСС/VII  
професор 
физ култ 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 

17,32 
 
 

   непуно 
60% 

 
 

7.г 1.м 
 

23.г 
4.м 
 
 

 30.г 5. м 
 
 

стручни 
испит 

МАРИЋ 
МАЈА 

ВСС/VII  
професор 
физ култ  

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до 
преузимањ

а 
избора 

кандидата 

17,32 
 
 

непуно 
20% 

0.г  
10м 
 

3г 5м 
 
 

 4 г 3 м 
 

 стручни     
  испит 

 
 
 
 

 
 

НАЗИВ И 
ШИФРА 
РАДНОГ 
МЕСТА 

 
 
   БРОЈ                              
ИЗВШИ
Л 

  
     
      ПОТРЕБНА 
КВАЛИФИКА
ЦИЈ 

         
                       
             ИМЕ 
И 
           
ПРЕЗИМЕ 
                
           

      
           СТВАРНА 
КВАЛИФИКАЦ
ИЈА 

      
       
         ВРСТА 
    
АНГАЖОВА 
 

 
  
КОЕФИЦИЈЕ
НТ 
 

     
 
ПРОМЕНА 
КОЕФИЦИЈЕН
ТА 
 

   
 
 
РАДН
И 
  
СТАЖ 
    ПРЕ 
ШКОЛ
Е              

 
 
РАДН
И 
СТАЖ 
У 
ШКОЛ
И 

     
 
УКУПАН 
РАДНИ 
 СТАЖ 

                
                               
НАПОМЕН                
 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

22 
 

09 
НАСТАВНИК 
ПРЕДМЕТНЕ 
НАСТАВЕ 
  

 
25 

   
ВВС/VII 
у складу са 
Правилником 

 
 
 

        

НАСТАВНИК 
ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА 

2 
30% 

 
1 

20% 
 

1 
10% 

ВВС/VII 
   
у складу са 
Правилником 

БУГАРИНОВИ
Ћ 

ДРАГАН 

ВСС/VII  
професор 
физ култ 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 

 17,32 
 
 

непуно 
20% 

 
 

7.г 1.м 
 

23.г 
4.м 
 
 

 30.г 5. м 
01.09.20

18 
 

стручни 
испит 

МАРИЋ 
МАЈА 

ВСС/VII  
професор 
физ култ  

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до 
преузимањ

а 
избора 

кандидата 

 17,32 
  
 

непуно 
10% 

 

0г  
10м 
 

3г 5м 
 
 

 4 г 3 м 
 

 стручни     
  испит 
 

НАСТАВНИК 
ИЗАБРАНОГ 
СПОРТА 

2 
15% 

 
1 

10% 
1 

5% 

ВВС/VII 
   
у складу са 
Правилником 
 
 
 
 

БУГАРИНОВИ
Ћ 

ДРАГАН 

ВСС/VII  
професор 
физ култ 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 

 17,32 
 
 

непуно 
10% 

 
 

7.г 1.м 
 

23.г 
4.м 
 
 

 30.г 5. м 
01.09.20

18 
 

стручни 
испит 

ШУШУЛИЋ 
АЛЕКСАНДАР 

 

ВСС/VII  
професор 
физ култ 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 

17,32 непуно 
5% 

13г 
10.м 

1.г 0.м 14г 10.м споразум  
преузима 

споразу
м  
преузи
ма 

НАСТАВНИК 
ОФА 

2 
35% 

1 
20% 

1 
15% 

 

 
 

БУГАРИНОВИ
Ћ 

ДРАГАН 

ВСС/VII  
професор 
физ култ 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 

 17,32 
 
 

непуно 
10% 

 
 

7.г 1.м 
 

23.г 
4.м 
 
 

309.г 5. 
м 
01.09.20

18 
 

стручни 
испит 

ШУШУЛИЋ 
АЛЕКСАНДАР 

 

ВСС/VII  
професор 
физ култ 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 

17,32 непуно 
15% 

13г 
10.м 

1.г 0.м 14г 10.м споразум  
преузима 
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НАЗИВ И 
ШИФРА 
РАДНОГ 
МЕСТА 

 

 
БРОЈ 

ИЗВШИ 

ПОТРЕБНА 
КВАЛИФИКА 

 
ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 
 
 

 
СТВАРНА 

КВАЛИФИКАЦ
ИЈА 

 
ВРСТА 

АНГАЖОВА 
 

 
КОЕФИЦИЈ 

 

 
ПРОМЕНА 

КОЕФИЦИЈЕН
ТА 

 

 
РАДН

И 
СТАЖ 
ПРЕ 

ШКОЛ
Е 

 
РАДН

И 
СТАЖ 

У 
ШКОЛ

И 

 
УКУПАН 
РАДНИ 
СТАЖ 

 
НАПОМЕН 

 

09 
НАСТАВНИК 
ПРЕДМЕТНЕ 
НАСТАВЕ 

    25 
 
 

   ВВС/VII 
 у складу са 
Правилником 

         

НАСТАВНИК 
ГРАЂАНСКОГ 
ВАСПИТАЊА 

2 
35% 

1 
10% 

1 
25% 

ВВС/VII 
у складу са 

Правилником 
 

НОВОКМЕТ 
ОЉА 

ВСС/VII  
профбугарс 
језика књиж 

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до краја 
шк2019/202
0 

17,32 
 

  непуно 
10% 

 

0г.0м. 
 

20г.1м 
 

20г 1м 
01.09.20
18 

Б 2 
стручни 

испит 

АЛБУ САВИЋ 
АНА 

ВСС/VII  
професор 
румунског 
језика 

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до 
преузимањ

а 
избора 

кандидата 

17,32 
 

   непуно      
     25% 

 

4г 5 м 
 
 

2 г 0. 
м 
 
 

6 г 5м 
01.09.20
18 
 

до избора 
кандидат 

 

НАСТАВНИК 
ВЕРОНАУКЕ 

 
 

1 
50% 

ВВС/VII 
у складу са 

Правилником 
 

ВАСИЋ 
ДУШАН 

ВС/ VI 
 

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019. 
до краја 
шк2019/202
0 
 

14,88 
 
 
 

непуно 
50% 

 
 
 

0.г 0.м 
 
 
 

4.г 0.м 
 
 
 

4.г 0.м. 
 

решење 
Српске 

православцр
кве 

Е.710п. 
2.9.2019 

НАСТАВНИК 
НЕМАЧКОГ 

ЈЕЗИКА 

1 
111% 

 СТАНОЈОСКА 
МАРИЈА 

ВСС/ VII  
професор 
немачког 
језика 

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до 
преузимањ

а 
избора 

кандидата 

17,32 препуно 
111% 

разр.стар 
+4% 

   до избора 
кандидат 

 

НАСТАВНИК 
МАЂАРСКОГ 
ЈЕЗИКА 

2 
40% 

1 
20% 

1 
20% 

ВВС/VII 
у складу са 

Правилником 

АНТИЋ 
КОРНЕЛИЈА 

ВС/VI 
наставник 
разредне 
наставе 

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до 
преузимањ

а 
избора 

кандидата 

14,88 
 

непуно 
20% 

 

24г 5м 1 г 0 м 25 г 5м до избора 
кандидат 

 

ЂУРИШ 
КАРОЛИНА 

ВСС/VII  
аналитичар 

заштите 

ОДРЕЂЕНО 
01.10.2019 

17,32 непуно 
20% 

 

   до избора 
кандидат 
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животне 
средине 

до 
преузимањ

а 
избора 

кандидата 

НАСТАВНИК 
РУМУНСКОГ 
ЈЕЗИКА 

1 
30% 

ВВС/VII 
у складу са 

Правилником 

АЛБУ САВИЋ 
АНА 

ВСС/VII  
професор 
румунског 
језика 

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до 
преузимањ

а 
избора 

кандидата 
 
 

 

17,32 
 

   непуно      
     30% 

 

4г 5 м 
 
 

2 г 0. 
м 
 
 

6 г 5м 
 

 

 
НАЗИВ И 
ШИФРА 
РАДНОГ 
МЕСТА 

 

 
БРОЈ 

ИЗВШИ 

 
ПОТРЕБНА 

КВАЛИФИКА
Ц 

 
ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 
 
 

 
СТВАРНА 

КВАЛИФИКАЦ
ИЈА 

 
ВРСТА 

АНГАЖОВА 
 

 
КОЕФИЦИЈ 

 

 
ПРОМЕНА 

КОЕФИЦИЈЕН
ТА 

 

 
РАДН

И 
СТАЖ 
ПРЕ 

ШКОЛ
Е 

 
РАДН

И 
СТАЖ 

У 
ШКОЛ

И 

 
УКУПАН 
РАДНИ 
СТАЖ 

 
НАПОМЕН 

 

010 
ШКОЛСКИ 
МАЈСТОР 

 

1 
 

100% 
 

КВ/III 
ССС/IV 

у складу са 
правилником 

ГОЛУБОВИЋ 
СИНИША 

 
 

ВК/III 
механичар 
пољ.маши 

 

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до 
преузимањ

а 
 

7,82 
 
 
 

пуно 
100% 

33 г 
4м 

 
 
 

5 г 0 м 
 
 
 

38 г 4м 
 
 
 

до избора 
кандидат 

 
 

011 
СЕРВИРКА 

 

 
1 

80% 
 

КВ/III 
ССС/IV 

у складу са 
правилником 

БОГДАНОВИ
Ћ  

ВЕРИЦА 
 
 

КВ/III 
 сервирка 

 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 

6,30 
 
 

непуно 
80% 

0 г 0 м 
 
 

28 г 1 
м 
 
 

28 г 1м  
 

сертификат 
за сервирку 

012 
 

ПОМОЋНИ 
РАДНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
800% 

 
7 

100% 
 

1 
80% 

 
1 

20% 
 

 

 
ПК/II 
КВ/III 

 
 

ПК/II 
КВ/III 

 
 

у складу са 
правилником 

КОРАК 
СТЕВАН 

КВ/III 
молер-фар, 

бравар 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 

6,30 
 
 

пуно 
100% 

23г 5м 
 
 

10г 1м 
 
 

33 г 7м 
 

 
 
 

ВЕЉИЋ 
БИЉАНА 

ССС/IV 
пољо.техн 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 

6,30 
 

пуно 
100% 

6 г 6м 
 

10 г 
1м 

 

16 г 8м 
 

изјава о 
сагласно 

БУГАРСКИ 
АОРИКА 

КВ/III 
кв кројач 

 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 

6,30 
 
 

пуно 
100% 

21 г 
4м 

 
 

12 г 
2м 

 
 

33 г 7 м 
 

 
 
 

ЈАГОРИДОВС
КИ 

БИЉАНА 

ПК/II 
кројач 

НЕОДРЕЂЕН
О 

 

6,30 
 

пуно 
100% 

6 г 4м 
 
 

10 г  
0м 

 

16 г 6м 
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ИЛИЋ 
ДАНИЈЕЛА 

 ОДРЕЂЕНО 
80% 

01.09.2019 
до 

преузимањ
а 

 непуно 
80% 

   до избора 
кандидат 

 
 

ТОМИЋ 
ЈОВАНКА 

ПК/II 
дактилогр 

 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 

6,30 
 
 

пуно 
100% 

2 г2 м 
 
 

18г 5 
м 
 
 

20 г 7 м 
 

 
 
 

СТОЈА 
ДАЛИБОРКА 

 

КВ/III 
фризер 

 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 
 

6,30 
 
 

пуно 
100% 

1 г 2 м 
 
 

9г 11 
м 
 
 

10 г 0 м 
 

 
 
 

РАЈЧИЋ 
СОЊА 

ССС/IV 
електротехн 

НЕОДРЕЂЕН
О 
 

6,30 пуно 
100% 

18.г11
м 

8.г 7м 26.г 6.м 
 

изјава о 
сагласно 

БОГДАНОВИ
Ћ  

ВЕРИЦА 
 

КВ/III 
 сервирка 

 

ОДРЕЂЕНО 
01.09.2019 

до краја шк. 
19/20 

6,30 
 
 

непуно 
20% 

0 г 0 м 
 
 

28 г 1 
м 
 
 

28 г 1м  
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2.6 Извештај о раду продуженог боравка 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОД. 
 
 У  школској 2019/2020. години било је уписано 40 ученика (I разред 25 ученика ;II 15 
ученика. Девојчица  19 ; дечака 21 ). То је била једна хетерогена група од ученика првог и 
другог разреда. Ученици су , углавном , редовно похађали боравак. 
.Продужени боравак је смештен у  комплетно опремљеној учионици која обилује 
дидактичким материјалом, играчкама, ТВ, ДВД, компјутером, удобним намештајем 
предвиђеним за одмор и рекреацију 
Ученици продуженогборавка учествовали су у свим акцијама које су биле организоване на 
нивоу школе : 

❖ Продајни базар 

❖ Хуманитарна акција Друг другу 

❖ Дечја недеља 

❖ Новгодишњи и божићни базар 

❖ Лепе речи су у моди 

❖ У нашој школи смо први пут обележили Дан ружичастих мајица . Акцију су 

испратили и ученици у продуженом боравку.Симболично смо обележили овај дан 

разговором и писањем прикладних порука. 

Успоставили смо добре односе са ученицима предшколске установе који су нам били драги 
гости (то се одразило на број уписаних првака за школску 2020/2021. годину.)  

❖ 11.10.2019. поводом обележавања Европског дана борбе против трговине људима 

,ученици продуженог боравка су  присуствовали  радионици Чувај се и ти! 

Рад у продуженом боравку не подразумева само просто збрињавање деце док су им 
родитељи на послу већ организован самосталан рад уз стручну и педагошку помоћ. У 
сарадњи са наставником ученици утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања и 
навике. Израда домаћих задатака и вежбање организовано је у одређеном времену. 
. Ученици су радо долазили у боравак јер је све рађено кроз игру на занимљив и њима 
приступачан начин. 
 

 Александра Милошевић, професор разредне наставе 
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2.7 Извештај о раду школске кухиње 
 
Ђачка кухиња је до 16. марта радила свакоднедно у 2 смене. ИСХРАНА ученика је 
организована на принципу сервирања готове хране. Јеловник је направио кухињски одбор. 
Исхрану ученика обезбеђујемо прко УР ''АРЕНА'', СТР ''Мерид Ковин'', а млечне производе 
из млекаре ''Границе'' из Младеновца. Јавна набавка је спроведена фебрара месеца и важи 
до марта 2019. године. Преко Центра за социјални рад добијамо око 100 бесплатних ужина 
за социјално угрожене ученике.  Ужина после спроведене јавне набавке и нових добављача 
је квалитетна и повећао се број  ужина.  
Школи недостаје велика трпезарија, па се ужина носи и даље у учионице. 
Од ове године је за потребе продуженог боравка вршена је дистрибуција топлог оброка - 
ручка који нам доносе из ресторана ''Чиле'' за ученике боравка.  
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3.1 Извештај о  реализацији школског календара  
  

            Настава је до 16. марта реализована према Правилнику о школском календару за 
основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2019/2020. годину. 
 
         
 
 

Прво полугодиште 80 Друго полугодиште 100 

М РН П У С Ч П С Н  М РН П У С Ч П С Н  

С
е

п
те

м
б

ар
        1 21 

 

Ја
н

уа
р

    1** 2** 3 4 5  
 
 
 

12 

1. 2 3 4 5 6 7 8  6 7* 8 9 10 11 12 

2. 9 10 11 12 13 14 15 18. 13 14 15 16 17 18 19 

3. 16 17 18 19 20 21 22 19. 20 21 22 23 24 25 26 

4. 23 24 25 26 27 28 29 20. 27 28 29 30 31   
 5. 30                  

О
кт

о
б

ар
 

  1 2 3 4 5 6 23 

 

Ф
еб

р
уа

р
       1 2  

 
 
 
 

19 

6. 7 8 9* 10 11 12 13 21. 3 4 5 6 7 8 9 

7. 14 15 16 17 18 19 20 22. 10 11 12 13 14 15** 16** 

8. 21 22 23 24 25 26 27 23. 17** 18 19 20 21 22 23 

9. 28 29 30 31    24. 24 25 26 27 28 29  
        

 

М
ар

т 

       1  
 
 
 
 

22 

Н
о

ве
м

б
ар

      1 2 3 20 25. 2 3 4 5 6 7 8 

10. 4 5 6 7 8 9 10 26. 9 10 11 12 13 14 15 

11. 11** 12 13 14 15 16 17 27. 16 17 18 19 20 21 22 

12. 18 19 20 21 22 23 24 28. 23 24 25 26 27 28 29 

13. 25 26 27 28 29 30  29. 30 31      

Д
е

ц
е

м
б

ар
        1 16 

 

А
п

р
и

л
 

   1 2 3 4 5  
 
 
 
 

15 

14. 2 3 4 5 6 7 8 30. 6 7 8 9* 10* 11* 12* 

15 9 10 11 12 13 14 15  13* 14 15 16 17* 18* 19* 

16 16 17 18 19 20 21 22 31. 20* 21 22 23 24 25 26 

17. 23 24 25* 26 27 28 29 32. 27 28 29 30    
 30 31              

 

 

М
ај

 

     1** 2** 3  
 
 
 

20 

33. 4 5 6 7 8 9 10 

34. 11 12 13 14 15 16 17 

35. 18 19 20 21 22 23 24* 

36. 25 26 27 28 29 30 31 

Ју
н

 

37. 1 21
 3 4 5 6 7  

 
 
 

12 

38. 8 9 10 11 12 13 14 

39. 15 162
 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30      
 
 

 почетак и завршетак наставне године 
1 завршетак наставне године за ученике осмог разреда основне школе 
2 завршетак наставне године за ученике од првог до седмог разреда 

 ученички распуст 
* верски празник 
** државни празник 

 државни празници који се обележавају радно (наставни дани) 
 Радни дан (Свети Сава) 
 пробни завршни и завршни испит 
 завршетак квартала 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ   
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ПРВИ КВАРТАЛ почео је 2. септембра 2019, а завршио се 25. октобра 2019. године ( 40 
наставних дана). 
 
ДРУГИ КВАРТАЛ почео је 28. октобра, а завршио се 23. децембра 2019. године (40 
наставних дана). 
 

 

1. радна субота: 14. септембар 2019. године организована је радна субота за 

организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско 

васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области 

екологије и заштите животне средине, културноуметничке активности. Тако је 14. 

септембра 2019. организован јесењи крос на стадиону ФК „Раднички“ Ковин. мањи број 

ученика ишао је у Плочицу ради учешћа у оквиру манифестације „Заборавњене игре“. 

 

➢ У уторак, 12. новембра 2019. године настава се изводила према распореду од 

понедељка 

➢ У среду, 20. новембра 2019. године настава се изводила према распореду од 

понедељка 

➢ У четвртак, 28. новембра 2019. године настава се изводила према према распореду од 

петка   

 

 
ЗИМСКИ РАСПУСТ почео је 24. децембра 2019. године, а завршава се 14. јануара 2020. 
године. Први наставни дан 2. полугодишта је 15. јануар 2020. 

 
16. марта наступило је ванредно стање. Одлуком Владе РС и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, наставници прелазе на рад од куће. Мења се и Правилник о школском 
календару. 

 
На основу члана 28. став 5. тачка 1, члана 185. став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17,  27/18 - др. закон,  10/19 и 6/20)  и члана 15, 16, 24. и 
37. Покрајинске  скупштинске  одлуке  о Покрајинској  управи ("Службени  лист АПВ", бр. 37/2014, 
54/2014 - др. одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), покрајински секретар д о н о с и Правилник о 
изменама и допунама Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на 
територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину. 
Правилник је објављен у "Службеном листу АПВ", бр. 30/2020 од 21.5.2020. године, а ступио је на 
снагу 29.5.2020. 
 
Према измењеном правилнику, настава за ученике 8. разреда завршила се у петак, 5. јуна 2020. 
године, док је за остале разреде настава завршена 16. јуна 2020. године. У периоду од понедељка, 
1. јуна 2020. године до уторка, 16. јуна 2020. године, школа је организовала посебне часове наставе 
на којима се ученицима пружила могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне 
области/теме у оквиру одговарајућег  предмета,  програма  и активности.  О намери  да похађају  
посебне  часове  наставе  ученици  су претходно обавестили одељенског старешину. 
Посебни часови наставе организовани су на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и 
запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору. 
У периоду од среде, 3. јуна 2020. године до понедељка, 15. јуна 2020. године, школа је 
организовала припрему за полагање завршног испита, у складу са исказаним потребама ученика. 
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Ученици осмог разреда полагали су пробни завршни испит у уторак 2. јуна 2020. године, а завршни 
испит у среду 17. јуна 2020. године, у четвртак 18. јуна 2020. године и у петак 19. јуна 2020. године. 
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3.2 Надокнада пропуштеног образовно-васпитног рада због епидемије 
грипа од 18. до 24. фебруара 

 
Због епидемије грипа настава није извођена од 18. до 24. фебруара. Да би се извршила 
надокнада часова, донет је План надокнаде часова који је усвојило НВ, а о плану надокнаде 
позитивно мишљење дао је Савет родитеља. План надокнаде усвојен је  од стране ШО. Из 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице добили смо сагласност за план надокнаде који је изгледао овако: 
 
Распоред надокнаде часова – виши разреди 
Претчас у поподневној смени 
Од 4. до 8. марта надокнађује се 1. час одговарајућег дана од 12:10 до 12:55 
Од 11. до 15. марта надокнађује се 2. час одговарајућег дана од 12:10 до 12:55 
Од 1. до 5. априла надокнађује се 3. час одговарајућег дана од 12:10 до 12:55 
Од 8. до 12. априла надокнађује се 4. час одговарајућег дана од 12:10 до 12:55 
Од 13. до 17. маја надокнађује се 5. час одговарајућег дана од 12:10 до 12:55 
Од 20. до 24. маја надокнађује се 6. час одговарајућег дана од 12:10 до 12:55 
 
 
Распоред надокнаде часова – нижи разреди 
6. час у поподневној смени 
Од 18. до 22. марта надокнађује се 1. час одговарајућег дана од 17:30 до 18:15 
Од 25. до 29. марта надокнађује се 2. час одговарајућег дана од 17:30 до 18:15 
Од 15. до 18. априла и 3. маја надокнађује се 3. час одговарајућег дана од 17:30 до 18:15 
Од 6. до 10. маја надокнађује се 4. час одговарајућег дана од 17:30 до 18:15 
Од 27. до 31. маја надокнађује се 5. час одговарајућег дана од 17:30 до 18:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Полазне основе рада школе 
 
Школа је  у 2019/2020. школској години остварила све облике образовно – васпитног рада 
утврђене Правилником о наставном плану и програму наставе и учења за одређени разред. 
Све активности су реализовати у складу са ШРП. 
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3.4 Извештај о коришћењу уџбеничких комплета у школској 2019/20. 
години 

 
 

 
Предмет Назив 

издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра/покрајинског 
секретара 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

НОВИ ЛОГОС ЧИТАНКА 2 - „Уз 
речи растемо“ 
Ћирилица 
 

Др Наташа Станковић-
Шошо 
Маја Костић 
  

650-02-00150/2019-07 од 
21.5.2019. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

НОВИ ЛОГОС ГРАМАТИКА 2-  
,,Дар речи“ 
Ћирилица 

Јелена Срдић 650-02-00150/2019-07 од 
21.5.2019. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

НОВИ ЛОГОС ЛАТИНИЦА 2-  
радни уџбеник за 
други разред 
основне школе 
 

Душка Милић 
Татјана Митић 

650-02-00150/2019-07 од 
21.5.2019. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

НОВИ ЛОГОС РАДНА СВЕСКА 2 уз 
уџбенички комплет 
српског језика 
Ћирилица 

Јелена Срдић 
Др Наташа Станковић-
Шошо 

650-02-00150/2019-07 од 
21.5.2019. 

МАТЕМАТИКА НОВИ ЛОГОС МАТЕМАТИКА 2 - 
радни уџбеник за 
други разред 
Радни уџбеник из 
четири дела 
Ћирилица 

Сенка Тахировић 
Ива Иванчевић Илић 

650-02-00154/2019-07 од 
21.5.2019. 

СВЕТ ОКО НАС НОВИ ЛОГОС Свет око нас 2 - 
уџбеник за други 
разред 
Ћирилица 

Љиља Стокановић 
Гордана Лукић 
Гордана Субаков Симић 

650-02-00152/2019-07 од 
9.5.2019. 

СВЕТ ОКО НАС НОВИ ЛОГОС Свет око нас 2 - 
радна свеска за 
други разред 
Ћирилица 

Љиља Стокановић 
Гордана Лукић 
Гордана Субаков Симић 

650-02-00152/2019-07 од 
9.5.2019. 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

НОВИ ЛОГОС МУЗИЧКА КУЛТУРА 
2 – уџбеник    
Ћирилица 
 

Мр Драгана Михајловић 
Бокан 
Марина Ињац  

650-02-00151/2019-07 од 
14.5.2019. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НОВИ ЛОГОС Family and Friends 
Starter, радни 
уџбеник за други 
разред 
 

Naomi Simmons 
  

650-02-00026/2018-07 од 
13.3.2019. 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

KLETT Ликовна култура 2- 
уџбеник за други 
разред 
Ћирилица 

Др Сањљ Филиповић 650-02-00124/2019-07 од 
19.4.2019. 
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3.4.1 Уџбеници за трећи разред основне школе 

 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења 
министра 

„KLETT“ Маша и Раша „Река речи“, читанка 
за трећи разред основне школе+ СD, 
ћирилица 

Радмила Жежељ Ралић  

Маша и Раша „О језику“, граматика 
за четврти разред основне школе, 
ћирилица 

Радмила Жежељ Ралић 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Маша и Раша математика, уџбеник 
за трећи разред основне школе 
ћирилица 

Бранислав Поповић, 
Ненад Вуловић, Петар 
Анокић, Мирјана 
Кандић 

 

Маша и Раша Радна свеска 1. део + 
2. део 
ћирилица 

Бранислав Поповић,  
Ненад Вуловић, Петар 
Анокић, Мирјана 
Кандић 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Маша и Раша Природа и деуштво 
уџбеник за трећи разред основне 
школе 
ћирилица 

Радмила Жежељ Ралић  

Маша и Раша Радна свеска 
ћирилица 

Радмила Жежељ Ралић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Маша и Раша Музичка култура, 
уџбеник за трећи разред основне 
школе + СD 
ћирилица 

ГАбријела Грујић, Маја 
Соколовић Игњачевић 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења 
министра 

    

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења 
министра 
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„НОВИ ЛОГОС“ Family and friends 1 + CD, уџбеник за 
трећи разред основне школе 

Naomi Simmons  

Family and friends 1 , радна свеска за 
трећи разред основне школе 

Naomi Simmons  

3.4.2 Уџбеници за четврти разред основне школе 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„KLETT“ Маша и Раша „Речи 
чаробнице“, читанка за 
четврти разред основне 
школе+ СD, ћирилица 

Радмила Жежељ Ралић  

Маша и Раша „О језику“, 
граматика за четврти 
разред основне школе, 
ћирилица 

Радмила Жежељ Ралић 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Маша и Раша Уџбеник 
ћирилица 

Бранислав Поповић, 
Ненад Вуловић, Марина 
Јовановић, Анђелка 
Николић 

 

Маша и Раша Радна 
свеска 
ћирилица 

Бранислав Поповић, 
Марија Станић, Ненад 
Вуловић, Сања Милојевић 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Маша и Раша Уџбеник 
ћирилица 

Винко Ковачевић, Бранка 
Бечановић 

 

Маша и Раша Радна 
свеска 
ћирилица 

Винко Ковачевић, Бранка 
Бечановић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Уџбеник,“Чаробни свет 
музике“ + СD 
ћирилица 

Гордана Илић  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„OUP/Oxford University 
Press“ 

Project 1 (четврто 
издање) 
 

Tom Hutchinson  
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3.4.3 Уџбеници за пети разред основне школе 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„НОВИ ЛОГОС“ Уметност речи, читанка за 
пети разред основне 
школе; 
ћирилица 

Наташа Станковић Шошо, 
Бошко Сувајџић 

650-02-00026/2018-07 од 
24.04.2018. 

Дар речи, граматика за 
пети разред основне 
школе; 
ћирилица 

Јелена Срдић 

Радна свеска уз 
уџбенички комплет 
српског језика и 
књижевности; 
ћирилица 

Наташа Станковић Шошо, 
Бошко Сувајџић, Јелена 
Срдић 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Математика, уџбеник за 
пети разред основне 
школе; 
ћирилица 

Небојша Икодиновић, 
Слађана Димитријевић 

650-02-00170/2018-07 од 
27.04.2018. 

Математика, збирка 
задатака за пети разред 
основне школе; 
ћирилица 

Бранислав Поповић, 
Марија Станић, Ненад 
Вуловић, Сања Милојевић 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„BIGZ školstvo“ Биологија, за пети разред 
основне школе; 
ћирилица 

Дејан Бошковић 650-02-00132/2018-07 од 
27.04.2018. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Музичка култура, 
уџбеник за пети разред 
основне школе; 
ћирилица 

Габријела Грујић, Маја 
Соколовић Игњатовић, 
Саша Кесић 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 
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„КЛЕТТ“ Magnet 1, немачки језик 
за пети разред основне 
школе; уџбенички 
комплет комплет ( 
уџбеник, радна свеска, 
аудио CD) 

Ђорђо Мота, Весна 
Николовски 

650-02-00028/2018-07 од 
17.04.2018. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Техника и технологија, за 
пети разред основне 
школе; 
ћирилица 

Ненад Стаменовић, 
Алекса Вучићевић 

650-02-00132/2018-07 од 
27.04.2018. 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„ФРЕСКА“ Историја 5-уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за пети разред 
основне школе; 
ћиричица 

Данијела Стефановић, 
Снежана Ферјанчић, 
Зорица Недељковић 

650-02-00095/2018-07 од 
24.04.2018. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„The English Book“ Project 2, енглески језик 
за пети разред основне 
школе; уџбенички 
комплет комплет ( 
уџбеник, радна свеска, 

аудио CD), четврто 
издање 

Tom Hutchinson, Rod 
Fricker 

650-02-00045/2018-07 од 
27.04.2018. 

GEOGRAFIJA 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра 

„ЛОГОС“ Уџбеник, за пети разред 
основне школе;  
ћирилица 

Марко Јоксимовић 650-02-00122/2018-07 од 
27.04.2018. 
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3.4.4 Уџбеници за шести разред основне школе 

 

 
ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

Нови 

Логос 

Српски језик и књижевност за 6. разред 
основне школе, уџбенички комплет 
Уметност речи-читанка 
Дар речи-граматика 

Наташа Станковић Шошо и Бошко 
Сувајџић 
Слађана Савовић, Јелена Срдић, 
Драгана Ћећез Иљукић 

650-02-00088/2019-07 од 
27.3.2019. 

Нови 

Логос 

Радна свеска   

 
ПРЕДМЕТ: Математика 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

„KLETT” 

Математика, уџбеник за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

650-02-00120/2019-07  

од 10.5.2019. 

„KLETT” 

Математика, збирка задатака за 

шести разред основне школе; 

ћирилица; 

(уџбенички комплет) 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

650-02-00120/2019-07  

од 10.5.2019. 

 
ПРЕДМЕТ: Биологија 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

„БИГЗ 

школство” 

Биологија за шести разред основне 

школе; 

ћирилица 

Дејан Бошковић 
650-02-00045/2019-07  

од 14.5.2019. 

 
ПРЕДМЕТ: Физика  

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

Нови Логос Физика 6, уџбеник са збирком 
задатака и лабораторијским 
вежбама за шести 
разред основне школе; ћирилица 

Александар Кандић, 
Горан Попарић 

650-02-00108/2019-07 
од 21.5.2019. 

 
ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског секретара 

”THE ENGLISH 
BOOK“ 

Project 3,eнглески језик за шести 
разред основне школе; 
уџбенички комплет (уџбеник и 
радна свеска), четврто издање 

Аутор уџбеника Tom 
Hutchinson 
aутори радне свеске 
Tom Hutchinson, 
Rod Fricker 

650-02-00015/2019-07 од 11.04.2019. 
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ПРЕДМЕТ: Немачки језик 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског секретара 

Klett Magnet Neu 2, немачки језик за 
шести разред основне школе, 
друга година учења; 
уџбенички комплет (уџбеник, 
радна свеска, два ЦД-а) 

Đorđo Mota i Vesna 
Nikolovski 

650-02-00084/2019-07  od 4.4.2019. 

 
ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  
писмо 

Име/именааутора Број и 
датумрешењаминистра/покр

ајинскогсекретара 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Историја, уџбеник са одабраним 

историјским изворима за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Раде Михаљчић 
650-02-00450/2018-07 

од 9.5.2019. 

 
ПРЕДМЕТ: Географија 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  
писмо 

Име/именааутора Број и 
датумрешењаминистра/покрајинскогсекретара 

„НОВИ 
ЛОГОС“ 

Географија за 
шести разред 
основне школе; 
ћирилица 

Снежана Вујадиновић 
Рајко Голић 
Дејан Шабић 

650-02-00116/2019-07 од 09.05.2019. 

 
 

ПРЕДМЕТ: Музичка култура 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО“ 

Музичка култура 6 
уџбеник за шести разред 
основне школе 

Јасмина Чолић и Маријана 
Савов Стојановић 

650-02-00060/2019-07 од 29.03.2019 

 
 

ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског секретара 

„БИГЗ 

школство” 

Ликовна култура 6, уџбеник за 

шести разред основне школе; 

ћирилица 

Миливоје Мишко 

Павловић 

650-02-00035/2019-07  

од 11.4.2019. 

 
ПРЕДМЕТ: Техника и технологија 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског 
секретара 

Klett Техника и 
технологија 

Алекса Вучићевић; Ненад 
Стаменовић 

650-02-00080/2019-17 од 20.5.2019 

 
ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена 
аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског секретара 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Информатика и рачунарство за 

шести разред основне школе; 

ћирилица 

Милош Папић, 

Далибор 

Чукљевић 

650-02-00057/2019-07  

од 9.5.2019. 
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3.4.5 Уџбеници за седми разред основне школе 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Ризница речи, читанка за седми разред основне 
школе; 
ћирилица 

 
 

Граматика 7, српски језик за седми разред основне 
школе; 
ћирилица 

 

Радна свеска уз уџбенички комплет, српског језика за 
седми разред основне школе; 
ћирилица 

 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Математика 7, уџбеник за седми разред основне 
школе; 
ћирилица 

Небојша Икодиновић, 
Слађана 
Димитријевић 

 

Математика 7, збирка задатака за седми разред 
основне школе; 
ћирилица 

Бранислав Поповић, 
Марија Станић, Ненад 
Вуловић, Сања 
Милојевић 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„Завод за 
уџбенике“ 

Биологија, уџбеник са електронским интерактивним 
одатком за седми разред основне школе; 
ћирилица 

Петров, Пауновић  

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„БИГЗ“ Музичка култура, уџбеник за седми разред основне 
школе; 
ћирилица 

 650-02-
71/1/2012-
06-
07.06.2012. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Magnet 3, немачки језик за седми разред основне 
школе; уџбенички комплет комплет ( уџбеник, радна 
свеска, аудио CD) 

Ђорђо Мота, Весна 
Николовски 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„Завод за 
уџбенике“ 

Техничко и информатичко образовање, за седми 
разред основне школе; књига и радна свеска 
ћирилица 

Тасић 
Глушац 

 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„НОВИ ЛОГОС“ Историја 7-уџбеник  за седми разред основне школе; 
ћиричица 

 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„THE ENGLISH 
BOOK“ 

Project 4, енглески језик за седми  разред основне 
школе; уџбеник, радна свеска, четврто издање 

  

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„НОВИ ЛОГОС“ Географија 7, уџбеник за седм разред основне школе; 
радна свеска;  
ћирилица 

  

ФИЗИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„НОВИ ЛОГОС“ Физика 7, уџбеник са збирком задатака и 
лабораторијским вежбама за седм разред основне 
школе; збирка задатака из физике за седми разред 
основне школе;  
ћирилица 

  

ХЕМИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 
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„НОВИ ЛОГОС“ Хемија 7, уџбеник за седм разред основне школе; 
радна свеска са демострационим огледима;  
ћирилица 

  

3.4.6 Уџбеници за осми разред основне школе 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„НОВИ ЛОГОС“ Уметност речи, читанка за осми разред основне школе; 
ћирилица 

 
 

Дар речи, граматика за осми разред основне школе; 
ћирилица 

 

Радна свеска 8, уз уџбенички комплет српског језика и 
књижевности; 
ћирилица 

 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Математика 8, уџбеник за седми разред основне 
школе; 
ћирилица 

  

Математика 8, збирка задатака за седми разред 
основне школе; 
ћирилица 

 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„Завод за 
уџбенике“ 

Биологија, уџбеник за осми разред основне школе; 
ћирилица 

  

 
МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„БИГЗ“ Музичка култура, уџбеник за осми разред основне 
школе; 
ћирилица 

  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„КЛЕТТ“ Magnet 4, немачки језик за осми разред основне 
школе; уџбенички комплет комплет ( уџбеник, радна 
свеска, аудио CD) 

Ђорђо Мота, Весна 
Николовски 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 
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„Завод за 
уџбенике“ 

Техничко и ингорматичко образовање, за осми разред 
основне школе; књига и радна свеска 
ћирилица 

Тасић 
Сајферит 

 

 
 
 
 
ИСТОРИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„НОВИ ЛОГОС“ Историја 8-уџбеник  за осми разред основне школе са 
тематским атласом; 
ћиричица 

 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„THE ENGLISH 
BOOK“ 

Project 5, енглески језик за осми разред основне 
школе;  уџбеник, радна свеска, четврто издање  

  

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„НОВИ ЛОГОС“ Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; 
радна свеска;  
ћирилица 

  

ФИЗИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„НОВИ ЛОГОС“ Физика 8, уџбеник за збирком задатака и 
лабораторијским вежбама за осми разред основне 
школе;  
ћирилица 

  

ХЕМИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и 
датум 
решења 
министра 

„НОВИ ЛОГОС“ Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе; 
радна свеска са демострационим огледима;  
ћирилица 
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3.5 Извештај о броју ученика на крају школске године и флуктоацији 
ученика  у току   школске године  

 
 
На почетку школске 2019/2020. године, школа је имала укупно 407 ученика (219 дечака и 
188 девојчица).   
 

Одељење дечака девојчица Број ученика ИОП1 ИОП2 ИОП3 Број ученика  
за формирање 

одељења 

1-2 12 11 23 0 0 0 23 

1-1 13 10 23 0 0 0 23 

2-1 11 12 23 0 0 0 23 

2-2 13 12 25 0 0 0 25 

3-1 3 11 14 1 2 0 19 

3-2 9 11 20 0 1 0 22 

3-3 8 8 16 1 2 0 21 

4-1 13 9 22 4 0 0 26 

4-2 14 9 23 1 1 0 26 

5-1 17 10 27 0 1 0 29 

5-3 17 10 27 0 1 0 29 

6-1 11 9 20 3 1 0 25 

6-2 11 10 21 2 0 0 23 

6-3 10 12 22 1 0 1 23 

7-1 11 12 23 0 0 0 23 

7-2 13 10 23 0 1 0 25 

8-1 11 6 17 0 1 1 19 

8-2 12 8 20 2 0 0 22 

8-3 10 8 18 1 1 0 21 

  219 188 407 16 12 2 447 

 
Број ученика на почетку школске 2019/2020. године 
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Број ученика на крају првог полугодишта школске 2019/2020. године је износио 404 
ученика (211 дечака и 193 девојчица).  
 
Број ученика на крају школске 2019/2020. године је износио 407 ученика (213 дечака и 194 
девојчица).  
 
 

Одељење дечака девојчица Број ученика ИОП1 ИОП2 ИОП3 Број ученика  
за формирање 

одељења 

1-1 14 9 23 0 0 0 23 

1-2 12 9 21 0 0 0 21 

2-1 12 12 24 0 0 0 24 

2-2 13 11 24 0 0 0 24 

3-1 3 12 15 2 2 0 21 

3-2 9 11 20 0 1 0 22 

3-3 8 8 16 2 2 0 22 

4-1 13 9 22 4 0 0 26 

4-2 14 9 23 1 2 0 28 

9 98 90 188 9 7 0   

5-1 11 16 27 3 1 0 32 

5-2 12 15 27 3 1 0 32 

6-1 11 9 20 3 1 0 25 

6-2 11 9 20 2 1 0 24 

6-3 10 12 22 1 0 1 23 

7-1 11 12 23 0 0 0 23 

7-2 13 10 23 0 1 0 25 

8-1 12 6 18 1 1 1 21 

8-2 14 7 21 2 0 1 23 

8-3 10 8 18 1 1 0 21 

10 115 104 219 16 7 3 249 

  213 194 407 34 21 3 709 

 
Број ученика на крају школске 2019/2020. године 
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3.6 Извештај о реализацији спортских,  културних и рекреативних   
активности  

 
 
У току првог полугодишта школске 2019/2020. године ученици наше школе су  активно 
учествовали  у великом броју различитих културних и спортских манифестација у сопственој 
организацији, као и  на локалном нивоу. Реализоване су и бројне активности које 
обухватају: 

- Организовање и учешће у културним акцијама школе; 
- Координација рада на организовању књижевних сусрета и постављању тематских 

изложби 
- Сарадња са културним установама које се баве књигом; 
- Сарадња са установама културе као што су позоришта, биоскопи, музеји; 
- Посећивање манифестација и центара који се баве књигом: сајма књига, великих 

библиотека, промоција књига...  
 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈ НОСИOЦИ ПОСЛОВА 

02.09.2019. Пријем првака 
На самом почетку школске 2019/2020. године, наша школа постала је богатија за још једну 
генерацију ученика. 
Пријем првака организован је 2. септембра у спортској хали. У име свих ученика и 
наставника, ђаке прваке поздравили су директор школе Саша Петровић и педагог Иванка 
Момиров и пожелели им добродошлицу и успешан почетак школовања. Након ових речи 
добродошлице, старији ученици извели су за прваке кратак програм. Потом су учитељице 
Весна Анђелков и Марија Поповић прозвале своје ђаке и са њима се упутиле право у ђачке 
клупе. 
Нашим ђацима првацима желимо да се у школи осећају пријатно, срећно и задовољно и да 
стекну што више знања и вештина. 
 

Колектив ОШ "Ђура Јакшић" 
Ковин 
 

03.09.2019. Willkommen такмичење 2019.  
На школску адресу су стигле награде,сертификати, захвалнице за школе, дипломе, медаља и 
граматика за све оне који су учествовали у Willkommen такмичењу у мају ове године. 
Посебно похваљујемо нашу ученицу Исидору Глигоријев која је освојила треће место на 
такмичењу. 
Ученицима који су учествовали честитамо на показаном знању и надамо се да ће и даље 
уживати у учењу страних језика. Све похвале у име нових знања и и нових победа.  
  

Ученици, наставници 

6.9.2019 Базар књига 
У петак 6.9.2019. од 12.00 до 13.00 часова у дворишту школе организован је Базар књига.  
Ученици 5, 6, 7. и 8. разреда направили су штандове на којима су изложили оно што су 
припремили за мењажу или поклањање. Школа је такође на свом штанду имала понуду 
уџбеника значајну за ученике којима на почетку године комплет није потпун. Разменили су 
се часописи, стрипови, разна литература и школски прибор.  
Догађај је прошао у лепом расположењу и доброј атмосфери, а томе је допринео и ученик 
седмог разреда Дејан Божић засвиравши на гитари. 

Ученици, нставници 

13.09.2019. Ученици 3-1 одељења су са својом учитељицом, Валентином Жеберан, израдили макете 
рељефа свог завичаја, након чега су направили малу изложбу својих предивних радова. 

Ученици , учитељица 

13.09.2019. Тема Пројектне наставе за месец септембар и почетак октобра првог разреда је "Безбедно 
долажење деце у школу". 
Ово је пример реализације, учења саобраћајних правила и њихова примена кроз игру и 
корелацију свих наставних предмета. 
 

Ученици 1-1 одељења 
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14.09.2019. Заборављене игре и вештине 
Дана 14.9.2019. лета у насељеном месту Плочици одржано је такмичење у играма и 
вештинама које се у данашње време не популаризују, па са правом у наслову стоји 
„заборављене“. Плочичани се годинама труде да их врате на игралишта и у паркове барем 
на један дан и, судећи по посећености, заиста и успевају у томе. Зврцање сличица на банак, 
гађање праћком, крајцарице, кобасичари, тапке, прављење и преношење бунара од 
шапурина, терање точка – само су неке од дисциплина у којима су се снаге огледале. 
Такмичењу се приступало индивидуално и тимски – по троје, а свако се могао пријавити за 
учешће у двема играма. 
Од 15 ученика из ОШ „Ђура Јакшић“ највише успеха имали су Илија Керац, Вук Аврамовски и 
Божидар Јевтовић, који су тимски освојили медаље за 1. место у кобасичарима (гађање куле 
од црепова комадима црепа) и Марија Пивљаковић, Ања Кубуровић и Стефан Богдановић, 
који су освојили 3. место у прављењу и преношењу бунара од шапурина. 
Читав догађај праћен је послужењем од стране домаћина у виду разних слатких и сланих 
посластица и пића, а многи су први пут пробали традиционални војвођански 
специјалитет  хлеба и масти. Сви заједно били смо очарани гостопримством и атмосфером 
коју су изградили директорка, колектив и ученици  ОШ „Ђуре Филиповић“ и плочочки 
представници локалне самоуправе. 
 

Директор школе, ученици, 
наставници 

14.09.2019. Јесењи крос организован у виду радне суботе 14. септембра 2019. године на терену ФК 
"Раднички" Ковин. 

Директор школе, наставници, 
ученици школе 

16.09.2019. Тема пројектне наставе за месец септембар је "Како да безбедно стигнемо у школу". 
Ученици I2 одељења су, уз помоћ материјала који су добили, успешно савладали наставни 
садржај. Играјући се, ученици су научили како и где треба да прелазе улицу, који семафор је 
за пешаке, а који за аутомобиле и на које светло треба да прелазе улицу. Ученици су научили 
и који саобраћајни знак означава пешачки прелаз. 
Када су завршили са "игром", ученици су добили задатак да обоје семафор за пешаке. 
Задатак су успешно извршили.  

Учитељица, ученици 

16.09.2019. Хуманитарна акција "Чеп за хендикеп" се у нашој школи одвија у току читаве школске 
године. Ђаци III/3 одељења су се преко лета одмарали, али су мислили и на људе којима је 
потребна њихова помоћ. Прикупили смо много чепова и чекамо екипу која треба да дође по 
њих. 

Учитељица, ученици 

17.09.2019. Наш ученик Аљоша Фила, учествовао је на интернационалном музичком фестивалу "SOFIA 
GRAND PRIX" који се одржао у главном граду Бугарске, Софији у периоду од 14. до 17. 
септембра 2019. год. 
Аљоша се такмичио у својој узрасној категорији, са децом од 12 до 14 година и то у 
категоријама "Најбоље извођење светског хита" и "Најбоље извођење песме на метерњем 
језику" и у обе категорије освојио је прво место. 
На такмичењу су учествовала деца из Бугарске, Јерменије, Украјине и Србије, а оцењивао их 
је петочлани  жири састављен од стручњака из области музике и сценског покрета (из 
поменутих земаља). 
Добио је и специјалну награду, ваучер за директни пролаз на финално интернационално 
музичко такмичење "Angel Voice" које ће се одржати од 25.09. до 30.09.2019. у Београду, на 
Академији 28., где ће се представити са три песме. 
Такође је добио понуду да сними ауторску песму на украјинском језику. 

Ученик 

18.09.2019. Ученици 7/2 су у среду 18.9.2019. са својим одељењским старешином Маријом Михајлов 
Ђорђевић посетили изложбу ликовних радова у Центру за културу Ковин. АРТ-студио по 
трећи пут организује изложбу својих полазника и радови су заиста сјајни. 
Међу цртачима је и Уна Стаменковић, талентована ученица 7/2, што је био разлог више да се 
ова изложба не пропусти. 
 

Наставница, ученици 

19.09.2019. У сусрет Дечијој недељи организује се хуманитарна акција „Друг-другу“. 
Акција ће трајати од 23. септембра до 11. октобра 2019. године. 
Позивамо Вас да својим учешћем подржите ову акцију. Уколико имате дечију гадеробу коју 
су ваша деца прерасла, нешто од школског прибора, средства за личну хигијену... донесете у 
школу како бисмо направили скромне пакете. 
 

Наставница, ученици 

20.09.2019. Гласај и освоји кошаркашке лопте за нашу школу 
Merkator-S је покренуо пројекат додељивања 2000 кошаркашких лопти школама које добију 
највише гласова галасањем путем сајта https://2000lopti.rs/ 
У школама са највећим бројем гласова биће организовани догађаји, а подела лопти је ће се 
реализовати од 22. октобтра до 22. новембра 2019. године. 
 

Merkator-S 

https://2000lopti.rs/
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20.09.2019. У оквиру пројектне наставе и теме за месец септембар "Како да стигнемо безбедно у школу", 
ученици I1 и I2 заједно са својим учитељицама обишли су део Ковина где су постављени 
семафори и саобраћајни знаци и на практичним примерима применили стечено знање. 
Циљ овог пројекта је оспособљавање ученика да се самостално крећу у правцу кућа – школа, 
као и унапређивање знања и вештина ученика првог разреда о безбедности у циљу смањења 
нежељених последица у саобраћају. 
 

Учитељице, ученици 

26.09.2019. Обележавање Дана језика 
Светски Дан језика 26.9.2019. обележен је на часовима језика у нашој школи. 
Нижи разреди су на часу енглеског језика са професорком Ољом Новокмет играли игру 
„Guess the country and the greeting“ где су повезивали земљу и написане речи поздрава на 
различитим језицима. Уз ту игру, израђен је и пано којим се у вишим разредима игра 
наставила, а на њу је професорка енглеског језика Маријаном Илић надовезала занимљив 
квиз кроз које су ученици научили поздраве на различитим језицима. На часу српског језика 
код професорке Марије Михајлов Ђорђевић ученици су имали прилику да науче како се на 
24 језика говори и пише ВОЛИМ ТЕ. 
Ученици који похађају наставу румунског језика са елементима националне културе са 
професорком Аном Албу Савић правили су плакате са терминима које су на досадашњим 
часовима научили и са општим информацијама о румунском језику. 
Одабране активности имале су за циљ да истакну значај и лепоту познавања других језика, а 
ученици су их изузетно лепо прихватили. 
 

Наставници  
 

30.09.2019. Интернационални музички фестивал Angel Voice одржан је у Београду од 25.09.-30.09.2019. 
године. 
На фестивалу су учествовала деца из Србије, Хрватске, Републике Српске, Бугарске, Румуније, 
Пољске, Естоније, Италије ... 
Аљоша је у категорији "The Best Song" освојио II место са ауторском песмом Владимира 
Поповића "Љубавна трема".  
Посебно смо задовољни што је добио позивнице за учешће на  фестивалима: "Preparing Stars 
Festival" у Румунији, "Abanico", "Ulpia Serdica" и "Sofia Grand Prix" у Бугарској 2020. године, 
као и позив за фестивал за младе таленте "Golden Talents ih Golden Prague" који ће се 
одржати у Прагу, у Чешкој Републици од 28. до 31.октобра ове године.  
 

Ученик 
 

30.09.2019. Предавање на тему "Безбедност деце на интернету" 
Наш познати писац и новинар Влада Арсић, активиста  Фондације "Тијана Јурић", одржао је 
30. септембра у нашој школи предавање на тему "Безбедност деце на интернету".  
Ученици петог и осмог разлога имали су прилику да се кроз „Украдену безбедност“ упознају 
са опасностима које може да носи забава на друштвеним мрежама. Занимљиво предавање и 
едукативни филмови учинили су да 45 минута, колико је трајало свако од 4 предавања, 
прође у изузетној пажњи и концентрацији. 
 

Фондација "Тијана Јурић",  
Влада Арсић 

01.10.2019. Радионица на тему "Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце"  
У уторак 1. октобра, представнице Центра за социјални рад града Новог Сада, Светлана 
Радаковић, Владислава Крсманов и Јелена Аврамов одржале су предавање ученицима 
другог разреда на тему „Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце“. 
Предавање је прилагођено узрасту ученика, а реализовано је уз помоћ посебног едукативног 
материјала „Кикова правила“. Предавање је било уобличено у виду правила која би деца 
требало да запамте. 
Прво правило: „Правило доњег веша“ 
„Правило доњег веша“ је водич који помаже родитељима, наставницима, стручним 
сарадницима  да објасне деци где их други не смеју додиривати, како да се понашају у 
таквим ситуацијама и где да потраже помоћ. 
Како гласи „правило доњег веша“? Једноставно: нико не сме да пипка дете по деловима тела 
који су обично покривени доњим вешом; ни дете не сме да пипка те делове тела код других. 
Правило помаже да се деци објасни да је њихово тело само њихово, да постоје добре и лоше 
тајне, да постоје добри и лоши додири. 
„Правило доњег веша“ је осмишљено како би помогло родитељима и пружаоцима неге да 
започну разговор с децом. Оно може бити веома практично решење за спречавање 
сексуалног злостављања. 
„Правило доњег веша“ покрива пет важних аспеката. 
Правило: Твоје тело је само твоје 
Децу треба научити да њихово тело припада само њима и да нико не сме да их пипка без 
њихове дозволе. Отворена и директна комуникација „интимним деловима тела“ уз 
коришћење исправних назива за гениталије и друге делове тела, помоћи ће деци да 
разумеју шта није дозвољено. Децу треба научити како да без одлагања и одлучно кажу „не“ 
ако неко покушава да их пипка на непримерен начин, како да изађу из небезбедних 
ситуација и како да испричају догађај одраслој особи којој верују. Веома је важно да деца 
науче да буду упорна, све док их неко не схвати озбиљно. 
За дато правило ученици су гледали филмић: „Кикова правила“. 
Рука из филмића увек пита Кика за дозволу пре него што га пипне и Кико јој то дозвољава. 
Када рука пожели да га пипне испод доњег веша, Кико каже: „Не!“ 

Центра за социјални рад 
града Новог Сада, Ученици, 
наставници 
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Деца не разликују увек примерено и непримерено пипкање. Свако додиривање које ствара 
лош осећај је непримерено. Деци је наглашено да није у реду ако неко гледа или пипка 
интимне делове њиховог тела или од њих тражи да гледају или пипкају интимне делове тела 
неког другог. Деца, можда, неће увек знати да ли је понашање неке особе прихватљиво; зато 
их научите да затраже помоћ од одрасле особе којој верују. 
У филмићу Кико одбија да га рука пипка испод доњег веша. Родитељи треба да објасне деци 
да ће неке одрасле особе (на пример васпитачице, родитељи или лекари) можда морати да 
их додирују, али да она могу слободно да кажу „не“ ако се у некој ситуацији осећају 
непријатно. 
Правило: Добре тајне – лоше тајне 
Врло је важно да деца науче разлику између добрих и лоших тајни и да се створи атмосфера 
поверења. Свака тајна због које се деца осећају забринуто, непријатно, уплашено или тужно 
није добра и не сме да се чува; такву тајну деца треба да испричају одраслој особи од 
поверења (родитељу, учитељу, наставнику, педагогу, психологу, полицајцу, лекару). 
Представљена је разлика између добре тајне (на пример, поклон за рођендан) и лоше тајне 
(она због које су деца тужна и забринута). Родитељи би требало да подстичу децу да са њима 
деле лоше тајне. 
Правило: За превенцију и заштиту су одговорне одрасле особе 
Деца требају да  знају коме да се обрате ако су забринута, нервозна или тужна. Деца могу да 
осете да нешто није у реду. Одрасли треба да буду пажљиви и да прате њихова осећања и 
понашање. Дете може из различитих разлога да одбија контакт са другом одраслом особом 
или другим дететом и то треба поштовати. Деца треба да осете да о овоме могу да 
разговарају са особама од поверења. 
Други корисни савети уз „правило доњег веша“ 
Пријављивање и откривање 
Децу треба подстицати да одаберу одрасле особе којима верују, које су им на располагању и 
које су спремне да их саслушају и да им помогну. Деца треба да знају како да затраже помоћ 
од тих људи. 
Познати починиоци 
У оквиру породице требало би успоставити правило да дете увек исприча родитељима ако 
му неко даје поклоне, тражи од њега да чува тајну или покушава да проводи време насамо 
са њим. 
Непознати починиоци 
Нека ваше дете научи једноставна правила о контактима са непознатим особама: никада не 
улази у аутомобил са непознатом особом, никада не прихватај поклоне или позиве од 
непознатих особа. 
Помоћ 
Деца треба да знају да постоје стручњаци који им могу помоћи (наставници, социјални 
радници, омбудсмани, лекари, школски психолози, полицајци) и да постоје телефонске 
линије за помоћ које деца могу позвати и затражити савет. 
Чему служи „правило доњег веша“? 
У просеку једно од петоро деце постаје жртва неког облика сексуалног злостављања и 
насиља. То се догађа деци независно од пола, узраста, боје коже, друштвеног положаја или 
вере. Починилац је често неко кога дете познаје и коме верује. Починилац може бити и друго 
дете. 
Како спречити да се то догоди вашем детету? 
Најважнија ствар је добра комуникација са децом. Она подразумева отвореност, одлучност, 
непосредност и пријатељску атмосферу без страха. 
„Правило доњег веша“ вам може помоћи у томе. 
Дете никада није премало да би научило „правило доњег веша“, јер до злостављања може 
доћи у сваком узрасту. 
 

02.10.2019. Наши ученици на 50. међународном сусрету деце "Радост Европе" 
Ове године одржан је 50. јубиларни међународни сусрет деце "Радост Европе" на којем су 
учествовали и ученици наше школе. 
Око хиљаду малишана, уз осмехе, срећу, дружење и загрљаје, учествовало је у музичко-
сценском програму и церемонији отварања на Калемегдану. 
Поред деце из двадесет земаља Европе и специјалних гостију са другог континента - деце 
Кине, на програму карневала нашле су се и мажореткиње Панчева и Ковина. 
 
  

Ученици, наставници 

03.10.2019. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2019 - од 7 - 13. октобара 2019. године 
"Да параво свако - дете ужива лако" 
 

Директор школе, наставници, 
ученици 
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03.10.2019.  Ученици 3-1 су уживали на часу ликовне културе бојећи камење. Ученици, учитељица 

04.10.2019. Ученици трећег и четвртог разреда присуствовали су манифестацији "Банатски фруштук". 
У питању је манифестација која се на градском тргу традиционално организује 4. октобра, 
када се обележава Дан општине Ковин. 
Ученици су уз фолклор и музику "Ковинских бећара" имали прилику да уживају у правом 
банатском доручку. У понуди су била многобројни специјалитети као што су  штрудле са 
маком и орасима, гибанице, проја... 
 

Уцитељица, ученици 

04.10.2019. Полагање венаца на споменик палим борцима НОР-а  
У петак, 4. октобра, поводом 75. годишњице ослобођења Ковина у 2. светском рату, у 
присуству многобројних делегација и уз почасну стражу припадника Војске Србије, 
делегација наше школе положила је венац на споменик палим борцима НОР-а. 
Делегацију наше школе чинили су директор школе Саша Петровић, наставници Марија 
Михајлов Ђорђевић, Оља Новокмет, Роберт Мучи, ученици чланови Ученичког парламента. 
Четрдесет осам ученика наше школе присуствовало је церемонији. 
 

Директор школе, наставници, 
ученици  

07.10.2019. Дечја недеља: Банатски доручак 4-2 одељења  
Направили смо доручак каква се некада спремао у Банату и заједнички га у сласт појели. 
Најлепше је било: Бела кафа и хлеб са пекмезом. 
 

Ученици, учитељица 

07.10.2019. Дечја недеља: Давно заборављене дечје игре  
Дечја недеља почела је тако што су најмлађи ученици наше школе на часу физичког 
васпитања оживели давно заборављене дечје игре. 
Прва заборављена а врло занимљива игра била је трка у џаковима, ученици у овој игри 
показали су спретност и брзину, веома су се забавили и на крају прва три места су награђена, 
али награђени су и сви ученици који су учествовали у игри. 
Друга ништа мање занимљива игра била је трка са кашиком и кромпиром у руци, и у овој 
игри ученици су показали спретност, такође и овој игри су награђени ученици који су 
учествовали. 
Циљ ових старих дечијих игара је враћање деце природи, дружењу, социјализацији, бољој 
комуникацији међу децом, бољој моторици, физичкој активности, а све то заједно 
доприноси развој деце. 
У току дана ученици I1 и I2 цртали су кредама испред школе и тако показали сву своју 
креативност.  
 

Учитељице, ученици 

07.10.2019. Посета ученика другог разреда ДВД Ковин 
У оквиру Дечје недеље, у понедељак 7.10.2019. године ученици другог разреда су посетили 
ДВД Ковин. 
Ватрогасци-спасиоци су нас срдачно дочекали и увели у своје просторије где су ученици 
разгледали њихову опрему и могли да је испробају. Деци је то било јако интересантно. 
После смо изашли у двориште где су била ватрогасна возила. Сваки ученик је могао да седне 
у возило и види како то изгледа. Показали су нам и спасилачки чамац. Ученицима се посебно 
допало када су им показали начин гашења пожара водом. 
Захваљујемо се припадницима ДВД- а што су нам све показали јер су деца понела 
изванредне утиске! 
 

Учитељице, ученици 

07.10.2019. Дечја недеља: "Покрени причу" у нижим разредима  
Ове године је на адресу школе, као део наставног материјала, стигла и кутија са игром 
"Покрени причу". Ова дидактичка игра састоји се од 9 коцкица са чак 54 илустрације које 
показују ствари, ликове, емоције, догађаје, активности и места. Свака сличица може бити 
почетак неке нове приче, нове игре, асоцијације. Кроз игру могу се развијати четири језичке 
вештине: говорење, писање, слушање и читање. 
Ми смо данас развијали тимски дух кроз креативно изражавање и машту и то на два језика, 
српски и енглески. План је био да укључимо румунски и мађарски, али то ћемо неки други 
пут. Такмичили су се тимови 4/1 и 4/2 одељења, а прикључили су се и ђаци 2/1 одељења. 
Сви су покренули причу и учествовали. Било је то једно интересантно дружење. 
Прича ће се наставити и у другим разредима... 
 

Учитељице, ученици 

07.10.2019. Дечја недеља: Спортски сусрети (5. и 7. разред)  
Дана 07.10.2019. у оквиру "Дечије недеље" после часова, одржано је такмичење за ученике 
петог и седмог разреда у фудбалу, као и надвлачење конопца за ученице. 
 

Наставници, ученици 
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07.10.2019. Дечја недеља: Промоција књиге „Софијине мудролије“  
За почетак Дечије недеље 7.10.2019. од 10.30 ученици и професорке српског језика ОШ „Ђура 
Јакшић“ заједно са ОШ „Десанка Максимовић“ имали су прилику да у Библиотеци „Вук 
Караџић“ присуствују промоцији књиге Александре Михајловић „Софијине мудролије“. 
Књига је повезана са стварним животом и епским ликом Марка Краљевића и садржи 
интересантан приказ средњовековне свакодневнице. Ученици су обновили и проширили 
своја знања о породици Мрњавчевић кроз интеракцију са писцем. Један део радионице био 
је драматизован, где су ученици обукли костиме сове Софије и монаха Лукијана, главних 
ликова ове књиге, и читали одломке. Поред занимљиве приче, књига садржи квизове и 
простор за личну креативност. Последњи минути проведени су у понављању научених речи и 
чињеница. Високо подигнуте руке говориле су више од самих одговора – деци је пријао 
овакав начин рада. Најактивнији учесници у разговору симболично су награђени од стране 
ауторке. 

 

07.10.2019. Дечја недеља: Музичке игре  
У понедељак 7. октобра у спортској хали сви трећаци су учествовали у занимљивим 
музичким играма. 
Забаљали смо се, навијали, смејали и изнад свега уживали. 
 

Ученици, учитељице 

08.10.2019. Дечја недеља: Дружење са пензионерима  
У оквиру Дечје недеље наши ученици су традиционално посетили Дом пензионера, где су се 
са старијим суграђанима дружили, играли шах и домине. Дружење је употпуњено музиком и 
песмама. 
Док су се дружили, ученици и домаћини су размењивали искуства и учили нове шаховске 
потезе. Наши ученици су се почастила слаткишима, сланишима и соковима које су 
припремили вредни домаћини. 
Хвала домаћинима! До неког новог сусрета. 
 

Пензионери, наставници, 
ученици 

08.10.2019. Дечја недеља: "Покрени причу" у вишим разредима  
У уторак 8.10.2019. после 6. часа, ученици виших разреда такмичили су се у игри „Покрени 
причу“ на српском и немачком језику. У првом делу игре чланови екипа сачињених од 
ученика 5, 6, 7. и 8. разреда бацали су 9 коцки да би од симбола које су добили саставили 
причу. Прве три коцке представљале су симболе који би морали бити мотиви увода, друге 
три – разраде и треће три – закључка. За писање приче тимовима је дато 15 минута, након 
чега је ученички жири разматрао доделу бодова према тростепеној скали. Исте коцке 
коришћене су за део игре на немачком тако што је сваки тим бацао две коцке, а затим писао 
што више речи на немачком језику које су у асоцијативној вези са добијеним симболом. 
Бодовање је вршио жири у консултацији са професорком Маријом Станојоском. Игра је била 
врло динамична и оставила је простора и за даљу надоградњу. 

Наставници, ученици 

08.10.2019. Дечја недеља: Посета пољопривредном газдинству породице Шмит  
Други дан дечје недеље ученици I1 и I2 одељења искористили су тако што су са својим 
учитељицама посетили једно прелепо пољопривредно домаћинство.  
Породица Шмит која води то домаћинство нас је лепо угостила и заиста су се потрудили да 
нам тај дан остане дуго у сећању. Љубазни домаћини деци су показали где живе домаће 
животиње, како се брину о њима и чиме их хране.  
Циљ је био да се ученици уживо упознају са различитим домаћим животињама и њиховим 
особинама и тиме науче нешто ново из свакодневног живота. Деца су била пуна утисака и 
нових сазнања.  
Сунчан дан и пријатна атмосфера су додатно пружили деци прилику да уживају, уче и играју 
се. 
Захваљујемо се домаћину Николи Шмиту који нам је омогућио и дозволио посету свом 
домаћинству. 
 

Учитељице, ученици  

08.10.2019. Дечја недеља: посета Православној цркви  
Ученици 3. разреда посетили су Православну цркву и Светосавски дом.  
Вероучитељ Душан Васић је разговарао са ученицима, показао им унутрашњост цркве, 
Светосавски дом, као и двориште пуно животиња. Угостио их је соком и слаткишима. 
Ученици су били одушевљени и задовољни овом посетом. 

Учитељице, ученици 

08.10.2019. Дечја недеља: Спортски сусрети (6. разред) 
Дана 08.10.2019. у оквиру "Дечије недеље" после часова, одржано је такмичење за ученике 
шестог разреда у фудбалу, као и надвлачење конопца за ученице. 
Резултати су следећи: 
Фудбал:  VI3 - VI2= 4:0,  финале : VI3 - VI1 = 1:1, (Пенали 7:6, победник VI3) 
Надвлачење конопца: VI3 - VI1= 2:0, VI3 - VI2= 2:0 (Победник VI3) 
 

Наставници, ученици 

08.10.2019. Дечја недеља: Четвртаци у гостима код председнице општине  
Ученици четвртог разреда били су гости председнице општине Сање Петровић. Председница 
нас је лепо примила, дружила се са децом и ученицима дала одговоре на многобројна 
питања. 
Захваљујемо се председници и свима који су нас срдачно дочекали и са нама се дружили. 
 

Учитељица, ученици 
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09.10.2019. Дечја недеља: Музички квиз  
У оквиру Дечје недеље, у учионици музичке културе, а за ученике 5. и 6. разреда, одржао се 
музички квиз. 
Подељени у четири екипе и три такмичарске игре, које је будно пратио трочлани жири, 
провели смо разиграно још један дан посвећен нашој деци... 

Наставница, ученици 

09.10.2019. Дечја недеља: Играмо се материјалима које смо пронашли у природи  
 

Наставница, учитељица, 
ученици 

09.10.2019. Дечја недеља: Трећа општинска Олимпијада 
У среду 09.10.2019. одржана је трећа општинска Олимпијада. 
Такмичили су се ученици и ученице од петог до осмог разреда у следећим дисциплинама: 
бацање вортекса, пикадо, скок у даљ из залета, трчање на 100м, шах,  стони тенис и 
надвлачење конопца. 
Ученици наше школе постигли су значајне резултате: 
СКОК У ДАЉ ИЗ ЗАЛЕТА: Павле Колажар  1. место 
ТРЧАЊЕ НА 100м: Анастасија Матејић  1. место 
ТРЧАЊЕ НА 100м: Вукота Шалипур 1. место 
Шах: Жарко Јовић 2. место 
У генералном пласману ученици наше школе освојили су 2. место. 
Честитамо ученицима и наставницима на постигнутим резултатима. 
 

Наставници, ученици 

09.10.2019. Дечја недеља: представа "Фрозен - шашаво залеђено краљевство"  
Поводом дечје недеље 9.10.2019. Градска библиотека "Вук Караџић" Ковин организовала је 
представу "Frozen - шашаво залеђено краљевство" за предшколце и ученике првог разреда. 
Ученици су се лепо провели и уживали гледајући представу. 

Градска библиотека "Вук 
Караџић" Ковин, ученици, 
наставници 

09.10.2019. Дечја недеља: Предавање у СО Ковин 
Представници ученичког парламента су на Дан отворених врата СО Ковин присуствовали 
предавању о правима на изражавање и информисање и заштите од злоупотребе у 
савременим и традиционалним медијима предавача Дејана Крецуља. 
Председница општине обратила се присутним делегацијама са речима добродошлице и 
позвала их је у посету свомом кабинету након предавања тако да су ученици ту прилику 
искористили. 
Једночасовни боравак у СО Ковин употпуњен је послужењем и пријатним разговорима 
домаћинима и представницима других школа. 
 

СО Ковин, ученици, 
наставници 

09.10.2019. Дечја недеља: Квиз "Spooky science" 
 У среду 9.10.2019. године након 6. часа у учионици за енглески језик организован је квиз 
"Spooky science" за ученике 8. разреда. Ученици су у групама одговарали на низ занимљивих 
питања. Већина одговора је била тачна, тако да нисмо успели да добијемо победника, па су 
ученици 8-1 и 8-2 делили прво место, а 8-3 је на другом месту. Учествовали су: Ивона 
Јевтовић, Андреј Ћулибрк, Дамјан Филиповић, Моника Ласло, Милица Максимовић, Вељко 
Ивковић, Никола Живановић, Вилијам Магда и Матеја Петровић. Водитељ квиза био је 
Тадија Поповић, ученик 6. разреда. 

Наставници, ученици 

10.10.2019. Свакодневни живот у прошлости - играчке некада  
На часу свакодневног живота у прошлости, ученици су направили играчке са којима су се 
играли њихови преци: лутке од шапурине, лопте од старих чарапа... 
Једна група ученика играла се са едукативном играчком, на магнет, старом 40 година. 
Ученици су показали изузетно интересовање, што се и види на фотографијама. Циљ 
предмета је да се кроз упознавање прошлости, пре свега начина свакодневног живота (игре, 
исхрана, начин одевања...) разуме садашњост,  упозна и повеже са прошлошћу. 
 

Наставници, ученици 

10.10.2019. Дечја недеља: Трка за срећније детињство 
У четвртак 10.10.2019. одржана је Трка за срећније детињство. 
У трци осмих разреда ученици наше школе, Анастасија Матејић и Вукота Шалипур освојили 
су прво место. 
Ученици нижих разреда Алекса Радоман (четврти разред)  освојио је треће место, док је 
ученица другог разреда Керац Марина освојила такође треће место. 
Честитамо ученцима на постигнутом успеху.  
 

Наставници, учитељице, 
ученици 

11.10.2019. Дечја недеља: Конвенција Уједињених нација о правима детета 
Будући да је слоган овогодишње дечје недеље „Да право свако – дете ужива лако“ и да се 
ове године обележава 30 година од усвајања Конвенције Уједињених нација о правима 
детета, ученици шестог разреда наше школе су на часовима грађанског васпитања имали 
задатак да текстом, цртежом или глумом прикажу једно дечје право, односно један члан 
конвенције. Ученици су имали прилику да на занимљив и креативан начин прикажу како они 
виде и доживљавају Конвенцију о правима детета - најзначајнији међународни документ у 

Наставници, учитељице, 
ученици 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

52 
 

области људских права који се тиче детета, као и најшире прихваћени правни инструмент за 
заштиту људских права. 

11.10.2019. Дечја недеља: Представа "Пинокио" 
Центар за културу Ковин поводом Дечје недеље 11.10.2019. године организовао је представу 
за децу "Пинокио".  
Деца су уживала гледајући занимљиву и поучну представу. 

Центар за културу Ковин, 
ученици, учитељице 

11.10.2019. Дечја недеља: Европски дан борбе против трговине људима 
ЈЕДАН, ДВА, ТРИ ... ЧУВАЈ СЕ ТИ! 
Поводом обележавања Европског дана борбе против трговине људима, ученици продуженог 
боравка су, 11.10.2019., присуствовали радионици "Чувај се и ти!". Волонтери Црвеног крста, 
Валентина и Миљана, су на занимљив начин, кроз разговор и причу о Миши и Маши, 
информисале децу о опасностима и на који начин да се заштите. 
Ученици су били одушевљени, а Валентини и Миљани се захваљујемо. 
 

Учитељица Александра и 
ученици продуженог боравка 

11.10.2019. Дечја недеља: Спортске и музичке игре ученика 2. разреда 
У оквиру Дечје недеље ученици другог разреда су се такмичили у обилажењу на клупи и у 
музичкој игри Музичко колено. 
Ученици су уживали у такмичењу и дружењу. 
 

Учитељице, ученици 

11.10.2019. Дечја недеља: Спортски сусрети (8. разред) 
У петак 11.10.2019. одиграна је фудбалска утакмица између ученика осмих разреда, као и 
надвлачење конопца за ученице. 
Резултати су следећи: 
Прва утакмица:  VIII1:VIII2- 2:0 
Друга утакмица: VIII1:VIII3- 6:2 

 
Надвлачење конопца: 
VIII1:VIII2- победник VIII1 
VIII1:VIII3- победник VIII3 
 

Наставници, ученици 

11.10.2019. Представа „Покондирена тиква“  
Последњи дан Дечије недеље обележен је групном посетом Центру за културу где је 
Позориште лектира „Владимир Јевтовић“ играло позоришну представу „Покондирена тиква“. 
Половина ученика виших разреда са професоркама српског језика похађало је ову активност, 
заједно са  ОШ „Ј. Ј. Змај“ и ОШ „Д. Максимовић“. Представа је трајала 50 минута, а након 
играња уследиле су интерактивне радионице где су ученици имали прилику да осмишљавају 
алтернативне завршетке представе и да постављају питања ликовима представе. 

Позориште лектира 
„Владимир Јевтовић“, 
ученици, наставници 

15.10.2019. Представа "Мала грешка у саобраћају, велика цена!" - 1. разред  
У уторак 15.10.2019. године организована је позоришна представа о безбедности деце у 
саобраћају за прваке свих основних школа општине Ковин. Глумци аматерског позоришта 
Центра за културу Ковин у сарадњи са Агенцијом за безбедност у саобраћају општине Ковин, 
одиграли су занимљиву и едукативну представу за децу. Реалне ситуације из живота глумци 
су пренели на сцену, ученици су такође били укључени и тако показали своје знање о 
безбедности у саобраћају. 

Учитељице, ученици 

15.10.2019. Представа „Локи Потер и Пехаведор“  
Ученици трећег и четвртог разреда ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Ковина, који су прошли 
радионице из програма Промоције хуманих вредности Црвеног крста Ковин организовли су 
представу „Локи Потер и Пехаведор“ за ученике нижих разреда. Све похвале за ученике који 
су учествовали и похвала за њихову учитељицу Данијелу Новокмет, која је учествовала у 
овом пројекту. Сценарио представе Црвеног крста Ковин су написали ПХВ едукатори и 
координатор. 

Учитељице, ученици 

16.10.2019. Дечја недеља: Награђени ученици током Дечје недеље  
Награђени ученици током Дечје недеље 
Музички квиз: 
Милан Филиповић V-1 
Кристијан Домокош V-2 
Дијана Алијевић VI-1 
Марија Пивљаковић VI-2 
Драган Хаблик VI-3 
Огњен Вукић VIII-1 
Језички тим - Енглески језик: 
Андреј Ћулибрк VIII-1 
Милица Максимовић VIII-2 
Никола Живановић VIII-3 
Трка за срећније детињствo 
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Анастасија Матејић-1. место VIII-3 
Вукота Шалипур-1. место VIII-1 
Павле Колажар (скок у даљ) 
Жарко Јовић (шах)-2. место VIII-2 
Покрени причу: 
Такмичари: 
Кристина Филеп 
Анђела Ранков 
Дијана Алијевић 
Анђела Стефановић 
Жирији: 
Теодорa Мирчов 
Марија Шогор 
Марија Станковић 
Светлана Клисура 
Јован Вујичин 
Библиотека и Дом пензионера: 
Невена Радић 
Стефан Савић 
Лука Јокић 
Дејан Божић 
Божидар Јевтовић 
 

16.10.2019. Представа "Мала грешка у саобраћају, велика цена!" 
У оквиру пројекта "Безбедност деце у саобраћају" 16.10.2019. године у 10h у Центру за 
културу Ковин одржана је позоришна представа "Мала грешка у саобраћају, велика цена!" 
Ученици другог разреда су и ове године гледали представу, обновили знање и научили 
нешто ново о правилима понашања у саобраћају. 
 

Учитељице, ученици 

17.10.2019. Актив жена Прве месне заједнице Ковин  
Чланице Актива жена Прве МЗ Ковин у четвртак 17.10.2019. године, организовале су пријем 
за најмлађе ученике ОШ "Ђура Јакшић". Ученицу су припремили рецитације, приче, песмице 
и тако се захвалили на гостопримству љубазних жена. Још једном хвала што сте нас позвали, 
заиста нам је било пријатно и лепо! 

Учитељице, ученици 

17.10.2019. Представа „Ко саобраћајна првила следи, за саобраћај више вреди“ 
17. октобра су учeници наше школе у оквиру акције „Безбедност деце у саобраћају“ гледала 
представу „Ко саобраћајна првила следи за саобраћај висше вреди“. Кроз представу су 
обновили саобраћајна правила која су знали, али су научили и нека нова. 
Након представе сви смо кренули у лагану шетњу ка Старом граду где смо држали 
амбијенталну наставу. Настали су предивни цртежи јесени, цртали смо и обележавали углове 
кредама по бетону, певали песме о јесени које смо до сада научили. Посебно смо се бавили 
оријентацијом у природи где смо и практично научили да се сналазимо у природи уз помоћ 
маховине, годова, Сунца... Било нам је лепо и незаборавно тим пре јер нас је и време 
послужило. 

Учитељице, ученици 

17.10.2019. Мађарски језик - 3. разред 
Ученици 3. разреда научили су називе јесењег воћа на мађарском језику. 

Наставница мађарског језика, 
ученици 

18.10.2019. Четвртаци на представи и амбијенталној настави  
 Данас смо уживали у позоришној представи која је везана за безбедност ученика у 
саобраћају, након чега само одржали амбијенталну наставу. 

Учитељице, ученици 

21.10.2019. Основни безбедности деце (октобар) - 6. разред  
Данас је у нашој школи одржана наставна јединица „Полиција у служби грађана" у оквиру 
пројекта „Основи безбедности деце". 
Час је био интерактиван и продуктиван, а предавач Весна Коматина Медић запослена у МУП-
у упознала је ученика шестог разреда о томе шта све обухвата рад полицајаца, које су врсте 
полиција, а представљен је и део опреме коју користе полицајци. Такође било је речи о 
полицајцима ууниформи, у цивилу и о специјалној јединици (САЈ). Предавач је ученике 
упознао и са корисним саветима у погледу понашања и поступања у разним ситуацијама 
када они њима присуствују. 
Захваљујемо се Весни, која је оставила позитиван утисак на наше ученике и пружила им нова 
знања из области безбедности деце. 
 

Наставници, ученици 
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22.10.2019. Продужени боравак: Јесен 
Прође лето, дође јесен, а наши ђаци у продуженом боравку и учитељица Александра је 
овако представљају: 

учитељица Александра 

22.10.2019. Математика - I-1 одељење 
Ученици I-1 кроз игру, Монтесори методе уче прве бројеве.  
На занимљив начин решавају на први поглед једноставне задатке, али уз мало муке успевају.  
То можете видети по њиховим осмесима. 

 

23.10.2019. Час музичке културе: Праисторија кроз игру  
Ученици V1 и V 2, кроз обраду наставне јединице Музика у праисторији, показали су изузетну 
креативност и маштовитост, па из тог разлога ево их на сајту школе. Изразили су научено 
кроз  сопствене креације и игру. 
Све честитке! 
 

Наставница, ученици 

24.10.2019. „Ђурићи“ на Сајму књига 2019. 
Упркос озбиљним проблемима са организацијом превоза, и ове године је ОШ „Ђура Јакшић“ 
у бројном саставу посетила Сајам књига у Београду. Половина ученика више смене у пратњи 
професора у четвртак 24.10.2019. уживала је у обиласцима штандова, куповини књига и 
стрипова и неизбежном фотографисању са познатим личностима. Разне трибине, разговори 
и предавања намењена деци школског узраста били су у понуди овог четвртка. Поред тога, 
први пут ове године смо и ми постали део Фестивала стваралаштва младих. 
Представа  „Плава звезда“ наше драмске секције уврштена је у програм фестивала као 
производ стваралаштва инспирисаног књижевним делима. Чланови драмске секције 
одлично су се снашли у сајамском амбијенту, а као подршка у публици нашло се доста наших 
ученика и професора. И као гости и као учесници ове манифестације, „Ђурићи“ су се одлично 
провели. 

Наставници, ученици 

25.10.2019. Пројектна настава - прваци у библиотеци  
У оквиру пројектне наставе ученици I1 и I2 заједно са својим учитељицама посетили су 
Градску библиотеку ,,Вук Караџић" у Ковину. 
Библиотека је и ове године бесплатно учланила ученике првог разреда, ученицу су добили 
чланске карте као подстицај да и сами заволе књигу. Прваци су уживала у разгледању и 
прелиставању занимљивих књига за децу. 
 

Учитељице, ученици,  
Градска библиотека ,,Вук 
Караџић" 

25.10.2019. Луткарско позориште у учионици  
У оквиру пројектне наставе на часовима српског језика и књижевности ученици 5. разреда 
имали су задатак да осмисле и реализују своју луткицу и савладају текст радио-драме 
„Капетан Џон Пиплфокс“ Душка Радовића. Помоћ и инструкције наставнице Маше биле су им 
од помоћи. Изабрали су најбоље глумачке групице; најбоље глумце који су и по оцени 
наставнице оцењени петицама. Закључили су да су машта и лични доживљај незаменљиви. 
Користили су различите технике израде луткица и рециклажне материјале. 

Наставница, ученици 

30.10..2019. Пројектнa наставa: "У свету књига"  
Ученици I-1 одељења у оквиру реализације друге теме Пројектне наставе "У свету књига" 
учланили су се у нашу школску библиотеку. 
Наш библиотекар Сенка и учитељица Весна Андјелков  реализовале су овај час. 
 

Учитељица, ученици 

30.10.2019. Девојчице прве на Oпштинском првенству у кошарци  
На Општинском првенству у кошарци за дечаке и девојчице, одржаном 29.10.2019. у хали 
спортова ОШ “Ђура Јакшић”, ученице наше школе освојиле су прво место и пласирале се на 
Окружно такмичење, док су ученици заузели 5. место. 
Наредног дана одржано је такмичење у баскету 3x3, на којем су ученице наше школе заузеле 
друго место, а ученици 5. место. 
Честитамо ученицима на изузетном залагању и постигнутом успеху. 
 

Наставница, ученици 

30.10.2019. Halloween на часу енглеског језика  
У среду 30. октобра, на часу енглеског језика, ученици V-1 одељења имали су прилику да 
покажу шта знају о традиционалном празнику људи са енглеског говорног подручја - 
Halloween. 
Ученици су радили у групама и показали своја умећа и таленте кроз различите активности. 
Једна група је направила презентацију која је садржала историјске чињенице као и обичаје 
везане за празник, други су правили паное на српском и енглеском језику на којима су 
показали и свој таленат за сликање и цртање. Неки од ученика су донели украсе, а на самом 
часу смо правили духове и украсили кабинет. Ту су биле и чувене резбарене бундеве Jack-o'-
lanterns и незаобилазни костими и маске који су употпунили доживљај празника. 
На крају часа смо глумили trick or treating и почастили се слаткишима и "страшним" колачима 
које су направили ученици. 
Сви смо научили нешто ново и сјајно се забавили. 
 

Наставница, ученици 
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30.10.2019. Приручник "Дигитално насиље - превенција и реаговање" 
Приручник Дигитално насиље – превенција и реаговање намењен  је ученицама и 
ученицима, наставницама  и наставницима,  родитељима, као и свима који раде  на заштити 
деце и младих од насиља, злостављања и занемаривања. 

 

31.10.2019. Jeсења садња цвећа  
Наши вредни помоћни радници посадили су цвеће које смо добили на поклон од Средње 
стручне школе "Васа Пелагић" Ковин. 

помоћни радници 

31.10.2019. Посета ученика 8. разреда Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин 
Учeници осмих рaзрeдa ОШ "Ђура Јакшић" из Ковина, заједно са директором Петровић 
Сашом и наставницама Аном Ритопечки и Маријом Станојоском, пoсeтили су данас Средњу 
стручну школу "Васа Пелагић" Ковин.  
Ученике је најпре поздравила директорка школе Весна Павловић Кирилов, након чега су 
професори ССШ "Васа Пелагић" кроз видео презентацију нашим осмацима пружили 
информације о школи и образовним профилима.  
Након презентације уследио је обилазак школе, при чему су ученици имали прилику да виде 
школске учионице, кабинете за извођење стручне праксе, пластенике, стакленике, круг 
школе...  
Професори пољопривредне технике су госте спровели кроз радионицу, показали машине 
које поседујемо и традиционално, ко је желео, могао је са професорима да провоза трактор 
по полигону.  
На крају обиласка школе, осмаци су били угошћени мафинима које су спремили "Васини" 
кувари и посластичари, а послужени од стане ученика конобара. 
Захваљујемо се директорки, професорима и ученицима ССШ "Васа Пелагић" на 
гостопримству. 
 

Наставница, ученици,  
Средња стручна школа "Васа 
Пелагић" Ковин 

31.10.2019. Даница Анђелков у гостима код 4/2 одељења  
У гостима код 4/2 одељења била је госпођа професор енглеског језика Даница Анђелков. 
Захваљујемо се професорки на дивном дружењу. 
 

Учитељица, ученици 

31.10.2019. Аљоша бриљирао на Међународном фестивалу за младе таленте у Прагу  
Међународни фестивал за младе таленте „Златни таленти у златном Прагу“ одржан је од 28. 
до 31.10.2019. у Прагу, у Чешкој Републици. Аљоша је у категорији „pop-jazz-solo vocal“ 
освојио прво место. Поред ове награде, добио је и специјалну позивницу за музички 
фестивал у Русији, који ће се одржати у априлу 2020. године. 

Ученик 

31.10.2019. Животиње од сувог лишћа - II1 одељење  
Данас су ученици II-1 одељења били веома креативни. Од сувог лишћа су правили животиње. 
Ученици су се трудили да њихови радови буду јединствени и сви различити. 
Радовима смо украсили учионицу и ходник. 
 

Учитељица, ученици 

31.10.2019. Час ликовне културе у III-1 одељењу  
Правоугаоник, квадрат, троугао, круг, кружница и готова је шарена птичица! 

Учитељица, ученици 

01.11.2019. Дефектолог у нашој школи 
На основу Споразума о међусобној сарадњи између ОШ "Ђура Јакшић" Ковин и Школе за 
основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево, који је директор наше школе, у 
нашој школи ће до краја школске године радити дипломирани дефектолог Марија Станић. 
Ангажман дефектолога ће у великој мери допринети побољшању квалитета инклузивног 
образовања у нашој школи. 
Споразумом се уређује међусобна сарадња двеју школа у области инклузивног образовања 
деце са сметњама и тешкоћама у развоју. 
Сарадња укључује следеће облике: 
Подршка деци са сметњама и тешкоћама у развоју 
Информисање родитеља 
Процену образовних потреба детета 
Израду Индивидуалног плана подршке 
Помоћ у реализацији Индивидуалног плана подршке 
Индивидуалне третмане у зависности од потреба детета 
Стимулацију говорно-језичке способности 
Сензо-моторну стимулацију 
Инструктивни рад са родитељима 
Сензибилизацију вршњака 
Едукацију наставника кроз стручне семинаре 
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Организовање заједничких манифестација 
Овакав вид сарадње ће у великој мери допринети побољшању квалитета инклузивног 
образовања у нашој школи. 
Све похвале СОШО "Мара Мандић" на овој иницијативи. 
 

01.11.2019. Предавање о безбедности у саобраћају "Још увек возим" 
У петак 1. новембра 2019. године, у конференцијској сали Општинске управе Ковин, одржано 
је предавање о безбедности у саобраћају за ученике 8. разреда наше школе.  
 
 

 

04.11.2019. Пројектна настава - II 1 одељење 
Ученици II 1 одељења у оквиру реализације теме Пројектне наставе "Жута чаробница" 
обновили су знања о јесени и научили нешто ново. Сви смо донели јесење плодове са њиве, 
из повртњака и воћњака. 
Направили смо изложбу радова од лишћа,воћа и поврћа. 
Нашем часу је присуствовала педагог школе Иванка Момиров. 
 

Учитељица, ученици 

06.11.2019. Предавање на тему "Безбедност у саобраћају" - 1/2 одељење  
 

ПУ Ковин, ученици, 
учитељице 

06.11.2019. Пројектна настава у I-1 одељењу: "Безбедно до школе" 
Посетом родитеља, обиласком изложбе ученика I-1 на тему „Безбедно до школе“, као и 
предавањем господина Терзића испред локалне заједнице и представника Црвеног крста, 
завршена је прва тема Пројектне наставе првог разреда. 
Ученицима су подељени жути прслуци, наруквице, различита литература на тему саобраћаја, 
а све у циљу повећања безбедности деце. 
Захваљујемо се свим учесницима пројекта. 
 

Учитељице,  ученици 

07.11.2019. 11. и 12. новембар  
У понедељак 11. новембра је нерадни и ненаставни дан и тада се обележава Дан примирја у 
Првом светском рату.   
У уторак, 12. новембра 2019. године, настава се изводи према распореду од понедељка. 

 
О ДАНУ ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
Дан примирја у Првом светском рату је државни празник у Републици Србији који се 
обележава 11. новембра. Овај датум подсећа на дан када су, 11. новембра 1918. године у 
железничком вагону у Компијену, силе Антанте потписале примирје са Немачком и тиме 
окончале Први светски рат. 
Као главни мотив за амблем овог празника користи се цвет Наталијине рамонде. Овај цвет је 
угрожена врста у Србији, а у ботаници је познат и као цвет феникс. 

 
Oбележавањe 101. годишњице ослобођења Ковина у I светском рату.  
У уторак, 12. новембра 2019. године, на Војничком гробљу у Ковину одржаће се церемонија 
обележавања 101. годишњице ослобођења Ковина у I светском рату.  
Делегацију наше школе чиниће директор, наставници Роберт Мучи, Маја Обрадовић, 
чланови Ученичког парламента и ученици које су одељењске старешине одредиле за 
одлазак. 
Ученици ће на гробље ићи организованим аутобуским превозом који ће нас чекати код 
бившег хотела „Војводина“. Ученицима ће са наставницима кренути ка аутобусу из школе 
након 3. часа. 
Полазак аутобуса је у 10.30 часова 
 

 

08.11.2019. Пројектна настава: Ученици I-2 одељења у школској библиотеци 
У оквиру предмета Пројектна настава, ученици l-2 одељења посетили су школску библиотеку 
и постали члан исте. Ученици су пажљиво саслушали библиотекара Сенку и касније изабрали 
књиге које желе да прочитају. 

Учитељица,  ученици 

09.11.2019. Свечаности поводом педесетогодишњице карате клуба „Раднички" Ковин  
Свечаности поводом педесетогодишњице карате клуба „Раднички" одржана је 9. новембра у 
Центру за културу Ковин. 
Том приликом је нашој школи додељена Захвалница "За успешну сарадњу и допринос у 
развоју и раду". 
Захваљујемо се карате клубу "Раднички" на овом лепом гесту и надамо се да ће се наша 
сарадња заувек остати на завидном нивоу. 
 

КК„Раднички" Ковин, 
директор школе 
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12.11.2019. Културно-уметнички програм наших ученика поводом Дана примирја у Првом светском рату  
У спортској хали наше школе, за ученике нижих разреда организован је културно-уметнички 
програм поводом Дана примирја у Првом светском рату. 
На почетку програма, наставница историје Јелена Дивнић је путем занимљиве, интерактивне 
презентације упознала ученике са Великим ратом, Наталијином рамондом и Даном 
примирја, након чега је уследио програм школског хора под диригентском палицом Снежане 
Качине, наставнице музичке културе. 
 

Наставници, учитељице, 
ученици 

12.11.2019. Церемонија обележавања Дана ослобођења Ковина у Првом светском рату  
Општина Ковин, у сарадњи са Удружењем потомака ратника ослободилачких ратова 1912-
1918. и поштовалаца Ковин, организовала је церемонију обележавања Дана ослобођења 
Ковина у Првом светском рату крај споменика Мира и разумевања на Војничком гробљу у 
уторак, 12. новембра. Том приликом обележена је годишњица страдања српских и аустро-
угарских војника, који су као рањеници из борби за Смедерево преминули 1915. године у 
болници Црвеног крста у Ковину. Бројне делегације положиле су венце и цвеће крај 
спомен—обележја интернирцима страдалим у пожару у транзитном логору Свилара у 
Ковину крајем Великог рата. 
Програму обележавања присуствовали су и ученици наше школе, наставница Маја 
Обрадовић, наставник Роберт Мучи и директор школе Саша Петровић. 
 

Директор школе, наставници, 
ученици 

13.11.2019. Животиње од шишарки и пластелина у l-2 одељењу  
Ученици l-2 одељења су на часу ликовне културе направили разне занимљиве животиње, 
користећи  шишарке, кестење, лешнике, гранчице и орахе, којима су додавали пластелин. 

Учитељица, ученици 

14.11.2019. Завршена друга тема Пројектне наставе у I-1 одељењу  
Завршена је и друга тема Пројектне наставе  у I-1 одељењу, тема „У свету књига“. 
На паноу испред учионице виде се њиховие активности: посете и учлањење у библиотеке, 
али најзанимљивије су њихове сликовнице. Прва је на тему омиљених ликова из бајки, а 
друга шта их чини срећним? 

Учитељица, ученици 

15.11.2019. Корисни савети за ученике 
 

 

19.11.2019. Групни рад ученика III-2 
 Наши први групни радови на тему “Култивисане, копнене животне заједнице” 

Учитељице, ученици 

20.11.2019. "Бајка о рибару и рибици" 
Ученици нижих разреда су у среду 20.11. у позоришној сали "Центра за културу" у Ковину, 
гледали представу гостујућег позоришта из Београда "Бајку о рибару и рибици", Александра 
Пушкина. Ученици су уживали гледајући наше познате глумце Јелицу Сретеновић, Милицу 
Јанкетић и Драгољуба Ћорића. 

Учитељица, ученици, 
позориште из Београда 

20.11.2019. Oтказана позоришна представа "Аутобиографија"  
Позоришна представа "Аутобиографија", рађена по мотивима истоименог дела Бранислава 
Нушића, која је требало да буде играна сутра 21.11.2019.од 12.00 у Центру за културу Ковин 
за ученике, отказана је од стране извођача. 
Као разлог за отказивање, представник извођачке групе "Театрон" наводи недовољан број 
пријављених гледалаца. Из ОШ " Ђура Јакшић" од 5. до 8. разреда 100 ученика је желело да 
погледа ову представу, са чим је организатор био упознат у понедељак. Ипак, то га није 
спречило да представу откаже дан пред извођење. Надамо се да ће ученици умети да на 
прави начин процене некоректност ситуације и да их убудуће то неће одвратити од посета 
културним дешавањима. 
 

 

20.11.2019. Угледни час наставника Александра Милошевића 
Наставна јединица: Производња електричне енергије (врсте и типови електрана) 
У уводном делу часа деца су играла квиз „Погоди личност са слике“.  
Личност са слике је био Нилока Тесла, где су ученици добили најважније информације о лику 
и делу Николе Тесле. 
Затим су кроз презенцацију и видео записе ученици упознати са врстама, типовима и 
начином рада хидроелектрана, термоелектрана и нуклеарних електрана. 
У завршном делу часа ученици су извлачили папириће са питањима, потом су у кабинету 
информатике, користећи интернет, одговарали на задата питања. 
 

Наставник, ученици 
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21.11.2019. Професионална оријентација ученика 
Ево неколико корака о доношењу одлука о избору занимања 
Ко сам ја, које су моје способности, интересовања, особине личности - шта волим прво да 
учим или да радим – то је већ предуслов твог  будућег занимања 
Шта знам о различитим занимањима, која све занимања постоје – упознавање за 
различитим занимањима 
Које школе постоје, шта све могу да упишем – упознавање са различитим школама – 
гимназија, средње стручне школе... 
Пробаћу шта ми највише лежи – посета установама, предузећима – обилазак 
Донео сам одлуку – ово је моје будуће занимање – то је оно што ми одговара, чиме би волео 
да се бавим. 

Педагог школе 

22.11.2019. Предавање на тему "Заштити од пожара" 
У петак 22. новембра ватрогасци су одржали предавање у четвртом разреду о заштити од 
пожара. 

ВЈ Ковин, учитељице, 
ученици 

22.11.2019. Основни безбедности деце (новембар) - 1. разред  
22. новембра у току 1. и 2. часа одржано је предавање „Шта ради полиција?“. Предавање је 
одржала полицајка Весна, на занимљив начин, прилагодјен узрасту. Деца су активно 
учествовала, све их је интересовало. Добили су и бојанку „Азбука безбедности за ђаке 
прваке“. 

ПУ Ковин,  учитељице, 
ученици 

25.11.2019. Чеп за хендикеп  
Хуманитарна акција “Чеп за хендикеп" у нашој школи се одвија током читаве школске 
године.  
Данас нас је посетила њихова екипа и преузела чепове које смо прикупили.  
Дочекали су их ученици првог и трећег разреда.  

учитељице, ученици 

26.11.2019. Представа "Пажљивко" за ученике првог разреда  
У уторак 26.11.2019. ученици првог разреда гледали су представу "Пажљивко" у Центру за 
културу Ковину. Пажљивко, заједно са својим другом Стевицом, забавио је малишане и 
научио их како да буду безбедни у саобраћају, а све то кроз игру и песму. 

учитељице, ученици 

27.11.2019. Најава: представа "Плава звезда" 
Позоришна представа драмске секције наше школе "Плава звезда" последњи пут се изводи у 
четвртак 28.11.2019 од 18.00 у Центру за културу Ковин.  
У трајању од 40 минута води се прича о потрази за остварењем жеља и снова кроз три 
различите епохе.  
Сви заинтересовани су добродошли да подрже последње извођење "Плаве звезде", цена 
карте истакнута је на сајту и у програму Центра за културу Ковин. 

 

27.11.2019. Предавање на тему "Превенција болести зависности код младих" 
Црвени крст Ковин je месец новембар посветио "Превенцији болести зависности код 
младих", па је 27.11.2019. године одржао предавање у нашој школи на тему Превенција 
болести зависности ( алкохолизам и интернет). Предавање је било намењено ученицима 7. и 
8. разреда, а укупно 80 ђака је присуствовало овом изузетно корисном и иунтересантном 
предавању. 

Црвени крст Ковин, 
наставници, ученици 

27.11.2019. Бесплатна смартинг радионица у оквиру сарадње ССШ "Васа Пелагић" Ковин са 
Универзитетом Сингидунум 
У суботу 7.12.2019. у Данијеловој 32 од 10-14h у сали Е01, организује се бесплатна смартинг 
радионица у оквиру сарадње ССШ "Васа Пелагић" Ковин са Универзитетом Сингидунум. 
Циљ ове радионице радионице је стицање основних знања и вештина потребних за 
пројектовање и имплементацију комплетних IoT паметних решења и апликација као што су: 
Паметне куће (енг. Smart Home), Паметна возила (енг. Smart Car), Паметна пољопривреда 
(енг. Smart Farming), Паметна околина (енг. Smart Environment), Паметне апликације за бригу 
о здрављу (енг. eHealth), Паметан паркинг (енг. Smart Parking) и друго. 
Заинтересовани средњошколци се пријављују преко упитника: 
https://docs.google.com/forms/d/1o0RnMBQH8dLLZfRbOxyzjk_78byAvGzgUM3rUo9K6Lc/edit 
Иако је организатор радионице ССШ "Васа Пелагић" Ковин, ученици 8. разреда основне 
школе се могу пријавити и у пратњи родитеља отићи на радионицу. 
  
Синиша Ћулафић, професор рачунарства и информатике у ССШ "Васа Пелагић" Ковин 
 

 

28.11.2019. Посета градској библиотеци 
У четвртак 28.11.2019. године петнаест ученика виших разреда су са библиотекарком школе 
посетили Градску библиотеку.  
Ту су присуствовали једносатном дружењу са познатим писцем за децу Робертом Такаричем.  
Наши ученици су били веома активни у решавању пишчевих загонетки и лепо су се провели. 

Градска библиотека, 
наставници, ученици 

https://docs.google.com/forms/d/1o0RnMBQH8dLLZfRbOxyzjk_78byAvGzgUM3rUo9K6Lc/edit
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28.11.2019. I-2 одељење у свету књига Примљене 
У оквиру пројектне наставе, завршена је и друга тема у l-2 одељењу. Ученици су током 
октобра имали прилику да се упознају са радом градске и школске библиотеке и науче како 
се понаша у њима. Постали су чланови обе библиотеке и изабрали књиге које желе да 
прочитају. За крај овог пројекта имали су прилику да направе сопствену сликовницу, коју 
радо читају. 

Учитељица, ученици  
 
 

28.11.2019. Учимо и играмо се 
Ученици I-1 кроз игру, учили су о ваздуху.  
Изводили су огледе примерене узрасту.  
Научули су да ваздух заузима простор, има тежину, да се шири на топлоти, да врши притисак, 
како настаје ветар... 

Учитељица, ученици  
 

29.11.2019. Нови распоред часова за више разреде 
Ради боље организације наставе, начињене су мање измене у распореду часова за више 
разреде. 
Нови распоред часова важи од 2. децембра 2019. године 
 

 

29.11.2019. Посета библиотеци - 4. разред 
 
Ученици четвртог разреда су се 29. новембра у библиотеци "Вук Караџић" Ковин дружили са 
песницима. 

Библиотека "Вук Караџић",  
учитељица, ученици  
 

29.11.2019. Општинско такмичење у фудбалу  
Дана 28.11.2019. и 29.11.2019.  одржано је Општинско такмичење у фудбалу за ученике 
основних школа. Ученици наше школа постигли су значајне резултате. Дечаци су освојили 
друго место, док су девојчице заузеле четврто место. 
Честитамо ученицима и наставницима на резултатима. 
 

Наставници, ученици 

02.12.2019. Облици рељефа -> 2-1 одељење 
Ученици 2- 1 одељења су на часу Света  око нас од пластелина правили облике рељефа и 
облике где се појављују воде. 
Били су врло креативни и своје идеје пренели на заједнички рад.Сви су се трудили да дају 
свој допринос, самостално су радили уз мале сугестије и помоћ учитељице! 
 

Учитељица, ученици  
 
 
 

02.12.2019. Представа за Десанкину школу  
Позоришна представа „Плава звезда“ ипак је своје последње играње поделила са својим 
вршњацима – ученицима ОШ „Десанка Максимовић“. У понедељак 2.12.2019. од 12.15 
професорке Маја Лазаров, Олгица Петковић и Наталија Петровић довеле су педесетак 
ученика виших разреда који су својим присуством и подршком додатно мотивисали глумце. 
Овом приликом направљен је и снимак представе тако да се у наредном периоду очекује 
поставка материјала на сајт. 

Наставници, ученици 

03.12.2019. Међународни квиз "Немањићи" 
Дана 3. 12. 2019. године у 10 часова по средњеевропском времену ученице наше школе 
Невена Радић 7- 1, Анђела Илић и Милица Максимовић 8- 2, учествовале су у првом 
елиминационом "оnline" Међународном квизу "Немањићи". 
Квиз је организовала фондација Мир Божији са Српском Православном Црквом и 
партнерским организацијама поводом обележавања 800 година самосталности Српске 
Православне Цркве. Реализацију овог пројекта подржала су  надлежна министарстава у 
Bлади Републике Србије и Влади Републике Српске, скупштинског Одбора Републике Србије 
за дијаспору, а посебно треба истаћи подршку Његове Светости патријарха српског 
господина Иринеја. 
Циљ ове највеће културне манифестације je проширење знања о културној историји и 
државности српског  народа. Учесници у такмичењу су деца узраста од 10-15 година из 
Републике Србије, Републике Српске, региона, те српске дијаспоре из Европе, Америке, 
Аустрaлије, Канаде, Азије и Африке. Било је пријављено више од 300 екипа. Педесет најбоље 
пласираних екипа имаће прилику да се такмиче у другом елиминациономтакмичењу које ће 
се одржати 24.12.2019. године с почетком у 10 часова по средњеевропском времену. Осам 
најбоље пласираних екипа у том другом такмичењу такмичиће се у два полуфинална квиз 
такмичења у Београду, почетком 2020. године. 
Ученице наше школе, од самог почетка, марљиво и савесно су се припремале, учећи, 
решавајући, константно,  припремне "оnline" тестове. Знање које су стекле је немерљиво. 
Оно што је још важније показале су тимски рад, дух заједништва, слоге и љубави. Као што их 
је и саветовао јеромонах Виталије  манастира Студенице , неговале су заједништво и биле су 
једне душе и једног срца. 
 

Наставница, ученици 

05.12.2019. Презентације ученика 3-3 одељења 
Природа и друштво зна да буде тежак предмет, али не и када се ради у групи. Ове школске 
године у настави смо често користили презентације, па није ни чудо сто су ме моји ђаци 
изненадили јер су и сами почели да праве презентације. Морам да признам да су за први пут 
јако добре. 

Учитељица, ученици  
 
 
 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

60 
 

05.12.2019. Школско двориште - сеча сувих грана 
Инспекцијским надзором, који је пре извесног времена извршен од стране комуналне 
инспекције, утврђено је да су крошње ризичнe за кориснике дворишта тј. да су гране 
небезбедне, труле, одвојене од стабла и да прете да причине физичку или материјалну 
штету.  
У циљу безбедност ученика, запослених и трећих лица, радници ЈП „Ковински комуналац“ 
извршили су радове на издизању крошњи и сечи сувих грана на четири стабла у оквиру 
школског дворишта. 
 

Комуналана инспекција, 
директор школе 

06.12.2019. Посета Српској православној цркви  
У оквиру пројекта „Лепог понашања“ и „Обичаја и празника“, ученици првог разреда 
посетили су Српску православну цркву, где нас је дочекао наш вероучитељ отац Душан који је 
ученицима објаснио понашање у самој цркви, нашим обичајима и традицији. 
Ученици су били веома заинтересовани и лепо и културно понашали. 
 

Српска православна црква, 
ученици, учитељице 

06.12.2019. Резултати Међународног квиз такмичења „Немањићи“ - I елиминациони круг  
Од 339 пријављених екипа на Међународном такмичењу „Немањићи“, екипа „Атина“ коју 
чине ученице наше школе освојила је 9. место и тиме се пласирала у други круг такмичења.  
Честитамо Невени Радић 7- 1, Анђели Илић и Милици Максимовић 8- 2, као и њиховој 
наставници историје Јелени Дивнић на овом изванредном резултату и желимо им пуно 
успеха у наредном кругу такмичења. 

 

06.12.2019. Фестивал науке 2019. 
У петак 6.12.2019. ученици и професори ОШ „Ђура и Јакшић“ и ОШ „Десанка Максимовић“ 
предвођени тимом професора природних наука који чине Ана Риопечки, Наталија Петровић, 
Роберт Мучи и Јожеф Секељ посетили су Фестивал науке. Штандови су нудили занимљиве 
одговоре на питања о развоју живота на Земљи, здравим навикама, одрживом развоју, 
животињским и биљним врстама и њиховим одликама, репродукцији људи....Атрактивни 
садржаји и примерена предавања заокупили су пажњу свих узраста. Научно-фантастична 
бина „Експлодирајуће грицкалице“, где су објашњена и демонстрирана својства водоника у 
реализацији професора Милана Поповића био је буквално експлозиван и посматраче је 
оставио без даха. Кад се завршио шоу, тежиште пажње ученика пребачено је на Гејмскон, 
Сајам гејмера и популарних јутјубера, који се одржавао у једној од хала истовремено са 
Фестивалом науке. 

Наставници, ученици 

09.12.2019. Нина освојила 2. место на Окружном такмичењу у пливању  
Нина Миливојев, ученица 7-1 одељења, освојила је 2. место на Окружном такмичењу у 
пливању које је одржано 9. децембра на затвореном базену СЦ „Стрелиште“ у Панчеву. 
Честитамо Нини на одличном успеху и желимо јој још пуно успеха! 
 

 

11.12.2019. За родитеље/старатеље: Видео упутство за употребу есДневника  
 

 

11.12.2019. Општинско такмичење из математике  
Ученици наше школе остварили су одличне резултате на Општинском такмичењу из 
математике које је одржано 7. децембра у Основној школи "Јован Јовановић Змај" Ковин. 
На Окружно такмичење пласирали су се следећи ученици: 
Душан Гвозденовић     4-1 
Матеја Мариновић       4-1 
Стефан Митровић         5-1         
Тадија Поповић             6-3 
Будимлић Барбара       6-1 

 
РЕЗУЛТАТИ НАШИХ УЧЕНИКА 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Презиме и име ученика: Освојено место: 

Ђурашинов Урош  1. 

Фораи Теодор  2. 

Марковић Вукашин  3. 

Ромић Марко  3. 

Анабела Аранђеловић  3. 

Петковић Милица похвала 

Дамјанац Нина похвала 

 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Презиме и име ученика: Освојено место: 
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Гвозденовић Душан 3. 

Мариновић Матеја 3. 

Живков Андреја похвала 

 
ПЕТИ  РАЗРЕД 

Презиме и име ученика: Освојено место: 

Стефан Митровић  2. 

Владана Цептанић  Похвала 

 
ШЕСТИ  РАЗРЕД 

Презиме и име ученика: Освојено место: 

Тадија Поповић  1. 

Будимлић Барбара  2. 
 

11.12.2019. Најава: Продајни базар  
У понедељак, 23. децембра 2019. године биће организован Продајни базар ученичких 
радова.  
Ученици V разреда су израдили у различитим техникама и материјалима новогодишње 
украсе. 
Позивамо вас да погледате нашу изложбу, а зарађени новац намењен је ученичким 
потребама. 
 

Наставница, ученици 

12.12.2019. Обичаји и празници 
Вероучитељ, отац Душан је свим ученицима првог разреда представио обичаје у нашим 
крајевима за Бадње вече и Божић.  
Заједно са вероучитељем деца су активно учествовала: певала су, уносила бадњак, посипала 
жито и кукуруз...  
Постављали су  различита занимљива питања.  
Уживали смо. 

Вероучитељ, ученици 

12.12.2019. Угледни час из српског језика 
Наставна јединица: Нобеловци 
Наставница српског језика Марија Михајлов Ђорђевић одржала је угледни час у 8-2 
одељењу.  
У уводном делу наставница је покренула причу о Алфреду Нобелу. Иако се мали број ученика 
надовезао, са пажњом су саслушали причу у којој је истакнут и циљ часа. 
У средишњем делу часа представљена су три Нобеловца са кратким биографијама и 
представљањем дела; Иво Андрић – драматизација приповетке „Књига“, Боб Дилан – 
извођење песме „Knocking on the heaven’s door“ и Петер Хандке - говорење „Песме 
детињству“. 
Након сваког извођења вођена је кратка дискусија и свођење утисака. 
Час је завршен универзалним порукама о антиратном стваралаштву. 
Часу су присуствовале наставнице Маша Вулетић и Ана Албу Савић, као и педагог Иванка 
Момиров. 
 

Наставница, ученици 

14.12.2019. Николина Илић награђена за ликовни рад на конкурсу "Твоја сигурност је у твојим рукама"  
Учешћем на конкурсу "Твоја сигурност је у твојим рукама" , ученица наше школе Николина 
Илић освојила је кошаркашку лопту. 
Николина је на конкурсу учествовала ликовним радом који се тиче безбедности у саобраћају. 
Честитамо Николини и желимо јој још пуно успеха! 
 

 

15.12.2019. Фестивал румунских коринђаљки  
У Мраморку је у недељу 15.12.2019. одржан Фестивал румунских коринђаљки. Ученици 
виших разреда наше школе који похађају наставу румунског језика са елементима 
националне културе на фестивалу су се представили заједно са ученицима ОШ „Десанка 
Максимовић” који уче румунски језик, као и са једном ученицом ОШ „Јован Јовановић Змај” 
из Ковина. Организатори фестивала били су Књижевно уметничко друштво „Тибискус“ из 
Уздина и Румунска православна црква из Мраморка. Поред ученика из Ковина, на фестивалу 
су учествовали и ученици из Мраморка и Долова, као и бројна певачка и културно-уметничка 
друштва из Румуније. 
У препуној и у празничном духу декорисаној цркви у Мраморку, ученици из Ковина 
представили су се отпевавши неколико божићних и новогодишњих песама. Фестивал није 
био такмичарског карактера, али су ученици из Ковина имали веома запажен наступ, те 
добили многобројне похвале и позитивне коментаре од стране публике. 
Из наше школе учествовали су: Матеја Сармеш, Катарина Радивој, Марко Зарија, Стефан 
Митровић, Ања Корак, Лара Зарија, Адриана Фекете, Вук Шекуларац и Ђорђе Зарија. Посебне 
похвале ученици наше школе Адриани Фекете, која је, поред песама које су сви ученици 
заједно певали, неколико песама отпевала сама и у дуету са Дариом Чанчар из ОШ „Јован 
Јовановић Змај“.  

Наставница румунског језика, 
ученици 
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Учешћем на овом фестивалу допринели смо очувању румунских обичаја из овог краја, али и 
неговању пријатељства и другарства међу ученицима свих основних школа у Ковину. 
 

16.12.2019. Пројекат 7-2 одељења - немачки језик 
Они су нам на што бољи начин презентовали на немачком језику градове и омиљене 
туристичке дестинације. 
Кроз овај пројекат ученици су искористили своје вештине из информатике, немачког, 
географије и ликовног. 
 

Наставница Немачког језика, 
ученици 

17.12.2019. Пројекат 7-1 одељења - немачки језик  
Ученици одељења VII-1 су се потрудили да нам на што бољи начин презентују Нову годину и 
Божић. 
Кроз овај пројекат ученици су искористили своје вештине и заједно са наставницом уживали. 
Научили смо нове речи и обичаје. А ученици свима желе: "Frohes Neues Jahr und frohe 
Weihnachten!" 

Наставница Немачког језика, 
ученици 

17.12.2019. "Како мотивисати ученике 21. века?" 
У нашој школи је 13. и 14. децембра организован семинар под називом "Како мотивисати 
ученике 21. века?". 
Организатор програма: Удружење грађана Образовни импулс 
Реализатори: Александра Бакрач, Нада Вуканић, Бранислава Ивковић, Андреа Галго 
Ференци, 
Компетенција: компетенције за поучавање и учење 
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и 
реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања 
релевантних за циљеве и исходе предмета/области) 
Општи циљеви: Оспособљавање наставника да подстакне и заинтересује ученика за процес 
наставе и учења. Оспособљавање наставника да управља мотивацијом за учење. 
Унапређивање компетенција за коришћење различитих средстава и техника приликом 
мотивације ученика. 
Специфични циљеви: Упознавање са основним карактеристикама мотивације, разумевање 
фактора који утичу на мотивацију ученика. Унапређивање компетенција наставника за 
подстицање мотивације ученика. Оспособљавање наставника за препознавање узрока 
немотивисаности ученика за учење и постигнућа. Овладавање специфичним начинима 
мотивације ученика применом веб алата у процесу наставе и учења. Оснаживање наставника 
за примену различитих наставних метода у циљу повећања мотивације за школско и 
саморегулисано учење. Оспособљавање наставника за примену мотивационих средстава и 
техника у процесу планирања и реализације наставног процеса. Оснаживање наставника за 
коришћење похвала и награда у циљу јачања самопоуздања ученика и развијања свести о 
улози у процесу учења. 
Теме програма: 
1. дан  
Уводна радионица – узроци немотивисаности ученика Пауза Теорија о мотивацији – Шта 
знамо о мотивацији?Пауза Примери добре праксе – наставне методе Пауза Примери добре 
праксе – примена веб алата 
 
2. дан  
Технике за ефикасно учење Мотивациона средства као признања за напредак у учењу Пауза 
Како мотивисати ученике 21.века? – израда и представљање плана часа Пауза Како 
мотивисати ученике 21.века? – Израда припреме и материјала за час Пауза Презентација 
израђеног материјала и вредновање програма 
 

Удружење грађана 
Образовни импулс, 
наставници, директор школе 

17.12.2019. Угледни час оца Душана 
Отац Душан Васић је 17. децембра одржао угледни час ученицима трећег разреда. Показао 
им је како се прослављају Бадњи дан и Божиц. Деца су била одушевљена неким обичајима 
којих данас нема и који су се временом изгубили. 

Вероучитељ 

19.12.2019. Пројекат 5. разреда - немачки језик  
FROHES NEUES JAHR 
Наши ученици петог разреда су били веома марљиви на радионицама немачког језика и 
заједно са наставницом немачког језика су се потрудили да свима честитају Нову годину. 
Честитке су успешно направљење, научено је нешто ново, а најбитније је да су сви са 
осмехом честитали предстојеће празнике. 
Наши петаци заједно са наставницом немачког језика желе свима успешну и срећну Нову 
годину. 
FROHES NEUES JAHR! 
 

Наставница Немачког језика, 
ученици 
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19.12.2019. Пројекат 6. разреда - немачки језик  
Како бисте некоме на немачком језику честитали Нову годину или Божић? Како бисте 
пожелели својој породици или пријатељима свако добро у Новој години? 
Ако не знате, наши шестаци су ту. 
На радионицама су били вредни и научили много нових речи на немачком језику. 
Заједно са наставницом немачког језика желе свима срећну Нову годину и Божић. 
Шестаци нам поручију: 366 Tage Glück, Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit – das sind meine 
Wünsche für Dein Jahr 2020 
 

Наставница Немачког језика, 
ученици 

19.12.2019. Пројекат 8. разреда - немачки језик  
Друштвене мреже су нешто са чиме сусрећемо сваког дана. 
Свакако ту су и неизбажне новине, које не смемо да изоставимо. 
Ове теме су били инспиративне за наше осмаке.  
Радионица под називом „Soziale Netzwerke“ је нашим осмацима пружила могућност да своје 
досадашње знање, али и вештине из информатике и ликовног буду у вези са немачким 
језиком. Радионица је и ученицима, али и наставници била веома занимљива, а циљ свакако 
остварен - научити нове речи на немачком језику. 
Стога порука наших осмака: Social Media macht die Welt mit einem Fingertippen erreichbar.  
 

Наставница Немачког језика, 
ученици 

20.12.2019. Најава: представа "Новогодишњи телевизијски шоу" 
Последњи наставни дани првог полугодишта обележени су припремом новогидишњих 
програма који би требало да празничну атмосферу рашире и по школским клупама и тако 
нас уведу у период распуста и омиљених празника. Припрема традиционалне продајне 
изложбе украсних предмета, украшавање просторија школе и реализација позоришне 
представе су неизоставни моменти ових дана. Прво што можемо најавите је представа. Ове 
године у рад драмске секције виших разреда укључили су се и трећаци. Својом појавом и 
талентом обогатиће позоришну представу „Новогодишњи телевизијски шоу“ која ће бити 
одиграна 20.12.2019. од 12.00 за ученике виших разреда. О осталим програмима следе 
додатна обавештења. 

 

20.12.2019. Резултати Општинског такмичења из математике за ниже разреде  
Пре пар дана су стигли коначни резултати са Општинског такмичења из математике. Ученици 
нижих разреда могу бити поносни на резултате које су постигли. 
Ђурашинов Урош 3/3 је освојио прво место. 
Фораи Теодор 3/2 је освојио друго место. 
Марковић Вукашин 3/3 је освојио треће место. 
Аранђеловић Анабела 3/3 такође је заузела треће место. 
Похваљена је и Милица Петковић 3/3. 
Од ученика 4. разреда треће место су освојили Милош Гвозденовић 4/1 као и Матеја 
Маринковић 4/1. Ова два ученика су се пласирала и на Окружно такмичење. 
Ученике је примио и директор у својој канцеларији и одао им је признање за постигнуте 
успехе. 
 

 

20.12.2019. Позоришна представа за крај полугодишта  
„Новогодишњи телевизијски шоу“, позоришна представа у реализацији драмске секције 
наше школе, одиграна је у петак 20.12.2019. у Центру за културу у Ковину. Глумци су ученици 
трећег, петог и шестог разреда, а са њима су радиле професорка Оља Новокмет и Марија 
Михајлов Ђорђевић. У наступима се придружио школски хор предвођен професорком 
Снежаном Качином увеселивши и ошаренивши доживљај. Музичком угођају својим 
свирањем допринели су осмаци – на клавиру Ивона Јевтовић и Огњен Вукић и на гитари 
Андреј Ћулибрк. Први термин од 10.00 био је намењен увек добродошлој публици - деци и 
васпитачима из Предшколске установе „Наша радост“, који су на врло леп начин подржали 
извођење. Од 12.00 наступ је организован за ученике и наставнике старијих разреда, што је, 
као обележје незваничног завршетка овогодишњег дружења у школским клупама, имало 
посебну чар. 

Драмска секција, ученици, 
наставници и учитељице 

20.12.2019. Актив жена 1. Месне заједнице Ковин  
Чланице Актива жена 1. Месне заједнице организовале су новогодишњи пријем за ученике 
наше школе. Вредне жене Актива припремиле су и послужење за малишане. Након дружења 
са домаћинима, ученици су од чланица Актива добили новогодишње пакетиће. 
Захваљујемо се Активу жена 1. Месне заједнице Ковин на овом лепом гесту. 
 

Актива жена 1. МЗ, ученици, 
учитељице 

23.12.2019. Распуст без суза  
Најчешћи извор дечијих радости, али и дечијих патњи и суза јесте школски успех, односно 
неуспех. 
Када утихне звук последњег школског звона у овом полугодишту, почеће зимски распуст за 
све ђаке, али не и време одмора и радости. За ђаке који постижу слабији успех  и њихове 
родитеље долази време које доноси  хладнију и непријатнију атмосферу, често лишену 
топлих, нежних, и угодних породичних односа и комуникације. 
Неуспех детета не треба да прати: 
претерана љутња и изрицање оштрих казни 
равнодушност и незаинтересованост за успех 

Педагог 
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''купопродајни'' однос између родитеља и детета ''Ти мени добре оцене, а ја теби компјутер, 
мотор, патике...'' 
Важно је знати каквим реаговањем родитељи могу помоћи свом детету да крене правим 
путем ка бољем успеху. 
Сам неуспех детету тешко пада.  Ако га родитељи због тога још и невешто кажњавају – 
претње, увреде, омаловажавање детета нпр. 
''Неспособан си за школу, брукаш породицу, изгубио си џепарац, више нема излазака...'' 
онда се код детета још више појачава несигурност у себе, неспремност и не мотивисаност да 
уложи више напора и постане успешнији у учењу и школи. 
У таквој породичној атмосфери дете не наилази на разумевање и подстицај за учење, који су 
му као храна потребни, већ се осећа одбаченим и губи потребу за учењем и психичку 
равнотежу. 
Најбољи начин да се помогне детету је да дете правилно схватимо и прихватимо га као 
личност. 
Дете које не постиже успех хронично пати од несигурности и треба му помоћи да поврати 
изгубљено поверење и стекне ново поверење у себе, своје снаге и околину. Вредност 
дететове личности не треба мерити и доживљавати само кроз школски успех и неуспех. 
Морамо показати спремност да се и у ситуацијама  кад има нежељене резултате са 
љубављу  односимо према њему, да му својим присуством, разговором, саветом дамо до 
знања да верујемо у њега, да он може постићи бољи успех и да желимо да му помогнемо. 
Тако ћемо код детета подстицати његово самопоштовање, жељу за учењем и 
напредовањем, потрбу за постигнућем и друге особине које су неопходне за бољи успех. 
Кроз такав начин реаговања дете ће најпре схватити да искључиво од њега зависи његов 
успех, те због тога родитељи не треба да паниче. 
Учење је унутрашња потреба коју ученици који постижу слабији успех  још нису осетили и 
зато га доживљавају као терет. Помозимо им да ту потребу што пре доживе и тиме ће се у 
многоме променити њихово образовно понашање. 
На крају не треба заборавити да су сваком ђаку потребни: 
одмор, игра, разонода и пуно искрене, топле породичне атмосфере. 
да није тако, зимски одмор за све ђаке не би ни постојао. 
*Све наведено важи и за крај наставне године, односно за летњи распуст. 
 

23.12.2019. Крај 1. полугодишта, зимски распуст и почетак 2. полугодишта  
Крај 1. полугодишта 
У понедељак 23. децембра је последњи наставни дан првог полугодишта. 
Нижи разреди ће бити у преподневној, а виши у поподневној смени. 

 
Зимски распуст 
Зимски распуст почиње 24. децембра 2019. године, а завршава се 14. јануара 2020. године. 

 
 
Почетак 2. полугодишта 
Први наставни дан другог полугодишта јесте 15. јануар 2020. 
 
Од 15. до 24. јануара 2020. нижи разреди ће бити у преподневној, а виши у поподневној 
смени. 
 

 

20.12.2019. Обавештење о правима лица и заштити права лица по закону о заштити података о личности  
 

 

23.12.2019. Продајни базар ученичких радова  
Пследњег наставног дана 23.12. ученици су традиционално приредили продајни базар. У 
изради предмета учествовали су ученици V-1 и  V-2 одељења.  Њима су  се ове године 
придружили ученици I -1 и неколицина осмака. Овим пројектни задатком заокружено је прво 
полугодиште.  Предузетништво и уметничке склоности дошли су до израђжаја, а највише су 
уживали петаци у улози продавца. 

Наставница српског језика, 
ученици 

25.12.2019. Велики успех наших ученица на Међународном квизу такмичења „Немањићи“ 
Од 50 екипа које су прошле први елиминациони круг на Међународном такмичењу 
„Немањићи“, екипа „Атина“ коју чине ученице наше школе освојила је 17. место.  
С обзиром на то да је у питању међународно такмичење, успех наше "Атине" је свакако 
завидан, а до максималнилх 150 бодова делило их је мање од 10 бодова, тачније 9, 20 
бодова. 
Честитамо Невени Радић, Анђели Илић, Милици Максимовић и њиховој наставници историје 
Јелени Дивнић на овом изванредном резултату! 
 
  

Наставница историје, 
ученици 
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25.12.2019. Божић у Румунској православној цркви  
Ученици виших и нижих разреда наше школе који похађају наставу румунског језика са 
елементима националне културе посетили су 25. децембра, на Божић, Румунску православну 
цркву. 
Ученици виших и нижих разреда наше школе који похађају наставу румунског језика са 
елементима националне културе посетили су 25. децембра, на Божић, Румунску православну 
цркву. Том су приликом певали и рецитовали божићне песме и добили слатке пакетиће од 
Божић Бате. Свештеник Василика Јанку похвалио је децу, придружио им се у певању и 
изразио изузетно задовољство што се у Ковину негује румунски језик. 
 
  

Наставница Румунског језика 

14.01.2020. Обука за наставнике из области информатике 
Директор школе Саша Петровић реализовао је 13. и 14. јануара обуку намењену 
наставницима и стручним сарадницима. 
Прва обука носила је назив "Рад са е-поштом и дигитални правопис", а циљ обуке јесет 
упознавање са правилима дигиталног правопис и упознавање са ефикасним методама за 
слање мејлова са прилозима. 
Током друге обуке под називом "Преузимање аудио/видео материјала са Интернета и 
нарезивање материјала на CD и DVD диск" наставници су имали прилику да се упознају са 
методама за преузимање аудио/видео материјала са Интернета, као и са прогамом за 
нарезивање аудио/видео материјала на диск. 
Један од циљева обуке јесте подизање нивоа дигиталне компетенције наставника и стручних 
сарадника. 
Обуци су присуствовали наставници разредне, наставници предметне наставе и педагог 
школе. 
 

Директор школе 

15.01.2020. Реализација Пројектне наставе на тему "Обичаји и празници" 
У оквиру теме Пројектне наставе - Обичаји и празници, ученици I-1 су правили новогодишње 
и божићне честитке, уредили су учионицу и на родитељском састанку, када су први пут 
добили ђачке књижице приредили мали пригодан програм за своје родитеље. 

ученици I-1 

19.01.2020. Пливање за Часни крст  
Ученици наше школе, заједно са учитељицом Вањом, учитељицом Хермином, педагогом и 
директором школе, присуствовали су манифестацији "Пливање за Часни крст" у организацији 
Удружења спортиста "Фамилија", а под покровитељством Општине Ковин. 
Двадесет пливача препливало је симболичних 33 метра, а први је до Часног крста допливао 
Савица Ћирков из Дубовца. 
 

 

21.01.2020. Обележен Међународни дан загрљаја 
Међународни дан загрљаја обележава се од 1986. године. Ученици наше школе су већ 
неколико пута за редом обележавали овај датум. На почетку првог часа сви који су желели 
да учествују, прикључили су се овој мотивационој активности и уз дозволу загрлили некога. 
Загрљај је први контакт који има свако од нас, мајка нас прво привије на груди, током живота 
често се губи тај важан људски контакт. 
Четири загрљаја дневно - препорука за свакога. 
 

Маша Вулетић 

22.01.2020. Угледни час из природе и друштва - Живот некад и сад 
22. јануара 2020.год. у III/1 је одржан угледни час из природе и друштва. Ученици су активно 
учествовали у раду. Применом различитих метода и облика рада, материјалних извора и 
савремене технологије усвојили су знања о животу у завичају некад и сад. 
Предавач: Валентина Жеберан 
Асистенти: Вања Рајић, Наташа Николић 
 

Валентина Жеберан, Вања 
Рајић, Наташа Николић 

23.01.2020. Општинско такмичење у одбојци  
На општинском такмичењу у одбојци, ученици наше школе освојили су треће место. 
Честитамо ученицима и наставницима на постогнутом успеху. 
 

Ученици  

23.01.2020. Усвајање немачког језика кроз мапе ума 
Ученици петог разреда се спремају да неке области из немачког језика усвајају кроз мапе 
ума. С обзиром на то да градиво уме понекада да буде обимно, наставница немачког језика 
се одлучила да спорведе из неких области управо ову технику ради лакшег и бољег усвајања 
градива. 
Свима је познато да мапе ума представљају заправо графички приказ јасног, али и 
креативног учења 
Наши ученици су почели да се спремају за овај вид учења, тако што су изабрали свог идола ( 
што је запровао и била једна од наставних јединица )и писали или цртали појмове у вези са 
њим. Веома је важно да знамо да је лева хемисмефа заправо логична и да се бави  анализом 
бројева, речима, логиком, док је десна хемисвера позната као креативна. Кроз мапе ума 
активираћемо на овај начин обе хемисвере и што лакше усвојити наставне јединице. 

Наставница немачког језика 
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Како су почеле припреме наших петака, можете видети на сликама, а сваки рад је нашао 
месту у кабинету за немачки језик. 
 

23.01.2020. „Енергија је свуда око нас 2019“  
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике организовао је пројекат 
„Енергија је свуда око нас 2019“. Наши ученици - аутори филма: Андреј Ћулибрк 8-1 и Матеја 
Петровић 8-2 и њихов ментор Маја Обрадовић Вукосављевић освојили су 1. место у области 
мултимедијалних презентација у оквиру основних школа. У раду су учествовале и Милица 
Максимовић 8-2 и Барбара Миладиновић 8-2. Поменути  ученици су са наставницом Мајом 
23.1.2020. присуствовали свечаности у згради Покрајинске владе Војводине у Новом Саду. 
Том приликом, Андреј, Матеја и наставница примили су дипломе и поклоне за освојено 1. 
место. ученици су са наставницом Мајом 23.1.2020. присуствовали свечаности у згради 
Покрајинске владе Војводине у Новом Саду. Том приликом, Андреј, Матеја и наставница 
примили су дипломе и поклоне за освојено 1. место. 

Ученици осмих разреда  
Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

24.01.2020 Основи безбедности деце - предавање за ученике 4. разреда (јануар 2020.) 
24. јануара, ученицима 4. разреда одржано је предавање у оквиру пројекта "Основи 
безбедности деце". 

 

24.01.2020. Основи безбедности деце - предавање за ученике 6. разреда (јануар 2020.) 
24. јануара, ученицима 6. разреда одржано је предавање у оквиру пројекта "Основи 
безбедности деце". 

 

24.01.2020. Светосавска академија у Центру за културу 
У петак 24.1.2020. у позоришној сали ковинског Центра за културу реализован је пригодни 
програм у оквиру обележавања Светог Саве. Наши ученици старијих разреда у пуном саставу 
са наставницима чинили су највећи део публике. Програм је водио професор српског језика и 
писац Никола Љубоја, а чинили су га сјајни наступи хора Искон под вођством диригента 
Ненада Петковића, глумаца Ковинског аматерског позоришта са драматизацијом у режији 
Јована Грујића и рецитатора Вука Радојковића, ученика наше школе са изузетним талентом и 
успесима на том пољу. 

 

24.01.2020. Пројектна настава у 1-1 одељењу: прављење переца 
1-1 је на часу пројектне наставе правило переце поводом школске славе Светог Саве. 

Ученици и учитељица 

24.01.2020. Ликовна култура - III/3 одељење  
Уживали смо у сликању и били смо вредни.  
Наша данашња инспирација за рад био је Свети Сава.  
Похвала за све ђаке који су уложили пуно рада, труда и стрпљења па су радови овако добри. 

Учитељица Наташа Николић 
и ученици 

24.01.2020. Прављење переца - Прјектна настава (I2 одељење)  
На часу пројектне наставе, у оквиру реализације теме "Обичаји и празници", поводом 
школске славе Светог Саве, правили смо переце. 

 

27.01.2020. Прослава школске славе  
У понедељак, 27. јануара 2020. године, уз присуство бројних гостију, ученици и наставници 
наше школе прославили су школску славу - празник којим се обележава успомена на Светог 
Саву, првог српског архиепископа и просветитеља. 
Домаћини славе били су ученици четвртог разреда који су са оцем Душаном Васићем 
обавили сечење славског колача, након чега је отац Душан присутнима пожелео добро 
здравље, пуно успеха и среће. 
Присутне је поздравио и директор школе Саша Петровић. 
И ове године је Наставничко веће, на основу предлога ученика и посебне Комисије,  донело 
одлуку да два ученика добију по сребрњак и похвалницу „Свети Сава“. Светосавску награда 
додељује се ученицима који су, поред  позитивног успеха, својим понашањем  допринели 
стварању позитивне атмосфере у Школи и који су учествовали у многим наставним и 
ваннаставним активностима које афирмишу Школу и које су хуманитарног карактера. 
Директор школе награду је уручио Матеји Мариновићу, ученику 4-1  и Ивони Јевтовић, 
ученици 8-1. 
Уследио је културно-уметнички програм који су припремили наши ученици, наставница 
Снежана Качина, учитељица Јелена Јовановић и учитељица Јевросима Ромић. 
На самом крају прославе, ученицима су подељене переце и жито. 

Директор школе, наставници 
и ученици 
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28.01.2020. Предавање на тему "Заштити од пожара" 
 28. јануара 2020. године, припадник ватрогасне службе одржао је предавање у 6. разреду о 
заштити од пожара. 

Припадници ватрогасне 
службе 

28.01.2020. Представа "Стафаново дрво"  
 Ученици четвртог разреда Основне школе „Ђура Јакшић“ заједно са својом учитељицом 
Јеленом Јовановић припремили су позоришну представу „Стефаново дрво“, којом су 
увеличали дане посвећене прослави Светог Саве. Премијера је одиграна у уторак 28.1.2020. у 
два термина - од 13.00 за ученике млађих разреда наше школе и од 18.00 за родитеље и 
грађанство. На сцени Центра за културу у Ковину по први пут су деца овог узраста играла 
представу са озбиљнијом тематиком. Глума, костими, сценографија – све је било примерено 
прилици и оставило је сјајан утисак на гледаоце. Драматизацију текста урадила је учитељица 
Јелена Јовановић и поентирала је јасном и за сваки узраст универзалном поруком о 
суочавању са страховима и проблемима. Поред ученика 4/2 и учитељице, у реализацији 
представе учествовала је професорка енглеског језика Оља Новокмет, а свесрдну помоћ 
упутили су и родитељи учесника и наставници школе. Сви заједно постигли су веома леп 
резултат којим је прослава Светог Саве превазишла досадашње оквире. 

Ученици четвртог разреда 
 учитељица Јелена Јовановић 

28.01.2020. Упис деце у први разред 
Поштовани родитељи/старатељи, 
Упис деце у први разред основне школе обавиће се од 31. јануара до 30. априла 2020. 
године. 
Упис у први разред школске 2020/2021. године је обавезан за децу која до 1. септембра 2020. 
године имају најмање шест и по, а највише седам и по година. 
Приликом уписа, од документа је неопходно донети само извод или копију извода из 
матичне књиге рођених детета. 
 

 

29.01.2020. Учити о прошлости је лако, само ако знаш како!  
Самостални, истраживачки рад ученика 3-2 одељења. 

Ученици 3 -2 одељења 

30.01.2020. Школско такмичење у шаху 
Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су 30. јануара на Шкослком такмичењу у 
шаху. 

Ученици трећег и четвртог 
разреда 

31.01.2020. Макете двораца - 1/1 одељење  
Инспирисани животом Светог Саве, ученици су од рециклираног материјала направили 
макете двораца.  
Радили су у групама.  
Радове су изложили у ходнику школе. 

Учитељица Весна Анђелков 

03.02.2020. Сеоска дворишта - I2 одељење 
Из предмета Свет око нас, учили смо и понављали о биљкама и животињама које човек гаји.  
Наша сазнања, применили смо радом по групама.  
Тако су нашом креативношћу, настала ова сеоска дворишта 

Учитељица I2 
Марија Поповић 

07.02.2020. Обележен Прешернов дан 
У петак, 7. фебруара од 18 часова у позоришној сали Центра за културу у Ковину обележен је 
Прешернов дан – културни празник Словенаца. 
Овогодишња приредба била је посвећена Ивану Цанкару, највећем словеначком 
књижевнику. У обележавању је учествовао школски хор под вођством Снежане Качине који 
је извео словеначку химну „Здравицу“ и српску химну „Боже, правде“. Школа је расписала и 
наградни ликовни конкурс на тему: Цанкар-Јакшић. Наставник ликовног Јовица Атанацков је 
мотивисао ученике, а за најуспелији рад изабран је и књигом награђен рад ученице осмог 
разреда Татјане Цветковић. 
Драмску представу „Цртице из моје младости“ осмислила је наставница Маша Вулетић по 
мотивима Цанкаревих прича. У представи су учествовали ученици петог и шестог разреда, 
професор енглеског језика у пензији Даница Анђелков и ученица четвртог разреда Миа 
Анђелков. 
Књигама су награђени за вишегодишње учешће у Прешерновом дану: Дуња Петровић, 
Тадија Поповић, Миа Анђелков и Даница Анђелков. На крају програма приказан је 
полудокументарни словеначки филм о животу Ивана Цанкара. Учеснике програма публика је 
наградила аплаузом и речима хвале. 
Захваљујемо се Удружању Словенаца „Логарска долина“ из Панчева на сарадњи у 
реализацији приредбе, Центру за културу Ковин и Општини Ковин. 
 

Ученици школе, наставници 
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08.02.2020. Немачко удружење ''Maria Theresiopolis'' - такмичење из немачког језика 
Немачко удружење ''Maria Theresiopolis'' уз подршку Минисарства унутрашњих послова СР 
Немачке - (BMI - Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat), града Суботице и 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу националне мањине – 
национаналне заједнице организовало је такмичење из немачког језика за ученике средњих 
и основних школа. 
Oд 377 пристиглих радова из целе Србије, ученик наше школе, Тадија Милошевић из V-1 
одељења, освојио је изванредно треће место и као награду освојио пут у Темишвар са 
обиласком знаменитости са наставницом немачког језика Маријом Станојоском. 
Тадија је осмилио презентацију на задату тему ''Das mag ich... ( Волим )'' и уз помоћ 
наставнице је реализивао. 
Тадији и наставници је 08.02.2020. у Темишвару било веома занимљиво. Осим разгледања 
града водичем – Трга слободе, Трга победе, Српске православне цркве, Парка ружа и центра 
града, Тадија је заједно са наставницом упознао нове другаре и разменио искутва. 
Ускоро стижу и дипломе нашим ученицима који су награђени, а све ће то бити забележено и 
објављено. 
Наша Школа се захваљује немачком удружењу ''Maria Theresiopolis'' на позиву за учешће. 
 

Марија Станојоска 

09.02.2020. СЕЛФИ алат 
Јануара месеце, наша школа је започела примену СЕЛФИ алата. 
Селфи (енг. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational 
Technologies) инструмент је осмишљен како би се школама помогло да укључе дигиталне 
технологије у наставу, учење и вредновање ученика. Служи утврђивању подручја која добро 
функционишу и оних у којима су потребна побољшања, те помаже у одређивању 
приоритета. Инструмент је тренутно доступан на 24 службена језика Европске уније, а с 
временом ће бити додато још језика. 
Селфи инструментом анонимно се прикупљају ставови ученика, наставника и руководилаца у 
школи о томе како се у њиховој школи користи технологија. То се чини путем кратких тврдњи 
и питања и једноставне лествице слагања с оценама од 1 до 5. Тврдње се односе на области 
као што су: руководство, инфраструктура, стручно усавршавање наставника и дигитална 
компетенција ученика. 
9. фебруара завршено је онлајн анкетирање наставника и ученика. Резултате добијене 
употребом Селфија употребићемо као основу за креирање акциони план који се односи на 
употребу информационо-комуникационих технологија у настави. 

Директор школе 

10.02.2020. Акција "Ево једног писма - Лепе речи су у моди!" 
Акција траје од 10. до 14. фебруара 2020. године. 

 

11.02.2020. Дан сигурнијег интернета 
Директор школе, Саша Петровић, одржао је ученицима четвртог, петог и шетог разреда 
предавања на тему "Безбедност деце на интернету", чиме је обележен Дан сигурнијег 
интернета. 
Директор је ученике упознао са многобројним опасностима које вребају на интернету, 
могућностима и ризицима приликом употребе друштвених мрежа, мерама заштите на 
интернету, правовременим и правилним реаговањем у случајевима дигиталног насиља... 
Вeликa пaжњa пoсвeћeнa je друштвeним мрeжaмa, при чeму су учeници дoбили стручнe 
сaвeтe вeзaнe зa пoнaшaњe нa друштвeним мрeжaмa и зaштиту својих прoфилa. 
 

Директор школе 

11.02.2020. Обавештење: Одлука о обустави наставе  
 

 

12.02.2020. Гогољева „Женидба“ у Народном позоришту 
У среду 12.2.2020. орагнизована је факултативна посета Народном позоришту у Београду. У 
вечерњим сатима пун аутобус наставника и ученика кренуо је из Ковина како бисмо гледали 
представу „Женидба“ на сцени Раша Плаовић. Пре самог играња, посетили смо Мекдоналдс, 
где се погостио свако према својој жељи и потребама. Након кратке шетње по самом центру 
града, заузели смо своја места у партеру мале сцене и сат и по времена уживали у овој 
Гогољевој комедији. Након поклона глумаца, првакињи Народног позоришта Нади Блам 
уручили смо цвет. О утисцима се разговарало у аутобусу при повратку кући. 

Ученици и наставници 

13.02.2020. Нова сарадња и проширени видици 
У уторак 4.2.2020. чланови колектива ОШ „Ђура Јакшић“ састали су се са колегама из ОШ 
„Олга Милошевић“ из Смедеревске Паланке. 
Тим заинтересован за укључивање наше школе у рад на међународним пројектима који чине 
професорке Оља Новокмет, Ана Ритопечки и Марија Михајлов Ђорђевић и директор Саша 
Петровић био је угошћен у просторијама школе у Смедеревској Паланци. 
У пријатној атмосфери размењене су идеје и замисли, а домаћини су приредили детаљну 
презентацију са корацима неопходним за увођење у рад таквог типа. ОШ „Олга Милошевић“ 

чланови колектива ОШ „Ђура 
Јакшић“ 
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иза себе има доста успешних међународних пројеката тако да је њихово искуство и 
спремност да га поделе за нас драгоцено. На овом пољу међу њима се истиче 
професорка  Јасмина Милићевић, која носи титулу eTwinning амбасадора и са којом смо 
преко те платформе  и ступили у контакт. 
Сусрет се завршио са позитивним утисцима са обе стране и договором да ће се сарадња и 
комуникација наставити.  
Чињеница је да у оваквом облику рада колектив ОШ „Ђура Јакшић“ очекује пуно посла, али 
са добром идејом и подршком сарадника, можемо се надати и добрим резултатима. 
У четвртак, 13.2.2020, Наставничко веће је упознато са дисеминацијом која нам је била 
презентована у ОШ “Олга Милошевић“  у Смедеревској Паланци. Уз упознавање Већа са 
основним корацима и активностима у креирању пројекта, разговарали смо и о идеји како да 
се школа модернизује како у смислу квалитета тако и у смислу интернационализације.  
Почетни мотив оваквог отварања школе је сарадња са школама из Словеније и упознавање 
са платформом за наставнике Еразмус + и еTwining . 
 

25.02.2020. Пројекат ученика шестог разреда 
Ученици VI-1 и VI-2 одељења радили су пројекат на тему Државе света. Групе су бирале 
државу о којој желе да истражују и пишу и на енглеском језику представили најважније 
географске и историјске чињенице као и занимљиве информације по којима је та држава 
позната. На паноима и презентацијама у PowerPoint-у, свом одељењу су презентовали своје 
радове и добили високе оцене од својих другова. 

Ученици VI-1 и VI-2 

27.02.2020. Обележили смо Дан ружичастих мајица 
У нашој школи смо 27. фебруара 2020. године први пут обележили Дан ружичастих мајица.  
Акцију су испратили и ученици у продуженом боравку. Симболично смо обележили овај дан 
разговором на тему вршњачког насиља и писањем прикладних порука. 
 
Идеја о увођењу Дана ружичастих мајица настала је у знак протеста због инцидента који се 
догодио у једној школи. Наиме, дечак је у знак подршке тешко оболелој мајци (која је 
боловала од рака дојке), обукао ружичасту мајицу. Истог дана, у школском дворишту, због те 
розе мајице, претукла га је група дечака. Розе мајице су прве године солидарно носила деца 
из дечакове школе, да би се временом идеја проширила на цео свет и постале су 
препознатљив симбол иницијативе. 
 
Надамо се да ће следеће последње среде у фебруару наша школа бити још ружичастија. 
 

учитељица Александра 
Милошевић 

27.02.2020. Дрво генерације 
Ученици четвртог разреда су са вероучитељем Душаном и својим учитељицама посадили у 
дворишту школе трешњу. 
Дрво генерације ће их увек сећати на лепе дане које су провели у школи. 
 

Јелена Јовановић 

28.02.2020. Пројектна настава у 5. разреду - животиња коју волим  
Ученици 5-1 и 5-2 на часовима српског језика у оквиру пројектне наставе обрађивали су тему 
омиљене животиње. Рад је организован самостално, у пару или у групи. Већина је направила 
интересантне плакате уз илустрације и фотографије, а неколицина је направила и 
презентације. Најинтересантнији су радови у облику дневника кућног љубимца. Кроз овај 
истраживачки пројектни задатак ученици су проширили знања из многих предмета, вежбали 
се у правилном говору, писању, усменом изражавању. 

Маша Вулетић 

28.02.2020. Лепе речи су у моди 
У петак, 28. фебруара завршена је акција „Ево једног писма-лепе речи су у моди“.  
Ученици Ђачког парламента разврстали су приспелу пошту, а затим по одељењима поделили 
писамца.  
За ову прилику имали су и музичку пратњу-уз гитару и уз певање на немачком језику акција 
је оплемењена.  
Ученици су узбуђено читали своје лепе поруке пријатељства али и првих симпатија. 

Маша Вулетић 

28.02.2020. Радионица „Марцишор“ у Мраморку 
Група ученика нижих разреда ОШ „Ђура Јакшић“ и ОШ „Десанка Максимовић“ који похађају 
наставу румунског језика са елементима националне културе учествовали су на радионици 
„Марцишор“ одржаној 28. фебруара у ОШ „Сава Максимовић“ у Мраморку. Радионица је 
одржана поводом Марцишора, специфичног празника који Румуни обележавају 1. марта. На 
радионици су ученици израђивали „марцишоаре“ – мале брошеве сачињене од двеју 
испреплетених нити - једне црвене, друге беле боје. Марцишор је весник пролећа, симбол 
поновног оживљавања природе након дуге зиме. 

Наставница румунског језика 
Ана Албу Савић 
 

04.03.2020. Друштвене игре некада могу и сада 
  Ученици II 1 одељења су уживали у дружењу и игрању друштвених игара. Играли су шах, 
мице, човече не љути се, домине. 
У време када највише играју игрице на рачунару, оваква врста дружења им се баш допала! 
 

Хермина Ђукић 
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05.03.2020. Основи безбедности деце - предавање за ученике 1. разреда 
 5.3.2020. ученицима 1. разреда, одржано је предавање у оквиру пројекта "Основи 
безбедности деце". 

 

06.03.2020. Угледни час „Mărțișor” (Марцишор) 
Угледним часом реализованим 6. марта, завршен је низ активности посвећених румунском 
празнику Марцишору. 
Ученици нижих разреда који похађају наставу румунског јазика су се најпре, уочи празника, 
упознали са изгледом малих брошева „марцишоара“, те имали прилике да виде марцишоре 
старе више од четрдестет година, а затим и да декоришу различите илустрације марцишора. 
Потом смо учествовали на радионици одржаној у Мраморку поводом овог празника, а 
последња активност била је реализација угледног часа на коме су ученици израђивали 
марцишоре. 
Циљ овог часа био је упознавање са празником Марцишором (са симболиком, традицијом, 
обичајима, те начином израде марцишора), те неговање традиције и обичаја народа са 
наших простора. 
У уводном делу часа ученици су решавали укрштеницу како би дошли до решења „празник“. 
Потом смо понављали научену терминологију о празницима. У главном делу часа 
разговарали смо о празнику Марцишору, о његовој симболици, веровањима и обичајима. 
Слушали смо песме о Марцишору и израђивали марцишоре у виду брошева. У завршном 
делу часа ученици су представили своје радове. 
Учледни час је одржала наставница румунског језика Ана Албу Савић, а асистент је била 
учитељица Наташа Николић. Угледном часу присуствовали су следећи наставници: Маја 
Обрадовић Вукосављевић, Маја Милошевић, Јасмина Доловачки, Ана Ритопечки, Јевросима 
Ромић и библиотекарка наше школе, Сенка Стоја. 

Наставница румунског језика 
Ана Албу Савић 
 

06.03.2020. Основи безбедности деце - предавање за ученике 6. разреда (март 2020.)  
 Ученици шестог разреда присуствовали су предавању, од стране полиције,на тему 
"Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа", у оквиру пројекта" Основи 
безбедности деце". 

Припадници МУП-а 

07.03.2020. Душан Гвозденовић освојио 3. место на Окружном такмичењу из математике  
На Окружном такмичењу из математике одржаном 7.03. 2020. у Вршцу, ученик Душан 
Гвозденовић IV -1 освојио је 3. место. 
Честитамо Душану и учитељици Јевросими Ромић. 
 

Душан Гвозденовић 
учитељица Јевросима Ромић 

07.03.2020. Књижевна олимпијада  
На Књижевној олимпијади одржаној 7.3.2020. у ОШ "Ђура Филиповић" у Плочици 
учествовале су и четири ученице 7. и 8. разреда наше школе. Све су оствариле солидне 
резултате. 
Ученице 7-2 одељења Елена Томашевић и Јована Вујичин освојиле су 3. место, а као најбоља 
истакла се Анђела Илић из 8/2 која је освојила прво место. 

ученици 

09.03.2020. Школска смотра у рецитовању 
Организована је школска смотра у рецитовању.  
Пријавио се већи број млађих кандидата, а било је заинтересованих и у вишем узрасту. 
Комисијски смо направили два пресека, а затим донели и коначну одлуку о пласману на 
општинску смотру рецитатора, која је 20.марта 2020. у Центру за културу. 
Срећно свим учесницима и њиховим педагозима! 
 

Маша Вулетић 
Марија Поповић 
 

11.03.2020. Малe олимпијскe игрe - општински ниво такмичења 
Општинско такмичење у Малим олимпијским играма одржано је 11. марта 2020. године у 
спортској хали наше школе. 
Ученици 1. и 2. разреда освојили су друго место. 
Ученици 3 разреда су учествовали на Малим олимпијским играма. Мушка и женска екипа 
састављена је од најбољих и најспретнијих ученика из сва три разреда. Спремали су се под 
вођством учитељице Вање, Валентине и Наташе. Обе екипе су освојиле прво место и пласман 
на зонскоу смотру која је у априлу у нашој школи. 

Весна Анђелков 
Наташа Николић 

15.03.2020. Општинско такмичење из биологије  
Општинско такмичење из биологије одржано је 15.3.2020. у ОШ "Десанка Максимовић" у 
Ковину. Страхиња Кривошић 7-2 је седми према броју бодова у категорији 7.разреда и 
похваљујемо га за учешће  и показано знање. Андреј Ћулибрк је према броју бодова 
убедљиво први не само у категорији 8. разреда, већ на нивоу општине.  
Добиће диплому за 1. место на општинском такмичење из биологије и директно се пласирао 
на окружно.  
Похваљујемо га за учешће  и показано знање. 

наставница Маја Обрадовић 
Вукосављевић    
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15.03.2020. Oпштинско такмичења из историје  
Општинско такмичење из историје одржано је 15.3.2020. у Гају, у  ОШ "Миша Стојковић". 
Ученице наше школе показале су инзваредно знање и постигле одличан успех. 
Невена Радић 7-1 освојила је ПРВО МЕСТО  и једина се пласирала на Окружно такмичење. 
Ученице 8-2 разреда Анђела Илић и Милица Максимовић освојиле су ДРУГО МЕСТО, а 
Марија Станковић ТРЕЋЕ МЕСТО.  
Све три ученице  пласирале су се  на Окружно такмичење. 
Честитамо им и желимо успех на даљем такмичењу. 

Наставница: 
Јелена Дивнић 
 

15.03.2020. Проглашено ванредно стање у Србији, од сутра нема школе  
У Србији је због ширења коронавируса проглашено ванредно стање на територији целе 
земље. Од сутра је обустављена настава у школама. 
Најважније информације у вези са новонасталом ситуацијом објављиваћемо на школском 
сајту и Facebook страници школе. 
 

 

01.04.2020. Дигитална припрема за малу матуру на сајту Радио-телевизије Војводине 
У циљу што ефикаснијег укључивања у савремене облике учења и жељи да помогне малим 
матурантима да обнове градиво од петог до осмог разреда, Радио-телевизија Војводине ће 
од 01. априла почети да на свом сајту објављује видео прилоге задатака из седам предмета, 
којима је обухваћено градиво за полагање мале матуре. На сајту rtv.rs, у одељку “Дигиталне 
припреме за малу матуру”, ученици ће имати прилику да сваког радног дана погледају избор 
од три до укупно две стотине задатака из математике, српског језика, биологије, хемије, 
физике, географије и историје. 
Задаци су припремани из Збирки за припрему мале матуре од претходних година и 
емитовани у оквиру емисије “Ја бирам”, Програма за децу и младе, током три сезоне. 
Предавачи су наставници основних и средњих школа, као и факултета, а сваки задатак је, уз 
објашњење предавача, праћен анимираном илустрацијом која ученицима помаже да се 
подсете чињеница и већ усвојених знања. 
Овим путем Покрајински јавни сервис жели да изађе у сусрет наставницима и ученицима, 
пре свега завршних разреда и омогући им, да на једноставан и доступан начин обнове знања 
из кључних предмета. 
 

 

02.04.2020.  Међународни дан књиге за децу обележава се 2. априла. 
Установљен 1967. године на основу одлуке Унеска, како би се деци слала порука о 
магији књижевног надахнућа и важности развијања љубави према писаној речи.  
Дан књиге за децу прославља се на дан рођења Ханса Кристијана Андерсена, творца многих 
бајки и песама које су обележиле детињство генерација деце широм планете. 

 

03.04.2020. Радви ученика 4-2 одељења  
Ученици 4-2 одељења су на онлајн часовима били веома активни и вредни. 
Представљамо вам неколико примера заиста добрих састава. 
ДРУГАРСТВО У МОМ РАЗРЕДУ 
ОСОБА ДОБРОГ СРЦА 
ОЛДАНИНИ ВРТОВИ 

Јелена Јовановић 

03.04.2020. Радови првака поводом Дана школе 
I-1 поводом Дана школе да улепшамо наш сајт са дивним радовима првака. Правили су 
саксије од рециклираног материјала, као део нашег пројекта, позориште сенки, као и цртали 
школу каква нажалост сада није. 

Весна Анђелков 

03.04.2020. II1 одељење - Обележавање Дана школе 
У оквиру обележавања Дана школе ученици II1 одељења су реализовали различите 
активности. 
-Слушали песму "А у ал је школа згодна" 
-Са члановима своје породице су играли разне друштвене игре 
-Писали су састав о школи и цртали школу 
-Цртали су омиљено воће и оно што воле 
-У оквиру Пројектне наставе осликали су веселе саксије 
Поздрављам све родитеље који су се трудили да успешно обележимо Дан наше Школе. 
Сви радови ученика ће украсити нашу виртуелну учионицу! 
 

Учитељица Ђукић Хермина 

03.04.2020. Дуга као порука оптимизма  
У недељи Дана школе, ученици нижих разреда који похађају наставу румунског језика 
учествовали су у реализацији једне лепе активности која је тренутно актуелна на глобалном 
нивоу. Наиме, услед новонастале ситуације са коронавирусом, те кампање „остани код 
куће“, у многим државама деца цртају дугу, а потом се ти цртежи каче на прозоре како би се 
пронела порука ведрине, наде и оптимизма. Те цртеже обично прати и текст „Све ће бити 
добро“ или на румунском „Totul va fi bine." 
Наша деца су користила и друге позитивне речи које смо научили: iubire (љубав), fericire 
(срећа), primăvara (пролеће), као и лепе поруке које смо раније научили:  O primăvara 
frumoasă! (Једно лепо пролеће), O primăvara fericită! (Једно срећно пролеће), Te iubesc 
(Волим те) итд. 
Ову активност искористили смо и да се подсетимо назива боја на румунском језику. 
 

Наставница румунског језика 
Ана Албу Савић 

https://www.rtv.rs/sr_ci/
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09.04.2020. Пројектни задатак на тему Васкрса 
Ученици 5/1 и 5/2 и 6/1 и 6/3 учествовали су у пројектном задатку на тему Васкрса.  
Показали су своје умеће у обликовању различитх материјала и техника,али и у правилној 
употреби правописа. Овогодишњи васкршњи базар радимо од куће.  
Свима који славе Васкрс- највећи хришћански празник  -честитамо. 
 

Маша  Вулетић 

16.04.2020. Пројекат “Keep calm and wash your hands”  
Драги наши ученици, 
Овај пројекат је покренула наша колегиница Марија Станојоска у жељи да нас све повеже и 
забави. У пројекту су позвани да учествују сви ученици од 1. до 8. разреда наше школе. И 
како само име пројекта каже “Keep calm and wash your hands”, ми ћемо уживати у прављењу 
једне поруке на језику који учите, или  га већ знате код куће или сте га сами изучавали и 
знате га ван школе. Можете да употребите језик који год желите, што више језика то ће нам 
бити лепши пројекат (енглески, немачки, румунски, мађарски, руски, италијански, албански, 
шпански, јапански, бугарски…..то су неки језици које сам ја чула на нашим часовима:) 
Циљ 
Пружити подрушку свима који се труде у овој ситуацији (доктори,медицинске сестре, војска, 
полиција, фармацеути, продаваци, наставници, родитељи,баке, деке, ваши другари...) 
Шта вам је потребно? 
Добра воља пре свега, папир, лепак, гранчица или сламчица, можда маказе, фломастери или 
бојце :-) 
Шта пишемо на заставици?  
Keep calm and wash your hands, хвала, wash your hands, danke, thanks... или шта год ви желите 
да поручите, будите оригинални и позитивни :-) 
Шта ћемо са тим? 
На крају вашег задатка, потребно је да се фотографишете и пошаљете нам или  вашу 
фотографију са радом или само ваш рад. Те фотографије ће бити повезане у један музички 
видео спот, који ћемо објавити на сајту школе. Рок за израду је до после Ускрса до 23.4.2020. 
За све који учествују припремићемо диплому и добиће оцену за пројекат.  Фотографије 
шаљете на маил ваших наставница језика. 
Волела бих да нагласим да пројекат није обавезан, играјте се, правите, маштајте и уживајте! 
 

Актив за стране језике ОШ 
"Ђура Јакшић" Ковин 

19.04.2020. У очекивању Ускрса а повезано са Пројектном наставом на тему "Празници" ученици и 
њихови родитељи су се дружили, играли и уживали у украшавању јаја.Направили су и доста 
украса као постоља за јаја,своју собу и кућу. 

Ученици школе 

21.04.2020. Пројектна настава I2 одељења 
У оквиру Пројектне наставе, на тему Екологија, од материјала за рециклажу, направили смо 
ове дивне саксије. Као мотив за наше радове, помогао нам је прилог "Уприроди се", који 
гледамо између часова у настави преко ТВ-а. 

Марија Поповић 

21.04.2020. Ликовна култура I2 одељења - Позориште сенки 
Позориште сенки је настало на Далеком и Блиском истоку. У Европу је стигло у 18.веку. У 
позоришту сенки приказиване су бајке.  
Ми смо се препустили машти и направили наша позоришта сенки. 
 

Марија Поповић 

22.04.2020. Међународни дан планете Земље  
Данашњи дан, 22. април, широм света се обележава као Међународни дан планете Земље, 
још од 1992. године. Службено је проглашен као дан заштите здраве и чисте животне 
средине, као и дан спашавања и помоћи људима, животињама, птицама, инсектима и 
географским облицима рељефа, који се мењају и нестају под утицајем деловања човека на 
загревање планете  Дан планете Земље је дан свих нас. Све што радимо, добро и лоше, за 
нашу животну средину  највише утиче  на наш живот,  и зато је важно да не мислимо  на Дан 
планете Земље и како да јој помогнемо само 22.априла, већ сваког дана у години. Један дан 
не може да промени ништа ако свакодневним неодговорним односом према животној 
средини и окружењу у коме живимо, загађуемо  земљу, воду , ваздух и угрожавмо биљке и 
животиње.  

 
 Међународни дан планете Земље био је и данашња тема у оквиру онлајн наставе из 
биологије 
 

 

23.04.2020. 23. април - Светски дан књиге и ауторских права 
Светски дан књиге и ауторских права увео је УНЕСКО 1995.године. Овај датум је одабран у 
част два великана светске књижевности-Мигела де Сервантеса и Вилијема Шекспира.И 
Сервантес и Шекспир су преминули 23. априла.Ипак ,како је и у животу ових великана било 
бурних дешавања,тако је и око датума смрти-Шекспир,Енглез умро је десет дана касније у 
односу на Шпанца Сервантеса,јер се у Енглеској тада време рачунало по јулијанским 
календару,а у Шпанији по грегоријанском календару.Како год обоијца су остала упамћена 

Маша Вулетић 
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као-Сервантес 1.писац модерног романа,романа најпревођеније књиге после Билблије-Дон 
Кихота од Манче,и Шекспир-највећи драмски писац . 
У овим данима изолације и ванредног стања многи су се вратили читању књига и уживању у 
уметности.Ево неких препорука за читање и колегама,родитељима...али и ученицима. 
 

28.04.2020. Први пробни завршни испит - задаци и решења  
 

 

29.04.2020. Дан планете Земље - радови ученика I2 одељења 
Поводом Данa планете Земље, израђивали смо плакате. 
Своје креативне радове, послали су нам највреднији ђаци прваци овог одељења: 
Антанасијевић Алекса, Вилушић Николина, Дамјанац Тадија, Домокош Петар, Ђондовић 
Нина, Ђурин Андреј, Илић Андреј, Јелић Дуња, Мариновић Филип, Милић Никола и 
Михајловић Јана, Барабаш Виктор, Стојковић Теодора и Стојиљковић Вукашин! 
 

Марија Поповић 

04.05.2020. Међународни дан ватрогасаца - радови I1 и I2 одељења  
4. мај - Међународни дан ватрогасаца. Дан, посвећен овим невидљивим херојима!  
Тим поводом, своје радове, посвећене овим јунацима, послали су ученици I1: Лука Торда, на 
слици мали ватрогасав, Дуња Корак, Душан Ранђеловић и ученици I2: Алекса Антанасијевић, 
Николина Вилушић, Нина Доватов, Петар Домокош, Андреј Ђурин, Никола Милић, Душан 
Милошевић, Сара Милутинов, Јана Михајловић и Теодора Стојковић. 

Марија Поповић 
Весна Анђелков 
 

08.05.2020. Радови ученика II 1 одељења  
На часовима Ликовне културе,Света око нас и Пројектне наставе ученици су учили да праве 
украсе за рођенданско славље,композиције од употребних предмета и музичке 
инструменте.Били су веома вредни и креативни. 

Учитељица Хермина Ђукић 

18.05.2020. Стрип на тему "Избирачица"  
Ученици  6/1 и 6/3 читали су познату комедију Косте Трифковића-Избирачицу. На основу 
текста њихов задатак је био да нацртају стрип. Неки од ученика су се определили и за цртење 
помоћу модерних техногогија, а већина је свој стрип урадила на стандардни начин. 
Издвојили су кључне сцене овог комада и лепо закључили како се и у комаду каже - 
ИЗБИРАЧ НАИЂЕ НА ОТИРАЧ. 

Маша Вулетић 

20.05.2020. Играчке 1-1  
На часовима ликовног ученици су имали задатак да од различитог материјала направе 
намештај за лутке, а дечаци су  правили аутомобиле и камионе.  
Ово су радови ученика 1-1.  
Поздрављају све другаре наше школе. 

Весна Анђелков 

21.05.2020. 20.мај, Светски дан пчела - радови I2 
На иницијативу Словеније, од 2018. године, 20.маја обележавамо Светски дан пчела, 
најважнијих опрашивача, од којих зависи трећина произведене хране на планети! 
Поводом заштите пчела и очување пчеларства, ученици I2, направили су занимљиве и 
креативне радове. 
 

Марија Поповић 

06.06.2020. Општински актив професора српског језика и књижевности  
У среду,3.јуна 2020.године професори српског језика и књижевности први пут су приступили 
електронском прегледању тестова такозване мале матуре.Прегледали су се скенирани и 
шифровани тестови пробног завршног испита.Домаћин нам је била Гимназија и економска 
школа „Б.Радичевић“ из Ковина.Предглед смо извршили без већих проблема-прегладали су 
се тестови из српског језика,мађарског јез.и задаци одраслих који завршавају основну 
школу.Била је ово корисна припрема пред само полагања и ученицима, и наставницима,и 
свима који учествују у овом сложеном процесу први пут.Срећно свима на правом полагању 
завршног испита. 

Маша  Вулетић 

26.06.2020. Екскурзија ученика 8. разреда  
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
Стручна активи, већа, тимови, комисије 

СТРУЧНИ АКТИВИ 
Стручни актив за развој Школског програма за период од 2017. до 2021. 

године 
Стручни актив за развој школског програма је стручни орган Школе који предлаже 
Школском одбору програм рада школе за период од 4 године, као основу на којој сваки 
наставник и стручни сарадник планира у реализује свој рад, а на основу чега се омогућава 
оријентација ученика и родитеља у праћењу квалитета рада образовно васпитног процеса 
и процена индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 
Програм рада Стручног актива за развој школског програма школе усваја Школски одбор. 
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника из ниже и више 
смене и стручнии сарадник.  
 Чланове стручног актива за развој школског програма  именује Наставничко веће. 
Стручни актив  за развој школског програма има свог председника. 
Председник: Данијела Станковић Ћулибрк 

1. Саша Петровић,  директор школе           
2. Иванка Момиров, стручни сарадник-педагог 
3. Валентина Жеберан, наставник разредне наставе 
4. Снежана Корак, наставник разредне наставе 
5. Јасмина Доловачки,  наставник математике 
6. Роберт Мучи, наставник географије 
7. Данијела Станковић Ћулибрк, наставник српског језика, 

 

Стручни актив за развојно планирање 
Стручни актив за развојно планирање је стручни орган Школе који израђује развојни план 
школе. 
Програм рада Стручног актива за развојно планирање усваја Школски одбор. 
Стручни актив за развојно планирање чине: директор Школе, стручни сарадници, 
представници наставника из нижих и виших разреда, представник Школског одбора из 
реда локалне самоуправе, представник Савета родитеља, представник Ученичког 
парламента. 
Чланове Стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор. 
Координатор: Анђелков Весна 

1. Саша Петровић, директор школе            
2. Иванка Момиров, стручни сарадник-педагог 
3. Весна Анђелков, наставник разредне наставе - координатор 
4. Снежана Качина, наставник музичке културе  
5. Бојан Ракоњац, представник локалне самоуправе 
6. Родитељ - представник Савета родитеља 
7. Ученик 8. разреда  представник Ученичког парламента 

4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
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СТРУЧНИ ОРГАНИ 
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

Наставничко веће је стручни орган школе, који се бави укупном педагошком 
проблематиком Школе, почев од програмирања рада школе, организовања образовно 
васпитног процеса, па до вредновања резултата у свим сегментима рада школе. 
Наставничко веће сачињавају: сви наставници, стручни сарадници и директор Школе. 
Председавајући: Саша Петровић, директор школе 
 
Александар Милошевић, наставник технике и технологије, одељењски старешина7-1 
Александар Шушулић, наставник физичког и здравственог васпитања 
Александра Милошевић, наставник у продуженом боравку 
Ана Албу Савић, наставник румунског језика 
Ана Ритопечки, наставник хемије, одељењски старешина 8-3 
Братислав Новокмет, наставникматематике, одељењски старешина 6-1 
Валентина Жеберан, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-1 
Вања Рајић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-2 
Весна Анђелков, наставник разредне наставе, одељењски старешина 1-1 
Данијела Станковић-Ћулибрк, наставник српског језика, одељењски старешина 6-2 
Данијела Стојковић, наставник музичке културе 
Драган Бугариновић, наставник физичког и здравственог васпитања 
Душан Васић, вероучитељ 
Иванка Момиров, стручни сарадник – педагог 
Јасмина Доловачки, наставник математике, одељењски старешина 6-3 
Јевросима Ромић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4-1 
Јелена Дивнић, наставник историје 
Јелена Јовановић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4-2 
Јовица Атанацков, наставник ликовне културе, 
Јожеф Секељ, наставник физике 
Корнелија Антић, наставник мађарског језика 
Маја Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања 
Маја Обрадовић, наставник биологије, одељењски старешина 8-1 
Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена Антонијевић, наставник српског језика, одељењски старешина 
7-2 
Марија Поповић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 1-2 
Марија Станојоска, наставник немачког језика, одељењски старешина 8-2 
Маријана Илић, наставник енглеског језика, одељењски старешина 5-1 
Маша Вулетић, наставник српског језика 
Милош Лалић, наставник информатике и рачунарства 
Наташа Николић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-3 
Оља Новокмет, наставник енглеског језика 
Роберт Мучи, наставник географије, одељењски старешина 5-2 
Саша Петровић, директор школе 
Сенка Стоја – стручни сарадник – библиотекар 
Снежана Качина, наставник музичке културе, 
Снежана Корак, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-2 
Хермина Ђукић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-1 
Теа Тот/Венера Арсенов Бојовић, наставник енглеског језика 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 
Одељењско веће је стручни орган школе који је одговоран за организацију образовно-
васпитних задатака одељења одређеног разреда.  
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и стручни 
сарадници.   
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 1. РАЗРЕДА 
Весна Анђелков, наставник разредне наставе, одељењски старешина 1-1 
Марија Поповић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 1-2 

 
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 2. РАЗРЕДА 
Хермина Ђукић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-1 
Снежана Корак, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-2 

 
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 3. РАЗРЕДА 
Валентина Жеберан, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-1 
Вања Рајић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-2 
Наташа Николић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-3 

 
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 4. РАЗРЕДА 
Јевросима Ромић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4-1 
Јелена Јовановић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4-2 

 
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 5. РАЗРЕДА 
Маријана Илић, наставник енглеског језика, одељењски старешина 5-1 
Роберт Мучи, наставник географије, одељењски старешина 5-2 

 
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 6. РАЗРЕДА 
Братислав Новокмет, наставникматематике, одељењски старешина 6-1 
Данијела Станковић-Ћулибрк, наставник српског језика, одељењски старешина 6-2 
Јасмина Доловачки, наставник математике, одељењски старешина 6-3 

 
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 7. РАЗРЕДА 
Александар Милошевић, наставник технике и технологије, одељењски старешина7-1 
Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена Дивнић, наставник српског језика, одељењски старешина 7-2 

 
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 8. РАЗРЕДА 
Маја Обрадовић, наставник биологије, одељењски старешина 8-1 
Марија Станојоска, наставник немачког језика, одељењски старешина 8-2 
Ана Ритопечки, наставник хемије, одељењски старешина 8-3 
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Председници одељенских већа нижих разреда 
1. разред – Марија Поповић  
2. разред – Снежана Корак  
3. разред- Наташа Николић  
4. разред-  Јелена Јовановић  

 

Председници одељенских већа виших разреда 
5. разред – Роберт Мучи  
6. разред – Јасмина Доловачки 
7. разред – Александар Милошевић  
8. разред – Маја Обрадовић 

 

Одељењске старешине 
1-1 Весна Анђелков, наставник разредне наставе 
1-2 Марија Поповић, наставник разредне наставе 
2-1 Хермина Ђукић, наставник разредне наставе 
2-2 Снежана Корак, наставник разредне наставе 
3-1 Валентина Жеберан, наставник разредне наставе 
3-2 Вања Рајић, наставник разредне наставе 
3-3 Наташа Николић, наставник разредне наставе 
4-1 Јевросима Ромић, наставник разредне наставе 
4-2 Јелена Јовановић, наставник разредне наставе 
5-1 Маријана Илић 
5-2 Роберт Мучи 
6-1 Братислав Новокмет 
6-2 Данијела Станковић-Ћулибрк 
6-3 Јасмина Доловачки 
7-1 Александар Милошевић 
7-2 Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена Дивнић 
8-1 Маја Обрадовић 
8-2 Марија Станојоска 
8-3 Ана Ритопечки 
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СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 

Педагошки колегијум је стручни орган Школе који разматра питања, заузима ставове и даје 
мишљења у вези са пословима директора школе, а који се односе на осигурање квалитета 
и унапређивање образовно-васпитног рада, остваривање развојног плана школе, 
организацију педагошко-инструктивни увида и надзора за унапређивање и усавршавање 
рада наставника и стручних сарадника; 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори 
стручних тимова и стручни сарадници и директор шќоле. 

 
Председавајући: Петровић Саша 

1. Саша Петровић, директор школе 

2. Иванка Момиров, стручни сарадник – педагог, координатор Тима за инклузивно 

образовање, координатор Тима за додатну подршку у  образовању 

3. Данијела Станковић Ћулибрк, наставник српског језика, председник Стручног актива 

за развој Школског програма 

4. Весна Анђелков, наставник разредне наставе, председник Стручног актива за 

развојно планирање 

5. Јевросима Ромић, наставник разредне наставе, председник Стручног већа за 

разредну  наставу 

6. Марија Михајлов Ђорђевић, наставник српског језика, председник Стручног већа за 

језике (српски, енглески и немачки језик), координатор Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

7. Јелена Дивнић, наставник историје, председник Стручног већа за друштвене науке 

(историја и географија) 

8. Јожеф Секељ, наставник физике, председник Стручног већа за природне науке 

(математика, физика, хемија, биологија и техника и технологија) 

9. Снежана Качина, наставник музичке културе, председник Стручног већа за уметност 

и вештине (ликовна култура, музичка култура и  физичко и здравствено васпитање) 

10. Милошевић Александра, наставник у боравку, координатор Тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  

11. Милош Лалић, наставник информатике и рачунарства, координатор Тима за заштиту од 
дигиталног електронског насиља 

12. Ана Ритопечки, наставник хемије, координатор Тима за самовредновање 
13. Маша Вулетић, наставник српског језика, координаторТима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 
14. Оља Новокмет, наставник енглеског језика, координатор Тима за професионални развој  
15. Марија Поповић, наставник разредне наставе,  Координатор тима  за маркетинг 
16. Маја Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања, координатор Тима за 

реализацију програма школског спорта и спортских активности школе 
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СТРУЧНА ВЕЋА 
 

 

Стручно веће за разредну наставу 
Стручно веће за резредну наставу је стручни орган школе који је одговоран за организацију 
образовно-васпитних задатака одељења и разреда у првом циклусу образовања.   
Стручно веће за резредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу 
образовања укључујући и  наставника у продуженом боравку и стручни сарадници 
 
Председник: Јевросима Ромић 
 

1. Весна Анђелков, наставник разредне наставе, одељењски старешина 1-1 
2. Марија Поповић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 1-2 
3. Хермина Ђукић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-1 
4. Снежана Корак, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-2 
5. Валентина Жеберан, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-1 
6. Вања Рајић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-2 
7. Наташа Николић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-3 
8. Јевросима Ромић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4-1 
9. Јелена Јовановић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4-2 
10. Александра Милошевић, наставник у продуженом боравку 
11. Оља Новокмет, наставник енглеског језика 

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 
 
Стручно веће за области предмета је стручни орган школе који је одговоран за организацију 
образовно-васпитних задатака одељења и разреда у другом циклусу образовања.   
Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних 
предмета и стручни сарадници, у другом циклусу образовања и васпитања. 

 
Стручно веће за језике (српски, енглески и немачки језик) 
Председник: Марија Михајлов Ђорђевић 
 

1. Данијела Станковић Ћилибрк, наставник српског језика 
2. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена Антонијевић, наставник српског језика  
3. Маша Вулетић, наставник српског језика 
4. Марија Станојоска, наставник немачког језика 
5. Маријана Илић, наставник енглеског језика 
6. Оља Новокмет, наставник енглеског језика 
7. Корнелија Антић, наставник мађарског језика 
8. Ана Албу Савић, наставник румунског језика 
9. Теа Тот/Венера Арсенов Бојовић, наставник енглеског језика 
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Стручно веће за друштвене науке (историја и географија) 
 
Председник: Јелена Дивнић 
 

1. Јелена Дивнић, наставник историје 
2. Роберт Мучи 

 
 

Стручно веће за природне науке (математика, физика, хемија, биологија и 
техника и технологија)  
 
Председник: Јожеф Секељ 
 

1. Ана Ритопечки, наставник хемије 
2. Јожеф Секељ, наставник физике, 
3. Братислав Новокмет, наставник математике 
4. Јасмина Доловачки, наставник математике 
5. Милош Лалић, наставник математике и информатике 
6. Александар Милошевић, наставник техничког и технологије 
7. Обрадовић Маја, наставник биологије 

 

Стручно веће за уметност и вештине (ликовна култура, музичка култура и  
физичко и здравствено васпитање) 
 
Председник: Снежана Качина 
 

1. Драган Бугариновић, наставник физичког и здравственог васпитања 
2. Маја Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања 
3. Александар Шушулић, наставник физичког и здравственог васпитања 
4. Јовица Атанацков, наставник ликовне културе, 
5. Снежана Качина, наставник музичке културе, 
6. Данијела Стојковић, наставник музичке културе 
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ТИМОВИ 
Тим за самовредновање 

Тим за самовредновање је стручни тим у Школи који ради на иновацији и разради плана 
квалитета рада Школе, на основу облика, начина и услова остваривања образовно-
васпитног рада, стручног усавршавања и професионалног развоја, задовољства ученика и 
родитеља.   
Тим за самовредновање образује директор школе и чине га  представници наставника из 
нижих и виших разреда, стручни сарадник, представник Школског одбора из реда локалне 
самоуправе и представник Савета родитеља и Ученичког парламента 
Координатор: Ана Ритопечки 

1. Ана Ритопечки, наставник хемије  
2. Иванка Момиров, стручни сарадник -педагог 
3. Александар Милошевић, наставник техничког образовања 
4. Јевросима Ромић, наставник разредне наставе 
5. Хермина Ђукић, наставник разредне наставе 
6. Сенка Стоја, стручни сарадник – библиотекар 
7. Душан Симић, представник локалне самоуправе 
8. Родитељ представник Савета родитеља 
9. Оља Новокмет, професор енглеског језика 
10. Ученик представник Ученичког парламента 

 
 
 

Тим за инклузивно образовање 
 
Координатор: Иванка Момиров  
 

1. Саша Петровић 
2. Иванка Момиров, педагог-координатор, 
3. Маша Вулетић, наставник српског језика, 
4. Јевросима Ромић, наставник разредне наставе, 
5. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена, наставник српског језика, .  
6. Хермина Ђукић  
7. Одељењски старешина ученика којем је потребна додатна подршка 
8. Представник Савета родитеља 
9. Родитељ ученика којем је потребна додатна подршка 
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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је стручни тим 
Школе који континуирано ради на спречавању и отклањању последица свих облика 
злостављања и занемаривања ученика и запослених у Школи и ради на иновацији и 
разради плана заштите од насиља, злостављања и занемаривања Школе.  
Тим за превенцију насиља образује директор Школе и чине га директор Школе, 
представници наставника из нижих и виших разреда и стручни сарадник. 
Координатор: Милошевић Александра 

1. Саша Петровић, директор школе 
2. Иванка Момиров, стручни сарадник-педагог 
3. Јелена Јовановић, наставник разредне наставе 
4. Александра Милошевић, наставник разредне наставе 
5. Драган Бугариновић, наставник физичког васпитања 
6. Јелена Дивнић, наставник историје. 
7. Вања Рајић 

 

Тим за заштиту од дигиталног електронског насиља 
Координатор: Милош Лалић 

1. Саша Петровић, директор школе 
2. Момиров Иванка, стручни сарадник-педагог 
3. Милош Лалић, наставник информатике и рачунарства 
4. Маријана Илић, наставник енглеског језика 

 

 
 
 

Тим за спречавање дискриминације којим се вређа углед, част и 
достојанство 

 
Тим за превенцију спречавање дискриминације и понашања којим се вређа углед, част  и  
достојанство је стручни тим школе који на основу анализира стања у остваривању 
равноправности и једнаких могућности израђује нацрт програма заштите ученика од 
дискриминације, припрема програм и предлаже мере за унапређивање превенције и заштите 
од дискриминације, организује консултације и учествује у доношењу одлука о начину 
поступања у случајевима сумње на дискриминаторно понашање, прати и процењује ефекте 
предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног понашања и даје 
одговарајуће предлоге директору 
Тим за превенцију спречавање дискриминације и понашања којим се вређа углед, част  и  
достојанство чине директор школе, педагог и секретар, а у сваком појединачном случају 
дискриминације и наставник, односно одељенски старешина ученика 
 

1. САША ПЕТРОВИЋ,  директор школе, 
2. ИВАНКА МОМИРОВ, стручни сарадник-педагог,  
3. ЕМИЛИЈА ДРАКУЛИЋ, секретар школе 
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Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
Тим за обезбеђење квалитета и развоја установе образује директор школе и чине га 
представници запослених, родитеља, ученичког парламента, јединица локалне 
самоуправе. 
Задатак тима из чл. 1., овог члана је дасе стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета 
образовно васпитног рада школе, прати остваривање школског програма, стара се о 
остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја и компетенција, вреднује резлтате 
рада наставника, прати и утврђује резултате рада ученика. 
Координатор: Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
1. Саша Петровић, директор школе 
2. Иванка Момиров, стручни сарадник-педагог 
3. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена, наставник српског језика 
4. Весна Анђелков, наставник разредне наставе 
5. Наташа Николић, наставник разредне наставе 
6. Представник локалне самоуправе 
7. Родитељ представник Савета родитеља  
8. Ученик представник Ученичког парламента 
 
 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
Координатор: Маша Вулетић 
 

1. Момиров Иванка, стручни сарадник - педагог 
2. Марија Поповић, наставник разредне наставе 
3. Весна Анђелков, наставник разредне наставе 
4. Хермина Ђукић, наставник разредне наставе 
5. Снежана Корак, наставник разредне наставе 
6. Маша Вулетић, наставник српског језика 
7. Јелена Дивнић, наставник историје 
8. Роберт Мучи, наставник географије 

Тим за додатну подршку у  образовању  
Координатор: Иванка Момиров 
 
Саша Петровић 
Иванка Момиров, координатор 
Одељењске старешине који имају ИОП 2 
 

Тим за професионални развој 
Тим за стручно усавршавање је стручни тим у Школи, који израђује и реализује план 
стручног усавршавања наставника и стручних срадника.Тим за стручно усвршавање 
образује директор Школе и чине га представици Стручних већа. 
Координатор: Оља Новокмет 
1. Александар Милошевић, наставник технике и технологије 
2. председник стручног већа за разредну наставу, председник стручног већа за  језике, председник 
стручног већа за друштвене науке,  председник стручног већа за природне   
    науке, председник стручног већа за УМЕТНОСТ И ВЕШТИНЕ (ликовну, музичку културу и физичко  
васпитање). 
 
3. Оља Новокмет 
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Тим за маркетинг 
Предвиђен Годишњим планом рада школе 
Задатак Тима је да континуирано ради на маркетиншком представљању Школе 
ажурирањем сајта школе, давањем изјава, инерјвуа, представљањем  у медијима, 
дистрибуцијом промотивног материјала. 
Координатор: Марија Поповић 

1. Петровић Саша,  директор Школе, 
2. Данијела Станковић Ћулибрк, наставник спрског језика,  
3. Михајлов Ђорђевић Марија, наставник спрског језика, 
4. Марија Поповић, наставник разредне наставе, координатор 

 

Тим  за психолошке кризне интервенције у школи 
 
Координатор: Драган Бугариновић 
 
 
у случају појаве кризних ситуација и  3. нивоа насиља у Школи предузима одговарајуће мере, 
сарађује са мобилним тимом министарства за првенцију насиља и  да  донесе план поступања у 
Школи у кризним ситацијама. 
 

1. Саша Петровић, директор Школе,  
2. Иванка Момиров, стручни сарадник –педагог 
3. Драган Бугариновић, наставник физичке културе, координатор 
4. Хермина Ђукић, наставник разредне наставе, 
5. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена, наставник српског језика, 
6. Теа Тот, наставник енглеског језика. 

 
 
 

Тим за сарадњу са институцијама 
 
Предвиђен Годишњим планом рада школе. Задатак Тима је да континуирано ради на 
сарадњи са институцијама на нивоу Општине Ковин и институцијама на нивоу Аутономне 
Покрајне и Републике, а у циљу унапређивања образовно-васпитног рада Школе. 
Координатор: Саша Петровић 
 

1. Саша Петровић, директор Школе, координатор  
2. Иванка Момиров, стручни сарадник –педагог, 
3. Емилија Дракулић, секретар Школе 

 
 

Тим за професионалну оријентацију ученика 
 
Координатор: Иванка Момиров  
 

1. Иванка Момиров, стручни сарадник педагог,  
2. Одељењске старешине 7. и 8. разреда 
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Тим за реализацију програма школског спорта и спортских активности 
школе 
 
Координатор: Маја Милошевић 
 

1. Маја Милошевић 
2. Бугариновић Драган 
3. Александар Шушулић 

 
 

Тим за израду распореда часова 
 
Координатор: Братислав новокмет 
             

1. Саша Петровић.  
2. Братислав Новокмет,  координатор 
3. Вања Рајић 

 
 

Тим за организацију и спровођење завршног испита 
 
Координатор: Саша Петровић 
 

1. Иванка Момиров 
2. Емилија Дракулић 
3. Одељењске старешине ученика 8. Разреда 

 
 
 
 

Тим за израду ГПРШ и Извештја о реализацији ГПРШ 

Координатор: Саша Петровић 
1. Саша Петровић 
2. Иванка Момиров 
3. Милош Лалић 

 

Тим за естетско уређење школе 
Координатор: Јовица Атанацков 
 

• Саша Петровић 

• Јовица Атанацков 

• Маја Обрадовић 
 

Тим за процену и спровођење безбедности у школи 
Координатор: Наташа Николић 
 
Наташа николић 
Јелена Дивнић 
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Комисија за избор ученика генерације  
 

1. Момиров Иванка, стручни сарадник - педагог, 
2. Сенка Стоја, стручни сарадник – библиотекар, 
3. Снежана Корак, наставник разредне наставе, 
4. Данијела Станковић Ћулибрк, наставник српског језика, 
5. Ученик 7. разреда - представник Ученичког Парламента. 

 

Комисија за доделу похвале ''Свети Сава''  
 

1. Иванка Момиров, стручни сарадник - педагог, 
2. Сенка Стоја, стручни сарадник – библиотекар, 
3. Братислав Новокмет, наставник математике, 
4. Наташа Николић, наставник разредне наставе,  
5. Ученик 7. разреда - представник Ученичког Парламента 

 
 

Комисија за преглед дневника 
 

1. Саша Петровић 
2. Братислав Новокмет,  наставник математике 
3. Марија Поповић 
4. Иванка 

 
 
 

Контрола забране пушења 

Јовица Атанацков - виша смена 
Вања Рајић, наставник разредне наставе - нижа смена 
 

Израда летописа: 
Сенка Стоја 
 
 
 
 
 

Координатор Ученичког парламента 
Јовица Атанацков, координатор 
Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена Дивнић, заменик координатора 
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4.1 Извештај о раду директора школе  
 
 
I Реализација планирања и организације  остваривања програма образовања и васпитања и свих 

активности установе 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Извршена је подела предмета на наставнике  август школа педагог 

Израђен је распоред часова август школа Братислав Новокмет, 
Вања Рајић 

Дата су стручна упутстава стручним већима, 
активима и тимовима у вези израде 
Годишњег плана рада школе 

август школа педагог  

Израђен је ЦЕНУС / ДОСИТЕЈ септембар школа административни 
радник, секретар, шеф 
рачуноводства 

Урађени су планови контролних вежби септембар школа педагог 

Одржан је Пријем првака  2.9.2019. школа Чланови Наставничког 
већа 

Реализован јесењи крос 14.09.2019. школа Одељењске 
старешине, 
наставници физичког 
васпитања 

Ораганизовано предавање на тему 
"Безбедност деце на интернету 

30.9.2019. школа педагог, предметни 
наставници 

Реализоване активности планиране у току 
Дечије недеље 

7-13.10.2019. школа Чланови Наставничког 
већа 

Обележен 4. октобар (75. годишњица 
ослобођења Ковина у 2. светском рату) 
полагањем венца на споменик палим 
борцима НОР-а 

4.10.2019. Ковин предметни 
наставници, 
Општинска управа 
Ковин 

Реализована посета ученика виших разреда 
позоришту - представа ''Покондирена тиква 

11.10.2019. Ковин Центар за културу 
Ковин, 
Одељ.встарешине 

Организована  представа за ученике 2. 
разреда  у оквиру пројекта "Безбедност деце 
у саобраћају" на тему '' Мала грешка у 
саобраћају, велика цена“' 

16.10. 2019. школа ПС Ковин, Општинска 
управа Ковин 

Организована посета Сајму књига 24.10.2019. Београд Предметни 
наставници  

Реализована посета позоришту представа 
''Ко саобраћајна првила следи, за саобраћај 
више вреди“  

26.10.2019. Ковин Општинска управа 
Ковин, Центар за 
културу Ковин, Одељ. 
старешине 

Обележен Дан ослобођења Ковина у Првом 
светском рату крај споменика Мира и 
разумевања на Војничком гробљу 

12.11.2019. Ковин Предметни 
наставници, 
Општинска управа 
Ковин 
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Организовање посете позоришту за ученике 
првог разреда представа „Пажљивко“ 

26.11.2019. 
 

школа ОУ Ковин, 
одеељењске 
старешине 

Организовано предавање на тему 
"Превенција болести зависности код 
младих" 

27.11.2019. школа Црвени крст Ковин 

Реализована  предавања ''Основи 
безбедности  деце '', за ученике 1. , 4. и 6. 
разреда 

Прво 
полугодиште 

школа ПС Ковин 

Реализована је посета Фестивалу  науке у 
Београду 

6.12.2019. Београд Чланови већа за 
област науке 

Организована свечана прослава дана Светог 
Саве 

27.1.2020. школа Чланови наставничког 
већа 

 
II Реализација активностина на осигурању квалитета, самовредновању, спољашњем вредновању 
и остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Израђен је извештај о успеху и дисциплини 
ученика на крају првог квартала 

октобар 
2019. 

школа педагог 

Израђен је  извештај о успеху и дисциплини 
ученика на крају првог полугодишта  

децембар 
2019. 

школа педагог 

Израђен је полугодишњи извештај о 
самовредновању школе 

децембар 
2019. 

школа Тим за 
самовредновање 

Израђен је полугодишњи извештај о 
реализацији Школског развојног плана 

децембар 
2019. 

школа Тим за ШРП, чланови 
Наставничког већа 

Израђен је извештај о успеху и дисциплини 
ученика на крају трећег квартала 

март 2020. школа  

Израђен је извештај о успеху и дисциплини 
ученика на крају другог полугодишта 

јун 2020. школа  

Израђен је извештај о самовредновању 
школе 

август 2020. школа  

 
III Реализација развојног плана школе 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Редовно су одржавани састанци  тима за 
ШРП 

Током 
школске 
године 

школа Тим за ШРП 

Реализованe планираних активности  
РПШ-а 

Током 
школске 
године 

школа Тим за ШРП 

Израђен је извештај о реализацији 
школског развојног плана на крају 
првог полугодишта и реализацији 
старог РПШ-а 

август 2019. школа Тим за ШРП 
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Израђен је извештај о реализацији 
школског развојног плана на крају 
школске године 

август 2020. школа Тим за ШРП 

Реализованe планираних активности  
РПШ-а 

Током 
школске 
године 

школа Тим за ШРП 

 
 
 
IV Реализација плана коришћења финансијских средстава 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Израда предлога финан.плана за 2019.по 
одлуци о III измени и допуни Одлуке о 
буџету општине Ковин. 

Новембар Школа Шеф рачуноводства 

Израђен је ЦЕНУС / ДОСИТЕЈ септембар школа Шеф рачуноводства, 
секретар, 
административни 
радник 

Формирање пописних комисија и 
праћење активности при реализацији 
пописа 

децембар 
2019. 

Школа Шеф рачуноводства, 
секретар 

Израда предлога финансиј.плана за 
2020.са пројекцијама на 2021. и 2020. 

Новембар Школа Шеф рачуноводства 

Одлуком МПНТР школи су додељена 
средства у износу од 22.000,00 динара за 
набавку књига за библиотеку. За набавку 
је утрошено 21.841,20 динара 

Децембар Школа Шеф рачуноводства 

После спроведеног поступка јавних 
набавки закључен је уговор за 
реализацију екскурзија ученика I-VIII 
разреда. 

Новембар Школа Шеф рачуноводства, 
секретар школе 

У оквиру текућих поправки и одржавања 
зграде школе извршени су радови на 
поправци електро и громобранске 
инсталације. Вредност извршених радова 
је износила 198.800,00 дин. Средства су 
обезбеђена финансијским планом за 
2019. годину 

Децембар Школа Шеф рачуноводства 
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Извршена је набавка опреме у укупној 
вредности од 134.924,78 динара. Средства 
су обезбеђена финансијским планом за 
2019. годину. Набављена је опрема за 
озвучење, опрема за наставу физичког 
васпитања (струњаче, чуњеви, сет 
препона, лопте) 

Октобар-
децембар 

Школа Шеф рачуноводства, 
секретар школе 

Усвојен финансјиски план по Одлуци и 
буџету општине Ковин за 2020.годину. 

Јануар Школа Шеф рачуноводства 

После спроведеног поступка јавне 
набавке закључен је уговор за превоз 
ученика на релацији Ковин – Скореновац 
и Ковин-Скореновачки пут. 

фебруар школа Шеф рачуноводства, 
секретар школе 

После спроведеног поступка јавне 
набавке закључен је уговор за набавку 
електричне енергије.` 

фебруар школа Шеф рачуноводства, 
секретар школе 

После спроведеног поступка јавне 
набавке закључени су уговори за исхрану 
ученика. 

фебруар школа Шеф рачуноводства, 
секретар школе 

Из средстава буџета АП Војводине, 
Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и 
националне мањине набављења је 
опрема вредности 99.679,68 динара. 
Набављена интерактивна табла са 
пројектором. 

јуни школа Шеф рачуноводства , 
секретар школе 

Израда предлога финан.плана за 2020.по 
одлуци о II измени и допуни одлуке о 
буџету општине Ковин. 

август школа Шеф рачуноводства 

Израда предлога финан.плана за 
2021.годину са пројекцијом за 2020. и 
2023.годину. 

август школа Шеф рачуноводства 

Извршена је реконструкција –доградња 
постојоће топлотне подстанице, односно 
реконструкција постојећег измењивача 
топлоте. Средства су обезбеђена из 
буџета локалне самоуправе. 

август школа Шеф рачуноводства 

 
 
V  Остваровање сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 
удружењима 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Учешће у оквиру манифестације „Заборављене 
игре и вештине“ 

14.09.2019. Плочи
ца 

МЗ Плочица 

Предавање саобраћајне полиције – развој 

безбедносне културе младих предавање 

полицијских службеника ученицима првог 

разреда  

6.10.2019. школа МУП Србије 
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Обележен Дан писмености у градској 

библиотеци 

07.09. 2019. Школа Библиотека Ковин  

Учешће на ликовном конкурсу ''Твоја 

безбедност је у твојим рукама'' 

Децембар 
2019. 

школа Савет за безбедност  
Ковин 

Обележен 4. октобар (75. годишњица 

ослобођења Ковина у 2. светском рату) 

полагањем венца на споменик палим борцима 

НОР-а 

4. октобар 
2019. 

мали 
градск
и парк 

Чланови Ученичког 
парламента 

Обележен Дан ослобођења Ковина у Првом 

светском рату крај споменика Мира и 

разумевања на Војничком гробљу 

12.11.2019. војнич
ко 
гробљ
е 

Чланови Ученичког 
парламента 

 
 
 
VI  Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног рада 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Редовно је вршен је педагошко-
инструктивни рад (27 посета часовима до 
ванредног стања, након чега је вршена 
онлајн посета онлајн часовима) 

Континуирано 
током првог 
полугодишта 

школа педагог 

Свакодневно је праћена реализација 
образовно-васпитног рада у школи 

Континуирано 
током првог 
полугодишта 

школа педагог 

 
 
 
VII  Праћење реализације плана стручног усавршавања 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Усвојен је план стручног усавршавања 
запослених 

септембар 
2019. 

Школа Чланови Наставничког 
већа 

Редовно је праћена реализација плана 
стручног усавршавања како у установи тако 
и ван установе 

Током првог 
полугодишта 

школа Педагог, библиотекар, 
секретар 

Присуство семинарима у установи и ван 
установе 

током 
школске 
године 

Школа Чланови наставничког 
већа 

Посете угледним часовима наставника Током првог 
полугодишта 

школа Чланови наставничког 
већа 

Реализација обуке за наставнике јануар 2020. школа Чланови наставничког 
већа 
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VIII Реализација праћења и предузимања мера у случајевима повреде забрана из члана 44-46 и 
предузимање мера на унапређивању безбедности у установи 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

У школи није било случајева повреде забрана 
из члана 111 и 112 

- - - 

Одређено је дежурство наставника кроз 
распоред часова 

Септембар  
2019. 

школа Чланови Наставничког 
већа 

Одређено је дежурство ученика Септембар  
2019. 

школа Одељењске старешине 

Одређено је дежурство помоћних радника Септембар  
2019. 

школа секретар 

Спроведена је обука БЗР Током првог 
полугодишт
а 

школа Лице за безбедност 

 
 
 
 
 
 
IX  Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора, саветника и других 
инспекцијских органа 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

У првом полугодишту обављен је један 
редован инспекцијаски надзор просветне 
инспекције у погледу припремљености за 
рад на почетку школске године, којом 
приликом је наложена мера расписивања 
конкурса на одређено време, за упражњена 
радна места 

октобар 
2019. 

школа секретар школе 

У току првог полугодишта није извршен 
инспекцијаски  надзор просветне 
инспекције  

прво 
полугодиште 

  

Извршен ванредни инспекцијски надзор 
просветног инспектора без налога за 
поступање 

април  секретар школе 

Обављена је контрола хигијенског стања 
објеката школе  

16. март 
2020. 

  

Инспекцијски надзор просветног инспектора 
током завршног испита 

16, 17, 18. и 
19. јун 2020. 

школа школска комисија 
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X Реализација благовременог и тачног уноса базе података о установи у јединствену 
информациону базу МПНТР 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Унос и праћење података у ДОСИТЕЈ  Континуирано 
током првог 
школске године 

школа Секретар школе, 
административни 
радник 

 
 
 
 
 
 
XI  Обавештавање запослених, ученика, родитеља, стручних органа и школског одбора 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Поднет је извештај Школском одбору о раду 
директора и раду школе 

Септембар 
 

школа  

Усвојен је Извештај о раду школе на Седници ШО септембар школа секретар 

Усвојен је Годишњи план рада школе за шк. 
2019/20. годину 

Септембар школа секретар 

Израђен је Програм сарадње са родитељима септембар школа педагог 

Израђен је распоред часова, распоред пријема 
родитеља у нижим и вишим разредима 

септембар школа Чланови 
Наставничког 
већа 

Обавештавање запослених, ученика, родитеља, 
стручних органа и школског одбора 

континуирано 
током 
школске 
године 

школа Чланови 
Наставничког 
већа, секретар 
школе, шеф 
рачуноводства, 
административни 
радник 

 
 
XII Рад у стручним органима школе 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Одржано је 19 седница Школског одбора Током 
школске 
године 

школа секретар 
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Одржано је 21 седница Наставничког већа  Током 
школске 
године 

школа Чланови 
Наставничког 
већа 

Одржана је четири седница Педагошког колегијума Током 
школске 
године 

школа Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Одржане су четири седнице Одељењских  већа Током 
школске 
године 

школа Чланови ОВ, 
педагог 

Одржано је 10 седница Савета родитеља  Током 
школске 
године 

школа секретар 

Присуство на  једној седници Ученичког 
парламента 

септембар 
2019. 

школа Ученички 
парламент 

Редовно су одржавани  родитељски састанци у 
свим одељењима 

Током првог 
полугодишта 

школа Одељењске 
старешине 

Пријем родитеља и разговори са родитељима По потреби школа Родитељи, 
педагог 

Све потребне информације објављиване су на сајту 
школе и огласној табли за родитеље која се налази 
у холу 

Током 
школске 
године 

школа Лице ангажовано 
за одржавање 
сајта 

 
 
XIII  Сарадња са родитељима и старатељима ученика 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Одржане су 10 седнице Савета родитеља Током првог 
полугодишта 

школа Секретар, 
Чланови Савета 
родитеља 

Реализовани су индивидуални разговори са 
родитељима 

Током првог 
полугодишта 

школа Родитељи, 
педагог 

Израђен је Програм сарадње са родитељима 
 

септембар школа педагог 

Израђен је распоред пријема родитеља у нижим и 
вишим  разредима 

септембар школа Чланови 
Наставничког 
већа 

Урађен је распоред посете родитеља образовно –
васпитном процесу у школи – Дан отворених врата 

септембар школа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

95 
 

XIV  Одлучивање о правима, обавезама и оговорностима ученика и запослених 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Закључени су уговори са лицима ангажованим на 
почетку школске године 

септембар школа Секретар 

Подељена обавештења запосленима о забрани 
злостављања на раду и примени закона о заштити 
узбуњивача 

септембар школа Секретар 

Израђена су решења о задужњеу у оквиру 40-то 
часовне радне недеље 
 

септембар школа Секретар, педагог 

Израђен је ЦЕНУС / ДОСИТЕЈ септембар школа Секретар, шеф 
рачуноводства, 
административни 
радник 

Усвојен  ИОП 1 и ИОП 2 за прво полугодиште  септембар школа Педагошки 
колегијум 

Реализација активности у оквиру пројекта 
Бесплатни уџбеници 

октобар школа Секретар, педагог 

 
 
XV  Правни и остали послови 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Упознавање запослених са изменама постојећих 
и новим законским прописима 

Током 
школске 
године 

школа Секретар  

Усвајање свих правилника који су усклађени са 
новим Статутом 

Током 
школске 
године 

школа Школски одбор 

 
 
 
 
 

 
Директор школе 

Саша Петровић 
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4.2 Извештај о раду Наставничког већа  
 
Наставничко веће је највиши стручни орган Школе. Сачињвају га сви наставници и стручни 
сарадници у настави. Његов рад одвија се на седницама којима руководи директор школе. 
Током првог полугодишта школске 2019/2020. године одржано је  21  седница 
Наставничког већа. 
 

 Дневни ред       ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ   
ПОСЛОВА 

1.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Усвајање распореда часова редовне, допунске и додатне наставе 

3. Усвајање распореда изборне наставе и слободних активности 

4. Усвајање распореда писмених и контролних вежби 

5. Усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада за 

школску 2018/2019. годину 

6. Родитељски састанци 

Разно 

2.9.2019. чланови 
наставничк
ог већа 

2.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Усвајање распореда часова редовне, допунске и додатне наставе 
3. Усвајање распореда изборне наставе 
4. Усвајање распореда писмених и контролних вежби 
5. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. 
годину 
6. Усвјање предлога плана стручног усавршавања за школску 
2019/2020. годину 
7. Разно 

 чланови 
наставничк
ог већа 

3.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Обележавање Дечје недеље - предлози 
3. Извештај Савета родитеља о осигурању ученика и екскурзијама 
4. Разно 

26.9.2019. чланови 
наставничк
ог већа 

4.  1. Анализа успеха у учењу и владању на крају првог квартала 
2. Напредовање ученика по ИОП-у 
3. Реализација наставних и ваннаставних активности  
4. Разно – родитељски састанци 

30.10.2019
. 

чланови 
наставничк
ог већа 

5.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Усвајање новог распореда часова за више разреде 
3. Разно 

28.11.2019
. 

чланови 
наставничк
ог већа 

6.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Разматрање Захтева родитеља за одобравања одсуства ученика са 
наставе 
3. Разно 

9.12.2019. чланови 
наставничк
ог већа 

7.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Утврђивање успеха у учењу и владању на крају првог 
полугодишта, анализа ИОП-а по разредима 
3. Реализација наставних и ваннаставних активности  
4. Анализа анкете ученика 5. разреда у вези тешкоћа које настају 
приликом преласка са разредну на предментну наставу 
5. Анализа упитника за ученике 7. разреда о појави наркоманије 
6. Организовање додатног и допунског рада са ученицима за време 
зимског распуста 
7. Родитељски састанци 
8. Почетак 2. полугодишта 
9. Обележавање Светог Саве 

26.12.2019
. 

чланови 
наставничк
ог већа 
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10. Разно 

8.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Предлог ученика за доделу похвалнице „Свети Сава“ 
3. Упис ученика у 1. разред 
4. Разно 

21.1.2020. чланови 
наставничк
ог већа 

9.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Усвајање предлога Комисије за избор ученика који су предложени 
за добијање похвале ''Свети Сава'' 
3. Разно 

24.1.2020. чланови 
наставничк
ог већа 

10.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Упознавање са записником просветног инспектора 
3. Разно 

13.2.2020. чланови 
наставничк
ог већа 

11.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Предлог плана надокнаде пропуштеног образовно – васпитног 
рада за период од 12.2.2020.  до 21.2.2020. године 
3. Разно 

25.2.2020. чланови 
наставничк
ог већа 

12.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Договор око извођења наставе на даљину 
3. Разно 

онлајн 
17.3.2020. 

чланови 
наставничк
ог већа 

13.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Разматрање и усвајање измењеног школског календара образовно-
васпитног рада за школску 
2019/2020. годину 
3. Анализа анкете о нивоу оптерећености ученика током реазлитације 
наставе на даљину 
4. Настава на даљину - мере које треба предузети ради смањења нивоа 
оптерећености ученика 
5. Настава на даљину - проблеми са којима се наставници сусрећу током 
реализације наставе на 
даљину и проналажење решења за дате проблеме 
6. Разно 

 
Онлајн 
3.4.2020. 

чланови 
наставничк
ог већа 

14.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Бројчано оцењивање ученика 
3. Разно: 
     - поновно анкетирање родитеља и ученика 
     - бесплатни уџбеници (још увек нема информација) 
     - оптерећеност наставника током реализације наставе на даљину 

Онлајн 
24.4.2020. 

чланови 
наставничк
ог већа 

15.  1. Усвајање записника се претходне седнице Наставничког већа 
2. Утврђивање успеха ученика 8. разреда на крају наставне године 
3. Реализаца наставних и ваннаставних активности 
4. Утврђивање одлуке о додели посебних диплома ученика 8. разреда 
5. Утврђивање одлуке о додели Вукових диплома 
6. Утврђивање предлога за ученика генерације 
7. Припремна настава за полагање поправних и завршних испита за 
ученике 8. разреда 
8. Завршни испит 
9. Разно 

Онлајн 
8.6.2020. 

чланови 
наставничк
ог већа 

16.  1. Усвајање записника са претходне седнице наставничког већа 
2. Утврђивање успеха ученика од 1. до 7. разреда на крају другог 
полугодишта – успех, изостанци и васпитно-дисциплинске мере 
3. Напредовање ученика по ИОП-у  
4. Реализација наставних и ваннаставних активности; реализација 
наставе на даљину 
5. Припремна настава за полагање поправних испита  

онлајн 
22.6.2020. 

чланови 
наставничк
ог већа 
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6. Нови правилници 
7. Правилник окалендару образовно-васпитног рада основне школе 
са седиштем на територији АПВ за школску 2020/2021. годину 
8.  Реализација ученичких екскурзија 
9. Завршни испит 
10. Разно 

17.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Усвајање Правилника о школском календару за школску 
2020/2021. годину  
3. Подела предмета на наставнике – предлог 
4. Анекс Школског програма 
5. Разно 

29.6.2020. чланови 
наставничк
ог већа 

18.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Реализација екскурзија током августа 2020. године 
3. Разно 

онлајн 
17.8.2020. 

чланови 
наставничк
ог већа 

19.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Усвајање организације (модела) образовно васпитног рада 
3. Обука за рад са Google платформом за учење на даљину (Google 
учионица) 

онлајн 
21.8.2020. 

чланови 
наставничк
ог већа 

20.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Усвајање Оперативног плана основне школе за организацију и 
реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у 
условима пандемије вируса covid-19 
3. Правилник о посебном програму образовања и васпитања 
4. Пријем првака 
5. 1. септембар - дан за информисање ученика о COVID-19 вирусу и 
мерама заштите 
6. Разно 

онлајн 
27.8.2020. 

чланови 
наставничк
ог већа 

21.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Распоред часова 
3. Тимови, активи, већа 
4. ИОП 
5. Извештаји о реализацији екскурзија током школске 2019/2020. 
године 
6. Документа неопходна за израду Извештаја о реализацији ГПРШ за 
школску 2019/2020. годину 
7. Документа неопходна за израду ГПРШ за школску 2020/2021. 
годину 
8. Разнo 

онлајн 
31.8.2020. 

чланови 
наставничк
ог већа 
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4.3 Извештај о раду одељењских већа  
 
Одељењска већа сачињавају сви наставници и стручни сарадници који врше образовно-
васпитни рад у једном разреду односно у одељењу одређеног разреда. Њихов рад одвијао 
се према плану и програму који је донесен на почетку школске године.  
На седницама одељењских већа разматрано је о следећим темама: 
- Непосредно организовање образовно васпитног рада у одељењу 
- Доношење плана и програма образовно васпитног рада одељења ,   односно разреда 
- Самовредновање и вредновање рада школе 
- Праћење и учешће у реализацији Развојног  плана школе 
- Унапређење образовно васпитног рада у одељењу и разреду 
- Спровођење оперативног програма васпитног рада одељења 
- Сарадња са родитељима у вези свих питања која су везана за живот и рад деце у школи 

и ван ње 
- Сарадња и координирање свих чланова одељењских већа ради обезбеђења 

јединствнеог  наступа  и акција 
- Анализирање проблема учења и напредовање сваког ученика као и одељења у целини 
- Решавање васпитних проблема 
- Организовање радних акција, излета, екскурзија и друго 
- Остваривање сталног увида у резултате рада ученика 
- Упознавање са условима рада ученика и живота ученика и предлагање мера 

Наставничком већу  и Школском одбору за њихово побољшање 
- Утврђивање оцена и општег успеха ученика на основу оцена предметних наставника  
- Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских мера у складу са Законом 
Одржано  је  4  седница одељенских већа нижих – виших разреда. 
 

4.4 Извештај о раду одељењских старешина  
 
      Програм рада одељењског старешине састоји се из следећих подручја : 
 
      а)  Рад на часу одељењског старешинства и одељенске заједнице ученика 
      б) Сарадња са родитељима 
      в) Вођење педагошке документације 
      г) Праћење развоја ученика 
      д) Контакт са уценицима  (групни, колективни, индивидуални) 
      ђ) Сарадња са наставницима и педагогом 
  
   Одељењске старешине су  реализовале своје програме, а на часовима одељењског 
старешине обрађивали су теме које су предложене од стране педагога школе, а 
обрађиване су и теме које су актуелне у одељењу, школи и друштвеној заједници. Посебан 
акценат стављен је на тему вршњачког насиља. 
 
   Одељењске старешине су  реализовале своје програме, а на часовима одељењског 
старешине обрађивали су теме које су предложене од стране педагога школе, а 
обрађиване су и теме које су актуелне у одељењу, школи и друштвеној заједници. Посебан 
акценат стављен је на тему вршњачког насиља. 
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4.5 Извештај о раду Савета родитеља 
  
Савет  родитеља је саветодавни орган који врши: 

• Доношење пословник о свом раду 

• Разматрање успеха ученика у учењу и владању и оствареност образовних стандарда 

• Разматрање Извештаја за претходну години и ГПРШ за текућу шклоску годину 

• Разматра извештај о самовредновању школе, Развојном плану, Школском програму,  

• Разматра извештај директора у поступку школе у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање деце 

• Разматрање осигурања и ужине ученика.  

• Давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика 

• Доношење одлуке о висини дневница за наставнике који воде децу на екскурзију 

• Разматрају Извештај о изведеним екскурзијама 

• Анализира резултати такмичења 

• Одлучује о учешћу родитеља посматрача на завршном испиту 

• Разматра резултате завршног испита 

• Фотографисање ученика 

• Учествују о одабиру уџбеника и изборних предмета 

• Учествују у естетском уређењу школе 
 

 
Током школске 2019/2020. године одржано је 10 седница. Родитељи се ангажовани са веома 
конструктивним предлозима, активно учествују у раду и критикују када је потребно. Састанку 
Савета Родитеља присуствују и представници Ученичког парламента. 
 
На првом родитељском састанку у школској 2019/2020. години свако одељење изабрало је 
свог представника за Савет родитеља.  
На првој седници Савета родитеља одржаној 11.9.2019. године конституисан је Савет 
родитеља у следећем саставу:  

 
Редни 
број 

Одељење Презиме и име 

1.  1-1 Иван Вукајловић  

2.  1-2 Јелена Зафировић Домокош 

3.  2-1 Марија Лукић 

4.  2-2 Ливија Фара 

5.  3-1 Јадранка Адамов 

6.  3-2 Фораи Ивана 

7.  3-3 Марија Еердеш Коларевић 

8.  4-1 Тодор Стојмиров 

9.  4-2 Маја Ћуковић 

10.  5-1 Душан Максимовић 

11.  5-2 Кечина Владимир 
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12.  6-1 Данијела Златковић 

13.  6-2 Сања Зарија 

14.  6-3 Јелена Немет 

15.  7-1 Јелена Радиђић 

16.  7-2 Владимир Кнежевић 

17.  8-1 Јасмина Живковић 

18.  8-2 Маја Хаблик 

19.  8-3 Вера Милосављевић 

20.  УП Марија Клисура 8-3 

21.  УП Анђела Ранков 7-1 

 

• Председник: Златковић Данијела 6-1 

• Заменика председника:Јелена Зафировић Домокош 1-2 

• Записничар: Ливија Фара 2-2 

• Представници у Општинском Савету родитеља: Иван Вукајловић 1-1 и Марија Еердеш Коларевић 3-3 

• Члан ШО: Ливија Фара 2-2 

• Стручни актив за развојно планирање: Владимир Кнежевић 7-2 

• Тима за Самовредновање: Марија Лукић 2-2 

• Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Тодор Стојмиров 4-1 

• Тим за инклузивно образовање: Јелена Немет 6-3 

 

 
Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Број 

присутних 

чланова 

1.  11.9.2019. 1. Избор руководства савета: 

• председник 

• заменик председника 

• записничар 

• два представника наше школе у Општинском Савету родитеља 
2. Избор члана Савета родитеља за учешће у Школском одбору 
3. Избор члана Савета родитеља за Стручни активи за развојно 

планирање 
4. Избор члана Савета родитеља за учешће у Тиму за самовредновање 
5. Избор члана Савета родитеља за за учешће у Тиму за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 
6. Избор члана Савета родитеља за учешће у Тиму за инклузивно 

образовање 
7. Екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда – давање сагласности 
8. Разматрање: Извештаја о реализацији ГПРШ за школску 2018/2019. 

годину, ГПРШ за школску 2019/2020. годину, Извештаја о 
самовредновању, Извештаја о завршном испиту, Извештаја о 
остваривању Школског развојног плана, Извештаја о остваривању 
Школског програма 

9. Разно 
 

14 
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2.  24.9.2019. 1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 
2. Израда конкурсне документације за екскурзије 
3. Разматрање понуда осигуравајућих кућа у вези осигурања ученика и 

одабир најбоље понуде 

4. Разно 

13 

3.  14.10.2019. 1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Избор понуђача за екскурзију ученика 

3. Разно 

12 

4.  7.11.2019. 1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Извештај о успеху ученика у учењу и владању на крају првог квартала  

3. Разно 

8 

5.  14.11.2019. 1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Извештај о успеху ученика у учењу и владању на крају првог квартала  

3. Разно 

11 

6.  22.1.2020. 1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Извештај о успеху ученика у учењу и владању на крају првог 

полугодишта школске 2019/2020. године  

3. Разматрање полугодишњег извештаја рада директора школе 

4. Разматрање полугодишњег извештаја самовредновања рада школе 

5. Разно 

10 

7.  25.2.2020. 1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Разматрање Плана надокнаде пропуштеног образовно – васпитног 

рада за период од 12.2.2020.  до 21.2.2020. године 

3. Разно 

10 

 

 
Редни број 

састанка 

8. 

Датум 16.4.2020. 

Број присутних 

чланова 

10 чланова  

Тачке дневног 

реда 

ДНЕВНИ РЕД 
 

10. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 
11. Усвајање одлуке о избору уџбеника за 2, 3, 6. и 7. разред за школску 

2020/2021. годину  
12. Упознавање са дописом представника СТУП „Вршац“ у вези са ученичким 

екскурзијама 
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13. Упознавање са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
у вези са бројчаним оцењивањем ученика 

14. Упознавање са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
у вези са уписом ученика у први разред основне школе 

15. Анализа Анкете о оптерећености ученика наставом на даљину 
16. Разно 

 

Редни број 

састанка 

9. 

Датум 8.6.2020. 

Број присутних 

чланова 

 

Тачке дневног 

реда 

ДНЕВНИ РЕД 
 

17. Усвајање записника са онлајн састанка Савета родитеља 
18. Реализација ученичких екскурзија 
19. Фотографисање ученика 
20. Прослава матурске вечери 
21. Пробни завршни испит и Завршни испит 
22. Разно 

Редни број 

састанка 

10. 

Датум 29.6.2020. 

Број присутних 

чланова 

12 

Тачке дневног 

реда 

ДНЕВНИ РЕД 
 

23. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 
24. Анализа успеха ученика на крају 2. полугодишта школске 2019/2020. године 
25. Анекс Школског програма 
26. Правилник о школском календару за школску 2020/2021. годину 
27. Реализација ученичких екскурзија 
28. Разно  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу 
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Извештај о раду Актива 1. разреда 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  30.8.2019. 1.Планови и припреме 
2.Приредба за пријем првака- 
организација 
3.Прибор потребан за први 
разред 
4.Родитељски састанци 
5.Бесплатни уџбеници 
6. Уређење учионица 
7. Пројектна настава 

Закључак 

Договорено, да се прегледају Планови за 1. раз. и 

предају директору школе. 

Приредба поводом пријема првака је припремљена и 

поклони за сваког ученика , као и слаткиши. 

Направљен је списак потребног прибора , као и 

распоред часова који су оштампани за сваког родитеља. 

Родитељски је договорено да се одржи 3. 9. у 17 часова. 

Добијен је списак ученика за бесплатне уџбенике и 

припремљени су уџбеници који су стигли у школу. 

Учионице су уређене у складу са првим разредом, са 

свим потребним наставним средствима. 

Договорено како и на који начин реализовати прву тему 

Пројектне наставе ,, Безбедно до школе и куће,, 

саобраћај и правила кретања као учесник. 

 

2.  27.9.2019. 1.Реализација Пројектне 

наставе 

2. Предлог активности за Дечију 

недељу. 

Закључак 

1. Пројектна настава је по програму за прву тему 

испланирано да се ученици кроз игру упознају са 

основним правилима. Направљени су аутомобили, 

семафор, знаци ,пешачки прелаз . Играли су се, певали,, 

Прелажење улице,, Коцкице, цртали саобраћајне 

знакове, правили саобраћајна средства. Договорено је 

да кроз шетњу до раскрсница и семафора практично 

представе своје знање.Када локална заједница 

организује приредбу о безбедности у саобраћају да се 

посети,као и очекивано предавање у школи, који још 

није одржано,а досада је традиционално било на 

почетку године. 
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2. Предлог актива 1. раз. за Дечију недељу : Спортске 

игре, старе, заборављене, трка у џаковима и са 

кашикама и кромпиром учествују сва деца. 

Посета пољопривредног добра ученика Томас Шмита, 

упознавање са домаћим животињама и радовима људи 

на њиви и башти. Затим одлазак у Градску библиотеку и 

представа,, Фрозен,, и учлањење, гледање позоришне 

представе,,Пинокио,, у Дому културе. Акција друг другу, 

доношење гардеробе и прибора за сиромашну децу. 

 

3.  25.10.2019. 1.Анализа успеха у учењу и 

владању у 1.тромесечју 

2.План и припреме 

3.Наставне и ваннаставне 

активности 

4.Родитељски састанци 

5. Екскурзија 

Закључак 

Сви ученици првог разреда су напредовали од почетка 

године, упознају се и знају слова, преписују, почињу са 

шчитавањем, прате и разумеју градиво математике и 

других предмета. Слабије напредује Константинов 

Анастасија и Удовичић , али за сада не раде по ИОПу, 

Проблем је што доста деце не говори правилно, не 

изговара велик број гласова, што се одражава на 

целокупан рад.Сматрамо да нису довољно 

припремљени за полазак у школу, слаба моторика, 

сиромашан речник и веома су живахни, не поштују 

правила, тешко се прилагођавају школи, раду , учењу. 

Све то отежава рад и успех није како би био очекиван 

Све је реализовано од плана и програма, наставних и 

ванаставних активности.Родитељски је заказан и пре 

класификационог периода због екскурзије, а други ће 

бити 5. 11. у 17 часова. 

Родитељи потребно је да се потписом сагласе да 

прихватају плаћање екскурзије у 9 рата по 420 дин.. 

Последња рата је до 15. 6. 2020. 
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4.  18.11.2019. Договор о остваривању треће 

теме Пројектне наставе, 

Понашање ученика за столом, у 

школи, 

установама...Организовање 

презентације књига,, Бигза,, 

Коришћење садржаја 

електронских уџбеника 

Закључак 

Направљен је план активности пројектне наставе. 

Представник Бигза позваше се следеће недеље када 

идемо преподне. 

Изабрани су неки садржаји, у виду презентације. 

5.  2.12.2019. 
1.Договор о обележавању 

престојећих празника 

2. Договор активностима у 

оквиру Пројектне наставе 

3. Договор о попуњавању 

ђачких књижица 

 

 

Закључак 

Прихватили смо музичку представу 23. 12. у Дому 

културе, договорили смо се да украсимо учионице. 

Разговарано је о реализације теме Празници и обичаји, 

илустрације, песме , честитке.. присуство часу веронауке 

свих ученика.анализиране су књижице и начин како их 

треба испунити. 

 

6.  24.12.2019. 
1,.Договор око организовања 

допунске наставе за време 

зимског распуста 

2. Прослава Св. Саве 

3.Организовање тема Пројектне 

наставе у другом полугодишту 

 

Закључак 

Сматрамо да ученици треба да се одморе, организоваће 

се допунска настава 1-1 Константинов Анастасија, 1-2 

Удовичић Теодора и Барабаш Виктор. 

Ученици првих разреда биће укључени у обележавање 

прославе Св. Саве са вероучитељем, краћи рецитал. 

Договорено је да се прегледају предлози Пројектне 

наставе за друго полугодиште и да се детаљно 

испланирају активности, а ако треба и ревидира. 

 

7.  31.1.2020. 
1.Анализа рада у јануару и 

припрема планова за фебруар 

2.Мала школска олимпијада 

3.Београдска филхармонија 

4.разно 

Закључак 
 
План за јануар је реализован. Урађени су планови и 
припреме за фебруар и планови индивидуализације за 
Виктора Барабаш и Теодору Удовичић. 
 
Одржана је свечаност поводом школске славе Свети 
Сава. 
 
Одабрана је екипа која ће учествовати на Малој 
школској олимпијади (општинско такмичење). 
 
 Ученици 1.разреда ићи ће у Београдску филхармонију и 
посетити музеј Николе Тесле. 
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8.  24.2.2020. 
1.План надокнаде часова 

2.План рада за март 

3.Дан школе 

4.Разно 

 

Закључак 

 Због привремене обуставе рада до 24.2.2020. на основу 

препоруке Покрајинског секретаријата за здравство и 

Института за јавно здравље Војводине, усвојен је план 

надокнаде часова (од 3.3. - 6.3. надокнада 1.часа,од 

10.3. - 13.3. надокнада 2.часа,од 17.3. - 20.3. надокнада 

3.часа,од 24.3 - 27.3. надокнада 4.часа,од 31.3. - 3.4. 

надокнада 5.часа). 

 Извршена је анализа рада у фебруару и урађени 

планови и припреме за март. 

 Договорене су активности ученика 1.разреда у недељи 

прославе Дана школе (од 30.3. - 3.4.2020.). 

 

9.  23.3.2020. 
Договор о начину организовања 

наставе, усаглашавање са 

планом, писање планова за 

недељу дана, евидентирање у е 

дневнику. 

 

Закључак 

Актив првог разреда у сарадњи са педагогом школе 

,Момиров Иванком и сталном комуникацијом са 

директором мејловима ,организујемо наставу, 

гледањем ТВ часова, прилагођава, захтеве, све уз 

заједнички договор, консултације. 

Тежимо да не оптеретимо ученике.Са највећом већином 

се комуницира преко Вајбер група и група мејловима. Са 

ученицима који немају те могућности телефонски се 

обављају консултације.Пратимо рад ученика, шаљу 

радове, ми повратне сугестије, за сада све 

функционише.Задовољни смо напретком ученика и 

сарадњом са родитељима. 
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10.  27.4.2020. 
1. Планови рада 

2. Анкета МПНТР 

 

Закључак 
1. Актив прави планове рада за сваку недељу. Мејлом их 
такође, сваке недеље, шаљемо професору, Лалић 
Милошу. ОПШ, шаљемо директору сваке недеље за 
наредну недељу. 
Извршена је анализа праћења и напредовања ученика 
учењем ,,на даљину". 
2. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
послало је школи анкету ,,Праћење начина учешћа и 
процеса учења ученика из осетљивих група током 
остваривања образовно-васпитног рада учењем на 
даљину". Актив је попунио анкете уз консултације са 
педагогом школе Момиров Иванком, а затим мејлом 
проследио анкете. 
 

11.  26.5.2020. 
1. План рада за последњу 

недељу и крај наставе на 

даљину 

2. Родитељски састанак (online) 

 

Закључак 

1. "Настава на даљину" завршава се 29.5.2020. Планови 

су послати Милошу Лалићу, као и ОПШ, директору. 

2. Одржани родитељски састанци (online). Тема: 

Обавештење о даљим активностима - новац за 

екскурзију, плаћене ужине, штампа, упитник, анкете за 

изборне предмете и језике националне мањине, 

припрема докумената за бесплатне уџбенике. Часови се 

уписују закључно са 10.6.20202.године. Школска година 

завршава се 16. јуна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду Актива 2. разреда 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 
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1.  02.09.2019. Aктивност: 
1.Израда годишњег плана 
рада Актива 2. разреда 
2.Месечни планови рада и 
припреме, иницијални 
тестови, распоред 
контролних задатака 
3.Школски прибор и 
уџбеници 
4.Уређење учионица 
5.Распоред часова и 
календар рада за школску 
2019/20. 
6.Родитељски састанци 

1.Израђен годишњи план рада Актива 2, разреда. 

2.Одштампани су планови и припреме. Направљени су 

иницијални тестови- Српски језик, Математика, Свет око 

нас. Направљен је распоред контролних задатака. 

3.Ученицима је дат списак школског прибора и распоред 

часова. 

4.Уређене су учионице. 

5.Договорено је да се родитељски састанци одрже 

4.9.2019. 

2.  30. 9. 2019. Друга седница разредног 

већа 

Активности: 

1.Анализа реализације 

плана рада за септембар 

2.Планови рада и припреме 

за октобар 

3.Анализа иницијалних 

тестова (Српски језик, 

Математика, Свет око нас) 

4.Обележавање Дечје 

недеље 

5.Јесењи крос 

1.План рада за месец септембар је реализован. 

2.Одштампани су планови и припреме за октобар. 

3.Анализирани су иницијални тестови из Српског језика, 

Математике и Света око нас. На основу прегледаних 

тестова и анализе у оба одељења, закључено је које 

наставне садржаје су ученици усвојили, а на које треба 

обратити више пажње кроз вежбање и понављање. 

Математика- Рачунске операције-сабирање и 

одузимање, решавање текстуалних задатака. 

Српски језик- правопис (употреба тачке,знака питања, 

узвичника на крају реченице), вежбе читања и писања 

Свет око нас-Усвојени наставни садржаји.Радити и даље 

на проширивању знања током ове школске године. 

4,У  току Дечје недеље ученици другог разреда 

учествоваће у следећим активностима:  посети ДВД , 

изради плаката о дечјим правима, музичким и 

спортским играма, трци за срећније детињство. Током 

целе недеље биће организована акција "Друг другу". 

5. 14.9. 2019. одржан је јесењи крос. Ученици другог 

разреда постигли су следеће резултате:   

Девојчице: 

1. место- Керац Марина 2/2 

2. место-Брањеско Тијана 2/2 

3. место-Журжинов Лена 2/2 

Дечаци: 

1. место- Романов Михајло 2/2 

2. место- Николић Михајло 2/1 

3. место- Милошевић Теодор 2/1 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

110 
 

 

3.  30. 10. 2019. Трећа седница разредног 

већа  

Активности: 

1.Анализа реализације 

плана рада за октобар 

2.Планови и припреме за 

новембар 

3.Анализа обележавања 

Дечје недеље 

4.Анализа успеха у учењу и 

владању на крају 1. 

класификационог  периода 

5.Разно (родитељски 

састанци) 

1.План рада за месец октобар је реализован. 

2.Одштампани су планови и припреме за новембар. 

3.Анализирано је обележавање Дечје недеље под 

слоганом "Да право свако дете ужива лако". У "Трци за 

срећније детињство" Керац Марина ученица 2/2 

освојила је треће место. 

4.Анализиран је успех у учењу и владању на крају 1. 

класификационог периода. У оба одељења ученици 

напредују према својим способностима. Са ученицима 

који слабије напредују ради се на часовима допунске 

наставе. Нема ученика који раде по ИОПу. Сви ученици 

имају примерно владање. 

5.Договорено је да се родитељски састанци одрже 

4.11.2019. у 17и30. 

-1.10.2019.- Одржана је радионица на тему превенције и 

препознавања сексуалне злоупотребе деце. 

- 16.10.2019. - Савет за безбедност у саобраћају 

организовао је представу "Мала грешка у саобраћају- 

велика цена. 

У току Дечје недеље 11.10.2019. одржана је позоришна 

представа "Пинокио". 7.10.2019. ученици другог разреда 

посетили су ДВД и дружили се са ватрогасцима. 

4.  29. 11. 2019. Четврта седница разредног 

већа 

Активности: 

1.Анализа реализације 

плана рада за новембар 

2.Планови и припреме за 

децембар 

3.Разно 

1.План рада за новембар је реализован. 

2.Одштампани су планови и припреме за децембар. 

3. Посета музеју старих фотографија Ковина-14.11.2019. У 

оквиру предмета Пројектна настава, тема-"Наше место и 

околина" ученици другог разреда посетили су музеј 

старих фотографија Ковина. 

19.11.2019. одржана је представа "Бајка о рибару и 

рибици". 

5.  23. 12. 2019. Пета седница разредног 

већа 

Активности: 

1. Анализа реализације 

плана рада за децембар. 

2. Планови и припреме за 

јануар. 

3.Анализа успеха ученика у 

учењу и владању на крају 

првог полугодишта. 

4. Организовање допунске 

наставе у току зимског 

Закључак 

1. План рада за децембар је реализован. 

2.Одштампани су планови и припреме за јануар. 

3. Анализиран је успех ученика у учењу и владању на крају 

првог полугодишта у оба одељења. 

Сви ученици имају позитиван успех и примерно владање- 

4.За ученике којима је потребна помоћ у учењу, 

организоваће се допунска настава 24.12. и 26.12. 
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распуста. 

5. Родитељски састанци II1 Ђуричковић Новица - Српски језик и математика 

II 2 Стојановић Александар - Српски језик и математика 

5.Родитељски састанци и подела ђачких књижица биће 

26.12. 2019-е године. 

 

- 16.12. ученици су обишли православни храм 

Св.Архангела где им је вероучитељ Душан причао о 

обичајима за Божић. 

 

6.  30.1.2020. Активност 

Шеста седница разредног 

већа 

Активности: 

1. Анализа реализације 

плана рада за јануар 

2. Планови и припреме за 

фебруар 

3. Обележавање школске 

славе Свети Сава 

 

Закључак 

-План рада за јануар је реализован. 

- Одштампани су планови и припреме за фебруар. 

- Ученици 2. разреда учествовали су у програму поводом 

обележавања школске славе Свети Сава. 

 

7.  24. 2. 2020. Aктивност 

Седма седница разредног 

већа 

Дневни ред: 

-Анализа реализације плана 

рада за фебруар 

-Планови и припреме за 

март 

-План надокнаде часова 

-Разно 

Закључак 

-Анализиран план рада за фебруар. 

-Одштампани су планови и припреме за март. 

-Због привремене обуставе рада до 24.2.2020. на основу 

препоруке Покрајинског секретаријата за здравство и 

Института за јавно здравље Војводине усвојен је план 

надокнаде часова( од 3.3.-6.3.- надокнада 1. часа; од 10.3.-

13.3.-надокнада 2. часа; од 17.3.-20.3.- надокнада 3. часа; 

од 24.3.-27.3.- надокнада 4. часа; од 31.3. -3.4. надокнада 

5. часа.) 

-Договорене су активности ученика у недељи прославе 

Дана школе. 
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8.  30. 03. 2020. 
 

Осма седница разредног 

већа 

Активности: 

-Организација и реализација 

"наставе на даљину" 

-Усклађивање плана рада са 

часовима емитованим на 

РТС-у 

Закључак 

- Актив 2. разреда организује наставу гледањем ТВ 

часова.Са ученицима и родитељима се комуницира преко 

Вајбер група и група мејловима. Са ученицима (два 

ученика) који немају техничке услове , комуникација се 

обавља телефоном слањем СМС порука. Ученици шаљу 

радове, домаће задатке, шаљемо им повратне сугестије. 

Ученици активно учествују у раду. Имамо одличну 

сарадњу са родитељима. 

- 16. 3. одржан ОНЛАЈН родитељски састанак. 

Дневни ред: 

Обавештење родитеља о начину одвијања наставе за 

време ванредног стања 

-Усклађен план рада са часовима емитованим на РТС-у 

 

9.  27. 4. 2020. Девета седница разредног 

већа 

Активност 

Активности; 

-Планови рада 

-Анкета МПНТР 

-Критеријуми за бројчано 

оцењивање ученика током 

реализације наставе на 

даљину 

 

Закључак 

-Актив прави планове рада за сваку недељу. Мејлом их 

сваке недеље, шаљемо професору Лалић Милошу. ОПШ 

шаљемо директору сваке недеље за наредну 

недељу.Извршена је анализа праћења и напредовања 

ученика учењем "на даљину". 

-Урађена је анкета МПНТР "Праћење начина учешћа и 

процеса учења ученика из осетљивих група током 

остваривања образовно- васпитног рада учењем на 

даљину". 

-Критеријуми сумативног оцењивања ученика 2. разреда 

послати електронским путем директору школ 

 

10.  26. 5. 2020. Десета седница разредног 

већа 

Активност 

Закључак 

- Настава на даљину завршава се 29.5.2020. 

-Одржани родитељски родитељски састанци. Тема: 
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Активности: 

-План рада за последњу 

недељу и крај наставе на 

даљину 

-Родитељски састанак 

(online) 

 

Обавештење о даљим активностима- крај наставне године 

за ученике, предлог закључних оцена, анкете-изборни 

предмети и језици националне мањине; подела ђачких 

књижица, бесплатни уџбеници. 

Актив 2. разреда наредне школске године користиће 

уџбенике издавачке куће "Нови Логос". 

Часови се уписују закључно са 10.6.2020. Школска година 

завршава се 16.јуна. 

 

11.  22. 6. 2020. Једанаеста седница 

разедног већа 

Активност: 

-Анализа успеха на крају 

наставне године. 

-Екскурзија 

-Родитељски састанак 

 

Закључак 

- Извршена је анализа успеха ученика. Сви ученици II1 и II2 

су постигли успех у складу са својим способностима. Сви 

ученици имају примерно владање. 

-На основу извршене анкете родитеља , екскурзија 

ученика другог разреда се није реализовала. 

-Одржан родитељски састанак 23.6.2020. 

 

У току "наставе на даљину" примењиване су вежбе из 

програма пројекта "Покренимо нашу децу" свакодневно , 

редовно и правилно по 15 минута у оквиру часова 

Физичког васпитања , слободних активности , ЧОС-а. 

За време "наставе на даљину" деца су имала прилику да 

прате вежбе у блоковима који су емитовани између 

часова осталих предмета 

 

12.     
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Извештај о раду Актива 3. разреда 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  2.9.2019. 1. Планови и 

припреме,иницијални тестови 
2. Анкете 
3. ИОП 
4. Родитељски састанци 
5. Бесплатни уџбеници 
 

1. Направљени су планови и припреме као и иницијални тестови. 

2. Одштампани су анкетни листићи-сагласност родитеља за 

објављивање фотографија њихове деце на сајту школе и за 

организовање екскурзије ученика 3. разреда које ће им бити 

подељене на родитељским састанцима. 

3.Извршене су консултације у вези постигнућа ученика који уче по 

ИОП-у. 

4. Разврстани су бесплатни уџбеници. 

5. Родитељски састанци биће одржани 4.9.2019. 

2.  30.9.2019 1. Планови и припреме 

2. ИОП 

3. Анализа иницијалних тестова 

4. План активности у Дечијој 

недељи 

5. Разно 

5. План екскурзије 

1. Направљени су планови и припреме за месец октобар. 

2. Припремљена је документација за ученике који уче по ИОП-у 1 

и Иоп-у 2. 

3.  Анализирани су иницијални тестови из српског језика и 

математике.Из српског језика треба поновити писана слова 

латинице и писање речце не а из математике таблицу множења и 

дељења и јединице за мерење. 

4. У току Дечије недеље ученици 3.разреда ће имати следеће 

активности: 

-плакат ,,Да право свако-дете ужива лако" и квиз на српском 

језику-понедељак,7.10.2019. 

-посета Православном храму и Светосавском дому-

уторак,8.10.2019. 

-музичко-спортске игре-среда,9.10.2019. 

-,,Трка за срећније детињство",цртање кредама у боји испред 

школе-четвртак,10.10.2019. 

-позоришна представа ,,Пинокио"-11.10.2019. 

Током целе недеље биће организована акција ,,Друг 

другу"(поклањање одеће,обуће,играчака и школског прибора). 

5. Ученици 3.разреда ће у петак,4.10.2019. присуствовати 

манифестацији ,,Банатски фруштук". 

3.  28.10.2019. 1. Анализа успеха у учењу и 

владању у 1.тромесечју 

2. План и припреме 

3.Наставне и ваннаставне 

активности 

4. Родитељски састанци 

1. Сви ученици 3.разреда имају позитиван успех и примерно 

владање.Напредују у складу са својим способностима.Потребно је 

поновити свим ученицима да је забрањено доношење мобилних 

телефона и сатова којима се може позивати,снимати и на друге 

начине узнемиравати у школи.Такође је забрањерно доношење 

сличица у школу,као и ,,тапкање" што се карактерише као 

коцкање.Осим ученицима ово ће бити предочено и родитељима 

на родитељском састанку. 

2. Планови и припреме су припремљене за месец новембар,као и 

планови за ученике који уче по ИОП-у. 

3. Наставне и ваннаставне активности су реализоване. 

4. Родитељски састанци ће бити одржани 28.10.2019. 
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4.  29.11.2019. 1. План и припреме 

2. Полугодишња систематизација 

3. Украшавање учионице и 

ходника 

4. Крај 1. полугодишта 

1. Одштампани су планови и припреме за децембар. 

2. Направљени су тестови за полугодишњу проверу знања из 

српског језика,математике и природе и друштва. 

3. Договорено је да свако одељење украси своју учионицу а сви 

заједно ходник испред учионица. 

4. Ученици 3.разреда заједно ће прослацити крај 1.полугодишта 

дружењем уз музику и слаткише. 

 

5.  23.12. 2019. 1. Анализа успеха у учењу и 

владању у 1. полугодишту 

2. Договор око организовања 

додатне и допунске наставе за 

време зимског распуста 

3. Планови и припреме за јануар 

4. Завршетак 1.полугодишта 

5. Родитељски састанци и подела 

ђачких књижица 

1. Извршена је анализа успеха у учењу и владању на крају 
1.полугодишта. 
2. Договорено је да се ученици одморе за време распуста и да се 
не организују додатна и допунска настава у том периоду. 
3. Одштампани су планови и припреме за јануар. 
4. Ученици 3.разреда обележили су крај 1.полугодишта спортским 
играма у сали и гледањем представе ,,Музикоплов". 
5. Родитељски састанци и подела ђачких књижица биће 
26.12.2019. 

6.  15.1.2020. 1. Планови и припреме 

2. Богојављење 

3. Свети Сава 

4. Разно 

1. Планови и припреме,као и планови за ИОП су урађени. 

2. Договорено је да ученици 3.разреда присуствују манифестацији 

,,пливање за часни крст" 19.1.2020.Ученике ће на Дунавац водити 

Вања Рајић. 

3. Школска слава Свети Сава биће прослављена 27.1.2020. у 

фискултурној сали.Ученици 3.разреда ће присуствовати прослави. 

4. Ученици 3.разреда присуствоваће позоришној прдестави 

,,Стефаново дрво" 28.1.2020. 

7.  31.1.2020. 1. Анализа рада у јануару и 

припрема планова за фебруар 

2. Мала школска олимпијада 

3. Београдска филхармонија 

4. Разно 

1. План за јануар је реализован.Одштампани су планови и 

припреме за фебруар као и планови за ученике који уче по ИОП-у. 

2. Одабране су екипе (екипа девојчица и екипа дечака) које ће 

учествовати на Малој школској олимпијади (општинско 

такмичење). 

3. ученици 3.разреда иће ће у Београдску филхармонију и 

посетити музеј Николе Тесле. 

 

8.  24.2.2020. 1. План надокнаде часова 

2. План рада за март 

3. Дан школе 

4. Разно 

1. Због привремене обуставе рада до 24.2.2020. на основу 

препоруке Покрајинског секретаријата за здравство и Института за 

јавно здравље Војводине усвојен је план надокнаде часова (од 

3.3. - 6.3. надокнада 1.часа,од 10.3. - 13.3. надокнада 2.часа,од 

17.3. - 20.3. надокнада 3.часа,од 24.3 - 27.3. надокнада 4.часа,од 

31.3. - 3.4. надокнада 5.часа). 

2. Извршена је анализа рада у фебруару и одштампани планови и 

припреме за март. 
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3. Договорене су активности ученика 3.разреда у недељи 

прославе Дана школе (од 30.3. - 3.4.2020.). 

9.  17.3.2020. 1. Реализација наставе ,,на 

даљину" 

2. Усклађивање плана рада са 

часовима емитованим на РТС-у 

1. Након донете одлуке о ванредном стању у Републици Србији 

Актив 3.разреда је одржао први ,,online" састанак.Договорено је 

да ће се настава ,,на даљину" реализовати преко ,,Google 

classroom" ,телефонским разговорима и порукама као и слањем 

штампаног материјала за ученике који немају могућност праћења 

наставе на један од наведених начина. 

2.  Једном недељно Актив 3.разреда ће имати састанак због 

усклађивања плана рада са часовима емитованим на РТС-у и 

размене искуства у раду ,,на даљину" и наставних материјала. 

10.  30.3.2020. 1. План рада од 30.3. - 3.4.2020. 

2. Анализа рада 

1. Направљен је план рада од 30.3. - 3.4. и усклађен са часовима 

који се емитују на РТС-у. 

2. Сви ученици прате наставу и активно учествују у раду. 

11.  14.4.2020. 1. Планови за период од 17.4. 

до20.4.2020. 

2. Графомоторичке вежбе 

1. Актив је одржао ,,online" састанак.Направљени су планови за 

период од 17.4. до 20.4.2020. и мејлом прослеђени Лалић 

Милошу. 

2. У договору са директором Сашом Петровићем олигофренолог 

Марија Станић проследила је Активу 3.разреда графомоторичке 

вежбе за ученике који раде по ИОП-у 2 

(К.А.,С.Д.,У.Б.,В.А.).Графомоторичке вежбе су прослеђене 

ученицима. 

12.  21.4.2020. 1.План за период од 21.4. до 

24.4.2020. 

2. Бројчано оцењивање ученика 

1. Направљени су планови за период од 21.4. до 24.4.2020. и 

послати мејлом Лалић Милошу. 

2. Договорено је да се сачекају упутства Министарства просвете о 

бројчаном оцењивању за време ,,наставе на даљину". 

13.  24.4.2020. 1. Критеријуми за бројчано 

оцењивање ученика током 

реализације наставе на даљину 

1. Актив 3.разреда одржао је ,, video chat" састанак и утврдио 

критеријуме за бројчано оцењивање ученика током реализације 

наставе на даљину. Критеријуми сумативног оцењивања ученика 

3.разреда послати електронским путем директору школе. 

14.  27.4.2020. 1. Планови рада за период од 

27.4 - 30.4.2020. 

2. Анкета МПНТР 

1. Актив је направио планове рада за период од 27.4. - 30.4.2020. и 

мејлом их послао Лалић Милошу. 

Извршена је анализа праћења и напредовања ученика учењем 

,,на даљину". 

2. Министарство просвете,науке и технолошког развоја послало је 

школи анкету: ,,Праћење начина учешћа и процеса учења ученика 

из осетљивих група током остваривања образовно-васпитног рада 

учењем на даљину.Актив је ,,попунио" анкете уз консултације са 

педагогом школе Момиров Иванком ,а затим мејлом и проследио 

анкете. 

15.  4.5.2020. 1. Планови за период од 4.5. до 

9.5.2020. 

2. Напредовање ученика 

1. Направљени су планови рада за период од 4.5. до 9.5.2020. У 

суботу,9.5.2020. ради се по распореду часова за 

понедељак.Планови рада су мејлом послати Лалић Милошу. 

2. Извршена је анализа напредовања ученика.Закључак је да сви 

ученици раде у складу са својим способностима.Радове шаљу у 

електронску учионицу,на вајбер или мејл. Од 4.5.2020. ученицима 

ће се бројчане оцене уносити у електронски дневник. 

16.  11.5.2020. 1. Планови за период од 11.5. до 

16.5.2020. 

2 .Напредовање ученика 

1. Направљени су планови рада за период од 11.5. до 16.5.2020. У 

суботу,16.5.2020. ради се по распореду часова за среду.Планови 

рада су мејлом послати Лалић Милошу. 

2. Извршена је анализа напредовања ученика.Закључак је да сви 

ученици раде у складу са својим способностима.Радове шаљу у 

електронску учионицу,на вајбер или мејл. 
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17.  18.5.2020. 1. Планови за период од 18.5. до 

23.5.2020. 

2. Напредовање ученика 

1. Направљени су планови рада за период од 18.5. до 23.5.2020. У 

суботу,23.5.2020. ради се по распореду часова за 

четвртак.Планови рада су мејлом послати Лалић Милошу. 

2. Извршена је анализа напредовања ученика.Закључак је да сви 

ученици раде у складу са својим способностима.Радове шаљу у 

електронску учионицу,на вајбер или мејл. 

18.  25.5.2020. 1. Планови за период од 18.5. до 

23.5.2020. 

2. Напредовање ученика 

3 .Родитељски састанак (online) 

1. Направљени су планови рада за период од 25.5. до 29.5.2020. 

Планови рада су мејлом послати Лалић Милошу. 

2. Извршена је анализа напредовања ученика.Закључак је да сви 

ученици раде у складу са својим способностима.Радове шаљу у 

електронску учионицу,на вајбер или мејл. 

3. Договорено је да се родитељски састанци одрже (online) 

26.5.2020. 

19.  1.6.2020. 1. Планови за период од 1.6. до 

.0810.6.2020. 

2 .Напредовање ученика 

1. Договорено је да се направе индивидуални планови рада за 

свако одељење за период од 1.6. до 10.6.2020. Увидом у годишњи 

фонд наставних часова закључено је да ће се у 

среду,10.6.2020.године радити по распореду часова за петак. 

2. Извршена је анализа успеха ученика.Сви ученици су постигли 

успех у складу са својим способностима. 

 

Извештај о раду Актива 4. разреда 

 
Ре
д 

ни 

бро

ј 

сас 

тан 

ка 

 
 
 

Датум 

 
 

Тачке 

дне

вно

г 

ред

а 

 
 
 

З
а
п
и
с
н
и
к 

1
. 

3.09.201
9. 

1.Активности у 
току септембра. 
2.Очигл
една 
настава
. 
3.Разно 

●     У току ова школске године ученицима 
четвртог разреда ће у оквиру слободних активности бити 

понуђени: Шах,хор,фолклор,драмска активност . 

●     Поред тога биће организована додатна 
настава из математике 1 час недељно. 

● Ученици ће учествовати у уређењу учионица и 

простору испред учионаца,као и школском 

дворичту. 

●     На часу ЧОС-а прочитати кућни ред и 
правила понашања у школи. 

● У оквиру очигледне наставе планирана шетња до 

Дунавца. 

2
. 

25.09.20
19. 

1.У свајање 
записника 

са 

претходне 

седнице 
 

2.Израда плана за 
октобар. 

 
3.Активности у току 
Дечје недеље. 

●     Усвојен записник са претходне седнице. 
●     План рада за месец октобар урађен. 
● У току Дечје недеље ће бити организоване спортске 

игре,такмичење у старим дечјим играма,посета 
Скупштини општине,Учествовање у трци 

За срећније детињство,посета позоришту. 

. 
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Извештај о раду Актива 5. разреда 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  16.09.2019. 1. Снабдевеност ученика 
уџбеницима и прибором 

2. Сарадња одељењских 
старешина са 
учитељицама 

3. Упознавање ученика са 
начином одвијања 
наставе, њиховим 
правима и обавезама 

4. Упознавање одељењског 
већа са ученицима који 
имају тешкоће у праћењу 
наставе 

5. Разно 

-Уџбенике су на почетку наставе у школској години 

2019/2020 поседовали сви ученици изузев оних који су по 

неком основу остваривали прааво на бесплатне уџбенике, 

који требају пристићи до краја септембра. 

-На почетку школске године остварена је важна сарадња 

одељењских старешина са учитељицама у циљу што бољег 

упознавања са психофизичким одликама ученика и 

одељењске старешине су добиле напомене везане за 

поједине ученике. 

-Ученици су од стране одељењских старешина упознати са 

начином спровођења наставе, о кућном реду школе, 

правилном понашању и додатним информацијама. 

- На седници одељењског већа старешине су констатовале 

добру адаптацују ученика приликом преласка са разредне 

на предметну наставу. Потврђена је објективна 

заступљеност ученика који раде по ИОП-у.  

2.  26.10.2019. 1. Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2. Превенција насиља 

3. Извештај о избору 

понуђача за реализацију 

екскурзије ученика 5. 

разреда у школској 

2019/2020. години. 

4. Анализа реализације 

програмских задатака и 

успех и дисциплина 

ученика на крају првог 

тромесечја 

5. Разно 

- Усвојен записник са претходне седнице. 

- Превенција насиља је подстицана на различитим 

примерима и  ученици су упознати са могућим последицама 

насилног понашања и поједини ученици су добили усмене 

опомене од одељењских старешина.  

-Изузев ученика Александра Љубе који је имао једну 

негативну оцену, сви остали оченици су на крају првог 

класификационог периода имали позитиван успех. 

Приметно је било добро напредовање већег броја ученика 

који раде по уобичајеном програму, док је код поједних 

ученика по ИОП-у примећен слабији напредак. 

- 14.10.2019. Одељењске старешине и представници 5-1 и 5-

2 у Савету родитеља присуствовали су отварању пристиглих 

понуда и избору понуђача за реализацију екскурзије за 

ученике 5. разреда за школску годину 2019/2020. Комисија 

је једногласно изабрала најповољнију понуду коју је дала 

фирма СТУП „ВРШАЦ“ 

 

3.  20.11.2019. 1. Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2. Мере и мотивација за 

побољшање успеха 

ученика 

- Усвојен записник са претходне седнице. 

- Одељењске старешине настављају са мотивацијом 

ученика. 
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3. Напредовање ученика 

који заостају у 

психофизичком развоју 

4. Обухваћеност ученика 

друштвеним и слободним 

активностима 

5. Разно 

-Напредовање ученика по ИОП- у је различито, код већине 

ученика је присутна стагнација. 

-Велики број ученика је изабрао да им један од изборних 

предмета буде нека од слободних активности и већина њих 

је задовољна избором. Поред тога велики број ученика је 

ангажован у различитим ваншколским друштвеним 

активностима (културним, спортским, еколошким...) 

4.  24.12.2019. 1. Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2. Анализа реализације 
програмских задатака и 
утврђивање успеха и 
дисциплине ученика на 
крају првог полугодишта. 
 

3. Разно 
 

- Усвојен записник са претходне седнице. 

-На крају првог полугодишта одељењске старешине су 

упознале чланове одељенског већа виших разреда о успеху, 

напредовању и изреченим васпитно-дисциплинским 

мерама. Од укупно 53 ученика петог разреда 51 ученик је 

остварио позитиван успех, Давид Магда има једну 

негативну оцену, док је Александар Љуба остао неоцењен 

из више предмета.  

5.  24.2.2020 1. Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2. Надокнада часова. 

3. Разно 

 

- Усвојен записник са претходне седнице. 

- По одлуци Министарства просвете прекинута је настава у 

периоду од 12.2 до 21.2. због епидемије грипа. Ученици ће 

бити упознати са начином  надокнаде часова, све потребне 

информације саопштиће им  одељењске старешине. 

6.  17.3.2020. 1. Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2. Реализација васпитно-

образовног рада на 

даљину. 

3. Праћење напредовања 

ученика. 

4. Разно 

 

 - Усвојен записник са претходне седнице. 

- Због проглашења пандемије Корона вируса настава ће се 

наставити на даљину. Васпитно-образовни рад вршиће се 

праћењем часова на РТС-у и платформи РТС Планета, преко 

додатних задатака, квизова и пројеката. Већина наставника 

је одабрала Гугл учионицу као главни начин комуникације 

са ученицима. 

- Увид у напредовање ученика оствариваће се прегледањем 

урађених домаћих задатака, квизова, тестова и одговора на 

појединачна питања у Гугл учионици или преко Вибер-а.  

- Састанак одржан преко Вибер-а. 

7.  15.4.2020. 1. Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2. Избор уџбеника за 

наредну школску годину. 

3. Разно 

- Усвојен записник са претходне седнице. 

- Наставници су одабрали уџбенике који ће се користити у 

наредној школској години. Списак уџбеника је достављен 

родитељима. 

- Састанак одржан преко Вибер-а. 

8.  3.6.2020 1. Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2. Разговор о активностима 

до краја школске године. 

3. Екскурзија ученика петог 

разреда. 

4. Разно.  

- Усвојен записник са претходне седнице. 

- Наставна година за ученике петог разреда завршава се 16. 

јуна. Од 8. до 16. јуна биће организовани часови за 

поправљање оцена за ученике који нису задовољни са 

предлогом закључних оцена. 
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- Министарство просвете је дало одобрење да се екскурзија 

за ученике петог разреда реализује у јуну. Потребно је 

извршити анкету. 

- Састанак одржан преко Вибер-а. 

9.  22.6.2020. 1. Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2. Анализа успеха ученика 

на крају школске године. 

Напредовање ученика 

који раде по ИОП-у. 

3. Реализација екскурзије. 

4. Родитељски састанак. 

5. Разно. 

- Усвојен записник са претходне седнице. 

- Сви ученици су завршили пети разред са позитивним 

успехом. Већина ученика по ИОП-у спорије напредује. 

- Екскурзија ученика петог разреда реализоваће се 

24.6.2020. Екскурзија обухвата посету Ковачици, Идвору, 

Зрењанину и Специјалном резервату природе „Царска 

бара“. 

- Родитељски састанци у одељењима петог разреда 

одржаће се 26.6.2020. Тада ће бити подељена сведочанства. 

 

Извештај о раду Актива 6. разреда 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  2.09.2019 1.Усвајање записника са 
претходне седнице ОВ 
2.Усвајање распореда 
часова редовне,допунске и 
додатне наставе 
3.Усвајање распореда 
изборне наставе и 
слободних активности. 
4.Усвајање распореда 
писмених и контролних 
вежби 
5.Усвајање Извештаја о 
реализацији годишњег 
плана за школску 
2018/2019.годину 
6.Родитељски састанци 
7.Разно 

1. Једногласно усвојен 

2. Једногласно усвојен расперед редовних часова, а за остале 

видове наставе није формиран распоред, па није ни усвојен. 

3. Није формиран распоред, па није ни усвојен. 

4. Није формиран распоред, па није ни усвојен. 

5.Једногласно усвојен Извештај о реализацији годишњег плана за 

школску 2018/2019.годину 

6. Директор је дао упутсва о главним тачкама које се морају 

одрадити на родитељским састанцима, у сарадњи са члановима 

ОВ. Родитељске састанке одржати до краја ове недеље. 

7. Директор је укратко представио нова правила понашања у 

реновираној спортској хали. Договорен је нови вид приказивања 

извештаја тимова у виду табела. Списак ученика и контакт подаци 

родитеља сваки одељењски старешина мора да ажурира и остави 

исти у зборници. Биће формирана Књига обавештења, као и 

Књига важних датума/догађаја. Договорен је списак путника за 

Словенију у циљу међународне сарадње између школа. 

Представљени су предлози траса за екскурзију и излете. 

2.  29.10.2019 Анализа успеха у учењу и 

владању на крају првог 

калсификационог периода 

- Напредовање по ИОП-у 

- Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

- Разно - родитељски 

састанак 

У одељењу 6-1 укупно има 20 ученика и свих  20 су са позитивним 

успехом. У 6-2 Од 21 ученика, 21 ученик има позитиван успех. У 

одељењу 6-3 укуоно има 22 ученика и сви имају позитиван успех. 

Сви ученици који раде ИОП-у напредују по плану. Наставне и 

ваннаставне активности реализоване по плану и 

програму.Родитељске састанке одржати 8 дана од дана 

одржавања већа.меном.   



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

121 
 

3.  24.12.2019 Анализа успеха у учењу и 

владању на крају 1 

полугодишта 

Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

Организовање додатних и 

допунских активности 

Родитељски састанци 

Почетак 2 полугодишта 

Обележавање С.Саве 

Разно 

У одељењу 6-1 има 20 ученика. 19 ученика са позиитивним и 1 

ученик са недовољном. У одељењу 6-2 има 20 ученика и сви 

имају позитиван успех. У одељењу 6-3 има 22 ученика, 21 са 

позитивним и 1 са негативном оценом. Наставне и ваннаставних 

активности су реализоване по плану и програму. Доданти и 

допунски рад са ученицима у току школског распуста биће 

организован 9 и 10 јануара. Родитељски састанак ће бити 

27.12.2019 у 17 часова. 

4.  3.6.2020 Одељењско веће је 

одржано онлајн,због 

епидемије вируса COVID19 

С обзиром да се настава 

одржавала 

онлајн,омогућено је 

ученицима да поправр 

закључне оцене. 

1. Списак ученика који су 

исказали потребу за 

поправљањем оцена 

2. Списак ученика који ће 

полагати разредни испит 

У одељењу 6-3 троје ученика се пријавило за поправљање оцене: 

Богдан Лаза, Комарица Сара и Пешић Сања. 

2. Сви ученици су оцењени и нема ученика за полагање 

разредног испита. 

5.  16.6.2020 1.Анализа успеха у учењу и 

владању ученика 6. разреда 

на крају другог 

полугодишта 

 

2. Напредовање ученика по 

ИОП-у 

 

3. Припремна настава за 

полагање поправних испита 

 

4. Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

(до ванредног стања) 

 

5. Реализација наставе на 

даљину 

 

6. Разно: родитељски 

састанци, подела 

сведочанстава... 

 У одељењу 6. разреда сви ученици имају позитиван успех. 59 
ученика имају примерно владањре, 2 ученика имају врлодобро 
владање и један ученик добро владање  због великог броја 
неоправданих изостанака и непримерног владања . 
2. Два ученика похађа наставу по ИОП-2 и напредују у слкладу са 
својим могућностима. Шест ученика су по ИОП-у 1 
3. Поправних испита нема 
4.Све наставне и ваннаставне активности до ванредног стања су 
реализоване. 
5.Настава на даљину је успешно реализована 
6. Родитељски састанак и подела сведочанстава ће се одржати у 
недељи после Наставничког већа. до 26. јуна. 

6.  29.5.2020. Екскурзија 6. разреда Због пандемије Ковид 19, екскурзија 6. разреда је одложена као 

и све остале екскурзије. Потребно је прикупити сагласност 

родитеља од одржавању екскурзије у новом термину, као и 

сагласност да ли су родитељи за одржавање екскурзије. 
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Извештај о раду Актива 7. разреда 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  2.09.2019 1.Усвајање записника са 
претходне седнице ОВ 
2.Усвајање распореда 
часова редовне,допунске и 
додатне наставе 
3.Усвајање распореда 
изборне наставе и 
слободних активности. 
4.Усвајање распореда 
писмених и контролних 
вежби 
5.Усвајање Извештаја о 
реализацији годишњег 
плана за школску 
2018/2019.годину 
6.Родитељски састанци 
7.Разно 

1. Једногласно усвојен 

2. Једногласно усвојен расперед редовних часова, а за 

остале видове наставе није формиран распоред, па није 

ни усвојен. 

3. Није формиран распоред, па није ни усвојен. 

4. Није формиран распоред, па није ни усвојен. 

5.Једногласно усвојен Извештај о реализацији годишњег 

плана за школску 2018/2019.годину 

6. Директор је дао упутсва о главним тачкама које се 

морају одрадити на родитељским састанцима, у сарадњи 

са члановима ОВ. Родитељске састанке одржати до краја 

ове недеље. 

7. Директор је укратко представио нова правила 

понашања у реновираној спортској хали. Договорен је 

нови вид приказивања извештаја тимова у виду табела. 

Списак ученика и контакт подаци родитеља сваки 

одељењски старешина мора да ажурира и остави исти у 

зборници. Биће формирана Књига обавештења, као и 

Књига важних датума/догађаја. Договорен је списак 

путника за Словенију у циљу међународне сарадње 

између школа. Представљени су предлози траса за 

екскурзију и излете. 

2.  29.10.2019 Анализа успеха у учењу и 

владању на крају првог 

калсификационог периода 

- Напредовање по ИОП-у 

- Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

- Разно - родитељски 

састанак 

У одељењу 7-1 укупно има 23 ученика, од тога је 20 са 

позитивним успехом,а 3 ученика са опоменама и то са 2 

опомене један ученик и два ученика са 1 опо. У 7-2 Од 23 

ученика, 20 ученика има позитиван успех. Наставне и 

ваннаставне активности реализоване по плану и 

програму.Родитељске састанке одржати 8 дана од дана 

одржавања већа.меном.  

3.  24.12.2019 Анализа успеха у учењу и 

владању на крају 1 

полугодишта 

Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

Организовање додатних и 

допунских активности 

Родитељски састанци 

Почетак 2 полугодишта 

Обележавање С.Саве 

Разно 

У одељењу има 23 ученика. 22 ученика са позиитивним и 

1 ученик са недовољним. 5 ученика је одлично, 13 је врло 

добро, 3 са добрим успехом и један са довољним 

успехом. Наставне и ваннаставних активности су 

реализоване по плану и програму. Доданти и допунски 

рад са ученицима у току школског распуста биће 

организован 9 и 10 јануара. Родитељски састанак ће бити 

27.12.2019 у 17 часова. 

4.  3.6.2020 Одељењско веће је 

одржано онлајн,због 

епидемије вируса COVID19 

С обзиром да се настава 

одржавала 

У одељењу 7-2 двоје ученика се пријавило за поправљање 

оцене из физике:Лара Зарија и Саво Ружић. 
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онлајн,омогућено је 

ученицима да поправр 

закључне оцене. 

1. Списак ученика који су 

исказали потребу за 

поправљањем оцена 

2. Списак ученика који ће 

полагати разредни испит 

У одељењу 7-1 ученици који су позвани од старне 

наставника да поправе оцене су: Чурчић Н., Петровић Д., 

Трифуновић Н.  

2. Сви ученици су оцењени и нема ученика за полагање 

разредног испита. 

5.  16.6.2020 1.Анализа успеха у учењу и 

владању ученика 7. разреда 

на крају другог 

полугодишта 

 

2. Напредовање ученика по 

ИОП-у 

 

3. Припремна настава за 

полагање поправних испита 

 

4. Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

(до ванредног стања) 

 

5. Реализација наставе на 

даљину 

 

6. Разно: родитељски 

састанци, подела 

сведочанстава... 

 У одељењу 7 разреда сви ученици имају позитиван успех. 
44 ученика имају примерно владањре, један ученик 
незадовољавајуће због великог броја неоправданих 
изостанака непримерног владања и један ученик има 
врло добро владање 
2. Један ученик похађа наставу по ИОП-2 и напредује у 
слкладу са својим могућностима. Два ученика су по ИОП-у 
1 
3. Поправних испита нема 
4.Све наставне и ваннаставне активности до ванредног 
стања су реализоване. 
5.Настава на даљину је успешно реализована 
6. Родитељски састанак и подела сведочанстава ће се 
одржати у недељи после Наставничког већа. до 26. јуна. 

6.  29.5.2020. Екскурзија 7. разреда Због пандемије Ковид 19, екскурзија 7 разреда је 

одложена као и све остале екскурзије. Потребно је 

прикупити сагласност родитеља од одржавању екскурзије 

у новом термину, као и сагласност да ли су родитељи за 

одржавање екскурзије. 
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Извештај о раду Актива 8. разреда 

 
Садржај рада Реализација Време реализације 

Снабдевеност ученика уџбеницима, приручницима 
и прибором 
Сарадња разредних старешина са учитељима 
Упознавање разредног већа са ученицима који 
имају тешкоће у праћењу наставе 

Направљен списак уџбеника 
које треба набавити и списак 
ученика којима је потребна 
подршка. Упознато и ОВ и НВ. 

2.септембар  

Усклађивање рада наставника и корелација 
предмета 

Оквиран договор наставника 
о сарадњи и могућој 
реализацији појединих 
часова. 

2. септембар 

Усвајање распореда писмених задатака Усвојен једногласно. 10. септембар 

Рад на професионалној оријентацији ученика Анализирана анкета педагога 
на тему професионалне 
оријентације ученика, о чему 
ће се разговарати и на 
часовима чос-а. 

16.децембар 

Превенција  насиља Током целог полугодишта рад 
на превенцији насиља у 
оквиру редовних часова и 
чос-а. 

2. септембар, у току 
полугодишта по потреби (крај 
сваког месеца-4) 

Припреме за организовање екскурзије Договор у вези са 
организовањем екскурзије. 
На родитељском дати 
информације. 

30.септембар  

Анализа реализације програмских задатака и успех 
и дисциплина ученика на крају првог тромесечја 
Мере за побољшање успеха 
Напредовање ученика који заостају у 
психофизичком развоју 
Обухваћеност ученика друштвеним и слободним 
активностима 

Анализиран успех ученика, 
дати предлози мера за 
побољшање успеха. 
Анализирано напредовање 
ученика по ИОП-у. Ученицима 
је омогућено да учествују у 
разним друштвеним и 
слободним активностима. 

29.октобар 

Анализа реализације програмских задатака и 
утврђивање 
успеха и дисциплине ученика на крају првог 
полугодишта 
- Превенција  насиља шта смо урадили? 

Анализиран успех ученика, 
дати предлози мера за 
побољшање успеха. 
Анализирано напредовање 
ученика по ИОП-у. Радило се 
на превенцији насиља према 
плану. 

24. децембар 

Мере за побољшање успеха Дати предлози мера за 
побољшање успеха ученика. 

26.децембар 

Матурско вече Договорено да се на 
родитељском покрене тема 
организације матурске 
вечери. 

26.децембар 

Садржај рада Реализација Време реализације 

Упознавање разредног већа са ученицима који 
имају тешкоће у праћењу наставе 

Због проглашења ванредног 
стања у држави прешло се на 
„наставу на даљину“.  
Родитељи и ученици су се 
изјаснили о својим 
могућностима учествовања у 
посредном начину учења. 
Веће је упознато са 
потешкоћама у реализацији 
посредне наставе.  

30.3.2020.  
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Усклађивање рада наставника и корелација 
предмета 

На нивоу свих актива 
формирани критеријуми за 
оцењивање. 

25.4.2020. 

Усклађивање рада наставника и корелација 
предмета 

На нивоу свих актива  
ревидирани и формирани 
критеријуми за оцењивање.  

15.5.2020. 

Рад на професионалној оријентацији ученика Договорено је да се 
ученицима скрене пажња на 
критеријуме за упис у средњу 
школу, специфичности школа 
и потребну документацију. 

20.5.2020. 

Превенција  насиља Током целог полугодишта рад 
на превенцији насиља у 
оквиру редовних часова и 
током наставе на даљину. 

9.3.2020. 

Први пробни завршни испит Договор око реализације, 
подела задужења. 
Формирање тестова за ИОП2. 

11.4.2020. 

Анализа резултата првог пробног испита Анализирани резултати, 
договор око даљег рада. 

4.5.2020. 

Други пробни завршни испит Договор око реализације, 
подела задужења. 
Формирање тестова за ИОП2. 

29.5.2020. 

Анализа другог пробног завршног испита Анализирани резултати, 
договор око даљег рада. 

13.6.2020. 

Пробни завршни испит Договор око реализације, 
подела задужења. 
Формирање тестова за ИОП2. 

14.6.2020. 

Анализа завршног испита Анализирани резултати 29.6.2020. 

Припреме за организовање екскурзије Договор о реализацији 
екскурзије. 

18.6.2020. 

Анализа реализације програмских задатака, успеха 
и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја 
Мере и задаци којима се може утицати на 
побољшање успеха ученика 

Анализом закључено да нису 
сви садржаји реализовани 
због проглашења ванредног 
стања у држави. Промењен 
начин рада. 

27.3.2020. 

Припреме за прославу Дана школе Предлози активности. 2.3.2020. 

Анализа реализације програмских задатака , 
утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају 
другог полугодишта 
Предлози за похвале и  казне, избор ученика 
генерације 8 р. 

Анализом је утврђено да је 
већином оно што је 
планирано и реализовано, али 
уз модификацију рада и 
критеријума, кроз наставу на 
даљину. 
Утврђен је успех у учењу и 
владању ученика на крају 
8.разреда. 
Дат је предлог Ученика 
генерације. 

8.6.2020. 

Анализа рада већа у протеклој школској години 
Планирање рада одељенског већа за наредну 
годину и избор руководиоца 
Ефекти Превенција  насиља  

ОВ 8. разреда је одлично 
сарађивало, што се показало и 
током посредне наставе. 
Превенција насиља је у 
великој мери била успешна 
што се види и кроз понашање 
ученика и кроз изречене 
мере. 
Наредне године ово веће ће 
радити у измењеном саставу. 

18.8.2020.  
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4.7 Извештај о раду Стручног већа за природне науке 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  10. 09. 

2019. 

1. Анализа плана рада већа 
природних наука за 
2019/2020.год. 
2, Распоред писмених и 
контролних задатака. 
3. Усаглашавање наставних 
садржаја.  

1. Анализиран и усвојен план рада већа за природне науке 

за 2019/2020. год.  

2. Направљен распоред писмених и контролних задатака. 

3. Извршена корелација наставних предмета код појединих 

наставних садржаја. 

2.  29. 10. 

2019 

1. Реализација 
васпитно образовних 
задатака и успех ученика на 
крају првог 
класификационог периода. 
2. Усаглашавање 
критеријума оцењивања на 
нивоу Актива. 

2. Анализа постигнућа 
ученика по ИОП-у.  

3. Потребан ниво 
знања ученика четвртог 
разреда.  

1. Реализовани сви васпитно-образовни задаци. 

Анализиран успех ученика на крају првог 

класификационог периода и закључено да 

поједини ученици нису још почели да уче и да би 

успех требало да буде бољи. 

2. Усаглашени критеријуми оцењивања са 

правилником о оцењивању и међупредметни 

критеријуми код природних наука. 

3. Има ученика по ИОП-у који раде, сходно 

могућностима, али и оних који слабо  напредују 

због одсуства труда и залагања. 

4. Предметни наставници су почели да обилазе 

наставу својих предмета у четвртом разреду у циљу 

утврђивања нивоа знања за пети разред. 

3.  24 . 12. 

2019. 

1. Реализација 
васпитно-образовних 
задатака и успех ученика на 
крају првог полугодишта. 
Анализа постигнућа ученика 
по ИОП-у.  
2. Анализа примене 
Правилника о оцењивању 
ученика. 
3. Припремна настава за 
ученике 8. разреда. 
4. Текућа проблематика. 

5. Фестивал науке у Београду. 

1. Успех ученика из природних наука је у границама 

очекиваног; пар ученика по ИОП-у 

    слабије напредују.  

2. Правилник о оцењивању се примењује у 

потпуности а и ђаци су упознати са основним 

ставкама. 

3. У оквиру редовне наставе се ученици припремају за 

завршни испит обраћањем посебне пажње на теме 

предвиђене завршним испитом. Распоред часова 

припремне наставе формираће се у наредном 

периоду. 

4. Дискусија о предстојећим такмичењима. 

5. Фестивал науке, 6. 12. 2019., протекао у најбољем 

реду.  

4.  19. 03. 

2020. 

1. Начини реализације 
васпитно-образовних задатака 
учењем на даљину. 

2. Разно (поузданост праћења 
напредовања ученика и 
оцењивања, такмичења  ...)  

1. Увођењем ванредног стања у Србији због пандемије 

Корона вирусом настава се од 17. О3. 2020. год. одвија на 

даљину ИК-технологијама. Користе се онлајн платформе за 

учење на даљину  поред основне „Моја школа“ (видео 

предавања на РТС-3), а додатна подршка су формиране 

виртуалне учионице и контакти ИКТ-ом између ученика и 
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предметних наставника. Контрола рада ученика остварује 

се путем задатака, упитника, квизова ... преко имејлова (или 

други изабрани начини).  

2. Израда разних облика домаћих задатака мораће бити 

временски ограничена због веће поузданости резултака у 

недовољно контролисаним условима. 

Такмичења су заустављена на општинском нивоу на коме су 

били одлични резултати (извештаји поднети директору 

школе).  

Састанак одржан преко Viber-а. 

5.  29. 04. 

2020. 

1. Избор уџбеника за 
наредну школску годину.  

2. Усаглашавање 
критеријума оцењивања у 
условима учења на даљињу. 

3. Анализа првог 
пробног завршног испита 
осмака. 
 

1. Предметни наставници природних наука су 
изабрали уџбенике за наредну школску годину за 
шести и седми разред. 

2.  Усаглашени критеријуми оцењивања уважавајући: 
- препоруке директора, педагога и координатора 
за наставу у вези са бројчаним оцењивањем и  
- правилник о измени правилника о оцењивању 
ученика у основном образовању и васпитању 
МПНТР. 

3.    Састанак одржан, континуираним четовањем, 
преко Вајбер групе „Веће природних наука“. 

6.  10. 06. 

2020. 

1.Разматрање успех 
уч.8.раз.на крају наставне год; 
анализа постигнућа ученика 
по ИОП-у. 

2.Припремна настава за 
полагање поправ.испита и 
завршног испита;  

 
3. Завршни испит .  

1.  Успех ученика осмог разреда из природних наука 

је очекиван, без обзира на ванредне околности у 

другом полугодишту. Ученици по ИОП-у су, такође, 

напредовали у складу са својим могућностима и 

постигли очекивани успех.   

2. Припремна настава се одвија преко виртуалних 

учионица као и непосредно у школи по посебном 

распореду (у групама). Поправних испита нема, а 

разреди испити су, за поједине наставне предмете, 

успешно реализовани по распореду. 

3. Завршни испит ће, по програму и упутству МПНТР, 

бити одржан 17 – 19.06. 2020. у посебно 

припремљеним учионицама. 

7.  16. 06. 

2020. 

1.Разматрање успех уч. 5 -
7.раз.на крају наставне год; 
анализа постигнућа ученика 
по ИОП-у. 

2.Припремна настава за 
полагање поправ.испита .  

 

1. Успех ученика из природних наука је очекиван, без 

обзира на ванредне околности у другом 

полугодишту. Ученици по ИОП-у су, такође, 

напредовали у складу са својим могућностима и 

постигли очекивани успех.   

2. Поправних испита нема.  
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4.8 Извештај о раду Стручног већа за језике 
             

Редни 
број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

 
 

1. 
 

    6.9.2019.  1. План рада Стручног већа. 
2. Усвајање глобалних и 
оперативних планова за 
претстојећу годину. 
3. Распоред писмених и 
контролних задатака. 
4.Организовање допунске и 
додатне наставе. 
5. Израда плана стручног 
усавршавања. 
6. Припрема за организацију 
Дечије недеље. 

1.Усвојен је годишњи план рад Стручног већа. 
2.На нивоу Стручног већа договорили смо се о предаји и усаглашавању 
глобалних и оперативних планова. Такође је разговарано о писменим и 
контролним задцима и распореду истих како се не би поклапали 
међусобно. 
3. Договорили смо се о појачаном раду са децом која имају потешкоће у 
раду. 
4. На нивоу Стручног већа изабрани су одређени акредитован семинари и 
ове школске године сматрамо да је неопходно повећати дигиталне 
компентенције као и увођење дигиталних алата и мултимедијалних 
наставних материјала на часове језика.  
5. Договорене су активности Стручног већа у току дечије недеље. 

 
 

2. 

18.10.2019. 1.Усвајање записника са 
претходног састанка Стручног 
већа. 
2.План потреба за наставним 
средствима. 
3. Координација наставе 
сродних предмета . 
4. Усаглашавање критеријума 
оцењивања. 
5.Разматрање наставних 
метода. 
6.Анализа успеха у  1. 
тромесечју. 
7.Планирање школског 
такмичења. 
8. Организација посете Сајму 
књига. 

1.Записник је усвојен једногласно. 
2.Изказана је потреба за индивидуалним лаптоповима, да сваки 
наставник има свој лаптоп на коме би могао да води евиденцију, уписује 
часове и чува материјале. 
3. Постигнут је договор о раду а заједничким пројектима где би се 
паралелано радило на више језика, као и о CILL методи у оквиру које сена 
страним језицима учи на часовима природних наука  али и на часовима 
историје или географије. 
4. Сваки наставник језика је замољен да направи критеријум оцењивања 
како бисмо могли да се усагласимо. 
5.Разматране су нове методе рада, изокренута учионица и колико смо 
спремни да то уведемо у наше учионице. 
6. Детаљно је анализиран успех ученика  
7. Сваки наставник ће припремити материјале за школско такмичење и 
водиће припремну наставу за такмичаре. 
8.Биће организована посета Сајму књига, ове године ћемо учествовати и 
на позорници Сајма књига са представом наше Драмске секције” Плава 
звезда”. 

 
 

3. 

10.11.2019. 1.Усвајање записника са 
претходног састанка Стручног 
већа. 
2.Проблеми на које 
наилазимо у настави страних 
језика. 
3..Анализа наставе. 
4.Припрема представе за 
крај полугодишта. 

1.Записник је усвојен једногласно. 
2.На часовима страних језика је потребно увести нове дигиталне 
уџбенике, то сматрамо потешкоћом. Потребно је оформити кабинет у 
оквиру ког би имали пројектор и све што је потребно да се настава одвија 
без претходне посебне техничке припреме. У тренутку састанка, кабинет 
се полако опрема потребном опремом. 
3.Настава (редовна, допунска и додатна) се уредно води. 
4.Драмска секција школе ће припремити новогодишњу представу. На 
представи ће радити ученици 5. разреда и 3.разреда.( “Новогодишњи ТВ 
шоу”) 
 

 
4. 

24.12.2019. 1.Усвајање записника са 
претходног састанка Стручног 
већа. 
2.Анализа успеха ученика на 
крају 1. полугодишта 

1.Записник је усвојен једногласно. 
2. На крају 1.полугодишта ученици били врло успешни. Ниједан ученик 
нема слаб успех из матерњег језика као ни из страних језика. 
Направљена листа ученика који слабије напредују и потребна им је 
додатна подршка. Разматрано је на који начин можемо да им 
помогнемо. 

 
 

5. 

15. 1.2020. 1.Усвајање записника са 
претходног састанка Стручног 
већа. 
2.Припреме за прославу 
Светог Саве 
3. Договор око представе 
поводом Дана школе 

1.Записник је усвојен једногласно. 
2.Прослава школске славе одржаће се у хали школе, али и кроз свечану 
академију у Центру за културу, Ковин. Приредба у хали школе је у 
организацији учитељица нижих разреда и наставнице музичког , док 
представу “ Стефаново дрво” за ову прилику припрема учитељица Јелена 
Јовановић и ђаци IV/1. 
3. Ове године је Дан школе планиран за сам почетак априла, драмска 
секција већ увелико ради на припреми представе”Избирачица”, која ће 
се премијерно приказати за Дан школе али са којом ћемо учествовати и 
на смотрама драмског стваралаштва. Представа је адаптирана и 
осавремењена како би представила односе и проблеме са којима се 
сусрећу млађе генерације овог времена. 
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6. 

7.2.2020. 1.Усвајање записника са 
претходног састанка Стручног 
већа. 
2.Планирање рад са 
ученицима на додатној 
настави. 
3.Организовање школских 
такмичења. 
4.Избор уџбеника за наредну 
школску годину. 
5.Обележавање 
Прешерновог дана. 
6.Сарадња са Градском 
библиотеком. 

1.Записник је усвојен једногласно. 
2.Разговор о најбољим начинима за рад са талентованом децом. 
3.Подељена и договорена задужења на школском такмичењу. 
4. Договор око избора уџбеника за наредну школску годину. Размењена 
су искуства о појединим уџбеницима и радним листовима, али је свакако 
препорука да се не мењају уџбеници због евентуалног наслеђивања међу 
ученицима слабијег имовинског статуса. 
5. Колегиница Маша Вулетић је организатор Прешерновог дана и она 
заједно са ученицима и уз помоћ колега који предају музичку и ликовну 
културу, припрема пригодну Академију. 
6.Договорили смо се о посети Градској библиотеци као и о угледном 
часу” Нобеловци” који ће се одржати у библиотеци. 

 
7. 

6.3.2020. 1.Усвајање записника са 
претходног састанка Стручног 
већа. 
2. Организација и учешће 
ученика на Општинском 
такмичењу из Српског језика. 
3.Анализа успеха на 
такмичењу. 
4.Припрема ученика за 
Окружно такмичење из 
Српског језика. 
5. Анализа успеха ученика на 
2.тромесечју. 

1.Записник је усвојен једногласно. 
2.Детаљна анализа свих активности -успех ученика на такмичењу и 
пролаз даље. Наши ученици су учествовали на Књижевној олимпијади у 
Плочици и остварили су изузетан успех ( Ученица М.Станковић из  VIII и  
две ученице VII/2 разреда оствариле су пролаз даљеТакође, пласирани 
ученици на такмичењу из енглеског језика постигли су изузетан успех: 
Андреј Ћулибрк је био 2. место, а Марија Миленковић 1. место и 
пласирала се за Окружно такмичење.) 
3. Такође смо анализирали рад ученика у 2. тромесечју који је детаљно 
исказан кроз табелу успеха Наставничког већа. 

 
 

8. 

април 
2020. 

онлајн рад 

1. Договор око начина рада. 
2. Усаглашавање критеријума 
оцењивања. 
3. Договор око заједничких 
пројеката. 
 

1.Сва такмичења и смотре су одложене или отказане услед вандредног 
стања у држави.. 
2.Наставници језика су одлучили да наставу одржавају користећи Google 
учионицу као и Вибер апликацију за додатну комуникацију са ученицима. 
Ученици редовно прате наставу на платформи “ Моја школа” и паралелно 
са тим им се шаљу додатни задаци и материјали. Ученици су укључени у 
разне пројекте кроз које су повезани сви предмети нашег већа. ( 
Пројекат” Keep calm and wash your hands”, Ускршњи пројекат..) 
3. Сви смо детаљно објаснили критеријуме формативног и сумативног 
оцењивања на часовима језика, критеријуми су објављени и објашњени 
на сајту  наше школе. 
 

 
 

9. 

мај2020. онлајн рад 

1. Договор око начина рада 
2. Усаглашавање критеријума 
оцењивања 
3. Договор око заједничких 
пројеката 
 

1. Актив наставника Сручног већа за језике је у сталном контакту око 
остваривања онлајн наставе. Стално се усаглашавамо и трудимо да се 
деца умерено оптерећују задацима.  
2. Постоји стална коорелација међу предметима Стручног већа језика у 
виду заједничких пројеката. 
3.Пружа се помоћ колегама који се слабије сналазе у дигиталном свету. 

 
 

10. 

јун 2020. онлајн рад 

1. Анализа онлајн рада и 
препоруке. 
2. Анализа успеха ученика на 
крају школске године 
3. Организација припремне 
наставе српског језика и 
пробни и завршни испити 
ученика 8.разреда 
 

1.Анализирали смо рад на даљину и сагласни смо у мишљењу да је жива 
реч наставника у великој предности и у смислу преношења знања и у 
смислу оцењивања ученика. 
Препорука је да се почетком следеће школске године одређене наставне 
јединице добро понове или поново ураде, нарочито због ученика који 
слабије напредују. 
2. Припремна настава је организована у школи са малим групама. 
Почетком јуна десиће се пробни испит.  
17/18/19. јуна је завршни испит ученика 8. разреда када ћемо детаљно 
анализирати успех ученика и донети даље прпоруке за рад. 
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4.9 Извештај о раду Стручног већа за друштвене науке  
 
 
У првом полугодишту наставници Актива реализовали многобројне активности, од одласка у београдска позоришта, на 
сајам књига, учешћа у реализацији активности у Дечјој недељи до организације и припреме за обележавање Светог Саве, 
те реализације позоришних представа драмске секције наше школе. 
Корелација наставних плановаи садржаја одржавала се према потребама одрђених садржаја наставних тема или области. 
Такође, сарадња са другим активностима је била константна, сарадња са библиотекаром и педагогом школе те 
директором такође. 
Посебна пажња је усмерена на ИОП-е и на одељења петог разреда због многобројности и специфичности ученика као и 
текућих проблема на које смо наилазили. Узели смо учешћа и на литерарним конкурсима. 
Након првог квартала и полугодишта анализиран је успех ученика и планиран је начин даљег рада (инсистира се на 
примени – функционалности наученог и што већем осамостаљивању ученика на самозакључивању). Извршена је аудиција 
за чланове драмске секције и благовремено се радило на школској представи  
У јануару је одржано школско такмичење , а најбоље пласирани ученици учествовали су на општинском такмичењу, на 
ком је постигнут солидан успех. 
Ученици који раде по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 постигли су задовољавајући напредак. 
У другом полугодишту реализована је прослава школске славе Светог Саве (учешће су узели наставници, учитељи, хор и 
оркестар, ликовна култура, информатика). Због пандемије коронавируса није одржано општинско такмичење из српског 
језикаи језичке културе, чији је домаћин наша школа. Из истог разлога није реализован одлазак у Словенију ради 
дружења са ученицима и наставницима из словеначке школе „Велика долина“.  
Настављена је сарадња са Удружењем Словенаца из Панчева, обележен је Прешернов дан, а до ступања на снагу 
ванредног стања настављен је курс словеначког језика који  се организује у нашој школи. 

 
Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  3.09.2019. 1.Активности у току 
септембра. 
2.Очигледна настава. 
3.Разно 

● У току ова школске године ученицима четвртог 

разреда ће у оквиру слободних активности бити 

понуђени: Шах,хор,фолклор,драмска активност . 

● Поред тога биће организована додатна настава из 

математике 1 час недељно. 

● Ученици ће учествовати у уређењу учионица и 

простору испред учионаца,као и школском дворичту. 

● На часу ЧОС-а прочитати кућни ред и правила 

понашања у школи. 

● У оквиру очигледне наставе планирана шетња до 

Дунавца. 

2.  25.09.2019. 1.У свајање записника са 

претходне седнице 

2.Израда плана за 

октобар. 

3.Активности у току Дечје 

недеље. 

4.Разно. 

● Усвојен записник са претходне седнице. 

● План рада за месец октобар урађен. 

● У току Дечје недеље ће бити организоване спортске 

игре,такмичење у старим дечјим играма,посета 

Скупштини општине,Учествовање у трци 

                За срећније детињство,посета позоришту. 

. 

3.  29.10 2019. 1.Усвајање записника са 

претхоне седнице. 

2.План рада за 

новембар. 

● Усвојен записник са претходне седнице. 

● План рада за месец новембар урађен. 

● Безбедност деце на путу од куће до школе,мере 

заштите,начин реаговања у случају неког проблема и 

било каквог вида насиља.Укључити родитеље. 

● Родитељски састанак:Припремити појединачне 

извештаје о напредовању ученика у току предходног 
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3.Безбедност деце на 

путу од куће до школе. 

4.Родитељски сатанак. 

 

 

 

 

периода,безбедност ученика,кућни ред 

школе,безбедност од дигиталног насиља,план 

екскурзије. 

 

 

 

4.  22.11.2019.. 1.Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2.План рада за 

децембар. 

3.Даљи рад са 

ученицима по ИОП-у. 

4.Активности до краја 

полугодишта. 

5.Општинско такмичење 

из математике. 

6.Разно. 

 

● Записник са претходне седнице је усвојен 

● Израђен план рада за децембар. 

● Ученици по ИОП-у напредују према утврђеном плану 

и својим способностима.Укључити у рад логопеда и 

олигофренолога. 

● До краја полугодишта ажурирати оцене,организовати 

одлазак у позориште. 

● Општинско такмичење из математике је 7.12.у ОШ 

“Јован Јовановић Змај”. 

● Започети припреме за прославу Светог Саве. 

 

 

5.  10.12.2019. 1.Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2.Активности до краја 

полугодишта. 

3.Договор око прославе 

Светог Саве. 

 

 

● Усвојен записник са предходне седнице. 

● Ажурирати документацију,закључити оцене. 

● Семинар за наставнике 13.и 14. децембар. 

● Новогодишња представа-припремају је ученици наше 

школе. 

● Музичка представа за крај полугодишта. 

● У прослави Светог Саве учествују ученици 

4.разреда.Академију припрема вероучитељ отац 

Душан Васић. 

● Ученици 4-2 одељења припремају преставу под 

називом”Стефаново дрво”. 

 

6.  24.12.2019. 1.Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2.Анализа успеха у 

учењу и владању. 

3.Договор о допунској и 

додатној настави за 

време распуста. 

● Усвојен записник са претходне седнице. 

● Сви ученици четвртог разреда имају позитиван успех 

и примерно владање.Напредују према својим 

способностима. 

● Допунска и додатна настава ће се организовати 24. и 

26.12. 2019. 
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7.  17.01.2020. 1.Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2.Договор око прославе 

Светог Саве. 

3.Разно. 

● Усвојен записник са претходне седнице. Свечана 

Академија поводом школске славе “Свети Сава” ће се 

одржати 27.01. у хали наше школе. Академији ће 

присуствовати сви ученици и радници школе. 

            

        

 

 

8.  24.02.2020.г 1Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2.Договор о надокнади 

часова. 

3.разно. 

 

● Запсник са претходне седнице усвојен. 

● Након прекида наставе по одлуци Министарства 

просвете због епидемије грипа договорен је план 

надокнаде часова. 

● Разговарано је о активностима за Дан школе. 

 

9.  18.03.2020. 1.Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2.Начин реализације 

васпитно образовног 

рада учењем на даљину. 

3.Праћење напредовања 

ученика. 

● Усвојен записник са претходне саднице. 

● Због проглашења пандемије новог вируса,настава ће 

се одвијати на даљину.Васпитно образовни рад ће се 

реализовати праћењем наставе преко РТС-а и кроз 

додатне задатке,вежбања,квизови,пројекти. 

● Контрола рада ученика остварује се 

свакодневно,путем 

задатака,вежбања,imeilom,повратним 

информацијама.  

10.  08.04.2020. 1.Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2.Избор уџбеника за 

наредну школску годину. 

● Записник са претходне седнице усвојен. 

● Наставници су одабрали уџбенике за наредну школску 

годину.Списак потребних уџбеника је достављен 

родитељима. 

11.  01.06.2020. 1.Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2.Договор о 

активностима до краја 

школске године. 

3.Екскурзија ученика 

четвртог разреда. 

● Настава се за ову школску годину завршава 10 

јуна.Ажурирати оцене и администрацију.Организовати 

поправљање оцена уколико ученици нису задовољни 

предлогом закључних оцена. 

● По одобрењу Министарства просвете ученици четвртог 

разреда иду на екскурзију у јуну.Извршити анкету. 

12.  22.06.2020. 1.Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2.Анализа успеха на крају 

наставне године. 

● Записник са претходне седнице усвојен. 

● На крају наставне године свиученици четвртог разреда 

имају позитиван успех и примерно владање. 

● Ученици који раде по ИОП-у напредовали су према 

својим способностима и прилагођеном плану. 
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3.Анализа екскурзије. 

4.Родитељски састанак. 

● Екскурзија се одржала 16.јуна,према раније утврђеном 

плану:Аранђеловац,Опленац,Топола,Рисовачка 

пећина,Маричевића јаруга. Све се одвијало према 

плану,није било проблема. 

● Родитељсски састанак и подела књижица ће бити 

24.06. 

 
 
 
 

4.10 Извештај о раду Стручног већа за за уметност и вештине 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  Септембар 

27.9.2019.године 

1Доношење плана 
културних и јавних 
манифестација. 
2.Утврђивање потреба на 
нивоу већа о наставним 
средствима. 
3.Јесењи крос. 

1. Договор, анализа реализације прошлогодишњег 

плана. 

2.Договор, анализа постојећих наставних средстава и 

потреба нових. 

3.Договор, подела задужења. 

2.  Децембар 

6.12.2019.године 

1.Реализација образовно – 

васпитних задатака на 

крају 1. полугодишта 

1. Музичка култура - одржан музички квиз у оквиру 

Дечије недеље, одржан час музике праисторије кроз 

игру, организовала, у школи, културно уметнички 

програм ученика поводом Дана примирја у 1. Светском 

рату, одржала часове у четвртим разредима; 

2.Ликовна уметност – освојена награда на ликовном 

конкурсу „Твоја сигурност је у твојим рукама“; 

3.Физичко васпитање – одржан је јесењи крос, на 

Општинском првенству у кошарци девојчице освојиле 1. 

место, Спортски сусрети организовани у школи поводом 

Дечије недеље, учествовање ученика школе на Трци за 

срећније детињство, учествовање ученика школе на 3. 

Општинској олимпијади, учествовање ученика школе на 

Општинском такмичењу у фудбалу. 

3.  Март 

13.3.2020. 

године 

Реализација плана 

културних и јавних 

манифестација у току 2. 

полугодишта, до увођења 

ванредног стања  

У току јануара месеца одржана је свечаност у хали школе, 

поводом прославе Светог Саве, школске славе, 

учествовао је школски хор, ученици верске наставе и 

рецитал. 

Такође у овом месецу је одржано и општинско 

такмичење у одбојци. 

Као и сваке године, у фебруару је одржана 

манифестација „Прешернов дан“ у Центру за културу, 

Ковин,  на којој су учествовали и чланови хора. 
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4.11 Извештај о раду Стручног актива за развој Школског програма 
 
 

 
 

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНОСТИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 
НАСТАВА 

 
 У школској 2019/2020. години у потпуности су реализовани часови редовне наставе, упркос 
бројним непланираниим околностима које су утицале на промене начина реализације наставе. 
Наиме, настава је претрпела више промена у реализацији – најпре због двонедељне обуставе 
наставе у школама због превентивног спречавања ширења епидемије сезонског грипа у фебруару, 
а на основу Одлуке Секретаријата за просвету АПВ и надлежног републичког министарства. Ови 
часови убрзо су ушли у процес надокнаде у складу са препорукама школских управа и надлежних 
институција, а према утврђеном распореду часова који је усвојила школа, који је одобрен од 
надлежних институција и који је према планираној динамици требало да буде реализован до краја 
маја. Овакав вид наставе трајао је све до 15. марта 2020. године, када је настава други пут 
обустављена због проглашења ванредног стања услед наглог ширења вируса КОВИД 19 
пандемијских размера. Тада је настава организована у виду наставе на даљину, па су часови до 
краја школске године реализовани на овај начин. Тако су сви наставни предмети и садржаји које 
исти подразумевају реализовани у потпуности, што је приказано у табели 1.  
 Сврха, циљеви и задаци програма остварени су кроз фонд часова и програм за сваки предмет, 
што је евидентирано и у електронским дневницима. 
 

Приказане табеле показују број реализованих часова пре обуставе наставе (табела 1) 
у школама и број реализованих часова након проглашења ванредног стања (табела2) – са 
именима предмета, именима реализатора наставе према подели предмета на наставнике за 
текућу школску годину. 
 

 
Број реализованих часова по предметима  
до обуставе наставе (од 1.9. до 15.3.2020.) 

школска 2019/2020. година 
  

Име и презиме Предмет 5. 
разред 

6. 
разред 

7. 
разред 

8. 
разред 

Александар 
Милошевић 

Техника и технологија/ 
Техничко и информатичко образовање 

44 44 44 48 

Александар 
Милошевић 

Информатика и рачунарство 
 

24 24 
 

Александар Шушулић 
     

Александра 
Милошевић 

     

Ана Албу Савић Грађанско васпитање / 22 24 24 

Ана Албу Савић Румунски језик 
Румунски језик нижи разреди: 
први разред - број часова 47 
други разред - број часова 47 
трећи разред - број часова 47 

46 46 44 44 
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четврти разред - број часова 46 

Ана Ритопечки Хемија / / 46 46/47 

Братислав Новокмет 
 

93/94 91 90/91 / 

Данијела Станковић 
Ћулибрк 

Српски језик и књижевност / 89 / / 

Данијела Стојковић Музичка култура / / 7/2 - 24 24 

Душан Васић 
     

Хермина Ђукић 1.  предмет/Српски језик/број часова 117 
2. предмет/Математика/број часова 117 
3. предмет/Свет око нас/број часова 46 
4. предмет/Музичка култура/број часова 22 
5. предмет/Ликовна култура/број часова 44 
6. предмет/Физичко и здравствено 
васпитање/број часова 69 
7. предмет/Пројектна настава/број часова 21 
8. предмет/Грађанско васпитање/број часова 
23 
9. предмет/Верска настава/број часова 23 
10. предмет/ЧОС/број часова 22 
11.предмет/Слободне активности/број часова 
24 
12. предмет/Енглески језик/број часова 48 
13. предмет/Допунска настава-Српски ј./број 
часова 12 
14. предмет/Допунска настава-
Математика/број часова 12 

    

Јасмина Доловачки 
  

92/92 
 

94/91/90 

Јелена Дивнић Историја 22/23 46/47 46 47/48 

Јелена Дивнић Свакодневни живот у прошлости 24 20 24 - 

Марија Михајлов 
Ђорђевић/Јелена / 
Јелена Антонијевић 

Српски језик / / 89/90 91/86/91 

Јелена Јовановић 1.  предмет/број часова српски језик/број 
часова 117 
2. предмет/број часова математика/број часова 
117 
3. предмет/број часова природа и друштво/број 
часова46 
4. предмет/број часова физичко 
васпитање/број часова 69 
5. предмет/број часова ликовна култура/број 
часова 44 
6. предмет/број часова музичка култура/број 
часова 24 
7. предмет/број часова ЧОС/број часова 22 
8. предмет/број часова грађанско 
васпитање/број часова22 
9. предмет/број часова допунска 
настава,српски језик 12 
10. предмет/број часова допунска настава 
математика/ број часова 12 
11.предмет додатна настава/број часова 24 
12.предмет енглески језик/број часова 47  

    

Јевросима Ромић 1.  предмет/Српски језик /број часова 118 
2. предмет/Математика/број часова 117 
3. предмет/Природа и друштво/ број часова 46 
4. предмет/Ликовна култура/ број часова 44 
5. предмет/Музичка култура/ број часова 
6. предмет/Физичко васпитање/ број часова 69 
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7. предмет/Грађансковаспитање/Верска 
настава/број часова22 
8. предмет/Допунска настава математика/број 
часова11 
9. предмет/Допунска српски/ број часова 11 
10. предмет/Додатна математика/ број часова 
25 
11.предмет/ Чувари природе/број часова 22 
12.предмет/Слободне активности/ број часова 
24 
13. предмет/ ЧОС/ број часова 22 
14. предмет/Енглески језик/број часова 47  

Јовица Атанацков Ликовна култура 
    

Јовица Атанацков Цртање, сликање, вајање 
    

Јожеф Секељ Физика 
 

47 47 46 

Јожеф Секељ Техника и технологија/Техничко и 
информатичко образовање 

   
44 

Корнелија Антић 
     

Милош Лалић  Информатика и рачунарство 24 24 
 

24 

Маја Милошевић Физичко и здравствено васпитање 47 46 - 46 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

биологија 
ЧОС 

43/44 46/46/45 47/46 45/45/44 
24 

Марија Поповић 1.  предмет/Српски језик/ број часова 118 
2. предмет/Математика/ број часова 117 
3. предмет/Свет око нас/број часова 46 
4. предмет/Ликовна култура/ број часова 22 
5. предмет/Музичка култура/број часова 22 
6. предмет/Енглески језик/број часова 44 
7. предмет/Физичко и здравствено 
васпитање/број часова71 
8. предмет/Пројектна настава/број часова 23 
9. предмет/Грађанско васпитање/Верска 
настава/број часова22 
10. предмет/Допунски математика/број часова 
11 
11. предмет /Допунски српски језик/ број 
часова 11 
12. предмет /Слободне активности/ број часова 
22 
13. предмет /ЧОС/ број часова 25  

    

Марија Станојоска 
     

Маријана Илић Енглески језик 46 45/44/47 47 48/46/47 

Маша Вулетић Српски језик и књижевност                    5/1 115 
   

 
  Српски језик и књижевност                  5/2 117 

   

 
Српски језик и књижевност                    6/1 

 
94 

  

 
Српски језик и књижевност                    6/3 

 
93 

  

Наташа Николић 1.  предмет/Српски језик  117 часова  
2. предмет/ Математика  117 часова   
3. предмет/Природа и друштво  46 часова  
4. предмет/ Музичка култура 24 часа 
5. предмет/ Ликовна култура 48 часова 
6. предмет/ ФИзичко васпитање 68 часова 
7. предмет/ Чувари природе 24 часа 
8. предмет/  Грађанско васпитање 22 часа 
9. предмет/ ЧОС 22 часа 
10. предмет/ Слободне активности 24 часа 
11. предмет/ Српски језик допунска настава 11 
часова 
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12. предмет/ Математика - допунска настава 11 
часова 
13 предмет/ Математика - додатна настава 15 
часова 
14.предмет/ Енглески језик 45 часова  

Оља Новокмет Енглески језик  
I-1     46 
I-2     44 
II-1    48 
II-2    46 
III-1   48 
III-2   48 
III-3   45 
IV-1   47 
IV-2   47 

    

Оља Новокмет Грађанско васпитање 24/24 / / / 

Роберт Мучи  Географија 
    

Снежана Качина Музичка култура 46 22 24-7/1 / 

Снежана Качина Хор и оркестар 22 22 22 22 

Снежана Корак 1.  предмет/Српски језик/број часова 118 
2. предмет/Математика/број часова 117 
3. предмет/Свет око нас/број часова 44 
4. предмет/Енглески језик/број часова 46 
5. предмет/Физичко васпитање/број часова 69 
6. предмет/Ликовна култура/број часова 48 
7. предмет/Музичка култура/број часова 22 
8. предмет/Пројектна настава/број часова 22 
9. предмет/Слободне активности/број часова 
24 
10. предмет/Грађанско васпитање/број часова 
22 
11.предмет/ЧОС/број часова 22 
12.предмет/Допунска настава-Српски језик/ 
број часова 12 
13.предмет/Допунска настава - 
Математика/број часова 12 

    

Венера Арсенов 
Бојовић 

Eнглески језик  - - 48 - 

Валентина Жеберан 1.Српски језик/117 часова  
2.Математика/117 часова 
3.Природа и друштво/46 часова 
4.Музичка култура/24 часа 
5.Ликовна култура 44 часа 
6.Физичко васпитање/68 часова  
7.Чувари природе/24 часа 
8.Грађанско васпитање/22 часа 
9.ЧОС/22 часа 
10.Слободне активности/24 часа 
11.Српски језик-допунска настава/11 часова 
12.Математика-допунска настава/11 часова 
13.Математика-додатна настава/15 часова  

    

Вања Рајић 1.Српски језик/117 часова  
2.Математика/117 часова 
3.Природа и друштво/46 часова 
4.Музичка култура/24 часа 
5.Ликовна култура 44 часа 
6.Физичко васпитање/68 часова  
7.Чувари природе/24 часа 
8.Грађанско васпитање/22 часа 
9.ЧОС/22 часа 
10.Слободне активности/24 часа 
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11.Српски језик-допунска настава/11 часова 
12.Математика-допунска настава/11 часова 
13.Математика-додатна настава/14 часова  

Весна Анђелков 1.  предмет/број часова Српски језик-118 
2. предмет/број часова  Математика-118 
3. предмет/број часов    СОН   -46 
4. предмет/број часова  Музичка култура-22 
5. предмет/број часова  Ликовна култура -22 
6. предмет/број часоваФизичко васпитање-71 
7. предмет/број часоваПројектна настава-24 
8. предмет/број часова Грађанско васпитање-22 
9. предмет/број часова Чос -22 
10. предмет/број часова Допунска нас.-22 
11.предмет/ број часова Словодне акт.-24 

    

 
 
 

 
Број реализованих часова по предметима  

током ванредног стања/настава на даљину (од 16.3. до 16.6.2020.) 
школска 2019/2020. година 

  
Име и презиме Предмет 5. 

разред 
6. 

разред 
7. 

разред 
8. 

разред 

Александар Милошевић Техника и технологија/ 
Техничко и информатичко образовање 

28 28 28 24 

Александар Милошевић Информатика и рачунарство / 12 12 / 

Александар Шушулић 
     

Александра Милошевић 
     

Ана Албу Савић Грађанско васпитање / 14 12 10 

Ана Албу Савић Румунски језик 
Румунски језик нижи разреди: 
први разред - број часова 25 
други разред - број часова 25 
трећи разред - број часова 25 
четврти разред - број часова 26 

26 26 28 24 

Ана Ритопечки 
 

/ / 26 21/22 

Братислав Новокмет 
 

51/50 53 54/53 / 

Данијела Станковић 
Ћулибрк 

Српски језик и књижевност / 55 / / 

Данијела Стојковић Музичка култура / / 7/2 - 12 10 

Душан Васић 
     

Хермина Ђукић 1.  предмет/Српски језик/број часова 63 
2. предмет/Математика/број часова 63 
3. предмет/Свет око нас/број часова 26 
4. предмет/Ликовна култура/број часова 28 
5. предмет/Музичка култура/број часова 14 
6. предмет/Физичко и здравствено 
васпитање/број часова 39 
7. предмет/Енглески језик/број часова 24 
8. предмет/Пројектна настава/број часова 15 
9. предмет/Грађанско васпитање/број часова 
13 
10. предмет/Верска настава/број часова 13 
11. предмет/ЧОС/број часова 14 
12. предмет/Слободне активности/број 
часова 12 
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13. предмет/Допунска настава-Српски ј./број 
часова 6 
14. предмет/Допунска настава-
Математика/број часова 6  

Јасмина Доловачки 
  

52/52 
 

42/45/46 

Јелена Дивнић Историја 13/14 25/26 26 22 

Јелена Дивнић Свакодневни живот у прошлости 12 14 12 / 

Марија Михајлов 
Ђорђевић/Јелена / 
Јелена Антонијевић 

Српски језик / / 46/44 43/48/45 

Јелена Јовановић 1.  предмет/број часова српски језик/број 
часова 63 
2. предмет/број часова математика/број 
часова 63 
3. предмет/број часова природа и 
друштво/број часова26 
4. предмет/број часова физичко 
васпитање/број часова 39 
5. предмет/број часова ликовна култура/број 
часова 28 
6. предмет/број часова музичка култура 12 
7. предмет/број часова ЧОС/број часова 14 
8. предмет/број часова грађанско 
васпитање/број часова 14 
9. предмет/број часова допунска настава 
српски језик/број часова 6 
10. предмет/број часова допунска настава 
математика/број часова 6 
11.предмет додатна настава /број часова 12 
12.предмет енглески језик/број часова25  

    

Јевросима Ромић 1.  предмет/Српски језик/број часова 63 
2. предмет/Математика/број часова 62 
3. предмет/Природа и друштво/број часова 
26 
4. предмет/Физичко васпитање/број часова 
39 
5. предмет/Ликовна култура/ број часова 28 
6. предмет/Музичка култура/број часова 12 
7. предмет/ЧОС/број часова14 
8. предмет/Грађанско/Верска/број часова 14 
9. предмет/Допунска српски језик/број 
часова 7 
10. предмет/Допунска математика/број 
часова 7 
11.предмет /Додатна математика/број часова 
11 
12.предмет /Енглески језик/број часова 25  

    

Јовица Атанацков Ликовна култура 
    

Јовица Атанацков Цртање, сликање, вајање 
    

Јожеф Секељ Физика 
 

21 21 22 

Јожеф Секељ Техника и технологија/Техничко и 
информатичко образовање 

   
24 

Корнелија Антић 
     

Милош Лалић  Информатика и рачунарство 12 12 
 

10 

Маја Милошевић Физичко и здравствено васпитање 24 25 
 

22 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

биологија 
ЧОС 

29/28 26/26/27 25/26 23/23/24 
10 

Марија Поповић 1.  предмет/Српски језик/ број часова 62 
2. предмет/Математика/ број часова 63 
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3. предмет/Свет око нас/ број часова 26 
4. предмет/Ликовна култура/број часова 14 
5. предмет/Музичка култура/број часова 14 
6. предмет/Физичко и здравствено 
васпитање/број часова37 
7. предмет/Грађанско/Верска/број часова 14 
8. предмет/Пројектна настава/број часова 13 
9. предмет/Допунска математика/број часова 
7 
10. предмет/Допунска српски језик/број 
часова 7 
11. предмет / ЧОС/ број часова 11 
12. предмет/Слободне активности/број 
часова 14 
13. предмет /Енглески језик/број часова 28  

Марија Станојоска 
     

Маријана Илић Енглески језик 26 27/28/25 28 20/22/21 

Маша Вулетић Српски језик и књижевност            5/1 65 
   

 
Српски језик и књижевност            5/2 63 

   

 
Српски језик и књижевност            6/1 

 
50 

  

 
Српски језик и књижевност            6/3 

 
51 

  

Наташа Николић 1. Српски језик/  63 часа 
2. Математика/број часова 63 
3. Природа и друштво/број 26 часова 
4. Музичка култура/ 12 часова 
5. Ликовна култура/46 часова 
6. Физичко васпитање/ 40 часова 
7. Чувари природе/ 12  часова 
8. Грађанско васпитање/ 14 часова 
9. ЧОС/ 14 часова 
10. Слободне активности/ 12  часова 
11.Српски језик - допунска настава 7 часова 
12. Математика - допунска настава 7 
13. Математика - Додатна настава 0 
14. Енглески језик 27 часа   

    

Оља Новокмет Енглески језик 
I-1     26 
I-2     28 
II-1    24 
II-2    26 
III-1   24 
III-2   24 
III-3   27 
IV-1   25 
IV-2   25  

    

Оља Новокмет Грађанско васпитање 12/12 
   

Роберт Мучи  
     

Снежана Качина Музичка култура 72 36 35-7/1 / 

Снежана Качина Хор и оркестар 36 36 36 36 

Снежана Корак 1.  предмет/Српски језик/број часова 62 
2. предмет/Математика/број часова 63 
3. предмет/Свет око нас/број часова 28 
4. предмет/Енглески језик/број часова 28 
5. предмет/Физичко васпитање/број часова 
39 
6. предмет/Ликовна култура/број часова 24 
7. предмет/Музичка култура/број часова 14 
8. предмет/Пројектна настава/број часова 14 
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9. предмет/Слободне активности/број часова 
12 
10. предмет/Грађанско васпитање/број 
часова 14 
11.предмет/ЧОС/број часова 14 
12.предмет/Допунска настава-Српски језик/ 
број часова 6 
13.предмет/Допунска настава - 
Математика/број часова 6  

Венера Арсенов Бојовић Енглески језик - - 24 - 

Валентина Жеберан 1.Српски језик/63 часа 
2.Математика/63 часа 
3.Природа и друштво/26 часова 
4.Музичка култура/12 часова 
5.Ликовна култура/28 часова 
6.Физичко васпитање/40 часова 
7.Чувари природе/12 часова 
8.Грађанско васпитање/14 часова 
9.ЧОС/14 часова 
10.Слободне активности/12 часова 
11.Српски језик-допунска настава/7 часова 
12.Математика-допунска настава/7 часова 
13.Математика/додатна настава/0 часова  

    

Вања Рајић 1.Српски језик/63 часа 
2.Математика/63 часа 
3.Природа и друштво/26 часова 
4.Музичка култура/12 часова 
5.Ликовна култура/28 часова 
6.Физичко васпитање/40 часова 
7.Чувари природе/12 часова 
8.Грађанско васпитање/14 часова 
9.ЧОС/14 часова 
10.Слободне активности/12 часова 
11.Српски језик-допунска настава/7 часова 
12.Математика-допунска настава/7 часова 
13.Математика/додатна настава/0 часова  

    

Весна Анђелков 1.  предмет/број часова Српски језик-62 
2. предмет/број часоваМатематика- 62 
3. предмет/број часова СОН-26 
4. предмет/број часова Музичка култура- 14 
5. предмет/број часова Ликовна култура -14 
6. предмет/број часова Физичко вас.-37 
7. предмет/број часоваПројектна настава-12 
8. предмет/број часоваЧОС-14 
9. предмет/број часоваДопунска наст. 14 
10. предмет/број часоваГрађанско 
васпитање-14 
11. предмет/број часова Слободна наст.-14 

    

 
 
 
 

У школској 2019/2020. години реализовани су и часови допунске и додатне наставе, 
углавном евидентиране пре проглашења ванредног стања јер се реализација истих није могла 
засебно одвијати, па тако ни евидентирати током наставе на даљину. Овде ваља нагласити да је 
највећи број часова додатне наставе требало да буде одржан током другог полугодишта, када 
отпочиње период планираних такмичења и смотри, што је углавном изостало због поменутих 
околности. 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

142 
 

Предвиђени часови припремне наставе за ученике осмих разреда такође су 
реализовани, с тим да се њихова реализација одвијала и пре обуставе наставе у школама, али и 
током наставе на даљину у оној мери колико је било могуће квалитетно је реализовати, што је 
свакако надокнађено у јуну, строго водећи рачуна о безбедносним мерама који су се тицали 
превенције од заражавања вирусом Ковид 19. 

Секције су такође реализоване, али тек делимично због обуставе рада у школама, па је 
број предвиђених часова нешто мањи него што је иначе случај. Осим обуставе наставе, сви други 
видови окупљања били су обустављени, па је овај вид активности био прекинут. 

 
Приказана табела показује збирно стање броја реализованих часова допунске и 

додатне наставе, припремне наставе за полагање завршног испита за ученике 8. разреда, те за 
секције које су реализоване у делу године када их је било могуће реализовати (табела 3) 
 

 

Име и презиме 
наставника 

Разред  Предмет/Секција 

Допунска 
настава 

(број 
часова) 

Додатна 
настава 

(број 
часова) 

Припремна 
настава 

(број часова) 

Секција 
(број 

часова) 

Валентина 
Жеберан 

lll/1 српски језик 18 
   

Валентина 
Жеберан 

III/1 математика 18 15 
  

Вања Рајић III/2 српски језик 18 
   

Вања Рајић III/2 математика 18 15 
  

Јевросима Ромић IV/1 српски језик 18 
   

Јевросима Ромић IV/1 математика 18 18 
  

Јелена Јовановић lV-2 математика 18 36 
  

Снежана Корак  II-2 Српски језик  18 
   

Снежана Корак  II-2 Математика  18 
   

Весна Анђелков I-1 Српски језик 21 
   

Весна Анђелков I-1 Математика 15 
   

Маша Вулетић 5/1 Српски језик 9 20 
 

10 

Маша Вулетић 5/2 Српски језик 9 19 
 

10 

Маша Вулетић 6/1 Српски језик 7 18 
 

10 

Маша Вулетић 6/3 Српски језик 7 18 
 

10 

Братисалв 
Новокмет 

5-1 Математика 7 13 
  

Братисалв 
Новокмет 

5-2 Математика 7 13 
  

Братисалв 
Новокмет 

6-1 Математика 8 13 
  

Братисалв 
Новокмет 

7-1 Математика 9 0 
  

Братисалв 
Новокмет 

7-2 Математика 9 0 
  

Јожеф Секељ 6-1 Физика 17 16 
  

Јожеф Секељ 6-2 Физика 17 17 
  

Јожеф Секељ 6-3 Физика 17 16 
  

Јожеф Секељ 7-1 Физика 18 18 
  

Јожеф Секељ 7-2 Физика 18 7 
  

Јожеф Секељ 8-1 Физика 17 
 

7 
 

Јожеф Секељ 8-2 Физика 17 
 

7 
 

Јожеф Секељ 8-3 Физика 17 
 

7 
 

Јасмина Доловачки 6-2 математика 5 6 
  

Јасмина Доловачки 6-3 математика 4 6 
  

Јасмина Доловачки 8-1 математика 5 
 

4 
 

Јасмина Доловачки 8-2 математика 2 
 

4 
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Јасмина Доловачки 8-3 математика 5 
 

4 
 

Хермина Ђукић  2-1 Српски језик  18 
   

Хермина Ђукић  2-1 Математика  18 
   

Роберт Мучи 5-1 Географија 12 12 
  

Роберт Мучи 5-2 Географија  12 12 
  

Роберт Мучи 6-1 Географија 13 13 
  

Роберт Мучи 6-2 Географија 13 13 
  

Роберт Мучи 6-3 Географија 13 13 
  

Роберт Мучи 7-1 Географија 12 12 
  

Роберт Мучи 7-2 Географија 12 12 
  

Роберт Мучи 8-1 Географија 12 12 5 
 

Роберт Мучи 8-2 Географија 12 12 5 
 

Роберт Мучи 8-3 Географија 12 12 5 
 

Оља Новокмет 3-1 енглески језик 3 
   

Оља Новокмет 3-2 енглески језик 3 
   

Оља Новокмет 3-3 енглески језик 3 
   

Оља Новокмет 4-1 енглески језик 4 7 
  

Оља Новокмет 4-2 енглески језик 4 7 
  

Оља Новокмет од 5. до 8. драмска секција 
   

30 

Оља Новокмет 4-2 драмска секција 
   

3 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

5-1 биологија 10 1 
  

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

5-2 
 

14 1 
  

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

6-1 
 

9 0 
  

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

6-2 
 

10 0 
  

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

6-3 
 

9 0 
  

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

7-1 
 

13 1 
  

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

7-2 
 

9 9 
  

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

8-1 
 

6 18 7 
 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

8-2 
 

5 2 7 
 

Маја Обрадовић 
вукосављевић 

8-3 биологија 6 3 7 
 

Марија Поповић 1-2 српски језик 18 
   

Марија Поповић 1-2 математика 18 
   

Ана Ритопечки 7-1 хемија 7 5 
  

Ана Ритопечки 7-2 хемија 5 5 
  

Ана Ритопечки 8-1 хемија 5 5 6 
 

Ана Ритопечки 8-2 хемија 5 0 6 
 

Ана Ритопечки 8-3 хемија 5 0 4 
 

Јелена Дивнић 5-1 историја 4 
   

Јелена Дивнић 5-2 историја 4 
   

Јелена Дивнић 7-1 историја 
 

32 
  

Јелена Дивнић 8-1 историја 1 
 

12 
 

Јелена Дивнић 8-2 историја 
 

27 12 
 

Јелена Дивнић 8-3 историја 
  

12 
 

Александар 
Милошевић 

5-7 Техничко - саобраћај 
   

10 

Наташа Николић 3/3 Српски језик 18 
   

Наташа Николић 3/3 Математика 18 15 
  

Маја Милошевић V/2 Физичко и здравствено 
васпитање 

1 
  

14 

Маја Милошевић VI/1 Физичко и здравствено 
васпитање 

1 
  

14 
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Маја Милошевић VIII3 Физичко васпитање 1 
  

14 

Данијела 
Станковић Ћулибрк 

6-2 Српски језик и 
књижевност/ драмска 
секција 

6 12 / 30  

Aleksandar Susulic  VIII-1 I 2 I 
3  

Sportska sekcija rukomet 6 12 
 

24 

Aleksandra Susulic VIII-2 i 
VIII3 I VI 2 

Sportska sekcija odbojka 6 12 
  

МаријанаИлић 5-1,5-2 енглескијезик 7 / 
  

МаријанаИлић 6-1,6-2,6-
3 

енглескијезик 4 / 
  

МаријанаИлић 7-1 енглескијезик 5 / 
  

МаријанаИлић 8-1,8-2,8-
3 

енглескијезик 2 6 
  

 
 
  
 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА И СЕКЦИЈЕ 
 

Током школксе 2019/2020. године реализовани су из појединих предмета и часови пројектне 
наставе. Приказани су извештаји наставника-реализатора са кратким описом пројеката, 
основним очекиваним исходима и начином реализације. У приказаном низу наведен је и извештај 
драмске секције. 

 
 

ПРЕДМЕТ-СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
РАЗРЕД-5/1 И 5/2 , 6/1 И 6/3 

НАСТАВНИК-МАША ВУЛЕТИЋ 
 
У току школске године реализовани су сви планирани пројекти у 5. и 6.раз.у којима предајем.Ученици су се у потпуности 
одазивали реализацији пројеката и били успешни у високој мери.Пројектни зад.су од марта реализовани онлајн због 
пандемије вирусом КОВИД 19.И у овим условима онлајн наставе велики бр.ученика је радио на пројектним задацима. 
5.раз.-реализован пројекат : 
1.Луткарско позориште у у чионици ; 
2.Новогодишња и божићна продајна изложба ;  
3.Животиња коју волим ; 
4.Васкрс у мом дому. 
 
 
6.раз.-реализовани пројекти :  
1.Примена правописа у свакодневном животу и окружењу 
2.Новогодишња и божићна продајна изложба ; 
3.Стрип “Избирачица “ 
4.Васкрс у мом дому . 
 
Сви пројекти су забележени и трајно се налазе на сајту школе. 
 
 

Извештај о реализацији пројекта „Израда разгледница Ковина“ 
Период реализације пројекта: децембар 2019. 

Извођачи пројекта: ученици осмог разреда (VIII-1, VIII-2 и VIII-3) 
Координатор пројекта: наставник географије Роберт Мучи 

Опис пројекта: 
Ученици осмог разреда су распоређени четворочлане и петочлане групе и свака група је за задатак пројекта имала 

израду једне разгледнице Ковина. На свакој од разгледница требало је да буде приказано 5-6 фотографија које на најбољи 
начин представљају и промовишу насеље у којем ученици живе, односно похађају основну школу.  
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Ученици су се одлично снашли и израдили су веома занимљиве разгледнице. Испоштовали су препоруку 
наставника, која се односила на то да на разгледницама буде приказана једна фотографија „старог Ковина“ и 2-3 
фотографије које би они сами направили фотоапаратима или мобилним телефонима. 

 
 Наставник географије 

Роберт Мучи  

 
 

Извештај о реализованој пројектној настави из биологије 2019/2020. 
        
             Пројектна настава из биологије у школској 2019/2020. години планирана је и одржана у 2 одељења 5.разреда и 3 
одељења 6.разреда. Пројектна настава је одржана у складу са прописаним планом, планираним и предатим плановима 
за 5. и 6. разред из биологије. Током ванредног периода сви видови наставе одвијали су се преко Google classroom. 
Успешност пројектне наставе је велика према више критеријума (броју учесника, резултатима прјектне наставе и слично). 
 

                                                 Предметни наставник: Маја Обрадовић Вукосављевић 
 
 

Извештај - Пројектна настава за предмет Историја 
 

 У току школске 2019/2020 . г . ученици шестог разреда учествовали су , на часовима историје ,у пројекту " 
Родослови ". Пројекат је реализиван, углавном, крајем Првог полугодишта  2019 . г. Учествовали су  ученици, који су 
желели да прикажу "Родослов" своје породице, појединачно или у групи.  Углавном су на плакатима и усменим 
излагањем представљали своје "Родослове". Примећена је изузетна заинтересованост , а нарочито им се допала сарадња 
са својом породицом. Поједини су пратилиу неколико колена своје породице. 
 Био је планиран Пројекат са ученицама које похађају наставу по ИОП-у 3 и које су учествовале у међународном 
квизу "Немањићи".Детаљнији родослов Немањића. Међутим, КОВИД19 је то онемогућио, што не значи да се у новој 
школској години тај пројекат неће одрадити. 

  
Наставник  

Јелена Дивнић 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ 
ОД  I – IV РАЗРЕДА 

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА 
 
      Пројекат који је покренуло МПНТР и Савез професора физичког васпитања и спорта, а на основу забрињавајућих 
података и резултата везаних за физичку активност и здравствено васпитање деце, у нашој школи  програм  Пројекта се 
реализује од  1.3.2017. године. 
     Свакодневно је уведена и спроводи се петнаестоминутна физичка активност за ученике нижих разреда. 
     Осим промовисања добрих навика, ширења свести да је физичка активност  вежбање, али и друштвена активност, игра, 
забава и уживање. 
     Вежбе из програма Пројекта „Покренимо нашу децу“, примењивали смо свакодневно, редовно и правилно,  у оквиру 
часова физичког васпитања, слободних активности и ЧОС-а. 
     За време наставе на даљину, ученици су имали прилику да прате  вежбе из програма „Покренимо нашу децу“, у 
блоковима, који су емитовани између часова осталих предмета. 
     Координатор, 

                                                                                                                                 Марија Поповић 
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Секељ Јожеф, пројектна настава физике у шестом разреду 
 

Ред. 
број 

Назив пројектног задатка Бр. планираних 
часова 

Бр. часова за 
реализацију 

Напомене 

1. Трчимо за физику 
 

1 1 Непосредна настава 

2. Један обичан дан ... али без трења  1 1 Непосредна  настава  

3. Леонардово правило  
 

1 1 Непосредна  настава  

4. Мерење знања  
 

1 1 Непосредна   настава  

5. Детективска прича о густини  1 0 Нереализован због 
услова 

6. Постанимо метеоролози  
 

1 1 Настава на даљину 

 Укупно 
 

6 5 5/6 (83,3 %) 

 
Коментар: 
Од шест планираних пројектних задатака само пети пројектни задатак „Детективска прича о густини“ није могао да се 
реализује(настава на даљину), јер је планирано одређивање густине течности мерењима лабораторијским прибором у 
кабинету физике. 
 

Предметни наставник: 
Јожеф Секељ 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ ПРВИХ РАЗРЕДА ЗА 2019-20. ШКОЛСКУ ГОДИНУ 
Поповић Марија и Анђелков Весна 

 
ПРВА ТЕМА –САОБРАЋАЈ- Стижем безбедно у школу , реализована је у току септембра и октобра.Деца су упозната са 
теоретским и практичним знањим:.кроз игру, песму цртање, израду паноа, шетњу улицама Ковина, правилну употребу 
семафора,пешачког прелаза, уз сарадњу са родитељима и локалномзаједницом у потпуности реализовали. Локална 
заједница, на челу са Гораном Терзићем су организовали позоришне представе у Дому културе,, Пажљивко,,26.11. и 
представа о безбедности деце у саобраћају у оквиру Дечије недеље 15.10.  као и 6.11. у сарадњи са Црвеним крстом  
предавање и подела књига, беџева, светлећих наруквица…Затим предавање саобраћајне полиције на ту тему.Марта месеца 
Агенција за безбедност деце у саобраћају је извршила тестирање ученика, шта знају о саобраћају? Нажалост због прекида 
наставе то није реализовано до краја.Ученици су израдили паное са фотографијама и својим цртежима, презентовали 
родитељима и осталим ученицима школе.Све ове активности су објављене на сајту школе. 
ДРУГА ТЕМА ,,У СВЕТУ КЊИГА,,-новембар-децембар Ученици су посетили Градску библиотеку више пута, постали су њени 
чланови, упознати су са радом, као и са школском библиотеком где је наша библиотекарка Сенка одржаја час.Деца су 
групно израдили две сликовнице.Цртали су своје омиљене ликове из прича, затим ,,Шта их чини срећним,, то су 
илистровали и укоричили. Све је било изложено  на пано испред учионице. Родитељи су разгледали радове као и остали 
које желео.Све је презентовано и на сајту школе. 
ТРЕЋА ТЕМА – ЛЕПО ПОНАШАЊЕ- септембар-јануар прожимале се кроз све активност у школи и ван:при посетама 
различитим установама, манифестацијама.Израђен је и плакат  за учионицу о лепом понашању и правилима у школи и ван 
ње. 
ЧЕТВРТА ТЕМА:ПРАЗНИЦИ-децембар-фебруар. Обележени су верски празници :славе, Божић, Св. Сава. Сви ученици су 
присуствовали часу веронауке, где је отац Душан са њима извео драмски приказ о обележавању Божића.Сви ученици су 
посетили и православну цркву, где су се упознали са понашањем , правилним седењем, обележавањем празника. Цртали 
су своје прославе у кући, певали празничне песме, правили честитке, украшавали учионице, израђивали пано.Направљен 
је и пригодан програм за родитеље на родитељском када су се делиле ђачке књижице. Учествовали су са краћим рециталом  
и на светосавској приредби.Све је објављено на сајту школе. 
ПЕТА ТЕМА .МАРТ-ЈУН. ЕКОЛОГИЈА     , за чист град и нашу околини ,,Еколошка патрола,,Почела је са реализацијом у школи 
,израдили су план, беџеве, али је прекинуто.Онлајн наставом је настављено јер су многи садржаји на ТВ часовима били  
тематски везани као на пример кратке емисије,,У природи се,, где су ученици пратили, цртали и обележавали  дане као  
што је Дан планете Земље.Сви радови су презентовани на сајту школе и доступни и родитељима-све је забелезено и 
сачувано. 
Сматрамо да је План Пројектне наставе предвиђен за први разред у потпуности реализован   и то веома успешно. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ 

Назив пројекта: РОКЕНРОЛ И ПОЕЗИЈА 
Предмет: Српски језик и књижевност 

Одељење 6-2 
 

 
ТЕМА ПРОЈЕКТА 

 
Елементи поетског у музичким текстовима 

 

 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
Реализација у пракси: свакодневно, у настави, ван наставе, током целе године. 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
СА КОЈИМА ЈЕ ТЕМА 

ПОВЕЗАНА 

 
Музичка култура, информатика, страни језици 

 
ЦИЉ ПРОЈЕКТА 

Примена знања стечених на часовима књижевности, приближавање поетског текста кроз облике 
свакодневне комуникације у виду музике. Важан циљ је и оснаживање ученика да разликују 

уметност и шунд, уметничко и неуметничко, али кроз књижевнотеоријске појмове који су стечени 
на часовима књижевности. Оснаживање ученика да самостално проналазе значења и ван текстова 

са којима се сусрећу у настави. 
 

 
 
 
 

ИСХОДИ ПРОЈЕКТА 

Ученик ће бити у стању да: 

• Повезује усвојено знање из предмета Српски језик (област – књижевност) са 
функционалном употребом истог у музици. 

• Разликује уметничко од неуметничког на основу критеријума које је усвојио на часовима 
књижевности; 

• Самостално тумачи и тражи значења поетских текстова у сваком тексту са којим се 
сусретне 

• Формира критичко мишљење везано за квалитет поетског текста 
 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  
Ученици, родитељи, наставник 

 

 
МЕТОДЕ РАДА 

Метода демонстрације, метода практичних активности (претраживање, бележење, снимање), 
текстуална метода, дијаошка метода (дискусије), комбиноване методе... 

МАТЕРИЈАЛНО-
ТЕХНИЧКА ОСНОВА 

Презентовање садржаја, ученички радови... 
Мобилни телефони , ТВ уређаји, радио апарати, компјутери... 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Посматрање, бележење, дискусија 

 

 
Пројекат „Рокенрол и поезија“ током школске 2019/2020. реализован је  према наведеном плану – на редовним 

часовима, на часовима одељењског стрешине, али и у самосталном претраживању ученика. Током године ученици су се на 
овим часовима упознали са различитим музичким поетским текстовима који су најпре издвојени и анализирани на начин 
како се то иначе ради на часовима Српског језика (књижевност), после чега им је предочен и други начин комуникације са 
поетским текстом (уз музику). Овим путем ученици су имали прилику да у пракси препознају квалитет поетског израза и да 
га процењују заједно са наставником, али и самостално. Текстове и музику најпре је бирао наставник, али су временом и 
сами ученици доносили своје анализе до којих сзу дошли тумачењем и претраживањем музике путем интернета, у  шта су 
се неретко укључивали и родитељи. На тај начин музика је престала да буде само предмет пуког уживања, већ је добила 
димензију значења управо кроз квалитет текстова, одгонетања скривених значења у поетском тексту, што је ученицима 
приближило поезију, али и отворило интересовања према музици и уметности уопште. На овај начин ученици су оснажени 
да самостално доносе критички суд и аргументовано бране своје ставове, закључке, али и музички и уметнички укус. 

Обрађени музички текстови: „Тамни јоргован“ Дарко Рундек, „Најлепша“ Влада Дивљан, „За неке нове људе“ 
Самостални референти, „Пјевајмо до зоре“ Јура Стублић, „Маљчики“ Идоли, „Тамо гдје је све по мом“ Jynks... Остале 
песме доносили су ученици и тумачили их по предвиђеном моделу (род, врста, песничке слике, тема, значење појединих 
стихова и текста у целини)... 

Сви ученици укључили су се у овај пројекат, а током трајања редовне наставе у школи, поједини ученици који су 
се посебно ангажовали нагађени су оценама. 

Планирано је да се у другом полугодишту у овај облик наставе укључе и наставници страних језика, чиме би се 
додатно подстакао практични део усвајања знања страних језика, превођења и препева, али је због избијања пандемије 
изостало ово повезивање. Такође, планирано је да ученици као одељење наступе пред публиком поводом Дана школе 
извођењем једне или више песама уз пратњу инструмената, што је такође из наведених разлога изостало. Пројекат је у 
нешто измењеном облику добио значај и током учења на даљину, посебно у својству подршке због социјалне 
дистанцираности, када је осећај заједништва постизан управо постављањем линкова са музиком коју смо обрађивали на 
часовима. 
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Предметни наставник: 
Данијела Станковић Ћулибрк 

 
Извештај о раду драмске секције у школској 2019/2020. 

 
Секцију води: Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
Сарадници: Данијела Станковић Ћулибрк, Оља Новокмет, Снежана Качина, Миливоје Ђорђевић 
 

Током школске 2019/2020. одржано је 20 часова у првом полугодишту и 10 часова у другом полугодишту, када је 
рад драмске секције обустављен услед обуставе наставе у школама и проглашења ванредног стања, те када је обустављен 
и рад културних установа.  

На самом почетку школске године окупљена је драмска трупа која је радила представу „Плава звезда“ из 
претходне школске године. Како је представа уврштена у програм Фестивала младих, драмска секција гостовала је на 
фестивалу, који се одвијао у периоду трајања Сајма књига у Београду, тачније 24.10.2019. Након овог гостовања представа 
се нашла на редовном репертоару Центра за културу Ковин, где су је погледали ученици ОШ “Јован Јовановић Змај“ и ОШ 
“Десанка Максимовић“ из Ковина. 

 Паралелно са овим гостовањима, ученици 3, 5. и 6. разреда припремили су представу за крај првог полугодишта 
„ Новогодишњи ТВ шоу“, која је приказана ученицима наше школе, али и предшколцима из ПУ “Наша радост“ из Ковина.   

У другом полугодишту је започет рад на новој представи, адаптацији текста Косте Трифковића „Избирачица“, која 
је требала да буде представљена за Дан школе у онеобиченом формату по ком је драмска секција школе постала 
препознатљива. Одржани су часови аудиције у просторијама школе и отпочете су пробе у Центру за културу Ковин, али је 
планирана премијера одложена док се не створе услови за поновни рад и сакупљање групе деце.  

 
 

АКТИВНОСТИ 
 

 Као и претходних година, посебна пажња поклоњена је остваривању разних културних, 
спортских, хуманитарних и других активности, како би школовање било употпуњено и 
оплемењено садржајима који су деци блискији, али и који додатно стимулишу сазнајне, духовне, 
здравствене, социјалне и многе друге стране дечјег интелекта, на којима, сматрамо, ваља посебно 
радити. Ове активност са посебном пажњом негују се у школи јер се кроз њих формирају естетских 
ставови ученика, усвајање нови кулурни садржаја и развија сопствени укуса и естетски став свих 
ученика који у овим активностима учествују. Исто се односи и на спортске, хуманитарне и друге 
активности којима се развија личност ученика и на сваки начин доприноси њеном обогаћивању, 
као и успостављању исправних ставова у животу деце.  

Ове активности су  у уобичајним околностима далеко бројније и садржајније, али ни 
овом прилком нису изостале јер их школа са посебном пажњом негује. Тако је из уобичајних 
активности изостала традиционална Завршна годишња приредба ученика нижих разреда као 
последњи вид културних активностиу наставној години, коју реализују учитељице са ученицима 
млађег узраста кроз плес који се обично представљен посетиоцима у сали школе, али и омиљена 
манифестација у вези са активностима у недељи прославе Дана школе, кја је увек крунисана 
оригиналном позоришном представом школске драмске секције. 
 

Приказана табела (табела 4) хронолошки показује активности које су реализоване 
током ове школске године, њихов садржај и неке од носилаца/реализатора активности, а све се 
односе на период пре обустављања наставе у школама, али и на активности које је било могуће 
макар симболично реализовати на онлајн платформама.  
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  САДРЖАЈ НОСИOЦИ ПОСЛОВА 

02.09.2019. Пријем првака 
На самом почетку школске 2019/2020. године, наша школа постала је богатија за 
још једну генерацију ученика. 
Пријем првака организован је 2. септембра у спортској хали. У име свих ученика и 
наставника, ђаке прваке поздравили су директор школе Саша Петровић и педагог 
Иванка Момиров и пожелели им добродошлицу и успешан почетак школовања. 
Након ових речи добродошлице, старији ученици извели су за прваке кратак 
програм. Потом су учитељице Весна Анђелков и Марија Поповић прозвале своје 
ђаке и са њима се упутиле право у ђачке клупе. 
Нашим ђацима првацима желимо да се у школи осећају пријатно, срећно и 
задовољно и да стекну што више знања и вештина. 
 

Колектив ОШ "Ђура 
Јакшић" Ковин 
 

03.09.2019. Willkommen такмичење 2019.  
На школску адресу су стигле награде,сертификати, захвалнице за школе, дипломе, 
медаља и граматика за све оне који су учествовали у Willkommen такмичењу у мају 
ове године. 
Посебно похваљујемо нашу ученицу Исидору Глигоријев која је освојила треће 
место на такмичењу. 
Ученицима који су учествовали честитамо на показаном знању и надамо се да ће и 
даље уживати у учењу страних језика. Све похвале у име нових знања и и нових 
победа.  
  

Наставник енглеског 
језика Оља Новокмет, 
наставници и ученици 
школе, те Школа као 
организатор 

6.9.2019 Базар књига 
У петак 6.9.2019. од 12.00 до 13.00 часова у дворишту школе организован је Базар 
књига.  
Ученици 5, 6, 7. и 8. разреда направили су штандове на којима су изложили оно 
што су припремили за мењажу или поклањање. Школа је такође на свом штанду 
имала понуду уџбеника значајну за ученике којима на почетку године комплет 
није потпун. Разменили су се часописи, стрипови, разна литература и школски 
прибор.  
Догађај је прошао у лепом расположењу и доброј атмосфери, а томе је допринео и 
ученик седмог разреда Дејан Божић засвиравши на гитари. 

Ученици, нставници 

13.09.2019. Ученици 3-1 одељења су са својом учитељицом, Валентином Жеберан, израдили 
макете рељефа свог завичаја, након чега су направили малу изложбу својих 
предивних радова. 

Ученици , учитељица 

13.09.2019. Тема Пројектне наставе за месец септембар и почетак октобра првог разреда је 
"Безбедно долажење деце у школу". 
Ово је пример реализације, учења саобраћајних правила и њихова примена кроз 
игру и корелацију свих наставних предмета. 
 

Ученици 1-1 одељења 

14.09.2019. Заборављене игре и вештине 
Дана 14.9.2019. лета у насељеном месту Плочици одржано је такмичење у играма 
и вештинама које се у данашње време не популаризују, па са правом у наслову 
стоји „заборављене“. Плочичани се годинама труде да их врате на игралишта и у 
паркове барем на један дан и, судећи по посећености, заиста и успевају у томе. 
Зврцање сличица на банак, гађање праћком, крајцарице, кобасичари, тапке, 
прављење и преношење бунара од шапурина, терање точка – само су неке од 
дисциплина у којима су се снаге огледале. 
Такмичењу се приступало индивидуално и тимски – по троје, а свако се могао 
пријавити за учешће у двема играма. 
Од 15 ученика из ОШ „Ђура Јакшић“ највише успеха имали су Илија Керац, Вук 
Аврамовски и Божидар Јевтовић, који су тимски освојили медаље за 1. место у 
кобасичарима (гађање куле од црепова комадима црепа) и Марија Пивљаковић, 
Ања Кубуровић и Стефан Богдановић, који су освојили 3. место у прављењу и 
преношењу бунара од шапурина. 
Читав догађај праћен је послужењем од стране домаћина у виду разних слатких и 
сланих посластица и пића, а многи су први пут пробали традиционални 

Директор школе, ученици, 
наставници 
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војвођански специјалитет  хлеба и масти. Сви заједно били смо очарани 
гостопримством и атмосфером коју су изградили директорка, колектив и 
ученици  ОШ „Ђуре Филиповић“ и плочочки представници локалне самоуправе. 
 

14.09.2019. Јесењи крос организован у виду радне суботе 14. септембра 2019. године на 
терену ФК "Раднички" Ковин. 

Директор школе, 
наставници, ученици 
школе 

16.09.2019. Тема пројектне наставе за месец септембар је "Како да безбедно стигнемо у 
школу". 
Ученици I2 одељења су, уз помоћ материјала који су добили, успешно савладали 
наставни садржај. Играјући се, ученици су научили како и где треба да прелазе 
улицу, који семафор је за пешаке, а који за аутомобиле и на које светло треба да 
прелазе улицу. Ученици су научили и који саобраћајни знак означава пешачки 
прелаз. 
Када су завршили са "игром", ученици су добили задатак да обоје семафор за 
пешаке. Задатак су успешно извршили.  

Учитељица, ученици 

16.09.2019. Хуманитарна акција "Чеп за хендикеп" се у нашој школи одвија у току читаве 
школске године. Ђаци III/3 одељења су се преко лета одмарали, али су мислили и 
на људе којима је потребна њихова помоћ. Прикупили смо много чепова и чекамо 
екипу која треба да дође по њих. 

Учитељица, ученици 

17.09.2019. Наш ученик Аљоша Фила, учествовао је на интернационалном музичком 
фестивалу "SOFIA GRAND PRIX" који се одржао у главном граду Бугарске, Софији у 
периоду од 14. до 17. септембра 2019. год. 
Аљоша се такмичио у својој узрасној категорији, са децом од 12 до 14 година и то у 
категоријама "Најбоље извођење светског хита" и "Најбоље извођење песме на 
метерњем језику" и у обе категорије освојио је прво место. 
На такмичењу су учествовала деца из Бугарске, Јерменије, Украјине и Србије, а 
оцењивао их је петочлани  жири састављен од стручњака из области музике и 
сценског покрета (из поменутих земаља). 
Добио је и специјалну награду, ваучер за директни пролаз на финално 
интернационално музичко такмичење "Angel Voice" које ће се одржати од 25.09. 
до 30.09.2019. у Београду, на Академији 28., где ће се представити са три песме. 
Такође је добио понуду да сними ауторску песму на украјинском језику. 

Ученик 

18.09.2019. посетила изложби ликовних радова у Центру за културу Ковин 
Ученици 7/2 су у среду 18.9.2019. са својим одељењским старешином Маријом 
Михајлов Ђорђевић посетили изложбу ликовних радова у Центру за културу Ковин. 
АРТ-студио по трећи пут организује изложбу својих полазника и радови су заиста 
сјајни. 
Међу цртачима је и Уна Стаменковић, талентована ученица 7/2, што је био разлог 
више да се ова изложба не пропусти. 
 

Наставница, ученици 

20.09.2019. Гласај и освоји кошаркашке лопте за нашу школу 
Merkator-S је покренуо пројекат додељивања 2000 кошаркашких лопти школама 
које добију највише гласова галасањем путем сајта https://2000lopti.rs/ 
У школама са највећим бројем гласова биће организовани догађаји, а подела 
лопти је ће се реализовати од 22. октобтра до 22. новембра 2019. године. 
 

Merkator-S 

20.09.2019. У оквиру пројектне наставе и теме за месец септембар "Како да стигнемо 
безбедно у школу", ученици I1 и I2 заједно са својим учитељицама обишли су део 
Ковина где су постављени семафори и саобраћајни знаци и на практичним 
примерима применили стечено знање. 
Циљ овог пројекта је оспособљавање ученика да се самостално крећу у правцу 
кућа – школа, као и унапређивање знања и вештина ученика првог разреда о 
безбедности у циљу смањења нежељених последица у саобраћају. 
 

Учитељице, ученици 

https://2000lopti.rs/
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26.09.2019. Обележавање Дана језика 
Светски Дан језика 26.9.2019. обележен је на часовима језика у нашој школи. 
Нижи разреди су на часу енглеског језика са професорком Ољом Новокмет играли 
игру „Guess the country and the greeting“ где су повезивали земљу и написане речи 
поздрава на различитим језицима. Уз ту игру, израђен је и пано којим се у вишим 
разредима игра наставила, а на њу је професорка енглеског језика Маријаном 
Илић надовезала занимљив квиз кроз које су ученици научили поздраве на 
различитим језицима. На часу српског језика код професорке Марије Михајлов 
Ђорђевић ученици су имали прилику да науче како се на 24 језика говори и пише 
ВОЛИМ ТЕ. 
Ученици који похађају наставу румунског језика са елементима националне 
културе са професорком Аном Албу Савић правили су плакате са терминима које 
су на досадашњим часовима научили и са општим информацијама о румунском 
језику. 
Одабране активности имале су за циљ да истакну значај и лепоту познавања 
других језика, а ученици су их изузетно лепо прихватили. 
 

Наставници  
 

30.09.2019. Интернационални музички фестивал Angel Voice одржан је у Београду од 25.09.-
30.09.2019. године. 
На фестивалу су учествовала деца из Србије, Хрватске, Републике Српске, Бугарске, 
Румуније, Пољске, Естоније, Италије ... 
Аљоша је у категорији "The Best Song" освојио II место са ауторском песмом 
Владимира Поповића "Љубавна трема".  
Посебно смо задовољни што је добио позивнице за учешће на  фестивалима: 
"Preparing Stars Festival" у Румунији, "Abanico", "Ulpia Serdica" и "Sofia Grand Prix" у 
Бугарској 2020. године, као и позив за фестивал за младе таленте "Golden Talents ih 
Golden Prague" који ће се одржати у Прагу, у Чешкој Републици од 28. до 
31.октобра ове године.  
 

Ученик 
 

30.09.2019. Предавање на тему "Безбедност деце на интернету" 
Наш познати писац и новинар Влада Арсић, активиста  Фондације "Тијана Јурић", 
одржао је 30. септембра у нашој школи предавање на тему "Безбедност деце на 
интернету".  
Ученици петог и осмог разлога имали су прилику да се кроз „Украдену 
безбедност“ упознају са опасностима које може да носи забава на друштвеним 
мрежама. Занимљиво предавање и едукативни филмови учинили су да 45 минута, 
колико је трајало свако од 4 предавања, прође у изузетној пажњи и 
концентрацији. 
 

Фондација "Тијана Јурић",  
Влада Арсић 

01.10.2019. Радионица на тему "Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце"  
У уторак 1. октобра, представнице Центра за социјални рад града Новог Сада, 
Светлана Радаковић, Владислава Крсманов и Јелена Аврамов одржале су 
предавање ученицима другог разреда на тему „Превенција и препознавање 
сексуалне злоупотребе деце“. 
Предавање је прилагођено узрасту ученика, а реализовано је уз помоћ посебног 
едукативног материјала „Кикова правила“. Предавање је било уобличено у виду 
правила која би деца требало да запамте. 
Прво правило: „Правило доњег веша“ 
„Правило доњег веша“ је водич који помаже родитељима, наставницима, 
стручним сарадницима  да објасне деци где их други не смеју додиривати, како да 
се понашају у таквим ситуацијама и где да потраже помоћ. 
Како гласи „правило доњег веша“? Једноставно: нико не сме да пипка дете по 
деловима тела који су обично покривени доњим вешом; ни дете не сме да пипка 
те делове тела код других. 
Правило помаже да се деци објасни да је њихово тело само њихово, да постоје 
добре и лоше тајне, да постоје добри и лоши додири. 
„Правило доњег веша“ је осмишљено како би помогло родитељима и пружаоцима 
неге да започну разговор с децом. Оно може бити веома практично решење за 
спречавање сексуалног злостављања. 
„Правило доњег веша“ покрива пет важних аспеката. 
Правило: Твоје тело је само твоје 
Децу треба научити да њихово тело припада само њима и да нико не сме да их 
пипка без њихове дозволе. Отворена и директна комуникација „интимним 

Центра за социјални рад 
града Новог Сада, 
Ученици, наставници 
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деловима тела“ уз коришћење исправних назива за гениталије и друге делове 
тела, помоћи ће деци да разумеју шта није дозвољено. Децу треба научити како да 
без одлагања и одлучно кажу „не“ ако неко покушава да их пипка на непримерен 
начин, како да изађу из небезбедних ситуација и како да испричају догађај 
одраслој особи којој верују. Веома је важно да деца науче да буду упорна, све док 
их неко не схвати озбиљно. 
За дато правило ученици су гледали филмић: „Кикова правила“. 
Рука из филмића увек пита Кика за дозволу пре него што га пипне и Кико јој то 
дозвољава. Када рука пожели да га пипне испод доњег веша, Кико каже: „Не!“ 
Деца не разликују увек примерено и непримерено пипкање. Свако додиривање 
које ствара лош осећај је непримерено. Деци је наглашено да није у реду ако неко 
гледа или пипка интимне делове њиховог тела или од њих тражи да гледају или 
пипкају интимне делове тела неког другог. Деца, можда, неће увек знати да ли је 
понашање неке особе прихватљиво; зато их научите да затраже помоћ од одрасле 
особе којој верују. 
У филмићу Кико одбија да га рука пипка испод доњег веша. Родитељи треба да 
објасне деци да ће неке одрасле особе (на пример васпитачице, родитељи или 
лекари) можда морати да их додирују, али да она могу слободно да кажу „не“ ако 
се у некој ситуацији осећају непријатно. 
Правило: Добре тајне – лоше тајне 
Врло је важно да деца науче разлику између добрих и лоших тајни и да се створи 
атмосфера поверења. Свака тајна због које се деца осећају забринуто, непријатно, 
уплашено или тужно није добра и не сме да се чува; такву тајну деца треба да 
испричају одраслој особи од поверења (родитељу, учитељу, наставнику, педагогу, 
психологу, полицајцу, лекару). 
Представљена је разлика између добре тајне (на пример, поклон за рођендан) и 
лоше тајне (она због које су деца тужна и забринута). Родитељи би требало да 
подстичу децу да са њима деле лоше тајне. 
Правило: За превенцију и заштиту су одговорне одрасле особе 
Деца требају да  знају коме да се обрате ако су забринута, нервозна или тужна. 
Деца могу да осете да нешто није у реду. Одрасли треба да буду пажљиви и да 
прате њихова осећања и понашање. Дете може из различитих разлога да одбија 
контакт са другом одраслом особом или другим дететом и то треба поштовати. 
Деца треба да осете да о овоме могу да разговарају са особама од поверења. 
Други корисни савети уз „правило доњег веша“ 
Пријављивање и откривање 
Децу треба подстицати да одаберу одрасле особе којима верују, које су им на 
располагању и које су спремне да их саслушају и да им помогну. Деца треба да 
знају како да затраже помоћ од тих људи. 
Познати починиоци 
У оквиру породице требало би успоставити правило да дете увек исприча 
родитељима ако му неко даје поклоне, тражи од њега да чува тајну или покушава 
да проводи време насамо са њим. 
Непознати починиоци 
Нека ваше дете научи једноставна правила о контактима са непознатим особама: 
никада не улази у аутомобил са непознатом особом, никада не прихватај поклоне 
или позиве од непознатих особа. 
Помоћ 
Деца треба да знају да постоје стручњаци који им могу помоћи (наставници, 
социјални радници, омбудсмани, лекари, школски психолози, полицајци) и да 
постоје телефонске линије за помоћ које деца могу позвати и затражити савет. 
Чему служи „правило доњег веша“? 
У просеку једно од петоро деце постаје жртва неког облика сексуалног 
злостављања и насиља. То се догађа деци независно од пола, узраста, боје коже, 
друштвеног положаја или вере. Починилац је често неко кога дете познаје и коме 
верује. Починилац може бити и друго дете. 
Како спречити да се то догоди вашем детету? 
Најважнија ствар је добра комуникација са децом. Она подразумева отвореност, 
одлучност, непосредност и пријатељску атмосферу без страха. 
„Правило доњег веша“ вам може помоћи у томе. 
Дете никада није премало да би научило „правило доњег веша“, јер до 
злостављања може доћи у сваком узрасту. 
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02.10.2019. Наши ученици на 50. међународном сусрету деце "Радост Европе" 
Ове године одржан је 50. јубиларни међународни сусрет деце "Радост Европе" на 
којем су учествовали и ученици наше школе. 
Око хиљаду малишана, уз осмехе, срећу, дружење и загрљаје, учествовало је у 
музичко-сценском програму и церемонији отварања на Калемегдану. 
Поред деце из двадесет земаља Европе и специјалних гостију са другог континента 
- деце Кине, на програму карневала нашле су се и мажореткиње Панчева и 
Ковина. 
 
  

Ученици, наставници 

03.10.2019. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2019 - од 7 - 13. октобара 2019. године 
"Да параво свако - дете ужива лако" 
 

Директор школе, 
наставници, ученици 

03.10.2019.  Ученици 3-1 су уживали на часу ликовне културе бојећи камење. Ученици, учитељица 

04.10.2019. Ученици трећег и четвртог разреда присуствовали су манифестацији "Банатски 
фруштук". 
У питању је манифестација која се на градском тргу традиционално организује 4. 
октобра, када се обележава Дан општине Ковин. 
Ученици су уз фолклор и музику "Ковинских бећара" имали прилику да уживају у 
правом банатском доручку. У понуди су била многобројни специјалитети као што 
су  штрудле са маком и орасима, гибанице, проја... 
 

Уцитељица, ученици 

04.10.2019. Полагање венаца на споменик палим борцима НОР-а  
У петак, 4. октобра, поводом 75. годишњице ослобођења Ковина у 2. светском 
рату, у присуству многобројних делегација и уз почасну стражу припадника Војске 
Србије, делегација наше школе положила је венац на споменик палим борцима 
НОР-а. 
Делегацију наше школе чинили су директор школе Саша Петровић, наставници 
Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена, Оља Новокмет, Роберт Мучи, ученици чланови 
Ученичког парламента. Четрдесет осам ученика наше школе присуствовало је 
церемонији. 
 

Директор школе, 
наставници, ученици  

07.10.2019. Дечја недеља: Банатски доручак 4-2 одељења  
Направили смо доручак каква се некада спремао у Банату и заједнички га у сласт 
појели. Најлепше је било: Бела кафа и хлеб са пекмезом. 
 

Ученици, учитељица 

07.10.2019. Дечја недеља: Давно заборављене дечје игре  
Дечја недеља почела је тако што су најмлађи ученици наше школе на часу 
физичког васпитања оживели давно заборављене дечје игре. 
Прва заборављена а врло занимљива игра била је трка у џаковима, ученици у овој 
игри показали су спретност и брзину, веома су се забавили и на крају прва три 
места су награђена, али награђени су и сви ученици који су учествовали у игри. 
Друга ништа мање занимљива игра била је трка са кашиком и кромпиром у руци, и 
у овој игри ученици су показали спретност, такође и овој игри су награђени 
ученици који су учествовали. 
Циљ ових старих дечијих игара је враћање деце природи, дружењу, 
социјализацији, бољој комуникацији међу децом, бољој моторици, физичкој 
активности, а све то заједно доприноси развој деце. 
У току дана ученици I1 и I2 цртали су кредама испред школе и тако показали сву 
своју креативност.  
 

Учитељице, ученици 

07.10.2019. Посета ученика другог разреда ДВД Ковин 
У оквиру Дечје недеље, у понедељак 7.10.2019. године ученици другог разреда су 
посетили ДВД Ковин. 

Учитељице, ученици 
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Ватрогасци-спасиоци су нас срдачно дочекали и увели у своје просторије где су 
ученици разгледали њихову опрему и могли да је испробају. Деци је то било јако 
интересантно. 
После смо изашли у двориште где су била ватрогасна возила. Сваки ученик је 
могао да седне у возило и види како то изгледа. Показали су нам и спасилачки 
чамац. Ученицима се посебно допало када су им показали начин гашења пожара 
водом. 
Захваљујемо се припадницима ДВД- а што су нам све показали јер су деца понела 
изванредне утиске! 
 

07.10.2019. Дечја недеља: "Покрени причу" у нижим разредима  
Ове године је на адресу школе, као део наставног материјала, стигла и кутија са 
игром "Покрени причу". Ова дидактичка игра састоји се од 9 коцкица са чак 54 
илустрације које показују ствари, ликове, емоције, догађаје, активности и места. 
Свака сличица може бити почетак неке нове приче, нове игре, асоцијације. Кроз 
игру могу се развијати четири језичке вештине: говорење, писање, слушање и 
читање. 
Ми смо данас развијали тимски дух кроз креативно изражавање и машту и то на 
два језика, српски и енглески. План је био да укључимо румунски и мађарски, али 
то ћемо неки други пут. Такмичили су се тимови 4/1 и 4/2 одељења, а прикључили 
су се и ђаци 2/1 одељења. 
Сви су покренули причу и учествовали. Било је то једно интересантно дружење. 
Прича ће се наставити и у другим разредима... 
 

Учитељице, ученици 

07.10.2019. Дечја недеља: Спортски сусрети (5. и 7. разред)  
Дана 07.10.2019. у оквиру "Дечије недеље" после часова, одржано је такмичење за 
ученике петог и седмог разреда у фудбалу, као и надвлачење конопца за ученице. 
 

Наставници, ученици 

07.10.2019. Дечја недеља: Промоција књиге „Софијине мудролије“  
За почетак Дечије недеље 7.10.2019. од 10.30 ученици и професорке српског језика 
ОШ „Ђура Јакшић“ заједно са ОШ „Десанка Максимовић“ имали су прилику да у 
Библиотеци „Вук Караџић“ присуствују промоцији књиге Александре Михајловић 
„Софијине мудролије“. Књига је повезана са стварним животом и епским ликом 
Марка Краљевића и садржи интересантан приказ средњовековне свакодневнице. 
Ученици су обновили и проширили своја знања о породици Мрњавчевић кроз 
интеракцију са писцем. Један део радионице био је драматизован, где су ученици 
обукли костиме сове Софије и монаха Лукијана, главних ликова ове књиге, и 
читали одломке. Поред занимљиве приче, књига садржи квизове и простор за 
личну креативност. Последњи минути проведени су у понављању научених речи и 
чињеница. Високо подигнуте руке говориле су више од самих одговора – деци је 
пријао овакав начин рада. Најактивнији учесници у разговору симболично су 
награђени од стране ауторке. 

 

07.10.2019. Дечја недеља: Музичке игре  
У понедељак 7. октобра у спортској хали сви трећаци су учествовали у 
занимљивим музичким играма. 
Забаљали смо се, навијали, смејали и изнад свега уживали. 
 

Ученици, учитељице 

08.10.2019. Дечја недеља: Дружење са пензионерима  
У оквиру Дечје недеље наши ученици су традиционално посетили Дом 
пензионера, где су се са старијим суграђанима дружили, играли шах и домине. 
Дружење је употпуњено музиком и песмама. 
Док су се дружили, ученици и домаћини су размењивали искуства и учили нове 
шаховске потезе. Наши ученици су се почастила слаткишима, сланишима и 
соковима које су припремили вредни домаћини. 
Хвала домаћинима! До неког новог сусрета. 
 

Пензионери, наставници, 
ученици 

08.10.2019. Дечја недеља: "Покрени причу" у вишим разредима  
У уторак 8.10.2019. после 6. часа, ученици виших разреда такмичили су се у игри 
„Покрени причу“ на српском и немачком језику. У првом делу игре чланови екипа 
сачињених од ученика 5, 6, 7. и 8. разреда бацали су 9 коцки да би од симбола које 
су добили саставили причу. Прве три коцке представљале су симболе који би 
морали бити мотиви увода, друге три – разраде и треће три – закључка. За писање 

Наставници, ученици 
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приче тимовима је дато 15 минута, након чега је ученички жири разматрао доделу 
бодова према тростепеној скали. Исте коцке коришћене су за део игре на 
немачком тако што је сваки тим бацао две коцке, а затим писао што више речи на 
немачком језику које су у асоцијативној вези са добијеним симболом. Бодовање је 
вршио жири у консултацији са професорком Маријом Станојоском. Игра је била 
врло динамична и оставила је простора и за даљу надоградњу. 

08.10.2019. Дечја недеља: Посета пољопривредном газдинству породице Шмит  
Други дан дечје недеље ученици I1 и I2 одељења искористили су тако што су са 
својим учитељицама посетили једно прелепо пољопривредно домаћинство.  
Породица Шмит која води то домаћинство нас је лепо угостила и заиста су се 
потрудили да нам тај дан остане дуго у сећању. Љубазни домаћини деци су 
показали где живе домаће животиње, како се брину о њима и чиме их хране.  
Циљ је био да се ученици уживо упознају са различитим домаћим животињама и 
њиховим особинама и тиме науче нешто ново из свакодневног живота. Деца су 
била пуна утисака и нових сазнања.  
Сунчан дан и пријатна атмосфера су додатно пружили деци прилику да уживају, 
уче и играју се. 
Захваљујемо се домаћину Николи Шмиту који нам је омогућио и дозволио посету 
свом домаћинству. 
 

Учитељице, ученици  

08.10.2019. Дечја недеља: посета Православној цркви  
Ученици 3. разреда посетили су Православну цркву и Светосавски дом.  
Вероучитељ Душан Васић је разговарао са ученицима, показао им унутрашњост 
цркве, Светосавски дом, као и двориште пуно животиња. Угостио их је соком и 
слаткишима. Ученици су били одушевљени и задовољни овом посетом. 

Учитељице, ученици 

08.10.2019. Дечја недеља: Спортски сусрети (6. разред) 
Дана 08.10.2019. у оквиру "Дечије недеље" после часова, одржано је такмичење за 
ученике шестог разреда у фудбалу, као и надвлачење конопца за ученице. 
Резултати су следећи: 
Фудбал:  VI3 - VI2= 4:0,  финале : VI3 - VI1 = 1:1, (Пенали 7:6, победник VI3) 
Надвлачење конопца: VI3 - VI1= 2:0, VI3 - VI2= 2:0 (Победник VI3) 
 

Наставници, ученици 

08.10.2019. Дечја недеља: Четвртаци у гостима код председнице општине  
Ученици четвртог разреда били су гости председнице општине Сање Петровић. 
Председница нас је лепо примила, дружила се са децом и ученицима дала 
одговоре на многобројна питања. 
Захваљујемо се председници и свима који су нас срдачно дочекали и са нама се 
дружили. 
 

Учитељица, ученици 

09.10.2019. Дечја недеља: Музички квиз  
У оквиру Дечје недеље, у учионици музичке културе, а за ученике 5. и 6. разреда, 
одржао се музички квиз. 
Подељени у четири екипе и три такмичарске игре, које је будно пратио трочлани 
жири, провели смо разиграно још један дан посвећен нашој деци... 

Наставница, ученици 

09.10.2019. Дечја недеља: Играмо се материјалима које смо пронашли у природи  
 

Наставница, учитељица, 
ученици 

09.10.2019. Дечја недеља: Трећа општинска Олимпијада 
У среду 09.10.2019. одржана је трећа општинска Олимпијада. 
Такмичили су се ученици и ученице од петог до осмог разреда у следећим 
дисциплинама: бацање вортекса, пикадо, скок у даљ из залета, трчање на 100м, 
шах,  стони тенис и надвлачење конопца. 
Ученици наше школе постигли су значајне резултате: 
СКОК У ДАЉ ИЗ ЗАЛЕТА: Павле Колажар  1. место 
ТРЧАЊЕ НА 100м: Анастасија Матејић  1. место 
ТРЧАЊЕ НА 100м: Вукота Шалипур 1. место 
Шах: Жарко Јовић 2. место 
У генералном пласману ученици наше школе освојили су 2. место. 
Честитамо ученицима и наставницима на постигнутим резултатима. 
 

Наставници, ученици 
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09.10.2019. Дечја недеља: представа "Фрозен - шашаво залеђено краљевство"  
Поводом дечје недеље 9.10.2019. Градска библиотека "Вук Караџић" Ковин 
организовала је представу "Frozen - шашаво залеђено краљевство" за предшколце 
и ученике првог разреда. Ученици су се лепо провели и уживали гледајући 
представу. 

Градска библиотека "Вук 
Караџић" Ковин, ученици, 
наставници 

09.10.2019. Дечја недеља: Предавање у СО Ковин 
Представници ученичког парламента су на Дан отворених врата СО Ковин 
присуствовали предавању о правима на изражавање и информисање и заштите од 
злоупотребе у савременим и традиционалним медијима предавача Дејана 
Крецуља. 
Председница општине обратила се присутним делегацијама са речима 
добродошлице и позвала их је у посету свомом кабинету након предавања тако да 
су ученици ту прилику искористили. 
Једночасовни боравак у СО Ковин употпуњен је послужењем и пријатним 
разговорима домаћинима и представницима других школа. 
 

СО Ковин, ученици, 
наставници 

09.10.2019. Дечја недеља: Квиз "Spooky science" 
 У среду 9.10.2019. године након 6. часа у учионици за енглески језик организован 
је квиз "Spooky science" за ученике 8. разреда. Ученици су у групама одговарали на 
низ занимљивих питања. Већина одговора је била тачна, тако да нисмо успели да 
добијемо победника, па су ученици 8-1 и 8-2 делили прво место, а 8-3 је на другом 
месту. Учествовали су: Ивона Јевтовић, Андреј Ћулибрк, Дамјан Филиповић, 
Моника Ласло, Милица Максимовић, Вељко Ивковић, Никола Живановић, Вилијам 
Магда и Матеја Петровић. Водитељ квиза био је Тадија Поповић, ученик 6. 
разреда. 

Наставници, ученици 

10.10.2019. Свакодневни живот у прошлости - играчке некада  
На часу свакодневног живота у прошлости, ученици су направили играчке са 
којима су се играли њихови преци: лутке од шапурине, лопте од старих чарапа... 
Једна група ученика играла се са едукативном играчком, на магнет, старом 40 
година. Ученици су показали изузетно интересовање, што се и види на 
фотографијама. Циљ предмета је да се кроз упознавање прошлости, пре свега 
начина свакодневног живота (игре, исхрана, начин одевања...) разуме 
садашњост,  упозна и повеже са прошлошћу. 
 

Наставници, ученици 

10.10.2019. Дечја недеља: Трка за срећније детињство 
У четвртак 10.10.2019. одржана је Трка за срећније детињство. 
У трци осмих разреда ученици наше школе, Анастасија Матејић и Вукота Шалипур 
освојили су прво место. 
Ученици нижих разреда Алекса Радоман (четврти разред)  освојио је треће место, 
док је ученица другог разреда Керац Марина освојила такође треће место. 
Честитамо ученцима на постигнутом успеху.  
 

Наставници, учитељице, 
ученици 

11.10.2019. Дечја недеља: Конвенција Уједињених нација о правима детета 
Будући да је слоган овогодишње дечје недеље „Да право свако – дете ужива лако“ 
и да се ове године обележава 30 година од усвајања Конвенције Уједињених 
нација о правима детета, ученици шестог разреда наше школе су на часовима 
грађанског васпитања имали задатак да текстом, цртежом или глумом прикажу 
једно дечје право, односно један члан конвенције. Ученици су имали прилику да 
на занимљив и креативан начин прикажу како они виде и доживљавају Конвенцију 
о правима детета - најзначајнији међународни документ у области људских права 
који се тиче детета, као и најшире прихваћени правни инструмент за заштиту 
људских права. 

Наставници, учитељице, 
ученици 

11.10.2019. Дечја недеља: Представа "Пинокио" 
Центар за културу Ковин поводом Дечје недеље 11.10.2019. године организовао је 
представу за децу "Пинокио".  
Деца су уживала гледајући занимљиву и поучну представу. 

Центар за културу Ковин, 
ученици, учитељице 

11.10.2019. Дечја недеља: Европски дан борбе против трговине људима 
ЈЕДАН, ДВА, ТРИ ... ЧУВАЈ СЕ ТИ! 
Поводом обележавања Европског дана борбе против трговине људима, ученици 
продуженог боравка су, 11.10.2019., присуствовали радионици "Чувај се и ти!". 
Волонтери Црвеног крста, Валентина и Миљана, су на занимљив начин, кроз 

Учитељица Александра и 
ученици продуженог 
боравка 
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разговор и причу о Миши и Маши, информисале децу о опасностима и на који 
начин да се заштите. 
Ученици су били одушевљени, а Валентини и Миљани се захваљујемо. 
 

11.10.2019. Дечја недеља: Спортске и музичке игре ученика 2. разреда 
У оквиру Дечје недеље ученици другог разреда су се такмичили у обилажењу на 
клупи и у музичкој игри Музичко колено. 
Ученици су уживали у такмичењу и дружењу. 
 

Учитељице, ученици 

11.10.2019. Дечја недеља: Спортски сусрети (8. разред) 
У петак 11.10.2019. одиграна је фудбалска утакмица између ученика осмих 
разреда, као и надвлачење конопца за ученице. 
Резултати су следећи: 
Прва утакмица:  VIII1:VIII2- 2:0 
Друга утакмица: VIII1:VIII3- 6:2 

 
Надвлачење конопца: 
VIII1:VIII2- победник VIII1 
VIII1:VIII3- победник VIII3 
 

Наставници, ученици 

11.10.2019. Представа „Покондирена тиква“  
Последњи дан Дечије недеље обележен је групном посетом Центру за културу где 
је Позориште лектира „Владимир Јевтовић“ играло позоришну представу 
„Покондирена тиква“. Половина ученика виших разреда са професоркама српског 
језика похађало је ову активност, заједно са  ОШ „Ј. Ј. Змај“ и ОШ „Д. 
Максимовић“. Представа је трајала 50 минута, а након играња уследиле су 
интерактивне радионице где су ученици имали прилику да осмишљавају 
алтернативне завршетке представе и да постављају питања ликовима представе. 

Позориште лектира 
„Владимир Јевтовић“, 
ученици, наставници 

15.10.2019. Представа "Мала грешка у саобраћају, велика цена!" - 1. разред  
У уторак 15.10.2019. године организована је позоришна представа о безбедности 
деце у саобраћају за прваке свих основних школа општине Ковин. Глумци 
аматерског позоришта Центра за културу Ковин у сарадњи са Агенцијом за 
безбедност у саобраћају општине Ковин, одиграли су занимљиву и едукативну 
представу за децу. Реалне ситуације из живота глумци су пренели на сцену, 
ученици су такође били укључени и тако показали своје знање о безбедности у 
саобраћају. 

Учитељице, ученици 

15.10.2019. Представа „Локи Потер и Пехаведор“  
Ученици трећег и четвртог разреда ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Ковина, који су 
прошли радионице из програма Промоције хуманих вредности Црвеног крста 
Ковин организовли су представу „Локи Потер и Пехаведор“ за ученике нижих 
разреда. Све похвале за ученике који су учествовали и похвала за њихову 
учитељицу Данијелу Новокмет, која је учествовала у овом пројекту. Сценарио 
представе Црвеног крста Ковин су написали ПХВ едукатори и координатор. 

Учитељице, ученици 

16.10.2019. Дечја недеља: Награђени ученици током Дечје недеље  
Награђени ученици током Дечје недеље 
Музички квиз: 
Милан Филиповић V-1 
Кристијан Домокош V-2 
Дијана Алијевић VI-1 
Марија Пивљаковић VI-2 
Драган Хаблик VI-3 
Огњен Вукић VIII-1 
Језички тим - Енглески језик: 
Андреј Ћулибрк VIII-1 
Милица Максимовић VIII-2 
Никола Живановић VIII-3 
Трка за срећније детињствo 
Анастасија Матејић-1. место VIII-3 
Вукота Шалипур-1. место VIII-1 
Павле Колажар (скок у даљ) 
Жарко Јовић (шах)-2. место VIII-2 
Покрени причу: 
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Такмичари: 
Кристина Филеп 
Анђела Ранков 
Дијана Алијевић 
Анђела Стефановић 
Жирији: 
Теодорa Мирчов 
Марија Шогор 
Марија Станковић 
Светлана Клисура 
Јован Вујичин 
Библиотека и Дом пензионера: 
Невена Радић 
Стефан Савић 
Лука Јокић 
Дејан Божић 
Божидар Јевтовић 
 

16.10.2019. Представа "Мала грешка у саобраћају, велика цена!" 
У оквиру пројекта "Безбедност деце у саобраћају" 16.10.2019. године у 10h у 
Центру за културу Ковин одржана је позоришна представа "Мала грешка у 
саобраћају, велика цена!" 
Ученици другог разреда су и ове године гледали представу, обновили знање и 
научили нешто ново о правилима понашања у саобраћају. 
 

Учитељице, ученици 

17.10.2019. Актив жена Прве месне заједнице Ковин  
Чланице Актива жена Прве МЗ Ковин у четвртак 17.10.2019. године, организовале 
су пријем за најмлађе ученике ОШ "Ђура Јакшић". Ученицу су припремили 
рецитације, приче, песмице и тако се захвалили на гостопримству љубазних жена. 
Још једном хвала што сте нас позвали, заиста нам је било пријатно и лепо! 

Учитељице, ученици 

17.10.2019. Представа „Ко саобраћајна првила следи, за саобраћај више вреди“ 
17. октобра су учeници наше школе у оквиру акције „Безбедност деце у 
саобраћају“ гледала представу „Ко саобраћајна првила следи за саобраћај висше 
вреди“. Кроз представу су обновили саобраћајна правила која су знали, али су 
научили и нека нова. 
Након представе сви смо кренули у лагану шетњу ка Старом граду где смо држали 
амбијенталну наставу. Настали су предивни цртежи јесени, цртали смо и 
обележавали углове кредама по бетону, певали песме о јесени које смо до сада 
научили. Посебно смо се бавили оријентацијом у природи где смо и практично 
научили да се сналазимо у природи уз помоћ маховине, годова, Сунца... Било нам 
је лепо и незаборавно тим пре јер нас је и време послужило. 

Учитељице, ученици 

17.10.2019. Мађарски језик - 3. разред 
Ученици 3. разреда научили су називе јесењег воћа на мађарском језику. 

Наставница мађарског 
језика, ученици 

18.10.2019. Четвртаци на представи и амбијенталној настави  
 Данас смо уживали у позоришној представи која је везана за безбедност ученика 
у саобраћају, након чега само одржали амбијенталну наставу. 

Учитељице, ученици 

21.10.2019. Основни безбедности деце (октобар) - 6. разред  
Данас је у нашој школи одржана наставна јединица „Полиција у служби грађана" у 
оквиру пројекта „Основи безбедности деце". 
Час је био интерактиван и продуктиван, а предавач Весна Коматина Медић 
запослена у МУП-у упознала је ученика шестог разреда о томе шта све обухвата 
рад полицајаца, које су врсте полиција, а представљен је и део опреме коју 
користе полицајци. Такође било је речи о полицајцима ууниформи, у цивилу и о 
специјалној јединици (САЈ). Предавач је ученике упознао и са корисним саветима у 
погледу понашања и поступања у разним ситуацијама када они њима присуствују. 
Захваљујемо се Весни, која је оставила позитиван утисак на наше ученике и 
пружила им нова знања из области безбедности деце. 
 

Наставници, ученици 
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22.10.2019. Продужени боравак: Јесен 
Прође лето, дође јесен, а наши ђаци у продуженом боравку и учитељица 
Александра је овако представљају: 

учитељица Александра 

22.10.2019. Математика - I-1 одељење 
Ученици I-1 кроз игру, Монтесори методе уче прве бројеве.  
На занимљив начин решавају на први поглед једноставне задатке, али уз мало 
муке успевају.  
То можете видети по њиховим осмесима. 

 

23.10.2019. Час музичке културе: Праисторија кроз игру  
Ученици V1 и V 2, кроз обраду наставне јединице Музика у праисторији, показали 
су изузетну креативност и маштовитост, па из тог разлога ево их на сајту школе. 
Изразили су научено кроз  сопствене креације и игру. 
Све честитке! 
 

Наставница, ученици 

24.10.2019. „Ђурићи“ на Сајму књига 2019. 
Упркос озбиљним проблемима са организацијом превоза, и ове године је ОШ 
„Ђура Јакшић“ у бројном саставу посетила Сајам књига у Београду. Половина 
ученика више смене у пратњи професора у четвртак 24.10.2019. уживала је у 
обиласцима штандова, куповини књига и стрипова и неизбежном фотографисању 
са познатим личностима. Разне трибине, разговори и предавања намењена деци 
школског узраста били су у понуди овог четвртка. Поред тога, први пут ове године 
смо и ми постали део Фестивала стваралаштва младих. Представа  „Плава звезда“ 
наше драмске секције уврштена је у програм фестивала као производ 
стваралаштва инспирисаног књижевним делима. Чланови драмске секције 
одлично су се снашли у сајамском амбијенту, а као подршка у публици нашло се 
доста наших ученика и професора. И као гости и као учесници ове манифестације, 
„Ђурићи“ су се одлично провели. 

Наставници, ученици 

25.10.2019. Пројектна настава - прваци у библиотеци  
У оквиру пројектне наставе ученици I1 и I2 заједно са својим учитељицама 
посетили су Градску библиотеку ,,Вук Караџић" у Ковину. 
Библиотека је и ове године бесплатно учланила ученике првог разреда, ученицу су 
добили чланске карте као подстицај да и сами заволе књигу. Прваци су уживала у 
разгледању и прелиставању занимљивих књига за децу. 
 

Учитељице, ученици,  
Градска библиотека ,,Вук 
Караџић" 

25.10.2019. Луткарско позориште у учионици  
У оквиру пројектне наставе на часовима српског језика и књижевности ученици 5. 
разреда имали су задатак да осмисле и реализују своју луткицу и савладају текст 
радио-драме „Капетан Џон Пиплфокс“ Душка Радовића. Помоћ и инструкције 
наставнице Маше биле су им од помоћи. Изабрали су најбоље глумачке групице; 
најбоље глумце који су и по оцени наставнице оцењени петицама. Закључили су 
да су машта и лични доживљај незаменљиви. Користили су различите технике 
израде луткица и рециклажне материјале. 
 

Наставница, ученици 

30.10..2019. Пројектнa наставa: "У свету књига"  
Ученици I-1 одељења у оквиру реализације друге теме Пројектне наставе "У свету 
књига" учланили су се у нашу школску библиотеку. 
Наш библиотекар Сенка и учитељица Весна Андјелков  реализовале су овај час. 
 

Учитељица, ученици 

30.10.2019. Девојчице прве на Oпштинском првенству у кошарци  
На Општинском првенству у кошарци за дечаке и девојчице, одржаном 29.10.2019. 
у хали спортова ОШ “Ђура Јакшић”, ученице наше школе освојиле су прво место и 
пласирале се на Окружно такмичење, док су ученици заузели 5. место. 
Наредног дана одржано је такмичење у баскету 3x3, на којем су ученице наше 
школе заузеле друго место, а ученици 5. место. 
Честитамо ученицима на изузетном залагању и постигнутом успеху. 
 

Наставница, ученици 

30.10.2019. Halloween на часу енглеског језика  
У среду 30. октобра, на часу енглеског језика, ученици V-1 одељења имали су 
прилику да покажу шта знају о традиционалном празнику људи са енглеског 
говорног подручја - Halloween. 

Наставница, ученици 
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Ученици су радили у групама и показали своја умећа и таленте кроз различите 
активности. Једна група је направила презентацију која је садржала историјске 
чињенице као и обичаје везане за празник, други су правили паное на српском и 
енглеском језику на којима су показали и свој таленат за сликање и цртање. Неки 
од ученика су донели украсе, а на самом часу смо правили духове и украсили 
кабинет. Ту су биле и чувене резбарене бундеве Jack-o'-lanterns и незаобилазни 
костими и маске који су употпунили доживљај празника. 
На крају часа смо глумили trick or treating и почастили се слаткишима и 
"страшним" колачима које су направили ученици. 
Сви смо научили нешто ново и сјајно се забавили. 
 

30.10.2019. Приручник "Дигитално насиље - превенција и реаговање" 
Приручник Дигитално насиље – превенција и реаговање намењен  је ученицама и 
ученицима, наставницама  и наставницима,  родитељима, као и свима који 
раде  на заштити деце и младих од насиља, злостављања и занемаривања. 

 

31.10.2019. Jeсења садња цвећа  
Наши вредни помоћни радници посадили су цвеће које смо добили на поклон од 
Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин. 

помоћни радници 

31.10.2019. Посета ученика 8. разреда Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин 
Учeници осмих рaзрeдa ОШ "Ђура Јакшић" из Ковина, заједно са директором 
Петровић Сашом и наставницама Аном Ритопечки и Маријом Станојоском, 
пoсeтили су данас Средњу стручну школу "Васа Пелагић" Ковин.  
Ученике је најпре поздравила директорка школе Весна Павловић Кирилов, након 
чега су професори ССШ "Васа Пелагић" кроз видео презентацију нашим осмацима 
пружили информације о школи и образовним профилима.  
Након презентације уследио је обилазак школе, при чему су ученици имали 
прилику да виде школске учионице, кабинете за извођење стручне праксе, 
пластенике, стакленике, круг школе...  
Професори пољопривредне технике су госте спровели кроз радионицу, показали 
машине које поседујемо и традиционално, ко је желео, могао је са професорима 
да провоза трактор по полигону.  
На крају обиласка школе, осмаци су били угошћени мафинима које су спремили 
"Васини" кувари и посластичари, а послужени од стане ученика конобара. 
Захваљујемо се директорки, професорима и ученицима ССШ "Васа Пелагић" на 
гостопримству. 
 

Наставница, ученици,  
Средња стручна школа 
"Васа Пелагић" Ковин 

31.10.2019. Даница Анђелков у гостима код 4/2 одељења  
У гостима код 4/2 одељења била је госпођа професор енглеског језика Даница 
Анђелков. 
Захваљујемо се професорки на дивном дружењу. 
 

Учитељица, ученици 

31.10.2019. Аљоша бриљирао на Међународном фестивалу за младе таленте у Прагу  
Међународни фестивал за младе таленте „Златни таленти у златном Прагу“ 
одржан је од 28. до 31.10.2019. у Прагу, у Чешкој Републици. Аљоша је у категорији 
„pop-jazz-solo vocal“ освојио прво место. Поред ове награде, добио је и специјалну 
позивницу за музички фестивал у Русији, који ће се одржати у априлу 2020. године. 
 

Ученик 

31.10.2019. Животиње од сувог лишћа – II-1 одељење  
Данас су ученици II-1 одељења били веома креативни. Од сувог лишћа су правили 
животиње. 
Ученици су се трудили да њихови радови буду јединствени и сви различити. 
Радовима смо украсили учионицу и ходник. 
 

Учитељица, ученици 

31.10.2019. Час ликовне културе у III-1 одељењу  
Правоугаоник, квадрат, троугао, круг, кружница и готова је шарена птичица! 

Учитељица, ученици 
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01.11.2019. Дефектолог у нашој школи 
На основу Споразума о међусобној сарадњи између ОШ "Ђура Јакшић" Ковин и 
Школе за основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево, који је 
директор наше школе, у нашој школи ће до краја школске године радити 
дипломирани дефектолог Марија Станић. Ангажман дефектолога ће у великој 
мери допринети побољшању квалитета инклузивног образовања у нашој школи. 
Споразумом се уређује међусобна сарадња двеју школа у области инклузивног 
образовања деце са сметњама и тешкоћама у развоју. 
Сарадња укључује следеће облике: 
Подршка деци са сметњама и тешкоћама у развоју 
Информисање родитеља 
Процену образовних потреба детета 
Израду Индивидуалног плана подршке 
Помоћ у реализацији Индивидуалног плана подршке 
Индивидуалне третмане у зависности од потреба детета 
Стимулацију говорно-језичке способности 
Сензо-моторну стимулацију 
Инструктивни рад са родитељима 
Сензибилизацију вршњака 
Едукацију наставника кроз стручне семинаре 
Организовање заједничких манифестација 
Овакав вид сарадње ће у великој мери допринети побољшању квалитета 
инклузивног образовања у нашој школи. 
Све похвале СОШО "Мара Мандић" на овој иницијативи. 
 

 

01.11.2019. Предавање о безбедности у саобраћају "Још увек возим" 
У петак 1. новембра 2019. године, у конференцијској сали Општинске управе 
Ковин, одржано је предавање о безбедности у саобраћају за ученике 8. разреда 
наше школе.  
 
 

 

04.11.2019. Пројектна настава - II 1 одељење 
Ученици II 1 одељења у оквиру реализације теме Пројектне наставе "Жута 
чаробница" обновили су знања о јесени и научили нешто ново. Сви смо донели 
јесење плодове са њиве, из повртњака и воћњака. 
Направили смо изложбу радова од лишћа,воћа и поврћа. 
Нашем часу је присуствовала педагог школе Иванка Момиров. 
 

Учитељица, ученици 

06.11.2019. Предавање на тему "Безбедност у саобраћају" - 1/2 одељење  
 

ПУ Ковин, ученици, 
учитељице 

06.11.2019. Пројектна настава у I-1 одељењу: "Безбедно до школе" 
Посетом родитеља, обиласком изложбе ученика I-1 на тему „Безбедно до школе“, 
као и предавањем господина Терзића испред локалне заједнице и представника 
Црвеног крста, завршена је прва тема Пројектне наставе првог разреда. 
Ученицима су подељени жути прслуци, наруквице, различита литература на тему 
саобраћаја, а све у циљу повећања безбедности деце. 
Захваљујемо се свим учесницима пројекта. 
 

Учитељице,  ученици 

07.11.2019. 11. и 12. новембар  
У понедељак 11. новембра је нерадни и ненаставни дан и тада се обележава Дан 
примирја у Првом светском рату.   
У уторак, 12. новембра 2019. године, настава се изводи према распореду од 
понедељка. 

 
О ДАНУ ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
Дан примирја у Првом светском рату је државни празник у Републици Србији који 
се обележава 11. новембра. Овај датум подсећа на дан када су, 11. новембра 1918. 
године у железничком вагону у Компијену, силе Антанте потписале примирје са 
Немачком и тиме окончале Први светски рат. 
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Као главни мотив за амблем овог празника користи се цвет Наталијине рамонде. 
Овај цвет је угрожена врста у Србији, а у ботаници је познат и као цвет феникс. 

 
Oбележавањe 101. годишњице ослобођења Ковина у I светском рату.  
У уторак, 12. новембра 2019. године, на Војничком гробљу у Ковину одржаће се 
церемонија обележавања 101. годишњице ослобођења Ковина у I светском рату.  
Делегацију наше школе чиниће директор, наставници Роберт Мучи, Маја 
Обрадовић, чланови Ученичког парламента и ученици које су одељењске 
старешине одредиле за одлазак. 
Ученици ће на гробље ићи организованим аутобуским превозом који ће нас чекати 
код бившег хотела „Војводина“. Ученицима ће са наставницима кренути ка 
аутобусу из школе након 3. часа. 
Полазак аутобуса је у 10.30 часова 
 

08.11.2019. Пројектна настава: Ученици I-2 одељења у школској библиотеци 
У оквиру предмета Пројектна настава, ученици l-2 одељења посетили су школску 
библиотеку и постали члан исте. Ученици су пажљиво саслушали библиотекара 
Сенку и касније изабрали књиге које желе да прочитају. 

Учитељица,  ученици 

09.11.2019. Свечаности поводом педесетогодишњице карате клуба „Раднички" Ковин  
Свечаности поводом педесетогодишњице карате клуба „Раднички" одржана је 9. 
новембра у Центру за културу Ковин. 
Том приликом је нашој школи додељена Захвалница "За успешну сарадњу и 
допринос у развоју и раду". 
Захваљујемо се карате клубу "Раднички" на овом лепом гесту и надамо се да ће се 
наша сарадња заувек остати на завидном нивоу. 
 

КК„Раднички" Ковин, 
директор школе 

12.11.2019. Културно-уметнички програм наших ученика поводом Дана примирја у Првом 
светском рату  
У спортској хали наше школе, за ученике нижих разреда организован је културно-
уметнички програм поводом Дана примирја у Првом светском рату. 
На почетку програма, наставница историје Јелена Дивнић је путем занимљиве, 
интерактивне презентације упознала ученике са Великим ратом, Наталијином 
рамондом и Даном примирја, након чега је уследио програм школског хора под 
диригентском палицом Снежане Качине, наставнице музичке културе. 
 

Наставници, учитељице, 
ученици 

12.11.2019. Церемонија обележавања Дана ослобођења Ковина у Првом светском рату  
Општина Ковин, у сарадњи са Удружењем потомака ратника ослободилачких 
ратова 1912-1918. и поштовалаца Ковин, организовала је церемонију 
обележавања Дана ослобођења Ковина у Првом светском рату крај споменика 
Мира и разумевања на Војничком гробљу у уторак, 12. новембра. Том приликом 
обележена је годишњица страдања српских и аустро-угарских војника, који су као 
рањеници из борби за Смедерево преминули 1915. године у болници Црвеног 
крста у Ковину. Бројне делегације положиле су венце и цвеће крај спомен—
обележја интернирцима страдалим у пожару у транзитном логору Свилара у 
Ковину крајем Великог рата. 
Програму обележавања присуствовали су и ученици наше школе, наставница Маја 
Обрадовић, наставник Роберт Мучи и директор школе Саша Петровић. 
 

Директор школе, 
наставници, ученици 

13.11.2019. Животиње од шишарки и пластелина у l-2 одељењу  
Ученици l-2 одељења су на часу ликовне културе направили разне занимљиве 
животиње, користећи  шишарке, кестење, лешнике, гранчице и орахе, којима су 
додавали пластелин. 

Учитељица, ученици 

14.11.2019. Завршена друга тема Пројектне наставе у I-1 одељењу  
Завршена је и друга тема Пројектне наставе  у I-1 одељењу, тема „У свету књига“. 
На паноу испред учионице виде се њиховие активности: посете и учлањење у 
библиотеке, али најзанимљивије су њихове сликовнице. Прва је на тему 
омиљених ликова из бајки, а друга шта их чини срећним? 

Учитељица, ученици 
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15.11.2019. Корисни савети за ученике 
 

 

19.11.2019. Групни рад ученика III-2 
 Наши први групни радови на тему “Култивисане, копнене животне заједнице” 

Учитељице, ученици 

20.11.2019. "Бајка о рибару и рибици" 
Ученици нижих разреда су у среду 20.11. у позоришној сали "Центра за културу" у 
Ковину, гледали представу гостујућег позоришта из Београда "Бајку о рибару и 
рибици", Александра Пушкина. Ученици су уживали гледајући наше познате 
глумце Јелицу Сретеновић, Милицу Јанкетић и Драгољуба Ћорића. 

Учитељица, ученици, 
позориште из Београда 

20.11.2019. Oтказана позоришна представа "Аутобиографија"  
Позоришна представа "Аутобиографија", рађена по мотивима истоименог дела 
Бранислава Нушића, која је требало да буде играна сутра 21.11.2019.од 12.00 у 
Центру за културу Ковин за ученике, отказана је од стране извођача. 
Као разлог за отказивање, представник извођачке групе "Театрон" наводи 
недовољан број пријављених гледалаца. Из ОШ " Ђура Јакшић" од 5. до 8. разреда 
100 ученика је желело да погледа ову представу, са чим је организатор био 
упознат у понедељак. Ипак, то га није спречило да представу откаже дан пред 
извођење. Надамо се да ће ученици умети да на прави начин процене 
некоректност ситуације и да их убудуће то неће одвратити од посета културним 
дешавањима. 
 

 

20.11.2019. Угледни час наставника Александра Милошевића 
Наставна јединица: Производња електричне енергије (врсте и типови електрана) 
У уводном делу часа деца су играла квиз „Погоди личност са слике“.  
Личност са слике је био Нилока Тесла, где су ученици добили најважније 
информације о лику и делу Николе Тесле. 
Затим су кроз презенцацију и видео записе ученици упознати са врстама, 
типовима и начином рада хидроелектрана, термоелектрана и нуклеарних 
електрана. 
У завршном делу часа ученици су извлачили папириће са питањима, потом су у 
кабинету информатике, користећи интернет, одговарали на задата питања. 
 

Наставник, ученици 

21.11.2019. Професионална оријентација ученика 
Ево неколико корака о доношењу одлука о избору занимања 
Ко сам ја, које су моје способности, интересовања, особине личности - шта волим 
прво да учим или да радим – то је већ предуслов твог  будућег занимања 
Шта знам о различитим занимањима, која све занимања постоје – упознавање за 
различитим занимањима 
Које школе постоје, шта све могу да упишем – упознавање са различитим школама 
– гимназија, средње стручне школе... 
Пробаћу шта ми највише лежи – посета установама, предузећима – обилазак 
Донео сам одлуку – ово је моје будуће занимање – то је оно што ми одговара, 
чиме би волео да се бавим. 

Педагог школе 

22.11.2019. Предавање на тему "Заштити од пожара" 
У петак 22. новембра ватрогасци су одржали предавање у четвртом разреду о 
заштити од пожара. 

ВЈ Ковин, учитељице, 
ученици 

22.11.2019. Основни безбедности деце (новембар) - 1. разред  
22. новембра у току 1. и 2. часа одржано је предавање „Шта ради полиција?“. 
Предавање је одржала полицајка Весна, на занимљив начин, прилагодјен узрасту. 
Деца су активно учествовала, све их је интересовало. Добили су и бојанку „Азбука 
безбедности за ђаке прваке“. 

ПУ Ковин,  учитељице, 
ученици 
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25.11.2019. Чеп за хендикеп  
Хуманитарна акција “Чеп за хендикеп" у нашој школи се одвија током читаве 
школске године.  
Данас нас је посетила њихова екипа и преузела чепове које смо прикупили.  
Дочекали су их ученици првог и трећег разреда.  

учитељице, ученици 

26.11.2019. Представа "Пажљивко" за ученике првог разреда  
У уторак 26.11.2019. ученици првог разреда гледали су представу "Пажљивко" у 
Центру за културу Ковину. Пажљивко, заједно са својим другом Стевицом, забавио 
је малишане и научио их како да буду безбедни у саобраћају, а све то кроз игру и 
песму. 

учитељице, ученици 

27.11.2019. Најава: представа "Плава звезда" 
Позоришна представа драмске секције наше школе "Плава звезда" последњи пут 
се изводи у четвртак 28.11.2019 од 18.00 у Центру за културу Ковин.  
У трајању од 40 минута води се прича о потрази за остварењем жеља и снова кроз 
три различите епохе.  
Сви заинтересовани су добродошли да подрже последње извођење "Плаве 
звезде", цена карте истакнута је на сајту и у програму Центра за културу Ковин. 
 

Драмска секција, 
наставници, ученици, 
Центар за културу Ковин 

27.11.2019. Предавање на тему "Превенција болести зависности код младих" 
Црвени крст Ковин je месец новембар посветио "Превенцији болести зависности 
код младих", па је 27.11.2019. године одржао предавање у нашој школи на тему 
Превенција болести зависности ( алкохолизам и интернет). Предавање је било 
намењено ученицима 7. и 8. разреда, а укупно 80 ђака је присуствовало овом 
изузетно корисном и иунтересантном предавању. 
 

Црвени крст Ковин, 
наставници, ученици 

27.11.2019. Бесплатна смартинг радионица у оквиру сарадње ССШ "Васа Пелагић" Ковин са 
Универзитетом Сингидунум 
У суботу 7.12.2019. у Данијеловој 32 од 10-14h у сали Е01, организује се бесплатна 
смартинг радионица у оквиру сарадње ССШ "Васа Пелагић" Ковин са 
Универзитетом Сингидунум. 
Циљ ове радионице радионице је стицање основних знања и вештина потребних 
за пројектовање и имплементацију комплетних IoT паметних решења и апликација 
као што су: Паметне куће (енг. Smart Home), Паметна возила (енг. Smart Car), 
Паметна пољопривреда (енг. Smart Farming), Паметна околина (енг. Smart 
Environment), Паметне апликације за бригу о здрављу (енг. eHealth), Паметан 
паркинг (енг. Smart Parking) и друго. 
Заинтересовани средњошколци се пријављују преко упитника: 
https://docs.google.com/forms/d/1o0RnMBQH8dLLZfRbOxyzjk_78byAvGzgUM3rUo9K6
Lc/edit 
Иако је организатор радионице ССШ "Васа Пелагић" Ковин, ученици 8. разреда 
основне школе се могу пријавити и у пратњи родитеља отићи на радионицу. 
  
Синиша Ћулафић, професор рачунарства и информатике у ССШ "Васа Пелагић" 
Ковин 
 

 

28.11.2019. Посета градској библиотеци 
У четвртак 28.11.2019. године петнаест ученика виших разреда су са 
библиотекарком школе посетили Градску библиотеку.  
Ту су присуствовали једносатном дружењу са познатим писцем за децу Робертом 
Такаричем.  
Наши ученици су били веома активни у решавању пишчевих загонетки и лепо су се 
провели. 
 

Градска библиотека, 
наставници, ученици 

28.11.2019. I-2 одељење у свету књига Примљене 
У оквиру пројектне наставе, завршена је и друга тема у l-2 одељењу. Ученици су 
током октобра имали прилику да се упознају са радом градске и школске 
библиотеке и науче како се понаша у њима. Постали су чланови обе библиотеке и 
изабрали књиге које желе да прочитају. За крај овог пројекта имали су прилику да 
направе сопствену сликовницу, коју радо читају. 
 

Учитељица, ученици  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1o0RnMBQH8dLLZfRbOxyzjk_78byAvGzgUM3rUo9K6Lc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1o0RnMBQH8dLLZfRbOxyzjk_78byAvGzgUM3rUo9K6Lc/edit
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28.11.2019. Учимо и играмо се 
Ученици I-1 кроз игру, учили су о ваздуху.  
Изводили су огледе примерене узрасту.  
Научули су да ваздух заузима простор, има тежину, да се шири на топлоти, да 
врши притисак, како настаје ветар... 
 

Учитељица, ученици  
 

29.11.2019. Нови распоред часова за више разреде 
Ради боље организације наставе, начињене су мање измене у распореду часова за 
више разреде. 
Нови распоред часова важи од 2. децембра 2019. године 
 

 

29.11.2019. Посета библиотеци - 4. разред 
 
Ученици четвртог разреда су се 29. новембра у библиотеци "Вук Караџић" Ковин 
дружили са песницима. 

Библиотека "Вук 
Караџић",  учитељица, 
ученици  
 

29.11.2019. Општинско такмичење у фудбалу  
Дана 28.11.2019. и 29.11.2019.  одржано је Општинско такмичење у фудбалу за 
ученике основних школа. Ученици наше школа постигли су значајне резултате. 
Дечаци су освојили друго место, док су девојчице заузеле четврто место. 
Честитамо ученицима и наставницима на резултатима. 
 

Наставници, ученици 

02.12.2019. Облици рељефа   2-1 одељење 
Ученици 2- 1 одељења су на часу Света  око нас од пластелина правили облике 
рељефа и облике где се појављују воде. 
Били су врло креативни и своје идеје пренели на заједнички рад.Сви су се трудили 
да дају свој допринос, самостално су радили уз мале сугестије и помоћ учитељице! 
 

Учитељица, ученици  
 
 
 

02.12.2019. Представа за Десанкину школу  
Позоришна представа „Плава звезда“ ипак је своје последње играње поделила са 
својим вршњацима – ученицима ОШ „Десанка Максимовић“. У понедељак 
2.12.2019. од 12.15 професорке Маја Лазаров, Олгица Петковић и Наталија 
Петровић довеле су педесетак ученика виших разреда који су својим присуством и 
подршком додатно мотивисали глумце. Овом приликом направљен је и снимак 
представе тако да се у наредном периоду очекује поставка материјала на сајт. 

Драмска секција - 
наставници, ученици 

03.12.2019. Међународни квиз "Немањићи" 
Дана 3. 12. 2019. године у 10 часова по средњеевропском времену ученице наше 
школе Невена Радић 7- 1, Анђела Илић и Милица Максимовић 8- 2, учествовале су 
у првом елиминационом "оnline" Међународном квизу "Немањићи". 
Квиз је организовала фондација Мир Божији са Српском Православном Црквом и 
партнерским организацијама поводом обележавања 800 година самосталности 
Српске Православне Цркве. Реализацију овог пројекта подржала су  надлежна 
министарстава у Bлади Републике Србије и Влади Републике Српске, скупштинског 
Одбора Републике Србије за дијаспору, а посебно треба истаћи подршку Његове 
Светости патријарха српског господина Иринеја. 
Циљ ове највеће културне манифестације je проширење знања о културној 
историји и државности српског  народа. Учесници у такмичењу су деца узраста од 
10-15 година из Републике Србије, Републике Српске, региона, те српске дијаспоре 
из Европе, Америке, Аустрaлије, Канаде, Азије и Африке. Било је пријављено више 
од 300 екипа. Педесет најбоље пласираних екипа имаће прилику да се такмиче у 
другом елиминациономтакмичењу које ће се одржати 24.12.2019. године с 
почетком у 10 часова по средњеевропском времену. Осам најбоље пласираних 
екипа у том другом такмичењу такмичиће се у два полуфинална квиз такмичења у 
Београду, почетком 2020. године. 
Ученице наше школе, од самог почетка, марљиво и савесно су се припремале, 
учећи, решавајући, константно,  припремне "оnline" тестове. Знање које су стекле 
је немерљиво. Оно што је још важније показале су тимски рад, дух заједништва, 
слоге и љубави. Као што их је и саветовао јеромонах Виталије  манастира 
Студенице , неговале су заједништво и биле су једне душе и једног срца. 
 

Наставница, ученици 
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05.12.2019. Презентације ученика 3-3 одељења 
Природа и друштво зна да буде тежак предмет, али не и када се ради у групи. Ове 
школске године у настави смо често користили презентације, па није ни чудо сто су 
ме моји ђаци изненадили јер су и сами почели да праве презентације. Морам да 
признам да су за први пут јако добре. 

Учитељица, ученици  
 
 
 

05.12.2019. Школско двориште - сеча сувих грана 
Инспекцијским надзором, који је пре извесног времена извршен од стране 
комуналне инспекције, утврђено је да су крошње ризичнe за кориснике дворишта 
тј. да су гране небезбедне, труле, одвојене од стабла и да прете да причине 
физичку или материјалну штету.  
У циљу безбедност ученика, запослених и трећих лица, радници ЈП „Ковински 
комуналац“ извршили су радове на издизању крошњи и сечи сувих грана на 
четири стабла у оквиру школског дворишта. 
 

Комуналана инспекција, 
директор школе 

06.12.2019. Посета Српској православној цркви  
У оквиру пројекта „Лепог понашања“ и „Обичаја и празника“, ученици првог 
разреда посетили су Српску православну цркву, где нас је дочекао наш вероучитељ 
отац Душан који је ученицима објаснио понашање у самој цркви, нашим 
обичајима и традицији. 
Ученици су били веома заинтересовани и лепо и културно понашали. 
 

Српска православна 
црква, ученици, 
учитељице 

06.12.2019. Резултати Међународног квиз такмичења „Немањићи“ - I елиминациони круг  
Од 339 пријављених екипа на Међународном такмичењу „Немањићи“, екипа 
„Атина“ коју чине ученице наше школе освојила је 9. место и тиме се пласирала у 
други круг такмичења.  
Честитамо Невени Радић 7- 1, Анђели Илић и Милици Максимовић 8- 2, као и 
њиховој наставници историје Јелени Дивнић на овом изванредном резултату и 
желимо им пуно успеха у наредном кругу такмичења. 

 

06.12.2019. Фестивал науке 2019. 
У петак 6.12.2019. ученици и професори ОШ „Ђура и Јакшић“ и ОШ „Десанка 
Максимовић“ предвођени тимом професора природних наука који чине Ана 
Риопечки, Наталија Петровић, Роберт Мучи и Јожеф Секељ посетили су Фестивал 
науке. Штандови су нудили занимљиве одговоре на питања о развоју живота на 
Земљи, здравим навикама, одрживом развоју, животињским и биљним врстама и 
њиховим одликама, репродукцији људи....Атрактивни садржаји и примерена 
предавања заокупили су пажњу свих узраста. Научно-фантастична бина 
„Експлодирајуће грицкалице“, где су објашњена и демонстрирана својства 
водоника у реализацији професора Милана Поповића био је буквално 
експлозиван и посматраче је оставио без даха. Кад се завршио шоу, тежиште 
пажње ученика пребачено је на Гејмскон, Сајам гејмера и популарних јутјубера, 
који се одржавао у једној од хала истовремено са Фестивалом науке. 

Наставници, ученици 

09.12.2019. Нина освојила 2. место на Окружном такмичењу у пливању  
Нина Миливојев, ученица 7-1 одељења, освојила је 2. место на Окружном 
такмичењу у пливању које је одржано 9. децембра на затвореном базену СЦ 
„Стрелиште“ у Панчеву. 
Честитамо Нини на одличном успеху и желимо јој још пуно успеха! 
 

 

11.12.2019. За родитеље/старатеље: Видео упутство за употребу есДневника  
 

 

11.12.2019. Општинско такмичење из математике  
Ученици наше школе остварили су одличне резултате на Општинском такмичењу 
из математике које је одржано 7. децембра у Основној школи "Јован Јовановић 
Змај" Ковин. 
Извештај о резултатима у одељку о такмичењима) 
  2. 

 

 

11.12.2019. Најава: Продајни базар  
У понедељак, 23. децембра 2019. године биће организован Продајни базар 
ученичких радова.  

Наставница, ученици 
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Ученици V разреда су израдили у различитим техникама и материјалима 
новогодишње украсе. 
 

12.12.2019. Обичаји и празници 
Вероучитељ, отац Душан је свим ученицима првог разреда представио обичаје у 
нашим крајевима за Бадње вече и Божић.  
Заједно са вероучитељем деца су активно учествовала: певала су, уносила бадњак, 
посипала жито и кукуруз...  
Постављали су  различита занимљива питања.  

Вероучитељ, ученици 

12.12.2019. Угледни час из српског језика 
Наставна јединица: Нобеловци 
Наставница српског језика Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена одржала је угледни 
час у 8-2 одељењу.  
У уводном делу наставница је покренула причу о Алфреду Нобелу. Иако се мали 
број ученика надовезао, са пажњом су саслушали причу у којој је истакнут и циљ 
часа. 
У средишњем делу часа представљена су три Нобеловца са кратким биографијама 
и представљањем дела; Иво Андрић – драматизација приповетке „Књига“, Боб 
Дилан – извођење песме „Knocking on the heaven’s door“ и Петер Хандке - 
говорење „Песме детињству“. 
Након сваког извођења вођена је кратка дискусија и свођење утисака. 
Час је завршен универзалним порукама о антиратном стваралаштву. 
Часу су присуствовале наставнице Маша Вулетић и Ана Албу Савић, као и педагог 
Иванка Момиров. 
 

Наставница Марија 
Михајлов 
Ђорђевић/Јелена, 
ученици 

14.12.2019. Николина Илић награђена за ликовни рад на конкурсу "Твоја сигурност је у твојим 
рукама"  
Учешћем на конкурсу "Твоја сигурност је у твојим рукама" , ученица наше школе 
Николина Илић освојила је кошаркашку лопту. 
Николина је на конкурсу учествовала ликовним радом који се тиче безбедности у 
саобраћају. 
 

 

15.12.2019. Фестивал румунских коринђаљки  
У Мраморку је у недељу 15.12.2019. одржан Фестивал румунских коринђаљки. 
Ученици виших разреда наше школе који похађају наставу румунског језика са 
елементима националне културе на фестивалу су се представили заједно са 
ученицима ОШ „Десанка Максимовић” који уче румунски језик, као и са једном 
ученицом ОШ „Јован Јовановић Змај” из Ковина. Организатори фестивала били су 
Књижевно уметничко друштво „Тибискус“ из Уздина и Румунска православна 
црква из Мраморка. Поред ученика из Ковина, на фестивалу су учествовали и 
ученици из Мраморка и Долова, као и бројна певачка и културно-уметничка 
друштва из Румуније. 
У препуној и у празничном духу декорисаној цркви у Мраморку, ученици из 
Ковина представили су се отпевавши неколико божићних и новогодишњих песама. 
Фестивал није био такмичарског карактера, али су ученици из Ковина имали веома 
запажен наступ, те добили многобројне похвале и позитивне коментаре од стране 
публике. 
Из наше школе учествовали су: Матеја Сармеш, Катарина Радивој, Марко Зарија, 
Стефан Митровић, Ања Корак, Лара Зарија, Адриана Фекете, Вук Шекуларац и 
Ђорђе Зарија. Посебне похвале ученици наше школе Адриани Фекете, која је, 
поред песама које су сви ученици заједно певали, неколико песама отпевала сама 
и у дуету са Дариом Чанчар из ОШ „Јован Јовановић Змај“.  
Учешћем на овом фестивалу допринели смо очувању румунских обичаја из овог 
краја, али и неговању пријатељства и другарства међу ученицима свих основних 
школа у Ковину. 
 

Наставница румунског 
језика, ученици 

16.12.2019. Пројекат 7-2 одељења - немачки језик 
Они су нам на што бољи начин презентовали на немачком језику градове и 
омиљене туристичке дестинације. 
Кроз овај пројекат ученици су искористили своје вештине из информатике, 
немачког, географије и ликовног. 

Наставница Немачког 
језика, ученици 
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17.12.2019. Пројекат 7-1 одељења - немачки језик  
Ученици одељења VII-1 су се потрудили да нам на што бољи начин презентују 
Нову годину и Божић. 
Кроз овај пројекат ученици су искористили своје вештине и заједно са 
наставницом уживали. 
Научили смо нове речи и обичаје. А ученици свима желе: "Frohes Neues Jahr und 
frohe Weihnachten!" 

Наставница Немачког 
језика, ученици 

17.12.2019. "Како мотивисати ученике 21. века?" 
У нашој школи је 13. и 14. децембра организован семинар под називом "Како 
мотивисати ученике 21. века?". 
Организатор програма: Удружење грађана Образовни импулс 
Реализатори: Александра Бакрач, Нада Вуканић, Бранислава Ивковић, Андреа 
Галго Ференци, 
Компетенција: компетенције за поучавање и учење 
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области 
планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа 
методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области) 
Општи циљеви: Оспособљавање наставника да подстакне и заинтересује ученика 
за процес наставе и учења. Оспособљавање наставника да управља мотивацијом 
за учење. Унапређивање компетенција за коришћење различитих средстава и 
техника приликом мотивације ученика. 
Специфични циљеви: Упознавање са основним карактеристикама мотивације, 
разумевање фактора који утичу на мотивацију ученика. Унапређивање 
компетенција наставника за подстицање мотивације ученика. Оспособљавање 
наставника за препознавање узрока немотивисаности ученика за учење и 
постигнућа. Овладавање специфичним начинима мотивације ученика применом 
веб алата у процесу наставе и учења. Оснаживање наставника за примену 
различитих наставних метода у циљу повећања мотивације за школско и 
саморегулисано учење. Оспособљавање наставника за примену мотивационих 
средстава и техника у процесу планирања и реализације наставног процеса. 
Оснаживање наставника за коришћење похвала и награда у циљу јачања 
самопоуздања ученика и развијања свести о улози у процесу учења. 
Теме програма: 
1. дан  
Уводна радионица – узроци немотивисаности ученика Пауза Теорија о мотивацији 
– Шта знамо о мотивацији?Пауза Примери добре праксе – наставне методе Пауза 
Примери добре праксе – примена веб алата 
 
2. дан  
Технике за ефикасно учење Мотивациона средства као признања за напредак у 
учењу Пауза Како мотивисати ученике 21.века? – израда и представљање плана 
часа Пауза Како мотивисати ученике 21.века? – Израда припреме и материјала за 
час Пауза Презентација израђеног материјала и вредновање програма 
 

Удружење грађана 
Образовни импулс, 
наставници, директор 
школе 

17.12.2019. Угледни час оца Душана 
Отац Душан Васић је 17. децембра одржао угледни час ученицима трећег разреда. 
Показао им је како се прослављају Бадњи дан и Божиц. Деца су била одушевљена 
неким обичајима којих данас нема и који су се временом изгубили. 

Вероучитељ 

19.12.2019. Пројекат 5. разреда - немачки језик  
FROHES NEUES JAHR 
Наши ученици петог разреда су били веома марљиви на радионицама немачког 
језика и заједно са наставницом немачког језика су се потрудили да свима 
честитају Нову годину. 
Честитке су успешно направљење, научено је нешто ново, а најбитније је да су сви 
са осмехом честитали предстојеће празнике. 
Наши петаци заједно са наставницом немачког језика желе свима успешну и 
срећну Нову годину. 

Наставница Немачког 
језика, ученици 
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FROHES NEUES JAHR! 
 

19.12.2019. Пројекат 6. разреда - немачки језик  
Како бисте некоме на немачком језику честитали Нову годину или Божић? Како 
бисте пожелели својој породици или пријатељима свако добро у Новој години? 
Ако не знате, наши шестаци су ту. 
На радионицама су били вредни и научили много нових речи на немачком језику. 
Заједно са наставницом немачког језика желе свима срећну Нову годину и Божић. 
Шестаци нам поручију: 366 Tage Glück, Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit – das 
sind meine Wünsche für Dein Jahr 2020 
 

Наставница Немачког 
језика, ученици 

19.12.2019. Пројекат 8. разреда - немачки језик  
Друштвене мреже су нешто са чиме сусрећемо сваког дана. 
Свакако ту су и неизбажне новине, које не смемо да изоставимо. 
Ове теме су били инспиративне за наше осмаке.  
Радионица под називом „Soziale Netzwerke“ је нашим осмацима пружила 
могућност да своје досадашње знање, али и вештине из информатике и ликовног 
буду у вези са немачким језиком. Радионица је и ученицима, али и наставници 
била веома занимљива, а циљ свакако остварен - научити нове речи на немачком 
језику. 
Стога порука наших осмака: Social Media macht die Welt mit einem Fingertippen 
erreichbar.  
 

Наставница Немачког 
језика, ученици 

20.12.2019. Најава: представа "Новогодишњи телевизијски шоу" 
Последњи наставни дани првог полугодишта обележени су припремом 
новогидишњих програма који би требало да празничну атмосферу рашире и по 
школским клупама и тако нас уведу у период распуста и омиљених празника. 
Припрема традиционалне продајне изложбе украсних предмета, украшавање 
просторија школе и реализација позоришне представе су неизоставни моменти 
ових дана. Прво што можемо најавите је представа. Ове године у рад драмске 
секције виших разреда укључили су се и трећаци. Својом појавом и талентом 
обогатиће позоришну представу „Новогодишњи телевизијски шоу“ која ће бити 
одиграна 20.12.2019. од 12.00 за ученике виших разреда. О осталим програмима 
следе додатна обавештења. 

 

20.12.2019. Резултати Општинског такмичења из математике за ниже разреде  
Пристигли резултати са такмичења из математике довели су до пријема ученика 
који су постигли успехе код директора школе, који им је том приликом одао  
признање за постигнуте успехе. 
 

 

20.12.2019. Позоришна представа за крај полугодишта  
„Новогодишњи телевизијски шоу“, позоришна представа у реализацији драмске 
секције наше школе, одиграна је у петак 20.12.2019. у Центру за културу у Ковину. 
Глумци су ученици трећег, петог и шестог разреда, а са њима су радиле 
професорка Оља Новокмет и Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена. У наступима се 
придружио школски хор предвођен професорком Снежаном Качином увеселивши 
и ошаренивши доживљај. Музичком угођају својим свирањем допринели су 
осмаци – на клавиру Ивона Јевтовић и Огњен Вукић и на гитари Андреј Ћулибрк. 
Први термин од 10.00 био је намењен увек добродошлој публици - деци и 
васпитачима из Предшколске установе „Наша радост“, који су на врло леп начин 
подржали извођење. Од 12.00 наступ је организован за ученике и наставнике 
старијих разреда, што је, као обележје незваничног завршетка овогодишњег 
дружења у школским клупама, имало посебну чар. 

Драмска секција, 
ученици, наставници и 
учитељице 

20.12.2019. Актив жена 1. Месне заједнице Ковин  
Чланице Актива жена 1. Месне заједнице организовале су новогодишњи пријем за 
ученике наше школе. Вредне жене Актива припремиле су и послужење за 
малишане. Након дружења са домаћинима, ученици су од чланица Актива добили 
новогодишње пакетиће. 
Захваљујемо се Активу жена 1. Месне заједнице Ковин на овом лепом гесту. 
 

Актива жена 1. МЗ, 
ученици, учитељице 
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23.12.2019. Распуст без суза  
Најчешћи извор дечијих радости, али и дечијих патњи и суза јесте школски успех, 
односно неуспех. 
Када утихне звук последњег школског звона у овом полугодишту, почеће зимски 
распуст за све ђаке, али не и време одмора и радости. За ђаке који постижу 
слабији успех  и њихове родитеље долази време које доноси  хладнију и 
непријатнију атмосферу, често лишену топлих, нежних, и угодних породичних 
односа и комуникације. 
Неуспех детета не треба да прати: 
претерана љутња и изрицање оштрих казни 
равнодушност и незаинтересованост за успех 
''купопродајни'' однос између родитеља и детета ''Ти мени добре оцене, а ја теби 
компјутер, мотор, патике...'' 
Важно је знати каквим реаговањем родитељи могу помоћи свом детету да крене 
правим путем ка бољем успеху. 
Сам неуспех детету тешко пада.  Ако га родитељи због тога још и невешто 
кажњавају – претње, увреде, омаловажавање детета нпр. 
''Неспособан си за школу, брукаш породицу, изгубио си џепарац, више нема 
излазака...'' онда се код детета још више појачава несигурност у себе, неспремност 
и не мотивисаност да уложи више напора и постане успешнији у учењу и школи. 
У таквој породичној атмосфери дете не наилази на разумевање и подстицај за 
учење, који су му као храна потребни, већ се осећа одбаченим и губи потребу за 
учењем и психичку равнотежу. 
Најбољи начин да се помогне детету је да дете правилно схватимо и прихватимо га 
као личност. 
Дете које не постиже успех хронично пати од несигурности и треба му помоћи да 
поврати изгубљено поверење и стекне ново поверење у себе, своје снаге и 
околину. Вредност дететове личности не треба мерити и доживљавати само кроз 
школски успех и неуспех. 
Морамо показати спремност да се и у ситуацијама  кад има нежељене резултате са 
љубављу  односимо према њему, да му својим присуством, разговором, саветом 
дамо до знања да верујемо у њега, да он може постићи бољи успех и да желимо 
да му помогнемо. 
Тако ћемо код детета подстицати његово самопоштовање, жељу за учењем и 
напредовањем, потрбу за постигнућем и друге особине које су неопходне за бољи 
успех. 
Кроз такав начин реаговања дете ће најпре схватити да искључиво од њега зависи 
његов успех, те због тога родитељи не треба да паниче. 
Учење је унутрашња потреба коју ученици који постижу слабији успех  још нису 
осетили и зато га доживљавају као терет. Помозимо им да ту потребу што пре 
доживе и тиме ће се у многоме променити њихово образовно понашање. 
На крају не треба заборавити да су сваком ђаку потребни: 
одмор, игра, разонода и пуно искрене, топле породичне атмосфере. 
да није тако, зимски одмор за све ђаке не би ни постојао. 
*Све наведено важи и за крај наставне године, односно за летњи распуст. 
 

Педагог 

23.12.2019. Крај 1. полугодишта, зимски распуст и почетак 2. полугодишта  
Крај 1. полугодишта 
У понедељак 23. децембра је последњи наставни дан првог полугодишта. 
Нижи разреди ће бити у преподневној, а виши у поподневној смени. 

 
Зимски распуст 
Зимски распуст почиње 24. децембра 2019. године, а завршава се 14. јануара 2020. 
године. 

 
 
Почетак 2. полугодишта 
Први наставни дан другог полугодишта јесте 15. јануар 2020. 
 
Од 15. до 24. јануара 2020. нижи разреди ће бити у преподневној, а виши у 
поподневној смени. 
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20.12.2019. Обавештење о правима лица и заштити права лица по закону о заштити података о 
личности  
 

 

23.12.2019. Продајни базар ученичких радова  
Пследњег наставног дана 23.12. ученици су традиционално приредили продајни 
базар. У изради предмета учествовали су ученици V-1 и  V-2 одељења.  Њима су  се 
ове године придружили ученици I -1 и неколицина осмака. Овим пројектни 
задатком заокружено је прво полугодиште.  Предузетништво и уметничке 
склоности дошли су до израђжаја, а највише су уживали петаци у улози продавца. 

Наставница српског 
језика, ученици 

25.12.2019. Велики успех наших ученица на Међународном квизу такмичења „Немањићи“ 
Од 50 екипа које су прошле први елиминациони круг на Међународном 
такмичењу „Немањићи“, екипа „Атина“ коју чине ученице наше школе освојила је 
17. место.  
С обзиром на то да је у питању међународно такмичење, успех наше "Атине" је 
свакако завидан, а до максималнилх 150 бодова делило их је мање од 10 бодова, 
тачније 9, 20 бодова. 
Честитамо Невени Радић, Анђели Илић, Милици Максимовић и њиховој 
наставници историје Јелени Дивнић на овом изванредном резултату! 
 
  

Наставница историје, 
ученици 

25.12.2019. Божић у Румунској православној цркви  
Ученици виших и нижих разреда наше школе који похађају наставу румунског 
језика са елементима националне културе посетили су 25. децембра, на Божић, 
Румунску православну цркву. 
Ученици виших и нижих разреда наше школе који похађају наставу румунског 
језика са елементима националне културе посетили су 25. децембра, на Божић, 
Румунску православну цркву. Том су приликом певали и рецитовали божићне 
песме и добили слатке пакетиће од Божић Бате. Свештеник Василика Јанку 
похвалио је децу, придружио им се у певању и изразио изузетно задовољство што 
се у Ковину негује румунски језик. 
 
  

Наставница Румунског 
језика 

14.01.2020. Обука за наставнике из области информатике 
Директор школе Саша Петровић реализовао је 13. и 14. јануара обуку намењену 
наставницима и стручним сарадницима. 
Прва обука носила је назив "Рад са е-поштом и дигитални правопис", а циљ обуке 
јесет упознавање са правилима дигиталног правопис и упознавање са ефикасним 
методама за слање мејлова са прилозима. 
Током друге обуке под називом "Преузимање аудио/видео материјала са 
Интернета и нарезивање материјала на CD и DVD диск" наставници су имали 
прилику да се упознају са методама за преузимање аудио/видео материјала са 
Интернета, као и са прогамом за нарезивање аудио/видео материјала на диск. 
Један од циљева обуке јесте подизање нивоа дигиталне компетенције наставника 
и стручних сарадника. 
Обуци су присуствовали наставници разредне, наставници предметне наставе и 
педагог школе. 
 

Директор школе 

15.01.2020. Реализација Пројектне наставе на тему "Обичаји и празници" 
У оквиру теме Пројектне наставе - Обичаји и празници, ученици I-1 су правили 
новогодишње и божићне честитке, уредили су учионицу и на родитељском 
састанку, када су први пут добили ђачке књижице приредили мали пригодан 
програм за своје родитеље. 

ученици I-1 

19.01.2020. Пливање за Часни крст  
Ученици наше школе, заједно са учитељицом Вањом, учитељицом Хермином, 
педагогом и директором школе, присуствовали су манифестацији "Пливање за 
Часни крст" у организацији Удружења спортиста "Фамилија", а под 
покровитељством Општине Ковин. 
Двадесет пливача препливало је симболичних 33 метра, а први је до Часног крста 
допливао Савица Ћирков из Дубовца. 
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21.01.2020. Обележен Међународни дан загрљаја 
Међународни дан загрљаја обележава се од 1986. године. Ученици наше школе су 
већ неколико пута за редом обележавали овај датум. На почетку првог часа сви 
који су желели да учествују, прикључили су се овој мотивационој активности и уз 
дозволу загрлили некога. Загрљај је први контакт који има свако од нас, мајка нас 
прво привије на груди, током живота често се губи тај важан људски контакт. 
Четири загрљаја дневно - препорука за свакога. 
 

Маша Вулетић 

22.01.2020. Угледни час из природе и друштва - Живот некад и сад 
22. јануара 2020.год. у III/1 је одржан угледни час из природе и друштва. Ученици 
су активно учествовали у раду. Применом различитих метода и облика рада, 
материјалних извора и савремене технологије усвојили су знања о животу у 
завичају некад и сад. 
Предавач: Валентина Жеберан 
Асистенти: Вања Рајић, Наташа Николић 
 

Валентина Жеберан, Вања 
Рајић, Наташа Николић 

23.01.2020. Општинско такмичење у одбојци  
На општинском такмичењу у одбојци, ученици наше школе освојили су треће 
место. 
Честитамо ученицима и наставницима на постогнутом успеху. 
 

Ученици  

23.01.2020. Усвајање немачког језика кроз мапе ума 
Ученици петог разреда се спремају да неке области из немачког језика усвајају 
кроз мапе ума. С обзиром на то да градиво уме понекада да буде обимно, 
наставница немачког језика се одлучила да спорведе из неких области управо ову 
технику ради лакшег и бољег усвајања градива. 
Свима је познато да мапе ума представљају заправо графички приказ јасног, али и 
креативног учења 
Наши ученици су почели да се спремају за овај вид учења, тако што су изабрали 
свог идола ( што је запровао и била једна од наставних јединица )и писали или 
цртали појмове у вези са њим. Веома је важно да знамо да је лева хемисмефа 
заправо логична и да се бави  анализом бројева, речима, логиком, док је десна 
хемисвера позната као креативна. Кроз мапе ума активираћемо на овај начин обе 
хемисвере и што лакше усвојити наставне јединице. 
Како су почеле припреме наших петака, можете видети на сликама, а сваки рад је 
нашао месту у кабинету за немачки језик. 
 

Наставница немачког 
језика 

23.01.2020. „Енергија је свуда око нас 2019“  
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике организовао је 
пројекат „Енергија је свуда око нас 2019“. Наши ученици - аутори филма: Андреј 
Ћулибрк 8-1 и Матеја Петровић 8-2 и њихов ментор Маја Обрадовић 
Вукосављевић освојили су 1. место у области мултимедијалних презентација у 
оквиру основних школа. У раду су учествовале и Милица Максимовић 8-2 и 
Барбара Миладиновић 8-2. Поменути  ученици су са наставницом Мајом 23.1.2020. 
присуствовали свечаности у згради Покрајинске владе Војводине у Новом Саду. 
Том приликом, Андреј, Матеја и наставница примили су дипломе и поклоне за 
освојено 1. место. ученици су са наставницом Мајом 23.1.2020. присуствовали 
свечаности у згради Покрајинске владе Војводине у Новом Саду. Том приликом, 
Андреј, Матеја и наставница примили су дипломе и поклоне за освојено 1. место. 

Ученици осмих разреда  
Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

24.01.2020 Основи безбедности деце - предавање за ученике 4. разреда (јануар 2020.) 
24. јануара, ученицима 4. разреда одржано је предавање у оквиру пројекта 
"Основи безбедности деце". 

 

24.01.2020. Основи безбедности деце - предавање за ученике 6. разреда (јануар 2020.) 
24. јануара, ученицима 6. разреда одржано је предавање у оквиру пројекта 
"Основи безбедности деце". 
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24.01.2020. Светосавска академија у Центру за културу 
У петак 24.1.2020. у позоришној сали ковинског Центра за културу реализован је 
пригодни програм у оквиру обележавања Светог Саве. Наши ученици старијих 
разреда у пуном саставу са наставницима чинили су највећи део публике. Програм 
је водио професор српског језика и писац Никола Љубоја, а чинили су га сјајни 
наступи хора Искон под вођством диригента Ненада Петковића, глумаца Ковинског 
аматерског позоришта са драматизацијом у режији Јована Грујића и рецитатора 
Вука Радојковића, ученика наше школе са изузетним талентом и успесима на том 
пољу. 

 

24.01.2020. Пројектна настава у 1-1 одељењу: прављење переца 
1-1 је на часу пројектне наставе правило переце поводом школске славе Светог 
Саве. 

Ученици и учитељица 

24.01.2020. Ликовна култура - III/3 одељење  
Уживали смо у сликању и били смо вредни.  
Наша данашња инспирација за рад био је Свети Сава.  
Похвала за све ђаке који су уложили пуно рада, труда и стрпљења па су радови 
овако добри. 

Учитељица Наташа 
Николић и ученици 

24.01.2020. Прављење переца - Прјектна настава (I2 одељење)  
На часу пројектне наставе, у оквиру реализације теме "Обичаји и празници", 
поводом школске славе Светог Саве, правили смо переце. 

 

27.01.2020. Прослава школске славе  
У понедељак, 27. јануара 2020. године, уз присуство бројних гостију, ученици и 
наставници наше школе прославили су школску славу - празник којим се 
обележава успомена на Светог Саву, првог српског архиепископа и просветитеља. 
Домаћини славе били су ученици четвртог разреда који су са оцем Душаном 
Васићем обавили сечење славског колача, након чега је отац Душан 
присутнима пожелео добро здравље, пуно успеха и среће. 
Присутне је поздравио и директор школе Саша Петровић. 
И ове године је Наставничко веће, на основу предлога ученика и посебне 
Комисије,  донело одлуку да два ученика добију по сребрњак и похвалницу „Свети 
Сава“. Светосавску награда додељује се ученицима који су, поред  позитивног 
успеха, својим понашањем  допринели стварању позитивне атмосфере у Школи и 
који су учествовали у многим наставним и ваннаставним активностима које 
афирмишу Школу и које су хуманитарног карактера. 
Директор школе награду је уручио Матеји Мариновићу, ученику 4-1  и Ивони 
Јевтовић, ученици 8-1. 
Уследио је културно-уметнички програм који су припремили наши ученици, 
наставница Снежана Качина, учитељица Јелена Јовановић и учитељица Јевросима 
Ромић. 
На самом крају прославе, ученицима су подељене переце и жито. 

Директор школе, 
наставници и ученици 

28.01.2020. Предавање на тему "Заштити од пожара" 
 28. јануара 2020. године, припадник ватрогасне службе одржао је предавање у 6. 
разреду о заштити од пожара. 

Припадници ватрогасне 
службе 

28.01.2020. Представа "Стафаново дрво"  
 Ученици четвртог разреда Основне школе „Ђура Јакшић“ заједно са својом 
учитељицом Јеленом Јовановић припремили су позоришну представу „Стефаново 
дрво“, којом су увеличали дане посвећене прослави Светог Саве. Премијера је 
одиграна у уторак 28.1.2020. у два термина - од 13.00 за ученике млађих разреда 
наше школе и од 18.00 за родитеље и грађанство. На сцени Центра за културу у 
Ковину по први пут су деца овог узраста играла представу са озбиљнијом 
тематиком. Глума, костими, сценографија – све је било примерено прилици и 
оставило је сјајан утисак на гледаоце. Драматизацију текста урадила је учитељица 
Јелена Јовановић и поентирала је јасном и за сваки узраст универзалном поруком 
о суочавању са страховима и проблемима. Поред ученика 4/2 и учитељице, у 
реализацији представе учествовала је професорка енглеског језика Оља Новокмет, 
а свесрдну помоћ упутили су и родитељи учесника и наставници школе. Сви 

Ученици четвртог разреда 
 учитељица Јелена 
Јовановић 
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заједно постигли су веома леп резултат којим је прослава Светог Саве превазишла 
досадашње оквире. 

28.01.2020. Упис деце у први разред 
Поштовани родитељи/старатељи, 
Упис деце у први разред основне школе обавиће се од 31. јануара до 30. априла 
2020. године. 
Упис у први разред школске 2020/2021. године је обавезан за децу која до 1. 
септембра 2020. године имају најмање шест и по, а највише седам и по година. 
Приликом уписа, од документа је неопходно донети само извод или копију извода 
из матичне књиге рођених детета. 
 

 

29.01.2020. Учити о прошлости је лако, само ако знаш како!  
Самостални, истраживачки рад ученика 3-2 одељења. 

Ученици 3 -2 одељења 

30.01.2020. Школско такмичење у шаху 
Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су 30. јануара на Шкослком 
такмичењу у шаху. 

Ученици трећег и четвртог 
разреда 

31.01.2020. Макете двораца - 1/1 одељење  
Инспирисани животом Светог Саве, ученици су од рециклираног материјала 
направили макете двораца.  
Радили су у групама.  
Радове су изложили у ходнику школе. 

Учитељица Весна 
Анђелков 

03.02.2020. Сеоска дворишта - I2 одељење 
Из предмета Свет око нас, учили смо и понављали о биљкама и животињама које 
човек гаји.  
Наша сазнања, применили смо радом по групама.  
Тако су нашом креативношћу, настала ова сеоска дворишта 

Учитељица I2 
Марија Поповић 

07.02.2020. Обележен Прешернов дан 
У петак, 7. фебруара од 18 часова у позоришној сали Центра за културу у Ковину 
обележен је Прешернов дан – културни празник Словенаца. 
Овогодишња приредба била је посвећена Ивану Цанкару, највећем словеначком 
књижевнику. У обележавању је учествовао школски хор под вођством Снежане 
Качине који је извео словеначку химну „Здравицу“ и српску химну „Боже, правде“. 
Школа је расписала и наградни ликовни конкурс на тему: Цанкар-Јакшић. 
Наставник ликовног Јовица Атанацков је мотивисао ученике, а за најуспелији рад 
изабран је и књигом награђен рад ученице осмог разреда Татјане Цветковић. 
Драмску представу „Цртице из моје младости“ осмислила је наставница Маша 
Вулетић по мотивима Цанкаревих прича. У представи су учествовали ученици 
петог и шестог разреда, професор енглеског језика у пензији Даница Анђелков и 
ученица четвртог разреда Миа Анђелков. 
Књигама су награђени за вишегодишње учешће у Прешерновом дану: Дуња 
Петровић, Тадија Поповић, Миа Анђелков и Даница Анђелков. На крају програма 
приказан је полудокументарни словеначки филм о животу Ивана Цанкара. 
Учеснике програма публика је наградила аплаузом и речима хвале. 
Захваљујемо се Удружању Словенаца „Логарска долина“ из Панчева на сарадњи у 
реализацији приредбе, Центру за културу Ковин и Општини Ковин. 
 

Ученици школе, 
наставници 

08.02.2020. Немачко удружење ''Maria Theresiopolis'' - такмичење из немачког језика 
Немачко удружење ''Maria Theresiopolis'' уз подршку Минисарства унутрашњих 
послова СР Немачке - (BMI - Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat), 
града Суботице и Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
националне мањине – национаналне заједнице организовало је такмичење из 
немачког језика за ученике средњих и основних школа. 
Oд 377 пристиглих радова из целе Србије, ученик наше школе, Тадија Милошевић 
из V-1 одељења, освојио је изванредно треће место и као награду освојио пут у 

Марија Станојоска 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

175 
 

Темишвар са обиласком знаменитости са наставницом немачког језика Маријом 
Станојоском. 
Тадија је осмилио презентацију на задату тему ''Das mag ich... ( Волим )'' и уз помоћ 
наставнице је реализивао. 
Тадији и наставници је 08.02.2020. у Темишвару било веома занимљиво. Осим 
разгледања града водичем – Трга слободе, Трга победе, Српске православне 
цркве, Парка ружа и центра града, Тадија је заједно са наставницом упознао нове 
другаре и разменио искутва. 
Ускоро стижу и дипломе нашим ученицима који су награђени, а све ће то бити 
забележено и објављено. 
Наша Школа се захваљује немачком удружењу ''Maria Theresiopolis'' на позиву за 
учешће. 
 

09.02.2020. СЕЛФИ алат 
Јануара месеце, наша школа је започела примену СЕЛФИ алата. 
Селфи (енг. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative 
Educational Technologies) инструмент је осмишљен како би се школама помогло да 
укључе дигиталне технологије у наставу, учење и вредновање ученика. Служи 
утврђивању подручја која добро функционишу и оних у којима су потребна 
побољшања, те помаже у одређивању приоритета. Инструмент је тренутно 
доступан на 24 службена језика Европске уније, а с временом ће бити додато још 
језика. 
Селфи инструментом анонимно се прикупљају ставови ученика, наставника и 
руководилаца у школи о томе како се у њиховој школи користи технологија. То се 
чини путем кратких тврдњи и питања и једноставне лествице слагања с оценама 
од 1 до 5. Тврдње се односе на области као што су: руководство, инфраструктура, 
стручно усавршавање наставника и дигитална компетенција ученика. 
9. фебруара завршено је онлајн анкетирање наставника и ученика. Резултате 
добијене употребом Селфија употребићемо као основу за креирање акциони план 
који се односи на употребу информационо-комуникационих технологија у настави. 

Директор школе 

10.02.2020. Акција "Ево једног писма - Лепе речи су у моди!" 
Акција траје од 10. до 14. фебруара 2020. године. 

 

11.02.2020. Дан сигурнијег интернета 
Директор школе, Саша Петровић, одржао је ученицима четвртог, петог и шетог 
разреда предавања на тему "Безбедност деце на интернету", чиме је обележен 
Дан сигурнијег интернета. 
Директор је ученике упознао са многобројним опасностима које вребају на 
интернету, могућностима и ризицима приликом употребе друштвених мрежа, 
мерама заштите на интернету, правовременим и правилним реаговањем у 
случајевима дигиталног насиља... 
Вeликa пaжњa пoсвeћeнa je друштвeним мрeжaмa, при чeму су учeници дoбили 
стручнe сaвeтe вeзaнe зa пoнaшaњe нa друштвeним мрeжaмa и зaштиту својих 
прoфилa. 
 

Директор школе 

11.02.2020. Обавештење: Одлука о обустави наставе  
 

 

12.02.2020. Гогољева „Женидба“ у Народном позоришту 
У среду 12.2.2020. орагнизована је факултативна посета Народном позоришту у 
Београду. У вечерњим сатима пун аутобус наставника и ученика кренуо је из 
Ковина како бисмо гледали представу „Женидба“ на сцени Раша Плаовић. Пре 
самог играња, посетили смо Мекдоналдс, где се погостио свако према својој жељи 
и потребама. Након кратке шетње по самом центру града, заузели смо своја места 
у партеру мале сцене и сат и по времена уживали у овој Гогољевој комедији. 
Након поклона глумаца, првакињи Народног позоришта Нади Блам уручили смо 
цвет. О утисцима се разговарало у аутобусу при повратку кући. 

Ученици и наставници 
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13.02.2020. Нова сарадња и проширени видици 
У уторак 4.2.2020. чланови колектива ОШ „Ђура Јакшић“ састали су се са колегама 
из ОШ „Олга Милошевић“ из Смедеревске Паланке. 
Тим заинтересован за укључивање наше школе у рад на међународним 
пројектима који чине професорке Оља Новокмет, Ана Ритопечки и Марија 
Михајлов Ђорђевић/Јелена и директор Саша Петровић био је угошћен у 
просторијама школе у Смедеревској Паланци. 
У пријатној атмосфери размењене су идеје и замисли, а домаћини су приредили 
детаљну презентацију са корацима неопходним за увођење у рад таквог типа. ОШ 
„Олга Милошевић“ иза себе има доста успешних међународних пројеката тако да 
је њихово искуство и спремност да га поделе за нас драгоцено. На овом пољу међу 
њима се истиче професорка  Јасмина Милићевић, која носи титулу eTwinning 
амбасадора и са којом смо преко те платформе  и ступили у контакт. 
Сусрет се завршио са позитивним утисцима са обе стране и договором да ће се 
сарадња и комуникација наставити.  
Чињеница је да у оваквом облику рада колектив ОШ „Ђура Јакшић“ очекује пуно 
посла, али са добром идејом и подршком сарадника, можемо се надати и добрим 
резултатима. 
У четвртак, 13.2.2020, Наставничко веће је упознато са дисеминацијом која нам је 
била презентована у ОШ “Олга Милошевић“  у Смедеревској Паланци. Уз 
упознавање Већа са основним корацима и активностима у креирању пројекта, 
разговарали смо и о идеји како да се школа модернизује како у смислу квалитета 
тако и у смислу интернационализације.  
Почетни мотив оваквог отварања школе је сарадња са школама из Словеније и 
упознавање са платформом за наставнике Еразмус + и еTwining . 
 

чланови колектива ОШ 
„Ђура Јакшић“ 

25.02.2020. Пројекат ученика шестог разреда 
Ученици VI-1 и VI-2 одељења радили су пројекат на тему Државе света. Групе су 
бирале државу о којој желе да истражују и пишу и на енглеском језику 
представили најважније географске и историјске чињенице као и занимљиве 
информације по којима је та држава позната. На паноима и презентацијама у 
PowerPoint-у, свом одељењу су презентовали своје радове и добили високе оцене 
од својих другова. 

Ученици VI-1 и VI-2 

27.02.2020. Обележили смо Дан ружичастих мајица 
У нашој школи смо 27. фебруара 2020. године први пут обележили Дан ружичастих 
мајица.  
Акцију су испратили и ученици у продуженом боравку. Симболично смо 
обележили овај дан разговором на тему вршњачког насиља и писањем 
прикладних порука. 
 
Идеја о увођењу Дана ружичастих мајица настала је у знак протеста због 
инцидента који се догодио у једној школи. Наиме, дечак је у знак подршке тешко 
оболелој мајци (која је боловала од рака дојке), обукао ружичасту мајицу. Истог 
дана, у школском дворишту, због те розе мајице, претукла га је група дечака. Розе 
мајице су прве године солидарно носила деца из дечакове школе, да би се 
временом идеја проширила на цео свет и постале су препознатљив симбол 
иницијативе. 
 
Надамо се да ће следеће последње среде у фебруару наша школа бити још 
ружичастија. 
 

учитељица Александра 
Милошевић 

27.02.2020. Дрво генерације 
Ученици четвртог разреда су са вероучитељем Душаном и својим учитељицама 
посадили у дворишту школе трешњу. 
Дрво генерације ће их увек сећати на лепе дане које су провели у школи. 
 

Јелена Јовановић 

28.02.2020. Пројектна настава у 5. разреду - животиња коју волим  
Ученици 5-1 и 5-2 на часовима српског језика у оквиру пројектне наставе 
обрађивали су тему омиљене животиње. Рад је организован самостално, у пару 
или у групи. Већина је направила интересантне плакате уз илустрације и 
фотографије, а неколицина је направила и презентације. Најинтересантнији су 
радови у облику дневника кућног љубимца. Кроз овај истраживачки пројектни 

Маша Вулетић 
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задатак ученици су проширили знања из многих предмета, вежбали се у 
правилном говору, писању, усменом изражавању. 

28.02.2020. Лепе речи су у моди 
У петак, 28. фебруара завршена је акција „Ево једног писма-лепе речи су у моди“.  
Ученици Ђачког парламента разврстали су приспелу пошту, а затим по одељењима 
поделили писамца.  
За ову прилику имали су и музичку пратњу-уз гитару и уз певање на немачком 
језику акција је оплемењена.  
Ученици су узбуђено читали своје лепе поруке пријатељства али и првих 
симпатија. 

Маша Вулетић 

28.02.2020. Радионица „Марцишор“ у Мраморку 
Група ученика нижих разреда ОШ „Ђура Јакшић“ и ОШ „Десанка Максимовић“ који 
похађају наставу румунског језика са елементима националне културе учествовали 
су на радионици „Марцишор“ одржаној 28. фебруара у ОШ „Сава Максимовић“ у 
Мраморку. Радионица је одржана поводом Марцишора, специфичног празника 
који Румуни обележавају 1. марта. На радионици су ученици израђивали 
„марцишоаре“ – мале брошеве сачињене од двеју испреплетених нити - једне 
црвене, друге беле боје. Марцишор је весник пролећа, симбол поновног 
оживљавања природе након дуге зиме. 

Наставница румунског 
језика 
Ана Албу Савић 
 

04.03.2020. Друштвене игре некада могу и сада 
  Ученици II 1 одељења су уживали у дружењу и игрању друштвених игара. Играли 
су шах, мице, човече не љути се, домине. 
У време када највише играју игрице на рачунару, оваква врста дружења им се баш 
допала! 
 

Хермина Ђукић 

05.03.2020. Основи безбедности деце - предавање за ученике 1. разреда 
 5.3.2020. ученицима 1. разреда, одржано је предавање у оквиру пројекта "Основи 
безбедности деце". 

 

06.03.2020. Угледни час „Mărțișor” (Марцишор) 
Угледним часом реализованим 6. марта, завршен је низ активности посвећених 
румунском празнику Марцишору. 
Ученици нижих разреда који похађају наставу румунског јазика су се најпре, уочи 
празника, упознали са изгледом малих брошева „марцишоара“, те имали прилике 
да виде марцишоре старе више од четрдестет година, а затим и да декоришу 
различите илустрације марцишора. Потом смо учествовали на радионици 
одржаној у Мраморку поводом овог празника, а последња активност била је 
реализација угледног часа на коме су ученици израђивали марцишоре. 
Циљ овог часа био је упознавање са празником Марцишором (са симболиком, 
традицијом, обичајима, те начином израде марцишора), те неговање традиције и 
обичаја народа са наших простора. 
У уводном делу часа ученици су решавали укрштеницу како би дошли до решења 
„празник“. Потом смо понављали научену терминологију о празницима. У главном 
делу часа разговарали смо о празнику Марцишору, о његовој симболици, 
веровањима и обичајима. Слушали смо песме о Марцишору и израђивали 
марцишоре у виду брошева. У завршном делу часа ученици су представили своје 
радове. 
Учледни час је одржала наставница румунског језика Ана Албу Савић, а асистент је 
била учитељица Наташа Николић. Угледном часу присуствовали су следећи 
наставници: Маја Обрадовић Вукосављевић, Маја Милошевић, Јасмина 
Доловачки, Ана Ритопечки, Јевросима Ромић и библиотекарка наше школе, Сенка 
Стоја. 

Наставница румунског 
језика 
Ана Албу Савић 
 

06.03.2020. Основи безбедности деце - предавање за ученике 6. разреда (март 2020.)  
 Ученици шестог разреда присуствовали су предавању, од стране полиције,на тему 
"Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа", у оквиру пројекта" 
Основи безбедности деце". 

Припадници МУП-а 
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07.03.2020. Душан Гвозденовић освојио 3. место на Окружном такмичењу из математике  
На Окружном такмичењу из математике одржаном 7.03. 2020. у Вршцу, ученик 
Душан Гвозденовић IV -1 освојио је 3. место. 
Честитамо Душану и учитељици Јевросими Ромић. 
 

Душан Гвозденовић 
учитељица Јевросима 
Ромић 

07.03.2020. Књижевна олимпијада  
На Књижевној олимпијади одржаној 7.3.2020. у ОШ "Ђура Филиповић" у Плочици 
учествовале су и четири ученице 7. и 8. разреда наше школе. Све су оствариле 
солидне резултате. 
Ученице 7-2 одељења Елена Томашевић и Јована Вујичин освојиле су 3. место, а 
као најбоља истакла се Анђела Илић из 8/2 која је освојила прво место. 

ученици 

09.03.2020. Школска смотра у рецитовању 
Организована је школска смотра у рецитовању.  
Пријавио се већи број млађих кандидата, а било је заинтересованих и у вишем 
узрасту. 
Комисијски смо направили два пресека, а затим донели и коначну одлуку о 
пласману на општинску смотру рецитатора, која је 20.марта 2020. у Центру за 
културу. 
Срећно свим учесницима и њиховим педагозима! 
 

Маша Вулетић 
Марија Поповић 
 

11.03.2020. Малe олимпијскe игрe - општински ниво такмичења 
Општинско такмичење у Малим олимпијским играма одржано је 11. марта 2020. 
године у спортској хали наше школе. 
Ученици 1. и 2. разреда освојили су друго место. 
Ученици 3 разреда су учествовали на Малим олимпијским играма. Мушка и 
женска екипа састављена је од најбољих и најспретнијих ученика из сва три 
разреда. Спремали су се под вођством учитељице Вање, Валентине и Наташе. Обе 
екипе су освојиле прво место и пласман на зонскоу смотру која је у априлу у нашој 
школи. 

Весна Анђелков 
Наташа Николић 

15.03.2020. Општинско такмичење из биологије  
Општинско такмичење из биологије одржано је 15.3.2020. у ОШ "Десанка 
Максимовић" у Ковину. Страхиња Кривошић 7-2 је седми према броју бодова у 
категорији 7.разреда и похваљујемо га за учешће  и показано знање. Андреј 
Ћулибрк је према броју бодова убедљиво први не само у категорији 8. разреда, 
већ на нивоу општине.  
Добиће диплому за 1. место на општинском такмичење из биологије и директно се 
пласирао на окружно.  
Похваљујемо га за учешће  и показано знање. 

наставница Маја 
Обрадовић 
Вукосављевић    
 

15.03.2020. Oпштинско такмичења из историје  
Општинско такмичење из историје одржано је 15.3.2020. у Гају, у  ОШ "Миша 
Стојковић". 
Ученице наше школе показале су инзваредно знање и постигле одличан успех. 
Невена Радић 7-1 освојила је ПРВО МЕСТО  и једина се пласирала на Окружно 
такмичење. 
Ученице 8-2 разреда Анђела Илић и Милица Максимовић освојиле су ДРУГО 
МЕСТО, а Марија Станковић ТРЕЋЕ МЕСТО.  
Све три ученице  пласирале су се  на Окружно такмичење. 
Честитамо им и желимо успех на даљем такмичењу. 

Наставница: 
Јелена Дивнић, ученици 
 

02.04.2020.  Међународни дан књиге за децу обележава се 2. априла. 
Установљен 1967. године на основу одлуке Унеска, како би се деци слала порука о 
магији књижевног надахнућа и важности развијања љубави према писаној речи.  
Дан књиге за децу прославља се на дан рођења Ханса Кристијана Андерсена, 
творца многих бајки и песама које су обележиле детињство генерација деце 
широм планете. 

 

03.04.2020. Радви ученика 4-2 одељења  
Ученици 4-2 одељења су на онлајн часовима били веома активни и вредни. 
Представљамо вам неколико примера заиста добрих састава. 
ДРУГАРСТВО У МОМ РАЗРЕДУ 
ОСОБА ДОБРОГ СРЦА 
ОЛДАНИНИ ВРТОВИ 

Јелена Јовановић 
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03.04.2020. Радови првака поводом Дана школе 
I-1 поводом Дана школе да улепшамо наш сајт са дивним радовима првака. 
Правили су саксије од рециклираног материјала, као део нашег пројекта, 
позориште сенки, као и цртали школу каква нажалост сада није. 

Весна Анђелков 

03.04.2020. II1 одељење - Обележавање Дана школе 
У оквиру обележавања Дана школе ученици II1 одељења су реализовали 
различите активности. 
-Слушали песму "А у ал је школа згодна" 
-Са члановима своје породице су играли разне друштвене игре 
-Писали су састав о школи и цртали школу 
-Цртали су омиљено воће и оно што воле 
-У оквиру Пројектне наставе осликали су веселе саксије 
Поздрављам све родитеље који су се трудили да успешно обележимо Дан наше 
Школе. 
Сви радови ученика ће украсити нашу виртуелну учионицу! 
 

Учитељица Ђукић 
Хермина 

03.04.2020. Дуга као порука оптимизма  
У недељи Дана школе, ученици нижих разреда који похађају наставу румунског 
језика учествовали су у реализацији једне лепе активности која је тренутно 
актуелна на глобалном нивоу. Наиме, услед новонастале ситуације са 
коронавирусом, те кампање „остани код куће“, у многим државама деца цртају 
дугу, а потом се ти цртежи каче на прозоре како би се пронела порука ведрине, 
наде и оптимизма. Те цртеже обично прати и текст „Све ће бити добро“ или на 
румунском „Totul va fi bine." 
Наша деца су користила и друге позитивне речи које смо научили: iubire (љубав), 
fericire (срећа), primăvara (пролеће), као и лепе поруке које смо раније научили:  O 
primăvara frumoasă! (Једно лепо пролеће), O primăvara fericită! (Једно срећно 
пролеће), Te iubesc (Волим те) итд. 
Ову активност искористили смо и да се подсетимо назива боја на румунском 
језику. 
 

Наставница румунског 
језика 
Ана Албу Савић 

09.04.2020. Пројектни задатак на тему Васкрса 
Ученици 5/1 и 5/2 и 6/1 и 6/3 учествовали су у пројектном задатку на тему Васкрса.  
Показали су своје умеће у обликовању различитх материјала и техника,али и у 
правилној употреби правописа. Овогодишњи васкршњи базар радимо од куће.  
Свима који славе Васкрс- највећи хришћански празник  -честитамо. 
 

Маша  Вулетић 

16.04.2020. Пројекат “Keep calm and wash your hands”  
Драги наши ученици, 
Овај пројекат је покренула наша колегиница Марија Станојоска у жељи да нас све 
повеже и забави. У пројекту су позвани да учествују сви ученици од 1. до 8. 
разреда наше школе. И како само име пројекта каже “Keep calm and wash your 
hands”, ми ћемо уживати у прављењу једне поруке на језику који учите, или  га већ 
знате код куће или сте га сами изучавали и знате га ван школе. Можете да 
употребите језик који год желите, што више језика то ће нам бити лепши пројекат 
(енглески, немачки, румунски, мађарски, руски, италијански, албански, шпански, 
јапански, бугарски…..то су неки језици које сам ја чула на нашим часовима:) 
Циљ 
Пружити подрушку свима који се труде у овој ситуацији (доктори,медицинске 
сестре, војска, полиција, фармацеути, продаваци, наставници, родитељи,баке, 
деке, ваши другари...) 
Шта вам је потребно? 
Добра воља пре свега, папир, лепак, гранчица или сламчица, можда маказе, 
фломастери или бојце :-) 
Шта пишемо на заставици?  
Keep calm and wash your hands, хвала, wash your hands, danke, thanks... или шта год 
ви желите да поручите, будите оригинални и позитивни :-) 
Шта ћемо са тим? 
На крају вашег задатка, потребно је да се фотографишете и пошаљете нам 
или  вашу фотографију са радом или само ваш рад. Те фотографије ће бити 
повезане у један музички видео спот, који ћемо објавити на сајту школе. Рок за 
израду је до после Ускрса до 23.4.2020. 

Актив за стране језике ОШ 
"Ђура Јакшић" Ковин 
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За све који учествују припремићемо диплому и добиће оцену за 
пројекат.  Фотографије шаљете на маил ваших наставница језика. 
Волела бих да нагласим да пројекат није обавезан, играјте се, правите, маштајте и 
уживајте! 
 

19.04.2020. У очекивању Ускрса а повезано са Пројектном наставом на тему "Празници" 
ученици и њихови родитељи су се дружили, играли и уживали у украшавању 
јаја.Направили су и доста украса као постоља за јаја,своју собу и кућу. 

Ученици школе 

21.04.2020. Пројектна настава I2 одељења 
У оквиру Пројектне наставе, на тему Екологија, од материјала за рециклажу, 
направили смо ове дивне саксије. Као мотив за наше радове, помогао нам је 
прилог "Уприроди се", који гледамо између часова у настави преко ТВ-а. 

Марија Поповић 

21.04.2020. Ликовна култура I2 одељења - Позориште сенки 
Позориште сенки је настало на Далеком и Блиском истоку. У Европу је стигло у 
18.веку. У позоришту сенки приказиване су бајке.  
Ми смо се препустили машти и направили наша позоришта сенки. 
 

Марија Поповић 

22.04.2020. Међународни дан планете Земље  
Данашњи дан, 22. април, широм света се обележава као Међународни дан 
планете Земље, још од 1992. године. Службено је проглашен као дан заштите 
здраве и чисте животне средине, као и дан спашавања и помоћи људима, 
животињама, птицама, инсектима и географским облицима рељефа, који се 
мењају и нестају под утицајем деловања човека на загревање планете  Дан 
планете Земље је дан свих нас. Све што радимо, добро и лоше, за нашу животну 
средину  највише утиче  на наш живот,  и зато је важно да не мислимо  на Дан 
планете Земље и како да јој помогнемо само 22.априла, већ сваког дана у години. 
Један дан не може да промени ништа ако свакодневним неодговорним односом 
према животној средини и окружењу у коме живимо, загађуемо  земљу, воду , 
ваздух и угрожавмо биљке и животиње.  

 
 Међународни дан планете Земље био је и данашња тема у оквиру онлајн наставе 
из биологије 
 

 

28.04.2020. Први пробни завршни испит - задаци и решења учитљи, наставници, 
ученици 

29.04.2020. Дан планете Земље – објављени радови ученика I2 одељења 
Поводом Данa планете Земље, израђивали смо плакате. 
Своје креативне радове, послали су нам највреднији ђаци прваци овог одељења: 
Антанасијевић Алекса, Вилушић Николина, Дамјанац Тадија, Домокош Петар, 
Ђондовић Нина, Ђурин Андреј, Илић Андреј, Јелић Дуња, Мариновић Филип, 
Милић Никола и Михајловић Јана, Барабаш Виктор, Стојковић Теодора и 
Стојиљковић Вукашин! 
 

Марија Поповић 

04.05.2020. Међународни дан ватрогасаца - радови I1 и I2 одељења  
4. мај - Међународни дан ватрогасаца. Дан, посвећен овим невидљивим херојима!  
Тим поводом, своје радове, посвећене овим јунацима, послали су ученици I1: Лука 
Торда, на слици мали ватрогасав, Дуња Корак, Душан Ранђеловић и ученици I2: 
Алекса Антанасијевић, Николина Вилушић, Нина Доватов, Петар Домокош, Андреј 
Ђурин, Никола Милић, Душан Милошевић, Сара Милутинов, Јана Михајловић и 
Теодора Стојковић. 

Марија Поповић 
Весна Анђелков 
 

08.05.2020. Радови ученика II 1 одељења  
На часовима Ликовне културе,Света око нас и Пројектне наставе ученици су учили 
да праве украсе за рођенданско славље,композиције од употребних предмета и 
музичке инструменте.Били су веома вредни и креативни. 

Учитељица Хермина 
Ђукић 
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ТАКМИЧЕЊА, СМОТРЕ, КОНКУРСИ... 
 
Ученици наше школе у току ове школске године учествовали су на такмичењима и 

конкурсима и освојили бројна признања и награде, дипломе... Овде ваља нагласити да се већина 
такмичења нису ни реализовала из познатих разлога везаних за пандемију вируса КОВИД 19, па 
су и бројни успеси наших ученика за које су се са својим наставницима припремали изостали. 
Ипак, до тренутка када је обустављена настава и проглашено ванредно стање, нека од планираних 
такмичења према Календару такмичења и смотри реализована су, па тако бележимо успехе наших 
ученика и њихових наставника. 
 
 Приказан је преглед такмичења по дисциплинама и предметима од најнижег нивоа до 
полседњег реализованог (приказ/табеле 5) 

 
Успеси ученика на такмичењима и конкурсима за период од 1.9. до 16.6.2020. године 

школска 2019/2020. година. 
 
 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

 
• ТРЕЋА ОПШТИНСКА ОЛИМПИЈАДА 09.10.2019. ГОДИНЕ 

 
100м, ученице: 
1. место основна школа „Ђура Јакшић“ (Анастасија Матејић) 
 
100м, ученици: 
1. место основна школа „Ђура Јакшић“ (Вукота Шалипур) 

 
Скок у даљ ученици: 
1. место основна школа „Ђура Јакшић“ (Павле Колажар) 

18.05.2020. Стрип на тему "Избирачица"  
Ученици  6/1 и 6/3 читали су познату комедију Косте Трифковића-Избирачицу. На 
основу текста њихов задатак је био да нацртају стрип. Неки од ученика су се 
определили и за цртење помоћу модерних техногогија, а већина је свој стрип 
урадила на стандардни начин. Издвојили су кључне сцене овог комада и лепо 
закључили како се и у комаду каже - ИЗБИРАЧ НАИЂЕ НА ОТИРАЧ. 

Маша Вулетић 

20.05.2020. Играчке 1-1  
На часовима ликовног ученици су имали задатак да од различитог материјала 
направе намештај за лутке, а дечаци су  правили аутомобиле и камионе.  
Ово су радови ученика 1-1.  
Поздрављају све другаре наше школе. 

Весна Анђелков 

21.05.2020. 20. мај, Светски дан пчела - радови I2 
На иницијативу Словеније, од 2018. године, 20.маја обележавамо Светски дан 
пчела, најважнијих опрашивача, од којих зависи трећина произведене хране на 
планети! 
Поводом заштите пчела и очување пчеларства, ученици I2, направили су 
занимљиве и креативне радове. 
 

Марија Поповић 

06.06.2020. Општински актив професора српског језика и књижевности  
У среду, 3.јуна 2020. године професори српског језика и књижевности први пут су 
приступили електронском прегледању тестова пробног завршног испита. 
Прегледали су се скенирани и шифровани тестови пробног завршног испита. 
Домаћин за ову прилику била је Гимназија и економска школа „Б. Радичевић“  
уКовина.  

Маша  Вулетић, Данијела 
Станковић Ћулибрк 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

182 
 

 
Шах ученици: 
2. место основна школа „ Ђура Јакшић“ (Жарко Јовић) 
 
Надлачавање конопца ученици: 
3. место основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 
 

• ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 29.10.2019.2019. ГОДИНЕ 
 

Код девојчица: 
1. место основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 
 

• ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У БАСКЕТУ 3 НА 3, 30.10.2019. ГОДИНЕ 
 
 
Код девојчица: 
2. место основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 

 

• ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУТСАЛУ НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 
 
 
Код дечака: 
3. место основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 
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1. разред (дечаци) 

ЈЕСЕЊИ КРОС 

1. место: Дамјанац Тадија 1/1 
2. место: Максимовић Лука 1/1 
3. место: Домокош Петар 1/2 ; Арсенов Ђорђе 1/1 

1. разред (девојчице) 
1. место: Крају Ива 1/1  
2. место: Стефановић Јана 1/1 
3. место: Дивац Марија 1/2 

2. разред (дечаци) 
1. место: Романов Михајло 2/2 
2. место: Николић Михајло 2/1 
3. место: Милошевић Теодор 2/1 

2. разред (девојчице) 
1. место: Керец Марина 2/2 
2. место: Брањеско  Тијана2/2  
3. место: Журжинов Лена 2/2 

3. разред (дечаци) 
1. место: Ђоковић Лука 3/2 
2. место: Тодоровић Стефан 3/3 
3. место: Фораи Теодор 3/2 

3. разред (девојчице) 
1. место: Дамјанац Нина 3/2 
2. место: Богдан Маша 3/1 
3. место: Аранђеловић Анабела 3/3 

4. разред (дечаци) 
1. место: Радоман Лука 4/2 
2. место: Журжинов Лука 4/1 
3. место: Милојков Петар 4/2 

4. разред (девојчице) 
1. место: Анђелков Миа 4/2 
2. место: Митић Софија 4/2 
3. место: Вујчин Марија 4/2 ; Киферов Бојана 4/1 

 

5. разред (дечаци) 

1. место: Марко Зарија 

2. место: Страхиња Николић 
3. место: Илија Котарица 

5. разред (девојчице) 
1. место: Тијана Петровић 
2. место: Уна Николић 
3. место: Теодора Мирчов 

6. разред (дечаци) 
1. место: Синиша Ћурчић 
2. место: Вук Рнић 
3. место: Вељко Бугарин 

6. разред (девојчице) 
1. место: Јована Венцер 
2. место: Тијана Киферов 
3. место: Нађа Пријовић 

7. разред (дечаци) 
1. место: Небојша Ћурчић 
2. место: Андрија Дивац 
3. место: Тибор Фораи 

7. разред (девојчице) 
1. место: Невена Трифуновић 
2. место: Лара Зарија 
3. место: Невена Радић 

8. разред (дечаци) 
1. место: Вукота Шалипур 
2. место: Данијел Венцер 
3. место: Михајло Угљеш 

8. разред (девојчице) 
1. место: Анастасија Матејић 
2. место: Марија Клисура  
3. место: Ивона Јевтовић 
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ПЛИВАЊЕ 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

пливање 7 Окружно 9.12.2019. затворени базен СЦ 
„Стрелиште“ у Панчеву 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 
Резултат 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Нина Миливојев 7-1 Драган Бугариновић 37.20  2. Не 

 

 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Назив такмичења Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Математика 3. Општинско такмичење 7.11.2019. ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
Ковин 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво такмичења 

(да или не) 

Урош Ђурашинов  III3 Наташа Николић 90  1. нема даљег 
нивоа 

Теодор Фораи  III2 Вања Рајић 71  2. нема даљег 
нивоа 

Вукашин Марковић  III3 Наташа Николић 60  3. нема даљег 
нивоа 

Марко Ромић  III2 Вања Рајић 41  3. нема даљег 
нивоа 

Анабела Аранђеловић III3 Наташа Николић 40  3. нема даљег 
нивоа 

Милица Петковић  III3 Наташа Николић 39 похвала нема даљег 
нивоа 

Нина Дамјанац  III2 Вања Рајић 38 похвала нема даљег 
нивоа 

 
 

Назив такмичења Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Математика 4. Општинско такмичење 7.11.2019. ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
Ковин 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Душан Гвозденовић  IV1 Јевросима Ромић 59 3. Да 

Матеја Мариновић  IV1 Јевросима Ромић 55 3. Да 

Андреја Живков  IV2 Јелена Јовановић 30 похвала  
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Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

математика 5 Општинско 7.11.2019. ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
Ковин 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Стефан Митровић 5-1 Братислав Новокмет 54  2. Да 

Владана Цептанић 5-2 Братислав Новокмет 25  Похвала  

 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин 
такмичења 

математика 6 Општинско 7.11.2019. ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ Ковин 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Тадија Поповић 6-3 Јасмина Доловачки 52 1 Да 

Будимлић Барбара 6-1 Братислав Новокмет 40 2 Да 

 
 

OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Такмичење из 
енглеског језика 

VIII Општинско 
такмичење 

23.2.2020. ОШ „Бора Радић“ Баваниште 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Марија Миленковић VIII-1 Маријана Илић        32         1.            да 

Андреј Ћулибрк VIII-1 Маријана Илић        30         2.            не 
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Физика шести општински 23.02. 2020. “С. Мунћан”, Мраморак 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Барбара Будимлић 6-1 Јожеф Секељ 63 треће да 

Тадија Поповић 6-3 Јожеф Секељ 70 друго да 

 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Физика седми општински 23.02. 2020. “С. Мунћан”, Мраморак 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Невена Радић 7-1 Јожеф Секељ 9 треће не 

 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 
 

Назив такмичења/смотре Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Такмичење из Хемије 7. Општински 1.3.2020. ОШ „Паја Маргановић“ 
Делиблато 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Страхиња Кривошић  7-2 Ана Ритопечки 49,5 3. да 

Анђела Ранков 7-1 Ана Ритопечки 31 похвала не 

 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Такмичење из Хемије 8. Општински 1.3.2020. ОШ „Паја Маргановић“ 
Делиблато 
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Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Андреј Ћулибрк  8-1 Ана Ритопечки 88 1. да 

Ивона Јевтовић  8-1 Ана Ритопечки 79 2. да 

Дамјан Филиповић  8-1 Ана Ритопечки 63 3. да 

 

 
 
 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Такмичење из 
историје 

VII Општинско 
такмичење 

15.3.2020. ОШ „Миша Стојковић“ Гај 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Невена Радић 7-1 Јелена Дивнић  1. да 

 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Такмичење из 
историје 

VIII Општинско 
такмичење 

15.3.2020. ОШ „Миша Стојковић“ Гај 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Анђела Илић 8-2 Јелена Дивнић  2. да 

Милица Максимовић 8-2 Јелена Дивнић  2. да 

Марија Станковић 8-2 Јелена Дивнић  3. да 
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КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Књижевна 
олимпијада 

7. Општинско 
такмичење 

7.3.2020. ОШ „Ђура филиповић“, 
Плочица 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Елена Томашевић 7/2 Марија Михајлов 
Ђорђевић/Јелена 

15 3. ДА 

Јована Вујичин 7/2 Марија Михајлов 
Ђорђевић/Јелена 

15 3. ДА 

 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Књижевна 
олимпијада 

8. Општинско 
такмичење 

7.3.2020. ОШ „Ђура филиповић“, 
Плочица 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Aнђела Илић 8/2 Марија Михајлов 
Ђорђевић/Јелена 

17 1. ДА 

 

 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Андреј Ћулибрк 8/1 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

92 1. ДА 

Страхиња Кривошић 7/2 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

/ 5. НЕ 
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ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕКОЛОГИЈЕ, 
пројекат „Енергија је свуда око нас“ 

 
 Пројектом  „ЕНЕРГИЈА ЈЕ СВУДА ОКО НАС 2019.“ у организацији ЦНТИ Војводине ученици наше школе Андреј 
Ћулибрк (8/1) и Матеја Петровић (8-2) освојили су 1. место за ауторски рад на пројекту, а наставница Маја Обрадовић 
Вукосављевић за менторство такође освојила прво место у покрајини у категорији мултимедијална презентација. На 
овом такмичењу учествовале су и ученице Милица Максимовић и Барбара Миладиновић, такође ученице наше школе, 
које су присуствовале свечаној додели престижних награда у овом пројекту. 

 
 

 
 

Међународни квиз такмичења „Немањићи“ 
24. децембар 2019. 
17. место у другом кругу такмичења. 
Тим „Атина“: Невена Радић, Анђела Илић, Милица Максимовић 
Наставница: Јелена Дивнић 

 

Конкурс "Твоја сигурност је у твојим рукама" 
14. децембар 2019. 
Николина Илић, 5-1 одељење. 
4. место за ликовни рад. 
Награда: кошаркашка лопта 

 

Интернационални музички фестивал "SOFIA GRAND PRIX"  

17.9.2019. у Софији, Бугарска 

Аљоша Фила се такмичио у својој узрасној категорији, са децом од 12 до 14 година и то у категоријама "Најбоље 
извођење светског хита" и "Најбоље извођење песме на метерњем језику" и у обе категорије освојио је прво место. 

 

Интернационални музички фестивал Angel Voice у Београду 

30.09.2019. године  
Аљоша Фила је у категорији "The Best Song" освојио II место са ауторском песмом Владимира Поповића "Љубавна 
трема".  

Међународни фестивал за младе таленте „Златни таленти у златном Прагу“ 
31.10.2019. у Прагу, у Чешкој Републици. 
Аљоша Фила освојио 1. место је у категорији „pop-jazz-solo vocal“  
 

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО 

10.10.2019.  

У трци осмих разреда ученици наше школе, Анастасија Матејић и Вукота Шалипур освојили су прво место. 
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Ученици нижих разреда Алекса Радоман (четврти разред) освојио је треће место, док је ученица другог разреда Керац 
Марина освојила такође треће место. 

 
ЗАБОРАВЉЕНЕ ИГРЕ И ВЕШТИНЕ 

14.9.2019. у Плочици 
Илија Керац, Вук Аврамовски и Божидар Јевтовић  тимски су освојили медаље за 1. место у кобасичарима (гађање куле 
од црепова комадима црепа). 
Марија Пивљаковић, Ања Кубуровић и Стефан Богдановић  освојили су 3. место у прављењу и преношењу бунара од 
шапурина. 

 
„MARIA THERESIOPOLIS“ 

10.1.2020. 
Немачко Удружење „Maria Theresiopolis“ организовало је такмичење из немачког језика за ученике основних и средњих 
школа у којима се учи немачки као први или други страни језик. 
Тадија Милошевић из 5-1 одељења освојио је треће место у категорији ученика 5. и 6. разреда (самостална израда 
PowerPoint презентације. 
 

 
АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА  

РЕАЛИЗАЦИЈА УЧЕНИЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА  
школска 2019/2020. година 

 
 
Амбијентална настава, која се иначе такође са посебном пажњом негује у нашој 

школи, ове године реализована је такође само делимично, а пре свега се односи на 
реализацију екскурзија, које су, уз одобрење родитеља у односу на околности везане за 
епидемиолошку ситуацију,  исправним и савесним одлукама руководства школе и 
Наставничког већа, реализоване успешно и без икаквих последца по здравље ученика и 
наставника. Остале активности које се односе на амбијенталну наставу углавном су изостале 
због тога што се период лепог времена, када се угчавном амбијентална настава реализује, 
поклопио са периодом строге изолације ученика и обуставе било каквог групног састајања, 
па чак и у природи. 

 
 
Приказана табела (табела 6)  показује извештаје са реализованих екскурзија са 

релевантним подацима који се односе на ову врсту  активности. Ученичке екскурзије 1. и 2. 
и 6. и 7. разреда нису реализоване јер се епидемиолошка ситуација у време договорених 
термина за њихову реализацију знатно погоршала, па су одлуком Наставничког већа, а у 
циљу заштите здравља ученика и запослених, путовања на планиране дестинацију отказана, 
што је одмах потом стигло и као обавеза од стране надлежних институција. 
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1. разред – није било реализације ученичке екскурзије 

2. разред - није било реализације ученичке екскурзије 

6. разред - није било реализације ученичке екскурзије 

7. разред - није било реализације ученичке екскурзије 

 

Одељење: III/1, III/2 

Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 

 
Извештај  са екскурзије: 

Укупан број деце:  27 
(III/1-8, III/2-19) 

Одељењске 
старешине: 
Валентина Жеберан и 
Вања Рајић 

Стручни вођа пута: 
Вања Рајић 

Дестинација: Нови 
Сад 

Време реализације: 
26.6.2020. 

Подаци о туристичкој 
агенцији: 

Ступ“Вршац“а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 
Лиценца број ОТП 365/20210 од 22.10.2010. 

  
Планиранe 
активности: 

Извештај стручног вође пута: 

 -Поставка  аутобуса 
07:00 
- Полазак 07:30 
испред школе 
- Путовање до 
Фрушке горе ( 
Обилазак манастира 
Крушедол ) 
- Путовање до  
Сремских Карловаца 
(Посета 
Патријаршијском 
двору , обилазак 
цркве Св.Николе ) 
- Путовање до  Новог 
Сада (Ручак ,обилазак 
Природњачког музеја  
шетња Новим Садом , 
обилазак 
Петроварадинске 
тврђаве ) 

 
Ученици трећег разреда били су на једнодневној екскурзији  26.6.2020. у пратњи учитељице 
Валентине Жеберан и Вање Рајић ( која је била и вођа пута ). 
*Аутобус је постављен на време и полицијска контрола се десила у 7:00. Све је прошло у 
најбољем реду, и констатовано је да је возило исправно. Деца су благовремено пристигла,  
и сместила се на своја места у аутобусу. Предата су два списка водичу из агенције. Кренули 
смо на време у 7:30.  
*Путовање је било пријатно, деца су обавештена о садржајима које ће видети. После неких 
сат времена путовања ,зауставили смо се на ОМВ пуми , где су деца доручковала.  
*Затим смо наставили пут ка Фрушкој гори. 
На Фрушкој гори посетили смо манастир Крушедол и провели прелепих пола сата у веселој 
игри деце у манастирском дворишту.  
*Након тога запутили смо се у Сремске Карловце. 
Када смо стигли прво смо обишли Патријаршијски двор ( где су  нека деца била награђена 
књигама због акивног ућешћа у предавању кустоса ), а затим смо обишли цркву СВ.Николе. 
*Кренули смо даље, пут Новог Сада. 
У Новом Саду смо ручали у хотелу ,,Војводина“,прошетали центром града и посетили 
Природњачки музеј. 
*После обиласка музеја, попели смо се и до  Петроварадинске тврђаве. 
*Кренули смо кући у предвиђеном периоду. У Ковин смо стигли око 19.30. 
Деца су била задовољна. Могу рећи да је ово била изузетно успешна екскурзија.  
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-Повратак  у Ковин у 
раним вечерњим 
сатима 
 ( око 19.30) 
 
 

***Због стања око вируса Ковид-19, сва деца су носила маске када се то од њих 
захтевало,редовно сам им  дезинфиковала руке  и била су у сваком случају изузетна ( 
поштовала сва правила понашања која нам је наметнула ова ситуација  ).Нико није имао 
температуру, нити је био болестан у путу. У Музејима и  местима које смо обилазили нисмо 
имали интеракцију са другом децом или особама које су нам непознате. 

 
 
 

Одељење: IV/1, IV/2 

Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин  

       
Извештај  са екскурзије: 

Укупан број деце:  53  
(IV/1-20, IV/2-23) 

Одељењске старешине: 
Јевросима Ромић, Јелена 
Јовановић 

Стручни вођа пута: Оља 
Новокмет 

Дестинација: Опленац 

Време реализације: 16.6.2020. 

Подаци о туристичкој агенцији: 
Ступ“Вршац“а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 
Лиценца број ОТП 365/20210 од 22.10.2010. 

  
Планиранe активности: 

Извештај стручног вође пута: 

  -Поставка  аутобуса  06:30 
- Полазак 07:30 испред школе 
- Путовање преко Младеновца 
до Тополе 
- Обилазак спомен комплекса 
династије Карађорђевић на 
Опленцу( маузолеј Династије 
Карађорђевић, Петрова кућа, 
Карађорђев конак, 
Виноградарева кућа) 
- Обилазак пећине Рисовача 
-Ручак  
-Шетња парком у Буковичкој 
бањи 
Обилазак спомен комплекса у 
Орашцу( Марићева јаруга) 
-Повратак преко Младевца до 
Ковина у раним вечерњим 
сатима 
 ( око 19.00) 
 
 

Аутобуси су се поставили на време и полицијска контрола се десила у 6:30. Све је 
прошло у најбољем реду, иконстатовали су да је возило исправно. Деца су 
благовремено пристигла, сместили смо их. Предата су два списка водичу из 
агенције. Пред сам полазак увидом у списак ученика установљено је да два детета 
недостају из одељења  IV/1, позвана су и утврђено је да су се деца разболела и да 
су оправдано одсутна. Кренули смо на време у 7.00.  
Путовање је било пријатно, деца су обавештена о садржајима које ће видети. 
Учитељице су их подсетиле на и заједно су обновили део историје српског народа 
који су обрађивали у четвртом разреду у оквиру предмета Природа и друштво.  
Стигли смо у Тополу у предвиђено време, деца су прво одморила од пута и 
доручковала су на игралишту. Одмор је трајао око пола сата, а затим смо се 
упутили ка спомен комплексу у самом центру града где су могли да виде 
споменик Карађорђа, Карађорђеву цркву и Карађорђев конак-претворен у музеј, 
такође ту смо видели и пушкарницу из тог периода. Деца су била изузетно 
пажљива током предавања.  
Након обиласка овог дела комплекса у Тополи, аутобусом смо се попели до брда 
Опленац  где смо посетили Маузолеј Династије Карађорђевић и Петрову кућу. 
Опет, деца су са пажњом слушала предавања и постављали су питања. Кустоси у 
Маузолеју  и Петровој кући су их похвалили за знање и пажњу коју су показали.   
Виноградареву кућу нисмо обишли, на предлог водича, почела је киша, сазнали 
смо да се реновира кров куће и заједничким договором смо утврдили да је боље 
да наставимо путовање, деца су кућу видела прошавши поред, али због 
безбедности нисмо улазили. 
Кренули смо даље, обишли смо Рисовачку пећину, која је изузетно важна из више 
разлога. Пре свега овде су могли да се упознају и виде једну пећину и све 
карактеристике пећине. Поред тога, путовали смо и у прошлост. Пећина је 
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карактеристична због реконструкције. Пећина Рисовача се налази у истоименом 
брду на самом улазу у Аранђеловац. Ту у брду, уз десну обалу речице Кубршнице, 
некада је постојао каменолом. Приликом рада, 1950. године, сасвим случајно, 
откривена је пећина. Рисовача је привлачила пажњу многих истраживача: 
спелеолози су откопавали и од наноса чистили пећину откривајући тако њене 
ходнике и дворане; палеонтолози су анализирали стотине фосилних остатака 
животиња леденог доба; археолози су проучавали предмете од камена и кости 
које је за собом оставила једна ишчезла људска врста( неандерталци).  
Након пећине следио је ручак и шетња парком у Буковичкој бањи. Ту нас је  мало 
ухватила киша, али деца нису покисла пошто смо нашли заклон. Имали су 
времена и да се прошетају након кише. Тако да смо после одмора кренули ка 
Марићевој јарузи. Спустили смо се у саму јаругу. Деца су слушала предавање 
локалног кустоса са великом пажњом. Сам простор и споменик остављају без даха 
и то се видело и на њима. Након предавања смо обишли музеј, где су могли да 
виде слике инспирисане периодом Првог српског устанка као и предмете из овог 
периода. 
Кренули смо кући у предвиђеном периоду. Путовали смо преко Младеновца ка 
Ковину. У Ковин смо стигли мало пре 19.00. 
Деца су била задовољна. Могу рећи да је ово била изузетно успешна екскурзија.  
Због стања око вируса Ковид-19, сва деца су носила маске ван аутобуса, нико није 
имао температуру, нити је био болестан у путу. У Музејима и  местима које смо 
обилазили нисмо имали интеракцију са другом децом или особама које су нам 
непознате. 

     
 
 

Одељење: V/1, V/2 

Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин  

       
Извештај  са екскурзије: 

Укупан број деце:  
35 
(V/1-19, V/2-16) 

Одељењске 
старешине: 
Маријана Илић, 
Роберт Мучи 

Стручни вођа пута: 
Маја Милошевић 

Дестинација: 
Зрењанин 

Време реализације: 
24.6.2020. 

Подаци о 
туристичкој 
агенцији: 

Ступ“Вршац“а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 
Лиценца број ОТП 365/20210 од 22.10.2010. 

  
Планиранe 
активности: 

Извештај стручног вође пута: 

  -Поставка  
аутобуса  у 06:30. 
- Полазак 07:30 
испред школе 

Полазак из Ковина био је у договорено време, тј. у 7:30. Окупљање ученика испред школе 
трајало је до 7.10 сати. Пре окупљања ученика полицајци су прегледали аутобус и дали су 
дозволу да  кренемо на пут.  
 У Ковачицу смо допутовали у 8:35 и уследила је посета Галерији наивне уметности „Бабка“. 
Деца су присуствовала кратком предавању о самој галерији и њеном значају, као и о врсти 
уметности која је у њој представљена, те о уметницима значајним за ову врсту сликарства. После 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

194 
 

- Путовање преко 
Ковачице до 
Зрењанина. 
- Обилазак 
Галерије наивне 
уметности „Бабка“ 
у Ковачици. 
- Обилазак Музеја 
Михајла Пупина и 
његове родне куће.  
-Обилазак 
Завичајног музеја у 
Зрењанину, затим 
кратка шетња у 
ужем центру града.  
- Ручак у ресторану 
„Трофеј“. 
-Долазак до 
Специјалног 
резервата природе 
„Царска бара“, 
вожња бродићем. 
-Повратак преко 
Ковачице до 
Ковина у раним 
вечерњим сатима 
 ( око 19.00) 
 
 

посете галерији, прилику да доручкују искористили су ученици који нису јели пре поласка на 
екскурзију.  
Потовање је настављено у 9:10, према банатском селу Идвору. У 9:30 смо стигли у Идвор   где 
смо посетили Музеј Михајла Пупина и његову родну кућу. У музеју је ученицима пуштен кратак 
филм о животу и раду Михајла Пупина, а затим је  уследило предавање о самом научнику, 
његовим проналасцима и патентима.  
У 10:30 је настављено путовање према Зрењанину, у који смо стигли око 11:20. Прво смо 
посетили Завичајни музеј у којем су се ученици могли упознати са изгледом соба у градовима 
од 17 до 20 века, такође су могли да се упознају са разликом у ентеријеру између градских и 
сеоских соба, да се упознају са народним ношњама и да погледају колекцију оружја и оруђа. 
После посете музеју уследила је кратка шетња у ужем центру града, највише смо се задржали 
испред Градске куће и на Тргу слободе. 
У 13 и 25 је завршена шетња у Зрењанину и путовање смо наставили према Специјалном 
резервату природе „Царска бара“. Пре доласка до Царске баре оследио је ручак у ресторану „ 
Трофеј“ од 14 до 15 сати. У 15.05 сати је настављено путовање према Царској бари, до које смо 
стигли у 15.15 сати. По доласку у Специјални резерват природе „Царска бара“ ученици су били 
у прилици да одслушају кратко предавање о настанку Царске баре, биљном и животињском 
свету који га настањује, након чега је уследио кратак квиз за ученике. Ученици су потом 
подељени у две групе, по одељењима (5-1 и 5-2) и заједно са својим старешинама су пловили 
бродићем по Царској бари. Обе групе су се возиле бродићем у трајању од 45 минута. 
Након завршетка вожње бродићем и кратке шетње, у 17 и 25 смо пошли са аутобусом  према 
Ковину. Повратак у Ковин, испред наше школе, бележимо у 19 часова.    
Због стања око вируса Ковид-19, сва деца су носила маске ван аутобуса, нико није имао 
температуру, нити је био болестан у путу. У Музејима и  местима које смо обилазили нисмо 
имали интеракцију са другом децом или особама које су нам непознате. 

     
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТА 

Одељења 8-1, 8-2, 8-3 

Укупан број ученика 49, 30 дечака и 19 девојчица 

Стручни вођа пута  Саша Петровић  

Одељењске старешине Маја Обрадовић Вукосављевић, Марија Станојоска, Ана Ритопечки 

Путни правци Ковин – Крагујевац – Сирогојно – Златибор - Мокра Гора - Ковин 

Време реализације 25/26.6.2020. 

Туристичкој агенцији СТУП “Вршац“ а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 

Број лиценце туристичке агенције ОТП 365/20210 од 22.10.2010. 

 

Реализоване активности 

25. јун 

• Поставка аутобуса у 6.30. Полиција је констатовала техничку исправност возила и документације. 

• Полазак у 7.30 

• Од 9.10 до 9.40 посета акваријуму у Крагујевцу 

• Од 10.00 обилазак спомен-парка „Каргујевачки октобар“. Обилазак је вршен аутобусом. 

• 15.00 долазак у Сирогојно и посета музеју на отвореном „Старо село“ 

• 16.40 долазак у хотел „Браћа Секулић“ Златибор. 

• Од 17.00 до 18.30 слободно време 

• 18.30 вечера 

• 21.00 журка у дискотеци која се налази у оквиру хотела. Улаз: 100 РСД. 
 
26. јун 

• Доручак у 8.30  

• 9.00 одлазак аутобусом до Мокре Горе 

• 11.30 полазак возом „Шарганска осмица“ 
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• 13.10 ручак у ресторану „Шарганска осмица“ 

• 14.30 обилазак „Дрвенграда“ 

• 16.00 полазак у Ковин 

• 21.00 долазак у Ковин испред школе 
 

 

Смештај Нема замерки 

Оброци Нема замерки 

Дисциплина ученика Нема замерки 

Општи утисак Екскурзија је реализована према предвиђеном плану. Све је протекло у најбољем реду. 

 

 
 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 
 Сарадња са локалном самоуправом је и ове године, као и претходних, била 
вишеструка и разноврсна, почев од посете институција под ингеренцијом локалне 
самоуправе: посета градској библиотеци у Дечјој недељи, посета и сарадња са Активом жена 
I месне заједнице, посета Пошти, Добровољном ватрогасном друштву, Општини, Црвеном 
крсту, Удружењу пензионера општине Ковин и сл.  

Сарадња са Домом здравља огледала се у бројним организованим систематским 
прегледима ученика, интервенцијама, редовним вакцинацијама и флуорисањем зуба. Са 
сваком од наведених институција или устаова остварена је сарадња, дружење, упознавање 
са радом и делатностима појединих установа и институција, чиме је, између осталог, 
постигнута својеврсна интеграција са локалном средином.  
 Вероучитељ Душан је заједно са ученицима који похађају верску наставу 
органиозовао посету Православном храму, те је сарадња са црквом на тај начин још једном 
потврђена. 
 Врло успешна сарадња са Полицијском управом из Ковина ове године бележи 
предавање Безбедност деце у саобраћају, које је посебно значајно за најмлађе ученике 
наше школе.  
 У оквиру учења језика националних мањина, а подржано од стране Румунске 
националне заједнице, ученици школе који су били полазници румунског језика учествовали 
су у емисији Радио телевизије Војводине, којом приликом су представили знања стечена на 
овим часовима. 
 Сарадњу са Предшколском установом Наша радост означила је посета предшколаца 
представи школске драмске секције која је тематски била везана за новогодишње празнике. 
 Током школске године ученицима је у више наврата предтављен програм средњих 
школа, те су се у том смислу потврдиле вишегодишње сарадње са локалним средњим 
школама: Гимназија и средња економска школа Бранко Радичевић, Средња стручна школа 
Васа Пелагић, те смедетревска Гимназија. 
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ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ 

   
 Ученици наше школе, родитељи ђака и запослени у школи  су и током ове школске 
године учествовали су у разним хуманитарним акцијама: Базар књига (размена школске 
литературе, стрипова, музике, школског прибора и књига), акција ”Друг другу” (поклањање 
одеће, обуће, средстава за хигијену, школског прибора и сл.), хуманитарна акција ”Чеп за 
хендикеп” (прикупљање финансијских средстава за куповину медицинске опреме кроз 
прикупљање пластичних чепова), израда и даривање новогодишњих пакетића, прикупљање 
финансијских средстава за одлазак ученика на екскурзију или присуствовање матурској 
вечери, продајна изложба радова ученика, те прикупљање средстава за ученике са лошијим 
материјалним статусом. 
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4.12 Извештај о раду Педагошког колегијума 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  2.10.2019. 1. Усвајање ИОП-а 
2. Осавремењавање 
наставе 
3. Разно 

1.  Једногласно усвојен предлог који се односи на ученике који 

већ похађају и који ће похађати наставе наставитти по ИОП-1 и 

ИОП-2. 

Усвојен је предлог за ученике по ИОП-у. 

Педагог Иванка је чланове колегијума упознала са свим 

елементима које је потребно доставити ради комплетирање 

документације везане за ИОП. 

2. Педагошки колегијум се слаже да је неопходно у што већој 

мери користити ИКТ током извођења наставе, као и то да се 

ученици у што већој мери активно укључују у наставни процес 

током часа. 

3. Предлог Маше Вулетић да се организује контејнер са 

посебним одељцима за стакло, папир и пластику. Данијела је 

дала предлог да се укључимо у актуелне еко-пројекте. 

Предлог да се на појединим часовима користе телефони тј. 

таблет рачунара. 

2.  10.1.2020. 1. Успех на крају 1. 

полугодишта школске 

2019/2020. године 

2. Мере за побољшање 

успеха 

3. Угледни часови 

4. Разно 

1. Успех на крају полугодишта  

2.  

* Индивидуализација 

* Активно укључивање ученика  у рад 

* Током обраде наставне теме фокусирати се на делове 

градива који су у својству функционалног знања 

* Подршка по систему „друг другу“ – да ученику који слабије 

напредује помаже ученик који је  у потпуности савладао 

градиво 

* ревидирање ИОП планова сваки пут када се јави потреба 

* Симболичним наградама наградити и подстаћи ученике – 

нпр. ученици који су највише књига прочитали да буду 

награђени књигом...   

* Формирати комисију и креирати критеријума за одабир 

„најбољег одељења“, „најуредније учионице“... 

3.  

Током 1. полугодишта је одржан мали број угледних часова.  

Одржати већи број часова уз благовремену најаву часа и 

обавезно документовати сваки угледни час. 
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4.  Направити списак важних датума из различитих области и 

уколико постоји простор, наставници могу са ученицима 

реализовати пројекат који је у вези са одређеним датумом. 

3.  4. мај 2020 разматрање 

критеријума 

оцењивања 

Усвојени су критеријуми оцењивања 

4.  21.8.2020. 1. Предлог модела 

образовно васпитног 

плана 

На састанку Педагошког колегијума, једина тачка била је 
доношење предлога модела образовно васпитног плана. 
Чланови Педагошког колегијума су 13. августа путем е-
поште добили комплетан материјал прослеђен школи 
од стране Школске управе тј. МНПТР: Закључак кризног 
штаба, Стручно упутство за организацију и реализацију 
образовно-васпитног рада у основној школи у школској 
2020 2021, Упутство о мерама заштите здравља ученика 
и запослених, Стручно упутство о безбедној реализацији 
наставе и учења физичког и здравственог васпитања. 
Приликом разматрања модела, поред наведених 
докумената у обзир су узети просторни услови школе и 
људски ресурси којима школа располаже. 
На основу анализе наставе на даљину, разматрана је и 
платформа за учење на даљину коју би наставници 
користили за потребе учења на даљину. 
 
Чланови Педагошког колегијума су усвојили следећи 
модел образовно васпитног плана: 

Први циклус 
Настава се организује тако да ученици долазе сваког 
дана. Одељења у којима је број ученика већи од 15 се 
деле на две групе: група А и група Б.  Обе групе раде у 
истом саставу сваке недеље - група А и група Б, при чему 
се почетак наставе за групу мења на недељном нивоу 
(једне недеље група А ради као прва, а друге недеље 
као друга). Часови трају 30 минута. 
Распоред звоњења за прву групу ученика првог циклуса 
која долази у школу и која има 4 часа: 
Распоред звоњења за прву групу ученика првог 
циклуса која долази у школу и која има 4 часа: 
1. час - 7.30 - 8.00 
2. час - 8.05 - 8.35 
Велики одмор - 15 минута / чишћење и проветравање 
учионица 
3. час - 8. 50 - 9.20 
4. час 9.25 - 9. 55 
Чишћење и проветравање учионица – 20 минута 
Распоред звоњења за другу групу ученика првог 
циклуса која долази у школу и која има 3 часа: 
1. час - 10.15 - 10.45 
2. час - 10.50 - 11.20 
Велики одмор - 15 минута 
3. час - 11. 35 - 12.05 
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Од 12.05 до 12.50 припрема школе за долазак ученика 
виших разреда / чишћење и проветравање учионица 
Пример: 
Током прве недеље у школу долази група А у 7.30, док 
група Б долази у 10.15.  
Следеће недеље група Б долази у школу у 7.30, а група А 
долази у 10.15. 
Ученици, који не долазе у школу, прате онлајн наставу 
путем ТВ-а.  
Наставници разредне наставе, чији ученици неће 
долазити у школу, ће сваку лекцију припремити у 
електронском облику и поставити је у оквиру школске 
платформе за учење на даљину.  
 

Други циклус 
Одељења у којима је број ученика већи од 15 се деле на 
две групе: група А и група Б. Ове групе мењају наставне 
дане када долазе у школу на недељном нивоу. Настава 
се свакодневно остварује са једном групом ученика, 
према редовном распореду часова који је усклађен са 
планом наставе и учења за други циклус основног 
образовања и васпитање.  
 
Пример: 
Током прве недеље, у понедељак, среду и петак у школу 
долази група А, док у уторак и четвртак у школу долази 
група Б. Ученици, који према распореду не долазе у 
школу, прате онлајн наставу путем ТВ-а.  
Следеће недеље у понедељак, среду и петак у школу 
долази група Б, док у уторак и четвртак у школу долази 
група А. Ученици, који према распореду не долазе у 
школу, прате онлајн наставу путем ТВ-а. ... 
Ученици ће имати до 6 часова на дневном нивоу по 
одељењу, а према Посебном програму образовања и 
васпитања за одговарајући разред, који је у фази 
поступка доношења.  
Обе групе раде у истом саставу сваке недеље (група А и 
група Б), при чему је почетак наставе исти за сваку групу. 
Часови трају 30 минута. 
У оваквој организацији рада наставник предметне 
наставе има исти дневни и недељни распоред часова 
као и наставник који ради са целим одељењем.  
Распоред звоњења: 
Од 12.05 до 12.50 припрема школе за долазак ученика 
виших разреда / чишћење и проветравање учионица 
1. час - 13.00 - 13.30 
2. час - 13.35 - 14.05 
Велики одмор - 15 минута / чишћење и проветравање 
учионица 
3. час - 14. 20 - 14.50 
Велики одмор - 10 минута / чишћење и проветравање 
учионица 
4. 15.00 - 15. 30 
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5. час - 15.35 - 16.05 
6. час - 16.10 - 16.40 
За свако одељење/групу, биће одређена учионица у 
којој ће бити реализована настава. Изузетно, ученици ће 
поједине часове, који захтевају кабинетску наставу, 
имати у одговарајућем кабинету. То се односи на 
предмете као што су физика, хемија, информатика. 
Уколико временски услови дозвољавају, поједини 
часови се могу реализовати у школском дворишту. 
Настава физичког и здравственог васпитања ће бити 
реализована у фискултурној сали школе или у школском 
дворишту, уколико временски услови то дозвољавају. 
Настава изборних предмета/слободних активности биће 
реализована онлајн. 
Наставници ће сваку лекцију припремити у 
електронском облику и поставити је у оквиру школске 
платформе за учење на даљину.  

 
Предложени модел ће бити разматран на састанку Тима 
за обезбеђивање квалитета и развој установе. 
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4.13 Извештај о раду стручних сарадника  
 

4.13.1 Извештај о раду педагога школе  

 
Датум Тачке дневног реда Записник 

Септембар/ 

током 

године 

1. Планирање и 

програмирање 

образовно - 

васпитног рада: 

 

• Учествовање у изради школског програма и годишњег 
плана рада установе и његових појединих делова; 

• Припремање годишњих и месечних планова рада 
педагога; 

• Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу 
испитивања потреба ученика  и родитеља; 

• Учествовање у припреми индивидуалних образовних 
планова за ученике; 

• Планирање организације рада школе у сарадњи са 
директорком; 

• Учествовање у избору и конципирању разних 
ваннаставних активности, као излета и екскурзија; 

• Учествовање у планирању културних манифестација и 
наступа деце; 

• Пружање помоћи наставницима у изради планова рада, 
нарочито плана рада одељењског старешине; 

• Учешће у предлозима за одељењско старешинство; 

• Формирање одељења, распоређивање новопридошлих 
ученика и ученика који су поновили разред. 

Током 

године 

2. Праћење и 
вредновање 
образовно - 
васпитног рада 

• Праћење реализације образовно - васпитног рада; 

• Рад на изради и примени инструмената за вредновање и 
самовредновање различитих области и активности рада 
установе; 

• Праћење и вредновање мера индивидуализације и 
индивидуалног образовног плана; 

• Иницирање и учествовање у истраживањима образовно – 
васпитне  праксе које реализује школа; 

 

• Учествовање у праћењу реализације остварености 
општих и посебних стандарда,постигнућа и исхода 
наставе и учења  ученика; 

• Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 
класификационим периодима,као и активно учешће у 
предлагању мера за њихово побољшање; 

• Праћење успеха ученика на такмичењима и завршним 
испитима за упис у средње школе; 

• Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 
 

Током 

године 

3. Рад са наставницима: 

 

• Сарадња са наставницима за израду и прикупљање 
дидактичког материјала; 

• Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина 
за имплементацију општих и посебних стандарда; 

• Праћење начина вођења педагошке документације  
наставника: 
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• Пружање помоћи наставницима у раду са ученицима 
којима је потребна додатна подршка; 

• Оснаживање наставника за рад са ученицима из 
осетљивих друштвених група; 

• Оснаживање наставника за тимски рад и сарадњу на 
нивоу стручних већа,тимова и комисија; 

• Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака 
професионалне оријентације; 

• Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у 
посао,као и у припреми полагања испита за лиценцу. 

• Непосредна посета часовиа наставе 

• Присуство угледним часовима... 

• Координатор и члан Тимова – учествовање у раду свих 
Тимова 
 

Током 

године 

4. Рад са ученицима: 

 

• Испитивање ученика уписаних у школу и њихове 
спремности за полазак у школу; 

• Праћење дечјег развоја и напредовања; 

• Праћење оптерећености ученика ( садржај,време,обим... 
); 

• Саветодавни рад са новим ученицима и ученицима који 
су поновили разред; 

• Пружање подршке ученицима у раду ученичког 
парламента и других организација; 

• Рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу 
и понашању; 

• Рад на професионалној оријентацији ученика 

• Промовисање и предлагање мера у циљу смањивања 
насиља и промовисању здравих стилова живота; 

• Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који 
врше повреду правила понашања у школи и не 
придржавају се одлука директора и органа школе; 

• Испитивање ученика уписаних у школу и њихове 
спремности за полазак у школу; 

• Праћење дечјег развоја и напредовања; 

• Праћење оптерећености ученика ( садржај, време, 
обим...); 

• Саветодавни рад са новим ученицима и ученицима који 
су поновили разред; 

• Пружање подршке ученицима у раду ученичког 
парламента и других организација; 

• Рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу 
и понашању; 

• Рад на професионалној оријентацији ученика 

• Промовисање и предлагање мера у циљу смањивања 
насиља и промовисању здравих стилова живота; 

• Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који 
врше повреду правила понашања у школи и не 
придржавају се одлука директора и органа школе; 
 

Током 

године 

5. Рад са родитељима, 

старатељима: 

 

• Пружање подршке родитељима,старатељима у раду са 
ученицима са тешкоћама у учењу,проблемима у 
понашању,проблемима у развоју и сл.; 

• Упознавање родитеља,старатеља са важећим 
законима,конвенцијама,протоколима о заштити деце од 
занемаривања и злостављања  и другим документима; 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

203 
 

• Рад са родитељима у циљу у циљу прикупљања података 
о деци; 

• Давање предлога по питањима која се разматрају на 
савету родитеља,по потреби, на иницијативу директора 
школе. 

 

Током 

године 

6. Рад са директором, 

стручним 

сарадницима...: 

 

• Сарадња са директорком на формирању одељења и 
расподели одељењских старешинстава; 

• Сарадња са директорком и библиотекаром на 
истраживању постојеће образовно-васпитне праксе; 

• Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина 
унапређивања вођења  педагошке документације у 
школи; 

• Сарадња са директорком на планирању активности у 
циљу јачања наставничких и личних компетенција; 

• Сарадња са директорком по питању приговора и жалби 
ученика и њихових родитеља,старатеља на оцену из 
предмета и владања. 

 

Током 

године 

7. Рад у стручним 

органима и 

тимовима: 

 

• Учествовање у раду ОВ, НВ; 

• Учествовање у раду  Актива, Тимова, већа и комисија на 
нивоу установе 

Током 

године 

8. Сарадња са 

надлежним 

установама и 

организацијама 

локалне самоуправе: 

 

• Сарадња са  образовним, здравственим, социјалним, 
научним, културним и другим организацијама које 
доприносе остваривању образовно - васпитног рада ; 

• Сарадња и учешће у раду са комисијама на нивоу 
локалне самоуправе, које се баве унапређивањем 
положаја деце и ученика и услова за њихов раст и развој. 

Током 

године 

9. Вођење 

документације, 

припреме за рад и 

стручно 

усавршавање: 

 

• Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 
месечном и годишњем нивоу; 

• Израда,припрема и чување чек листа и посебних 
протокла за праћење наставе и васпитних активности на 
нивоу школе; 

• Прикупљање података о ученицима и чување материјала 
који садрже личне податке о ученицима у складу са 
етичким кодексом педагога. 

• Израда свог портфолија 

Током 

године 

10. Остали послови  
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4.13.1.1 Резултати испитивања ученика 5. pазреда упитником о 
''тешкоћама које настају приликом преласка са разредну на 
предментну наставу'' – новембар 2019. 

 
Испитивање је извршено половином новембра 2019. године. Испитани су ученици 
оба 5 разреда ( ове године од три 4. разреда направљено је два одељења 5. 
разреда ) са укупно 53 ученика, од којих је 48 ученика радило анкету  – 5 ученика 
није било у школи.  
Успех је следећи – одличних  - 36, врло добрих – 9 и добар успех - 3 ученика. Што се 
успеха тиче веома добра генерација ученика. 
 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ СУ СЛЕДЕЋИ: 

1. Најпре су ученици питани ''Да ли су у нижим разредима основне школе 
стекли довољно знања да би без тешкоћа пратили наставу у петом 
разреду?''  - већина ученика је одговорила са – ДА – 33 ( 69% ) ученика , 
мањи број са ДЕЛИМИЧНО – 13 ( 27% ) ученика, а 2 ученика је одговорило са 
НЕ, што би значило да нису стекли довољно знања за 5. разред. А из којих 
предмета нису стекли довољно ЗНАЊА, наводе следеће предмете: 

• математика - 5 ученика, природа и друштво – 4 ученика, биологија – 2 ученика,  
српски и енглески – по 1 ученик. Остали или нису одговорили или су одговорили да 
нема таквих предмета, односно да су стекли довољно знања из свих предмета. 
Предмет – биологија, које су навели  је нов предмет који нису имали у 4. разреду, 
али им он можда представља проблем. 

2. Следеће 2. питање – ''Ако ти је прелазак из четвртог у пети разред 
причињавао  тешкоће, који су разлози за то?'' -  ученици наводе разлоге: 

• наставници постављају много веће захтеве - 15 ученика 

• имамо већи број часова – 11 ученика 

• предаје већи број наставника – 10 ученика 

• од ученика се тражи већа самосталност – 10 ученика 

• наставници су много строжији – 10 ученика 
а неки ученици као разлоге наводе и – спајање одељења, мењамо учионице, па се 
треба навићи на то, тешки предмети, постижем добар успех. На основу одговора 
ученика види се да свако од њих има по неку тешкоћу и да им је свакако потребна 
подршка и помоћ.  

3. Ако у петом разреду постижу слабији успех него у четвртом, као разлоге 
који су до тога довели ученици наводе следеће: 

• био сам болестан – 8 ученика 

• више ме интересују друге ствари – 4 ученика 

• нисам се снашао – 4 ученика 

• нисам имао уџбенике и прибор – 3 ученика 

• нисам познавао наставнике – 3 ученика 
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• не волим да учим – 3 ученика 
Остали ученици нису наводили никакве разлоге, па може се сматрати  да мисле да 
постижу успех са којим су задовољни. Највећи број ученика је навео као разлог 
болест ( пуно су изостали са наставе, па им је тешко да надокнаде градиво ), што 
јесте стварност, јер је пуно болесне деце, али и наставника и осталих. Остали 
разлози су субјективне природе – не воле да уче, интересују их друге ствари, али и 
објективне јер нису познавали наставнике, а неки нису имали уџбенике. 

4. На питање ''Да ли им је из предмета из којих постижу слабији успех 
потребна помоћ'' одговори су следећи: 

• помоћ друга – 19 ( 40% ) ученика 

• помоћ родитеља - 12 ( 25% ) ученика 

• помоћ предметног наставника – 7 ( 15% ) ученика 

• допунска настава – 3 ученика 

• посебни (приватни) часови – 3 ученика 
Највећи број ученика је одговорило да им је потребна помоћ друга, родитеља, па 
тек на 3. месту помоћ наставника, допунска настава и приватни часови, док им 
помоћ педагога није потребна. Да ли нису разумели питање или стварно мисле да 
им је помоћ другара важнија од помоћи наставника није баш јасно, али стање је 
такво. Свакако им је помоћ потребна, па у том смислу наставници  треба да им 
помогну. 

5. На питање ''Да ли твоји родитељи имају исти увид у твој рад сада у петом 
разреду као што су имали и раније?'' потврдан одговор је дало 37 ( 77% ) 
ученика, док је 11( 23% )  ученика дало негативан одговор, што значи да код 
већине ученика родитељи имају контролу над радом своје деце као и 
раније у 4. разреду. 

6. На питање ''Да ли се одељењски старешина брине о теби онолико колико 
се бринуо разредни учитељ?     

потврдан одговор је дало 42 ( 88% ) ученика, док је 6 ученика дало негативан 
одговор. То значи да је већина ученика задовољна бригом ОС и да увек има и оних 
који би желели да се ОС више брине о њима, али то је мали број ученика. 

7. На питање ''Шта  мисле да ли си се у петом разреду боље или слабије 
снашли од већине другова у одељењу?'' одговори су следећи        

• исто као и остали – 34 ( 71% )  ученика 

• боље сам се снашло – 13 ( 27% )  ученика 

• слабије сам се снашао - 1 ученик 

Највећи број ученика је одговорило да су се снашли исто као остали другари, 13 
ученика да се боље снашло, а само 1 ученик је одговорио да се није снашао у 5. 
разреду. 
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8. НА ПИТАЊЕ КОЈИ ПРЕДМЕТ НАЈВИШЕ ВОЛЕ И ЗАШТО? 

 – одговори су различити у 5/1 и 5/2, па ћу навести изворне податке –  

5/1 – ОМИЉЕНИ ПРЕДМЕТИ СУ ИМ и као разлоге наводе: 

• физичко – 7 - радимо занимљиве игре, играмо разне спортове и никада нам није 
досадно, можемо да играмо фудбал, зато што је наставник добар и дозвољава нам 
све да радимо, наставник нам дозвољава да се играмо, волим спорт – 2,  

• ликовно – 6 - волим да цртам -2 и сликам, а и волим наставника, волим да цртам 
још од кад сам био мали, тада имам времена за себе у школи и могу да се опустим 
уз цртање, волим да цртам, а наставник је јако добар према нама, најдражи 
предмет 

• математику – 4 – наставник нам све лепо објасни, то ми је најбоље ишло и у нижим 
разредима, најдражи предмет, тај предмет ми баш иде и волим га, наставник 
добро предаје  

• српски – 3 – свиђа ми се и имам добре оцене,  најбоља наставница, играмо се на 
часу, свиђа ми се како наставница предаје и занимљив ми је сваки час, учимо 
занимљиве ствари и наставница је јако добра 

• музичко – 3 - волим музику- 2 и да певам и да свирам, најдражи предмет 

• историју – 2 - учимо прошлост, наставница добро предаје 

• географија – 1 – наставник добро предаје 
• информатику – 1 увек радимо нешто ново, наставник није строг, не захтева пуно и срећан сам док се 

тиме бавим 

• изабрани спорт – 1 зато што увек играмо фудбал и кошарку 

• техничко – 1 - занимљив ми је саобраћај 
 

5/2 - ОМИЉЕНИ ПРЕДМЕТИ СУ ИМ И КАО РАЗЛОГЕ НАВОДЕ: 

• физичко – 5 - играмо се са лоптом, волим наставницу, јер ме занима спорт, не 
учимо ништа 

• ликовно –5 - јако сам опуштена на тим часовима, волим да цртам - 2,  слушамо 
музику, шалимо се са наставником и објашњава нам како лепше да нацртамо 

• музичко – 4 - јако сам опуштена на тим часовима, јер је забавно свирање и  певање, 
волим да свирам и певам - 2 

• биологија – 4 - јер ме она занима, занимљив предмет и он ће нам највише требати 
у свакодневном животу, пуно учимо о живим бићима, има експеримената 

• историју – 3 – занимљива је – 2 и сазнајемо више о прошлости,  наставница је 
супер, предаје ми комшинка,  

• математика – 2 – најзанимљивија је, одлично познајем градиво 
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• ОФА – 2 – волим физичке активности,  

• немачки – 1-  јако сам опуштена на тим часовима  

• енглески – 1 – радимо много занимљивих ствари 

•  географија – 1 - јако сам опуштена на тим часовима  

• информатику – 1 – имамо компјутере, Бређан и Ђера ми не досађују, не пишемо 
толико, кад све завршимо можемо да играмо игрице. 

 

9. ПРЕДМЕТ КОЈИ  НЕ ВОЛЕ И КОЈИ ИМ  ЈЕ ТЕЖАК И  ЗАШТО? 
 
У 5/1 СУ СЛЕДЕЋИ И КАО РАЗЛОГЕ НАВОДЕ 

• биологија - 8 (17% ) – не познајем предмет, мора пуно да се учи, наставница много 
захтева, зато што ми баш и не иде, најгоре сам се снашао у том предмету, 
наставница тражи превише, треба пуно да учимо, није ми јасна 

• немачки  - 4 - наставница је строга - 3, учимо неколико речи на 1 часу, не иду ми 
страни језици 

• географија – 3 -  обимније је градиво, једно време нисам разумела наставника, али 
сад је боље, тај предмет ми није занимљив, зато што наставник неразумно предаје 

• математика – 2 – тешки задаци и није интересантна, никад је нисам волела није ми 
ни ишла али ме и не занима,  

• енглески – 1 – не свиђа ми се и имам слабу оцену 

• волим све предмете – 1 и сви наставници добро предају – 1 

У 5/2 СУ СЛЕДЕЋИ  и као разлоге наводе: 

• биологија – 5 -  јако је тешка и осећам се јако уштогљено, зато што је строга и треба 
пуно да се учи - 2, радимо много тешке ствари, тешка и не интересује ме као други 
предмети 

• географија – 3 – тај предмет ми се не свиђа, једноставно ме занимају друге ствари, 
тешка и не интересује ме као други предмети  

• немачки – 3 – страга наставница и тежак предмет - 2,  

• ОФА – 3 - наставник је јако, превише строг – 2 ученика, наставник је помало строг, 
када сам болесна не могу да се помакнемо са клупе. За ИС имамо само кошарку и 
одбојку и немамо ништа више, виши разреди могу да играју фудбал, а ми не 

• математика – 2– не разумем, тај предмет ми се не свиђа, једноставно ме занимају 
друге ствари 

• историја – 2 – јако је тешка да се запамти,  
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• ликовно – 2 - не волим и не знам да цртам, тешко и не интересује ме као други 
предмети 

• ТО – 2 - наставник се много дере, тешка и не интересује ме као други предмети 

• српски – 1 - тај предмет ми се не свиђа, једноставно ме занимају друге ствари 

• енглески – 1 – тежак ми је 

• МРЗИМ ШКОЛУ – 1 

• немам – 1 

 

ЗАКЉУЧАК:  

РОДИТЕЉСКИМ БРИГАМА НА ПРЕЛАЗУ СА РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ НЕМА 
КРАЈА.  

ЧЕСТО УСПЕХ И ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА НИЈЕ ОЧЕКИВАН. ''ОДЛИЧНИ  ВИШЕ НИСУ 
ОДЛИЧНИ'', ''ВРЛОДОБРИ НИСУ  ВРЛОДОБРИ'', А ИМА И ОНИХ СА НЕГАТИВНИМ 
ОЦЕНАМА. 

НЕКИ РОДИТЕЉИ ЋЕ КРИВИТИ ШКОЛУ, ПРОФЕСОРЕ, НЕКИ СВОЈУ ДЕЦУ..., АЛИ НИКО НЕ 
ЗНА ПРАВЕ УЗРОКЕ ПРЕЛАСКА СА РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ. 

ДО САДА СУ УЧЕНИЦИ  ИМАЛИ 1 УЧИТЕЉА/ИЦУ, КОЈА ЈЕ О СВЕМУ ВОДИЛА РАЧУНА, А 
САДА ИМА  ВИШЕ НАСТАВНИКА КОЈИ СВАКИ ПРЕДАЈЕ СВОЈ ПРЕДМЕТ И НЕМА ДОВОЉНО 
ВРЕМЕНА ДА СЕ ПОСВЕТЕ СВАКОМ УЧЕНИКУ, ИМАЈУ РАЗЛИЧИТЕ ПРИСТУПЕ И ЗАХТЕВЕ У 
ОДНОСУ НА УЧЕНИКЕ И ОНИ СЕ МОРАЈУ ТОМЕ ПРИЛАГОДИТИ.  ТЕШКОЋУ ПРЕДСТАВЉА И 
САМ  ЊИХОВ ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ, НОВИ ПРЕДМЕТИ, МЕЊАЊЕ УЧИОНИЦА, БОЛЕСТИ 
УЧЕНИКА, СВЕ ТО УТИЧЕ НА ЊИХОВ НАПРЕДАК.  

ИЗ СВИХ НАВЕДЕНИХ РАЗЛОГА УЧЕНИЦИ ТРЕБА ДА ЗНАЈУ ДА СМО ЗА ЊИХ СВИ ТУ – И МИ 
НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЉИ ДА ИМ ПОМОГНЕМО, ДА ИХ ПОДРЖИМО И ОХРАБРИМО, А 
НАЈВАЖНИЈЕ ДА ИХ ПОХВАЛИМО, ДА ОНИ ТО МОГУ, САМО ЈЕ ПОТРЕБНО МАЛО ВИШЕ 
ВРЕМЕНА ЗА РАД И УЧЕЊЕ, ЈЕР СУ САДА СТАРИЈИ И ЗРЕЛИЈИ. 

И МИ ОДРАСЛИ СМО ПРВО БИЛИ ДЕЦА ( мада се деси да понекад то и заборавимо ) И СВИ 
СМО ПОСТАЛИ ЉУДИ. ТО ЋЕ БИТИ И СА ВАМА. СРЕЋНО!!! 

 

 

АНКЕТУ ОБРАДИЛА  

Педагог школе 

Иванка Момиров 
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4.13.1.2 Анализа упитника за ученике 7. rазреда о појави 
наркоманије 

Упитник је намењен ученицима 7. и 8. разреда. Анализа  упитника који истражује 
ИНФОРМИСАНОСТ И СТАВОВЕ ученика  о опојним дрогама, њиховој распрострањености, као и 
узроцима злоупотребе. Упитник је био анониман, па се надам да су ученици искрено одговарали 
на питања. На неким питањима заокружили су један тачан одговор, али је било и питања где су  
заокружавали више одговора.  Ученици су учествовали  у решавању и  разумевању овог великог 
проблема међу младима и резултати су нам веома важни и захваљујем се ученицима на 
искрености!  У 7/1 анкету је радило 18 ученика од 23 , а у 7/2  - 23  ученика и сви  ученици  су 
попунили анкету. 22. и 23. 10. 2019. је спроведена анкета, а анализа током новембра 2019. 

ЗБИРНИ ОДГОВОРИ УЧЕНИКА 7/1 И 7/2 СУ СЛЕДЕЋИ 
1. Колико је дрога штетна за човека? 

 а) ШТЕТНА ЈЕ –  ОДГОВОРИЛО ЈЕ 40 УЧЕНИКА  б) мало је штетна    в) није штетна – 1 ученик –  
СВЕ ВРСТЕ ДРОГА СУ ШТЕТНЕ НА ЗДРАВЉЕ ЧОВЕКЕ, ПОЧЕВ ОД ДУВАНА, АЛКОХОЛА, МАРИХУАНЕ, 
КОКАИНА, ХЕРОИНА, ЛСД... А ДА ЈЕ ТО ТАЧНО ПОТВРЂУЈУ ОДГОВОРИ НАШИХ УЧЕНИКА – ШТО ЈЕ 
ПОЗИТИВНО 
       2.   Колико врста дрога познајеш?   
    а) ниједну – 4  ученика    б) 1-5  - 28 УЧЕНИКА     в) 5-10 – 4 ученика    г) више од 10 – 5 ученика     
ТАКОЂЕ ЈЕ ВАЖНО ДА ПОЗНАЈУ ШТА СВЕ СПАДА ПОД ПОЈМОМ ДРОГА И ДА ПОЗНАЈУ ВИШЕ ВРСТА 
ДРОГА, ЈЕР ЋЕ ИХ ЈЕДИНО ТАКО ИЗБЕЋИ 
       3. Сматраш ли да је марихуана дрога? 
     а) да  - 38 ученика      б) не                   в) не знам -  2 ученика      г) нешто друго – 1 ученик 
ПОЗИТИВНО ЈЕ ШТО НАШИ УЧЕНИЦИ СМАТРАЈУ ДА ЈЕ И МАРИХУАНА ДРОГА, ИАКЕ СЕ СВЕ ЧЕШЋЕ 
У ЈАВНОСТИ ГОВОРИ ДА ЈЕ У СВЕТА, А ДА ЋЕ И КОД НАС, ДА СЕ ЛЕГАЛИЗУЈЕ МАРИХУАНА, КАО 
ДУВАН И АЛКОХОЛ И ДА ЋЕ МОЋИ ДА СЕ КУПИ. 
       4. Да ли је лако набавити дрогу у средини у којој живиш? 
            а) да – 8 ученика        б) не  - 9 ученика     в)  не знам – 24 ученика     
ДА ЛИ ЈЕ ЛАКО НАБАВИТИ, КУПИТИ ДРОГУ, ВЕЋИНА УЧЕНИКА ЈЕ ОДГОВОРИЛА ДА НЕ ЗНА, А 
ОДМАХ ЗАТИМ 9 УЧЕНИКА ЈЕ ОДГОВОРИЛО ДА НИЈЕ ЛАКО НАБАВИТИ ДРОГУ. ТО ЈЕ ДОБРО ИАКО 
ИМА УЧЕНИКА КОЈИ СМАТРАЈУ ДА ЈЕ ЛАКО НАБАВИТИ ДРОГУ, ШТО ЈЕ ДЕЛИМИЧНО ТАЧНО, ЈЕР 
СЕ ОНА НАЛАЗИ СВУДА ОКО НАС. 
 
      5. Где и на који начин се може набавити дрога? 
           а) не знам  - 32 ученика    б) у насељу    - 8 ученика    в) у школском дворишту   - 1 ученик 
ДОБРО ЈЕ ШТО ВЕЋИНА НАШИХ УЧЕНИКА НЕ ЗНА ГДЕ МОЖЕ ДРОГА ДА СЕ НАБАВИ, АЛИ ИХ ИСТО 
ТАКО МОРАМО УПОЗОРИТИ ДА СЕ ОНА НАЛАЗИ СВУДА ОКО НАС, ДА ПОНЕКАД, НА КАСНИЈЕМ 
УЗРАСТУ МОЖЕ ПРОБАТИ ДРОГУ, А ДА УОПШТЕ ТО НЕ ЗНАЈУ, ЈЕР ЋЕ ИМ БИТИ ПОДМЕТНУТА... 
ВАЖНО ЈЕ УСМЕРИТИ ИХ КАКО ДА СЕ ПОНАШАЈУ У ГРУПИ,  ДРУЖЕЊУ...  
     6. Да ли је неко теби лично нудио дрогу?  
          а) не   - 39 ученика    б) да   - 1 ученика    в) не знам  - 1 ученик           г) нешто друго  
ТАКОЂЕ ИЗ АНКЕТЕ САЗНАЈЕМО ДА ИМ НИКО НИЈЕ НУДИО ДРОГУ ШТО ЗНАЧИ ДА КОД НАС У 
НАШОЈ ОКОЛИНИ ТРЕНУТНО НЕ ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ОД НУЂЕЊА, ПРОДАЈЕ И ПРЕПРОДАЈЕ 
ДРОГЕ. 
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     7. Да ли знаш да је дрога законом забрањена? 
         а) да   - 41 ученик          б) не               в) не знам 
ДА ЈЕ ДРОГА ЗАКОНОМ ЗАБРАЊЕНА ПОТВРЂУЈУ ОДГОВОРИ СВИХ УЧЕНИКА ДА ТО ЗНАЈУ. 
     8. Да ли си упознат/упозната са санкцијама које следе у случају коришћења дроге? 
        а) да – 28 ученика       б) не  - 5 ученика    в) не знам – 8  ученика     
ТАКОЂЕ ЈЕ ВЕЋИНА УЧЕНИКА И СВЕСНА САНКЦИЈА У СЛУЧАЈУ КОРИШЋЕЊА ДРОГЕ. ОНИ КОЈИ НЕ 
ЗНАЈУ ТРЕБА ИХ УПУТИТИ И О ТОМЕ РАЗГОВАРАТИ. 
     9. Шта је по твом мишљењу узрок тога да млади почну да узимају дрогу? 
   А) ЖЕЉА ЗА ПОПУЛАРНОШЋУ У ДРУШТВУ (БИТИ „COOL“)  - 21 УЧЕНИК    
 б) радозналост – 14 ученика     
 в) проблеми у породици и/или школи  - 12 ученик   
г) незнање и неинформисаност – 1 ученик 
 Д) НАГОВОР ВРШЊАКА, ДРУШТВА  - 23 УЧЕНИКА       
 
 
 
 
УЗРОЦИ ЗБОГ ЧЕГА МЛАДИ ПОЧИЊУ ДА УЗИМАЈУ ДРОГУ ЈЕ УГЛАВНО ТАЧАН – ИЛИ НА  НАГОВОР 
ВРШЊАКА, КАО ШТО ЈЕ ВЕЋИНА УЧЕНИКА ОДГОВОРИЛА ИЛИ ЖЕЉА ДА БУДЕШ „COOL“, 
ОДНОСНО ПОПУЛАРАН, ИЗ РАДОЗНАЛОСТИ КАО И ПРОБЛЕМИ У ПОРОДИЦИ ИЛИ ШКОЛИ.  
10. Да ли си некад пробао/пробала дрогу?  
       а) да    - б) не   - 41 ученик   в) нисам сигуран/сигурна 
ВЕОМА ПОЗИТИВАН ЈЕ И ОДГОВОР СВИХ УЧЕНИКА ДА НИКАДА НИСУ ПРОБАЛИ ДРОГУ, А НАДАМО 
СЕ ДА И НЕЋЕ ПОСЛЕ ОВЕ АНКЕТЕ И РАЗГОВОРА СА ЊИМА О ШТЕТНОСТИ УЗИМАЊА ДРОГЕ И 
ПОСЛЕДИЦЕ УПОТРЕБЕ... 
11. Да ли мислиш да  ти можеш имати проблема са дрогом? 
       а) да   - 6 ученика    б) не  - 31 ученик    в) не знам, нисам сигуран/сигурна - 4 ученика     
ВЕЋИНА УЧЕНИКА НАВОДИ ДА НЕЋЕ ИМАТИ ПРОБЛЕМЕ СА ДОГОМ, АЛИ 10 УЧЕНИКА НАВОДЕ 
ИЛИ ДА ЋЕ ИМАТИ ИЛИ ДА НИСУ СИГУРНИ, ШТО НИЈЕ МАЛИ БРОЈ И НЕ МОЖЕ СЕ ЗАНЕМАРИТИ. 
ПРЕВЕНТИВНО РАДИТИ СА ОДЕЉЕНИМА НА ИНФОРМИСАЊУ О СВИМ ВРСТАМА ДРОГЕ И ЊЕНЕ 
ШТЕТНОСТИ... 
12. Да ли би препознао/препознала наркомана и по чему? 
      А) ПО ПОНАШАЊУ – 31 УЧЕНИК    Б) ПО ОЧИМА - 22 УЧЕНИКА      в) по одећи  -3  ученика    г) 
не бих препознао/препознала – 1 ученик 
НЕКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НАШИ УЧЕНИЦИ ИМАЈУ О ТОМЕ КАКО ИЗГЛЕДА И ДА ЛИ БИ МОГЛИ ДА 
ПРЕПОЗНАЈУ НАРКОМАНА, ШТО ЈЕ ДОБРО, ДА БИ ИМАЛИ РЕАЛНУ СЛИКУ О ШТЕТНОСТИ 
УПОТРЕБЕ ДРОГЕ И ЊЕГОВОГ ИЗГЛЕДА. 
13. Познајеш ли неког наркомана?  
      а) да  - 3 ученика      б) НЕ  - 32 УЧЕНИКА     в) не знам  - 6 ученика     
ВЕЋИНА УЧЕНИКА НЕ ПОЗНАЈЕ НИЈЕДНОГ НАРКОМАНА, АЛИ ИМА УЧЕНИКА И КОЈИ ЗНАЈУ ИЛИ НЕ 
ЗНАЈУ ДА ЛИ ЈЕ НЕКО НАРКОМАН.   
14. Да ли си био/била у друштву оних који конзумирају дрогу? 
     а) да     Б) НЕ  - 35 УЧЕНИКА       в) не знам – 6 ученика     
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ДА ЧАК НЕ ЖЕЛЕ ДА БУДУ У ДРУШТВВУ НАРКОМАНА ПОКАЗУЈЕ ВЕЋИНА УЧЕНИКА, САМО МАЛИ 
БРОЈ УЧЕНИКА НЕ ЗНА ДА ЛИ БИ БИЛИ У ДРУШТВУ НАРКОМАНА. ПОНЕКАД СЕ ДЕСИ ДА И НЕ 
ЗНАМО ДА СМО У ДРУШТВУ НАРКОМАНА,  А ОНИ СУ ТУ НЕГДЕ ОКО НАС.  
 
 
15. Ако јеси, како си се осећао/осећала? 
    а) било ми је непријатно, сметало ми је – 4 ученика          б) добро сам се провео/провела 
ДА СУ У ДРУШТВУ НАРКОМАНА, КАЖУ БИЛО БИ ИМ НЕПРИЈАТНО И ТО БИ ИМ СМЕТАЛО.  
16. Када би сазнао/сазнала да твој друг/другарица узима дрогу, да ли би некоме рекао/рекла и 
коме? 
    А) РОДИТЕЉИМА – 37 УЧЕНИКА      б) осталим другарима    - 3 ученика    в) неком одраслом из 
ШКОЛЕ  - 12 ученика      г) никоме – 7 ученика     
ОВАЈ ОДГОВОР ПОТВРЂУЈЕ ДА СКОРО СВИ УЧЕНИЦИ ИМАЈУ ПОВЕРЕЊЕ У СВОЈЕ РОДИТЕЉЕ И 
НАСТАВНИКЕ И ДА БИ РЕКЛИ АКО БИ САЗНАЛИ ДА НЕКО ОД ДРУГАРА КОРИСТИ ДРОГУ. ТО ЈЕ 
ДОБРО ИЗ РАЗЛОГА, ЈЕР У ПРАВО ВРЕМЕ МОЖЕМО ДА ПОМОГНЕМО ОНОМЕ КО ПОЧИЊЕ ДА 
УЗИМА ДРОГУ. 
17. Када би сазнао/сазнала да  твој брат или сестра узима дрогу, да ли би некоме рекао/рекла и 
коме? 
   А) РОДИТЕЉИМА  - 39 УЧЕНИКА    б) његовом/њеном другу/другарици  - 1 ученик    в) никоме – 
1 ученик 
ПРЕТХОДНИ ОДГОВОР ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ РОДИТЕЉИ ПРЕСУДНИ У ПОМОЋИ СВОЈОЈ ДЕЦИ, АКО СЕ 
НАЂУ У ТАКВОЈ СИТУАЦИЈИ, А БРАЋЕ И СЕСТРЕ ПРИЈАВОМ РОДИТЕЉИМА САМО МОГУ ДА ИМ 
ПОМОГНУ. 
18. Сматраш ли да је потребно више информација у вези са дрогом? 
       А) ДА  - 20 УЧЕНИКА       б) не   - 6 ученика    в) не знам – 14 ученика   
СИГУРНО СМАТРАМ ДА ЈЕ ПОТРЕБНО ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА РАЗНИМ ВРСТАМА ДРОГЕ 
И КРОЗ РАЗГОВОР И РАДИОНИЦЕ НА ТУ ТЕМУ.   
19. Ко је по твом мишљењу најкомпетентнији да говори о овом проблему? 
      А) СТРУЧЊАЦИ -  ( ЛЕКАРИ, ПОЛИЦИЈСКИ ИНСПЕКТОРИ ,...)  - 40 УЧЕНИКА        б) родитељи   - 
3 ученика    в) школа -      г) бивши наркомани    - 11 ученика       д) медији – 1 ученик    ђ) неко 
други, 1 ученик није одговорио   
КО ЈЕ НАЈКОМПЕТЕНТИЈИ ДА ГОВОРИ О ОВОМ ПРОБЛЕМУ ВЕЋИНА УЧЕНИКА ЈЕ СВЕСНА ДА СУ ТО 
СТРУЧЊАЦИ, А ОНИХ 11 УЧЕНИКА ПРЕТПОСТАВЉАМ ДА МИСЛЕ ДА ГОВОРЕ О ОВОМ ПРОБЛЕМУ 
КАО ИСКУСТВЕНИ УЧЕСНИЦИ 
20. Узимаш ли неку дрогу? 
    а) да    Б) НЕ  - 37 УЧЕНИКА    в) пробао/пробала  сам, али не узимам – 2 ученика,  

 
ГОТОВО СВИ УЧЕНИЦИ СУ НАВЕЛИ ДА НЕ УЗИМАЈУ ДРОГУ, ШТО ЈЕ ПОЗИТИВНО И ДОБРО, 2 
УЧЕНИКА СУ НАВЕЛА ДА СУ ПРОБАЛА, ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПРОТУМАЧИ  КАО ПРОБА ЦИГАРЕТА, 
ОДНОСНО ПУШЕЊА ИЛИ АЛКОХОЛА... 
ОВА АНКЕТА ЋЕ НА ПОСЛУЖИТИ У ПРЕВЕНЦИЈИ ПАС У РАДУ СА УЧЕНИЦИМА! 

АНКЕТУ ОБРАДИЛА – ПЕДАГОГ ШКОЛЕ,  ИВАНКА МОМИРОВ 
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4.13.1.3 Анализа анкете оптерећњност ученика школским 
обавезама - нижи разреди 120 учесника 

1. Већина ученика њих 92,5 % има стабилну интернет конекцију, а само 7,5% нема. 

2. Од уређаја које користе за потребе наставе су углавном рачунари, паметни телефони и таблети – 

45,8%, паметне телефоне и таблете – 40,8%  и 13,3 % ученика  искључиво рачунар 

3. Да ли вам се свиђа овакав,  нов начина учења – 2/3 ученика, односно 66,7% је одговорилоа да им се 

свиђа овакав начин учења, а 1/3 или 33,3% да им се не допада. 

4. Оно шта им представља тешкоћу у новом начину учења – одговори су да углавно немају тешкоћа, 

али неколико ученика је одговорило  да им тешкоћу представља што брзо диктирају и брзо предају, 

да из матемтике брзо иду задаци па деца не стигну да их препишу, већ морају да их сликају 

телефоном. 

5. Да ли домаће задатке могу самостално да реше или им  је потребна помоћ и чија – 65,8%  навода да 

им је понекад потребна помоћ одраслих укућана, 24,2%  или мање од ¼ ученика успева самостално 

да реше задатке, а 10% је одговорило да им је увек потребна помоћ старијих укућана. Као помоћ у 

учењу највише наводе родитеље, маму, тату, баку, учитељицу - која им даје довољно времена за 

израду домаћих задатака  95% ученика, а 5% ученика мисли да нема довољно времена за израду 

домаћих задатака. 

6. За израду домаћег задатка потребно им је 1 сат – 60,8%, 30 минута – 24,2% и неколико сати – 15% 

ученика. 

7. Да су образобни садржаји који преноси РТС довољни за реализацију наставе – 62,5% ученика 

сматра да је довољно, 37,5% да то није довољно, што значи да је 1/3 заинтересованих ученика да 

нешто више сазнају. 

8. Да поред учења на даљину  имају времена за друге активности – 92,5% ученика је рекло да има 

довољно времена, а 7,5 је одговорило да нема. 

9. А чиме се баве у слободном времену – углавном наводе да се играју, играју игрице, играју са 

братом или сестром, играју фудбал, црта, пише, боји, украшава оно што је напревила... 

10. Предлози и сугестије у вези наставе на даљину није било, сем пар одговора да је напорно и да 

предавања буду спорија..  

Родитељи 
Што се тиче оптерећености њиховог детета наставом на даљину – 41,7% родитеља сматра да њихова деца  
нису оптерећени наставом на даљину, 40,8 – да су умерено оптерећени, а 15% да су деца оптерећена 
наставом на даљину,  док 3% родитеља сматра да су изузетно оптерћени наставом. 
Што се тиче предлога и сугестија у вези наставе на даљину није били пуно сугестија сем неколико – да 
предавања буду спорија, да буде више часова, да се уведе реприза часова као на почетку, да спорије 
диктирају и да би можда требало више видео садржаја. 
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4.13.1.4 Анализа анкете оптерећњност ученика школским 
обавезама – виши разреди 139 учесника 

1. Већина ученика њих 92,8 % има стабилну интернет конекцију, а само 7,2% нема. 

2. Од уређаја које користе за потребе наставе су углавном рачунари, паметни телефони и таблети – 

67,6%, паметне телефоне и таблете – 28,1%  и мали %  искључиво рачунар. 

3. Да ли вам се свиђа овакав,  нов начина учења – 2/3 ученика 62%  је одговорило да им се свиђа 

овакав начин учења, а 1/3 или 38%  да им се не допада. 

4. Оно шта им представља тешкоћу у новом начину учења на даљину  – одговори су углавном да 

немају тешкоћа, али неколико ученика је одговорило  да су преоптерћени градивом, домаћим 

задацима, праћењем наставе на РТС у, преобиман садржај и сложен начин рада. Када је ново 

градиво у питању највише су оптерећени садржајем из биологије – 38%, ни са једним предметом – 

32%, математиком – 23%, физика – 19%, географија – 16%, затим хемија, немачки, историја, 

енглески и мали % остали предмети.  

5. Највише домаћих задатака имају из биологије – изјаснило се око 60%  ученика, српски – 27%, 

математика – 25%, физика 10%, географија – 8%, хемија 5%... 

6. За решавање домаћих задатака  – 55,4%, навода да им  је понекад потребна помоћ одраслих 

укућана, а 41,7 % домаће задатке могу самостално да реше.  

7. Као помоћ у учењу највише наводе родитеље, маму, тату, брата, сестру, другове из разреда, нико. 

Професори се као помоћ у решавању задатака не спомињу. Да  им професори  даје довољно 

времена за израду домаћих задатака изјаснило се  87% ученика, а 13% ученика мисли да нема 

довољно времена за израду домаћих задатака 

8. За израду домаћег задатка потребно им је око 1 сат – 50% ученика, неколико сати – 36% ученика и 

30 минута – 14% ученика. 

9. Образобни садржаји који преноси РТС више од половине ученика – 51,19% сматра да им  је то 

довољно, а 49% да то није довољно, што је око 1/2 заинтересованих ученика да нешто више сазнају. 

10. Поред учења на даљину 90% ученика има довољно  времена и за друге активности, а 10% је 

одговорило да немају довољно времена. 

11. А чиме се баве у слободном времену – углавном наводе да се играј различитим играма, играју 

игрице, гледају филмове, у телефон, праве маске и седе код куће. 

12. Предлози и сугестије у вези наставе на даљину није било, сем једног који је навеода би требало да 

буде  мање домаћих задатака. 

Родитељи 
Што се тиче оптерећености њиховог детета наставом на даљину – 45% родитеља сматра да су њихова деца  
умерено оптерећена наставом на даљину, 25%, односно 1/4 – да су оптерећени, а 24,5% да  деца нису 
оптерећена наставом на даљину,  док мали % родитеља сматра да су изузетно оптерћени наставом. 
Што се тиче предлога и сугестија у вези наставе на даљину већина нема предлоге, а они који имају су: 

• Да настава буде конкретнија и сажетија,  

• Да се смањи обим градива 

• Да настава није у време полицијског часа 

• Боља организација око плана домаћих задатака и рокова истих,  јер је и сама просветни радник и 

моли да се уважи сугестија. 
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4.13.2 Извештај о раду библиотекара  

      
Извештај   библиотекара  за  школску 
2019/2020.  годину 

 
Ове  школске  године  у  библиотеци  је  радио  један  библиотекар  са  пола  радног  
времена. У  оквиру  програма  рада  остварено  је  следеће: 

Планирање  и  програмирање – у  оквиру  кога  је  реализована  разрада  годишњих  и  

месечних  планова  рада. Састављани  су  и  извештаји  о  раду  за  сваки  месец, као  и  
годишњи  извештај  о  раду. 
    Матичној   библиотеци  у  Панчеву,  у  октобру, доставља  се  испуњена, веома детаљна  
анкета  о  пословању  библиотеке за  претходну  школску  годину. 
    У  ове  послове  спада  и  састављање  плана  набавке  нове  литературе  за  наставнике  
и  ученике  као  и  финансијске  конструкције планиране  набавке. 
    Направљен  је  и  попис  свих  књига  на  крају  календарске  године  са  њиховом  
укупном  вредношћу. 

 
Рад  са  ученицима – Анкета  која  се  спроводи  међу  ученицима  о  новим  насловима  

које  желе  да  виде  у  библиотеци; вођење  евиденције  о  броју  учлањених  ученика; 
припрема  картона  и  увођење  нових  ученика  школе; ишчлањивање  ученика  који  су  
завршили  осми  разред  и  учлањивање  ђака  првака. 
    Ученици  осмог  разреда  у  мају  месецу  опомињу  се  на  враћање  књига  које  су  
дужни  школској  библиотеци  уз  обавезу  враћања до  краја  месеца. Ове школске 
године та активност је, због рада од куће, обављена преко разредних старешина које су 
о списковима задужених ученика обавештени путем мејла. Они су након тога 
обавестили ученике појединачно, а задужене књиге су вратили у школу у договореном 
термину. 
   Ученици  се  редовно  обавештавају  о  свим  новим  насловима  у  библиотеци  преко  
огласне табле  која  се  налази испред  библиотеке. Огласна  табла, такође, служи  за  јавно  
приказивање  успешних  радова  ученика  који  пишу  поезију  или  прозу. 
Свакодневно  је  ученицима  издавана  потребна  литература  у  трајању  од  три  сата. 
    Због немогућности директног контакта са ученицима у последња три месеца наставне 
године, материјал намењен ученицима прослеђиван је путем мејлова разредних 
старешина. Материјал подразумева интернет адресе или линкове који упућују ученике 
на литратуру која им може бити од користи при учењу или разонода у време одмора.Ту 
спадају како лектире, тако и енциклопедијска грађа и белетристика за децу. 

 
Васпитно  образовна  делатност– Ученицима  је  редовно  пружана  помоћ  при  избору  
литературе. Код  ученика  је  кроз  разговор  стварана  навика  за  пажљиво  руковање  
књигом  и  некњижном  грађом, као  и  за  њено  чување. Редовно  је  пружана  помоћ  
ученицима  при  изради  групних  радова  и  презентација,  кроз  проналажење  потребних  
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података  из  књига  или  путем  интернета. Старији  ученици  обучавани  су  за  
самостално  сналажење  у  фонду  библиотеке  као  и  самостално  тражење  потребних  
информација. 
    У  току  школске  године, према  програму  обучавања  ученика  одржан  је  по  један  час  
у  сваком  одељењу  1.  разреда  на  коме  су  ученици  учлањени  у  библиотеку  и  
упознати  са  изгледом, фондом  и  начином  рада  школске  библиотеке, као  и  у  
одељењима  2. и 3. разреда са задатим темама. Планирани часови у 4. разреду нису 
одржани због прекида наставе и рада у школи, а били су планирани за април. 
 

Сарадња  са  наставницима  и  директором – одвијала  се  присуствовањем  

библиотекара  на  седницама  ОВ  и  НВ. Са  наставницима  су  вођени  разговори  о  
предстојећој  лектири  и  набавци  исте  као  и  о  набавци  остале  стручне  литературе; о  
активностима  поводом  обележавања  Дечије  недеље; прославе  Нове  године и Светог  
Саве; о  расписивању  литерарног  конкурса  поводом  Дана  школе; активностима  
поводом  Светског  дана  књиге итд. 
    Наставницима  и  учитељима  пружана  је  помоћ  у  избору потребне  литературе  за  
рад  као  и  набављање  потребних  информација  путем  интернета. 
    У време спровођења онлајн наставе сав материјал који им може користити у раду са 
ученицима прослеђиван је свакоме путем мејла. 
    У  сарадњи  са  директором  прави  се  финансијски  план  у  вези  набавке  нове  
литературе  за  наставнике  и  ученике. 
 
Библиотечко  информациона  делатност – Вршена  је  обрада  књига: печат, попуњавање  
картица, евиденција  инвентарних  бројева, утврђивање  сигнатуре  књига, сређивање  
књиге  инвентара. 
    У  ове  послове  спада  и  вођење  свакодневног  записника  о  броју  узетих  и  враћених  
књига  међу  ученицима  и  наставницима  и  редовно  информисање  корисника  путем  
усмених  и  писмених  приказа  нових  књига  у  школској  библиотеци. 
    Редовно  је  сређивано  стање  међу  књигама  у  фонду  библиотеке, што  подразумева  
измештање, слагање  књига, лепљење  дотрајалих  књига, одвајање  дотрајалих  књига  за  
отпис. 
    Редовно  се  сви  нови  наслови  уносе  у  посебан  библиотечки  програм  који  
представља  неку  врсту  електронског  каталога  књига. Уношење података у програм 
прекинуто је на крају 2019. године због немогућности програмера да настави 
сервисирање овог програма. Од јануара 2020. књиге уносим искључиво ручно у књигу 
инвентара. 
    Ове  године  купљено  је  41  нови  наслов  за  ученике  из  области  белетристике  и  
научне  књиге  за  децу, а  целу  акцију  је  финансирало  Министарство  просвете  са  
22.000  динара. Укупно  158  књига  је  поклоњено  школској  библиотеци. Од  тог  броја  78  
књига  је  белетристика  за  децу,а 80 су нови  уџбеници различитих  издавача  у  циљу  
промоције  нових  уџбеника  који  ће  се  примењивати  од  септембра.  Укупан  број  свих  
нових  наслова  у  фонду  библиотеке  за  ову  школску  годину  је  199. 
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Културна  и  јавна  делатност – Део  сам  Kомисије  за  избор  ученика  генерације . 

Такође, бирам  и  поручујем  књиге  које  ће  бити  поклоњене  Вуковцима  и  ученику  
генерације. Сарађујем  са  литерарном  секцијом  у  вези  израде  школских  зидних  
новина.  
     6.  септембар  2019. године–  Oдржали  смо  акцију „Школски  базар“. Радила  сам  на  
припреми  нашег  наставничког  штанда, а  учествовала  сам  и  у  размени  књига  са  
ученицима. Све  књиге  које  смо  скупили  разменом  ушле  су  у  фонд  библиотеке. 
    25. oктобар – посета  Сајму  књига  у  Београду  и  контакт  са  издавачима. 
    28. новембар 2019. – 15 ученика виших разреда водила сам у Градску библиотеку на 
књижевно вече са писцем за децу Робертом Такаричем. 
    22. јануар 2020. – Присуство угледном часу Природе и друштва у 3/1 одељењу. 
   6. 3. 2020. – Присуство угледном часу румунског језика у комбинованом одељењу 
ученика нижих разреда. 
Планиране активности које због актуелног стања нису реализоване: 

- Организација и реализација литерарног конкурса за ученике, а поводом Дана 
школе последње недеље марта. 

- Акција поклањања књига школској библиотеци –„ Књига за свакога“, а поводом 
Светског дана књиге 21. априла. 

Стручно  усавршавање– лично  праћењем  стручне  литературе, сарадњом  са   другим  
школским  библиотекарима  на  нивоу  града. 
Похађани  семинари: 

1. „Како мотивисати ученике 21. века?“ – у организацији УГ „Образовни импулс“ из 

Бечеја, К2, П3 – 16 сати 

Присуствовање  презентацијама  уџбеника  у  просторијама  наше  школе: 
       29. новембар 2019. – присуство промоцији уџбеника издавачке куће БИГЗ 

 28. фебруар 2020. – присуство промоцији уџбеника издавачке куће Вулкан 
     

Остали  послови– Овде  спада  сарадња  са  Тимом  за  самовредновање  у  коме  

сам  била члан и  ове  школске  године.  
    Од  прошле  школске  године  поново  се  активирао  Актив  школских  библиотекара  
који  обухвата  чланове  из  свих  школа  из  општине  Ковин  и  општине  Панчево. Ове 
школске године нису одржавани састанци Актива. 
    Наставила  сам  да  водим  летопис  школе  и  то  ретроактивно  зато  што  није  вођен  
скоро  30  година  уназад. Израђени  летопис  за  сваку  школску  годину  поставља  се  и  
на  сајт  наше  школе, а чува  се  и  у  штампаном  облику. До сада  је  урађено  за 14 година  
уназад. 
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4.14 Извештај о раду Школског одбора  
 
Школски одбор је радио у седницама, на којима су разматрана питања везана за рад школе. 
ШО је радио у складу са Законом о основној школи, Законом о основама система 
образовања и васпитања, Пословником о раду ШО и утврђеним сопственим Програмом 
рада. 
Чланови ШО: 
Симић Душан из реда локалне самоуправе председник  
Михајлов Ђорђевић Марија, из реда запослених, професор српског језика заменик 
председника  
Бојан Ракоњац, из реда локалне самоуправе, члан 
Ранковски Стеван, из реда локалне самоуправе, члан 
Богдановић Биљана, из реда родитеља, члан 
Рнић Марија, из реда родитеља, члан  
Златковић Данијела,из реда родитеља, члан  
Обрадовић Маја, из реда запослених, професор биологије, члан 
Николић Наташа, из реда запослених, професор резредне наставе, члан. 
Чланови ШО  Рнић Марија и Бојан Ракоњац поднели су захтев за разрешење из школског 
одбора. Скупштина Општине донела је решење о њиховом разрешењу и за нове чланове 
имановани су Рнић Марија из реда локалне самоуправа и Фара Ливија, из реда родитеља.  
У току школске 2019/2020. године одржано је 19 седница школског одбора од којих 7 
редовних и  12 ванредних седница које су одржане електронским путем током трајања 
ванредног стања због заразне болести COVID-19. 
Школски одбор је у шк. 2019/2020 год донео  92 одлуке и 10 закључака 
На седницама су разматрана следећа питања: 

• Разматрање и усвајање Извештаја о раду за претходну школску годину као и 
усвајање ГПРШ за наредну школску годину. 

• Усвајање годишњег извештаја директора школе 

• Разматрање и усвајање извештаја директора о поступању школе у одговору на 
насиље, злостављање и занемаривање 

• Разматрање и усвајање извештаја о самовредновању и Извештаја о реализацији ШП 
и ШРП 

• Усвајање Извештаја и Плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

• Усвајање Програма рада ШО 

• Доношење одлука о расписивању конкурса за избор директора школе  

• Анализа успеха ученика у учењу и владању током школске године 

• Разматрање резултата пробног и завршног испита  

• Усвајање Извештаја о изведеним екскурзијама 

• Усвајање општих аката школе, Статута, Правилника, Пословника) 

• Доношење одлуке о годишњем попису 

• Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању за текућу годину 

• Доношење одлуке о проглашењу ученика генерације 

• Упознавање са са свим записницима о прегледу школе 
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• Давање предлога за изучавање изборних предмета 

• Разматрање уписа ученика у 1. разред за текућу школску годину 

• Разматрање осигурања ученика, екскурзија, излета, ужине... 

• Разматрање приговора на одлуку о избору кандидата 

• Разматрање информација са састанка са руководиоцима општинске управе, са 
састанка Савета родитеља 

• Разматрање приговора родитеља 

• Упознавање са записницима просветног инспектора и наложеним мерама 
На састанцима школског одбора разматрана су и друга питања значајна за рад школе – све 
се налази у документацији секретара школе. 
Седницама је присуствовао директор школе, а секретар школе је водио записник.  
Председник је упознавао присутне са дневним редом. О одређеним тачкама дневног реда 
водила се дискусија, предлагали су се закључци и доносиле одлуке. Одлуке су се доносиле 
гласањем ''за'' и ''против'', а одлука се сматрала донетом када се за њу изјасни већина од 
укупног броја чланова. Записнике је потписивао председник школског одбора, а у његовој 
одсутности заменик председника 
Председник је обезбеђивао правилно спровођење дневног реда, старао се о одржавању 
реда на седницама, придржавао се Пословника о раду школкског одбора, о законитости 
рада и благовременом извршавању одлука школског одбора. 
Директор школе, као непосредни руководилац, који је одговоран за законитост рада школе 
у свом раду уважавао је мишљење школског одбора и придржавао се донетих закључака и 
одлука. 
Састанку школског одбора присуствали су и представници Ученичког парламента. 
         
 
 

4.15 Извештај Комисије за доделу Светосавске награде 
 
27. 1. 2020. је обележена школска слава – Свети Сава. 
Наставничко веће, на основу предлога ученика и посебне Комисије,  донело одлуку да два 
ученика, Матеја Мариновић, ученик 4-1  и Ивона Јевтовић, ученица 8-1 одељења добију 
по сребрњак и похвалницу „Свети Сава“. Светосавску награда додељује се ученицима који 
су, поред  позитивног успеха, својим понашањем  допринели стварању позитивне 
атмосфере у Школи и који су учествовали у многим наставним и ваннаставним 
активностима које афирмишу Школу и које су хуманитарног карактера. 
 
 
 
 
 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

219 
 

4.16 Извештај Комисије за избор ученика генерације 
 
Сваке године на крају школске године, Школа  додељује похвалницу „Ученик генерације“ 
и сребрњак са ликом Ђуре Јакшића ученику  генерације.  Сваки  ОС 8. разреда заједно са 
ОЗ предлажу свог кандидата, након чега заседа Комисија и УП и на основу критеријума из 
Правилника вреднује све елементе, коме се додаје и глас УП, након чега се даје  предлог 
даје  НВ на разматрање  и предлаже ШО на усвајање.  На основу Правилника о избору 
ученика генерације и одлуке ШО  ове године титулу УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ  добио је 
Андреј Ћулибрк 
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ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 2019/2020. 
8-1 

Име и 
презиме 

Ву
к 

Ср
п 

Ен
г 

Ли
к 

Му
з 

Ис
т 

Ге
о 

Физи
ка 

Ма
т 

Би
о 

Хе
м 

Те
х 
И 
са
о 

Физич
ко 

Не
м 

Драмс
ка 

култ.гов
ора 

Вукић 
Огњен 

    +          +  

Јевтовић 
Ивона 

+ +   +     + +  +  +  

Кужнер 
Саша 

            +    

Миленко
вић 
Марија 

  + + +            

Ненадић 
Младен 

            +  +  

Талијан 
Никола 

            +    

Ћулибрк 
Андреј 

+ +   +     + +    + + 

Филипов
ић 
Дамјан 

+   +    + +  +      

Шалипур 
Јелена 

   +      +  + +  +  

Маркови
ћ Ана 

            +    

 
Похвалнице за драмску: Јовановић Војкан, Кужнер Саша, Марковић Ана, Миленковић Кристина, Талијан Никола, 
Шалипур Вукота, Угљеш Михајло. 
Похвалница за физичко: Шалипур Вукота. 
Похвалница за музичко: Миленковић Кристина 
Похвалница за тех. и сао. Саша Кужнер 
Похвалница за физику: Андреј Ћулибрк 
Похвалница за енглески: Андреј Ћулибрк и Мила Мићовић 
 
ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 2019/2020. 
8-2 

Име и 
презиме 

Ву
к 

Ср
п 

Ен
г 

Ли
к 

Му
з 

Ис
т 

Ге
о 

Физик
а 

Ма
т 

Би
о 

Хе
м 

Те
х и 
са
о 

Физичк
о 

Не
м 

Драмск
а 

Татјана 
Цветковић 

   +   +        + 

Анђела 
Илић 

+ +  +  +          

Адриана 
Фекете 

   +            

Душан 
Калопер 

            +   

Вељко 
Ивковић 

            +   
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Милица 
Максимови
ћ 

     + +   +   +  + 

Рнић 
Алекса 

            +   

Марија 
Станковић 

     +          

Похвалница за физичко: Жарко Јовић 
Похвалница за драмску: Вељко Ивковић, Недељковић Душан 
Похвалница из физике: Вељко Ивковић 
Похвалница из енглеског језика: Моника Ласло, Анђела Илић 
Похвалница из географије: Анђела Илић 
 
ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 2019/2020. 
8-3 

Име и 
презиме 

Ву
к 

Ср
п 

Ен
г 

Ли
к 

Му
з 

Ис
т 

Ге
о 

Физик
а 

Ма
т 

Би
о 

Хе
м 

Те
х и 
са
о 

Физичк
о 

Не
м 

Драмск
а 

Данило 
Јованови
ћ 

    +      +     

Марија 
Клисура 

+   + +        +   

Светлана 
Клисура 

   + +           

Анастасиј
а Матејић 

            +   

Нађа 
Доватов 

            +   

Марија 
Шогор 

+   +        +  + + 

Ђорђе 
Зарија 

            +   

Милица 
Ђиновић 

            +   

 
Похвалнице за драмску: Данило Јовановић и Анђела Радованов. 
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5.1 Реализација наставних часова у току школске године 
Сви часови редовне и изборне наставе предвиђени Наставним плановима и програмима 
наставе и учења су реализовани у потпуности.  
 
 

Број реализованих часова по предметима  
до обуставе наставе (од 1.9. до 15.3.2020.) 

школска 2019/2020. година 
  

Име и презиме Предмет 5. 
разред 

6. 
разред 

7. 
разред 

8. 
разред 

Александар 
Милошевић 

Техника и технологија/ 
Техничко и информатичко образовање 

44 44 44 48 

Александар 
Милошевић 

Информатика и рачунарство 
 

24 24 
 

Александар Шушулић 
     

Александра 
Милошевић 

     

Ана Албу Савић Грађанско васпитање / 22 24 24 

Ана Албу Савић Румунски језик 
Румунски језик нижи разреди: 
први разред - број часова 47 
други разред - број часова 47 
трећи разред - број часова 47 
четврти разред - број часова 46 

46 46 44 44 

Ана Ритопечки Хемија / / 46 46/47 

Братислав Новокмет 
 

93/94 91 90/91 / 

Данијела Станковић 
Ћулибрк 

Српски језик и књижевност / 89 / / 

Данијела Стојковић Музичка култура / / 7/2 - 24 24 

Душан Васић 
     

Хермина Ђукић 1.  предмет/Српски језик/број часова 117 
2. предмет/Математика/број часова 117 
3. предмет/Свет око нас/број часова 46 
4. предмет/Музичка култура/број часова 22 
5. предмет/Ликовна култура/број часова 44 
6. предмет/Физичко и здравствено 
васпитање/број часова 69 
7. предмет/Пројектна настава/број часова 21 
8. предмет/Грађанско васпитање/број часова 
23 
9. предмет/Верска настава/број часова 23 
10. предмет/ЧОС/број часова 22 
11.предмет/Слободне активности/број часова 
24 

    

5 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ 
АКТИВНОСТИ 
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12. предмет/Енглески језик/број часова 48 
13. предмет/Допунска настава-Српски ј./број 
часова 12 
14. предмет/Допунска настава-
Математика/број часова 12 

Јасмина Доловачки 
  

92/92 
 

94/91/90 

Јелена Дивнић Историја 22/23 46/47 46 47/48 

Јелена Дивнић Свакодневни живот у прошлости 24 20 24 - 

Марија Михајлов 
Ђорђевић/Јелена / 
Јелена Антонијевић 

Српски језик / / 89/90 91/86/91 

Јелена Јовановић 1.  предмет/број часова српски језик/број 
часова 117 
2. предмет/број часова математика/број 
часова 117 
3. предмет/број часова природа и 
друштво/број часова46 
4. предмет/број часова физичко 
васпитање/број часова 69 
5. предмет/број часова ликовна култура/број 
часова 44 
6. предмет/број часова музичка култура/број 
часова 24 
7. предмет/број часова ЧОС/број часова 22 
8. предмет/број часова грађанско 
васпитање/број часова22 
9. предмет/број часова допунска 
настава,српски језик 12 
10. предмет/број часова допунска настава 
математика/ број часова 12 
11.предмет додатна настава/број часова 24 
12.предмет енглески језик/број часова 47  

    

Јевросима Ромић 1.  предмет/Српски језик /број часова 118 
2. предмет/Математика/број часова 117 
3. предмет/Природа и друштво/ број часова 46 
4. предмет/Ликовна култура/ број часова 44 
5. предмет/Музичка култура/ број часова 
6. предмет/Физичко васпитање/ број часова 69 
7. предмет/Грађансковаспитање/Верска 
настава/број часова22 
8. предмет/Допунска настава математика/број 
часова11 
9. предмет/Допунска српски/ број часова 11 
10. предмет/Додатна математика/ број часова 
25 
11.предмет/ Чувари природе/број часова 22 
12.предмет/Слободне активности/ број часова 
24 
13. предмет/ ЧОС/ број часова 22 
14. предмет/Енглески језик/број часова 47  

    

Јовица Атанацков Ликовна култура 
    

Јовица Атанацков Цртање, сликање, вајање 
    

Јожеф Секељ Физика 
 

47 47 46 

Јожеф Секељ Техника и технологија/Техничко и 
информатичко образовање 

   
44 

Корнелија Антић 
     



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

224 
 

Милош Лалић  Информатика и рачунарство 24 24 
 

24 

Маја Милошевић Физичко и здравствено васпитање 47 46 - 46 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

биологија 
ЧОС 

43/44 46/46/45 47/46 45/45/44 
24 

Марија Поповић 1.  предмет/Српски језик/ број часова 118 
2. предмет/Математика/ број часова 117 
3. предмет/Свет око нас/број часова 46 
4. предмет/Ликовна култура/ број часова 22 
5. предмет/Музичка култура/број часова 22 
6. предмет/Енглески језик/број часова 44 
7. предмет/Физичко и здравствено 
васпитање/број часова71 
8. предмет/Пројектна настава/број часова 23 
9. предмет/Грађанско васпитање/Верска 
настава/број часова22 
10. предмет/Допунски математика/број часова 
11 
11. предмет /Допунски српски језик/ број 
часова 11 
12. предмет /Слободне активности/ број 
часова 22 
13. предмет /ЧОС/ број часова 25  

    

Марија Станојоска 
     

Маријана Илић Енглески језик 46 45/44/47 47 48/46/47 

Маша Вулетић Српски језик и књижевност                    5/1 115 
   

 
  Српски језик и књижевност                  5/2 117 

   

 
Српски језик и књижевност                    6/1 

 
94 

  

 
Српски језик и књижевност                    6/3 

 
93 

  

Наташа Николић 1.  предмет/Српски језик  117 часова  
2. предмет/ Математика  117 часова   
3. предмет/Природа и друштво  46 часова  
4. предмет/ Музичка култура 24 часа 
5. предмет/ Ликовна култура 48 часова 
6. предмет/ ФИзичко васпитање 68 часова 
7. предмет/ Чувари природе 24 часа 
8. предмет/  Грађанско васпитање 22 часа 
9. предмет/ ЧОС 22 часа 
10. предмет/ Слободне активности 24 часа 
11. предмет/ Српски језик допунска настава 11 
часова 
12. предмет/ Математика - допунска настава 
11 часова 
13 предмет/ Математика - додатна настава 15 
часова 
14.предмет/ Енглески језик 45 часова  

    

Оља Новокмет Енглески језик  
I-1     46 
I-2     44 
II-1    48 
II-2    46 
III-1   48 
III-2   48 
III-3   45 
IV-1   47 
IV-2   47 
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Оља Новокмет Грађанско васпитање 24/24 / / / 

Роберт Мучи  Географија 
    

Снежана Качина Музичка култура 46 22 24-7/1 / 

Снежана Качина Хор и оркестар 22 22 22 22 

Снежана Корак 1.  предмет/Српски језик/број часова 118 
2. предмет/Математика/број часова 117 
3. предмет/Свет око нас/број часова 44 
4. предмет/Енглески језик/број часова 46 
5. предмет/Физичко васпитање/број часова 69 
6. предмет/Ликовна култура/број часова 48 
7. предмет/Музичка култура/број часова 22 
8. предмет/Пројектна настава/број часова 22 
9. предмет/Слободне активности/број часова 
24 
10. предмет/Грађанско васпитање/број часова 
22 
11.предмет/ЧОС/број часова 22 
12.предмет/Допунска настава-Српски језик/ 
број часова 12 
13.предмет/Допунска настава - 
Математика/број часова 12 

    

Венера Арсенов 
Бојовић 

Eнглески језик  - - 48 - 

Валентина Жеберан 1.Српски језик/117 часова  
2.Математика/117 часова 
3.Природа и друштво/46 часова 
4.Музичка култура/24 часа 
5.Ликовна култура 44 часа 
6.Физичко васпитање/68 часова  
7.Чувари природе/24 часа 
8.Грађанско васпитање/22 часа 
9.ЧОС/22 часа 
10.Слободне активности/24 часа 
11.Српски језик-допунска настава/11 часова 
12.Математика-допунска настава/11 часова 
13.Математика-додатна настава/15 часова  

    

Вања Рајић 1.Српски језик/117 часова  
2.Математика/117 часова 
3.Природа и друштво/46 часова 
4.Музичка култура/24 часа 
5.Ликовна култура 44 часа 
6.Физичко васпитање/68 часова  
7.Чувари природе/24 часа 
8.Грађанско васпитање/22 часа 
9.ЧОС/22 часа 
10.Слободне активности/24 часа 
11.Српски језик-допунска настава/11 часова 
12.Математика-допунска настава/11 часова 
13.Математика-додатна настава/14 часова  

    

Весна Анђелков 1.  предмет/број часова Српски језик-118 
2. предмет/број часова  Математика-118 
3. предмет/број часов    СОН   -46 
4. предмет/број часова  Музичка култура-22 
5. предмет/број часова  Ликовна култура -22 
6. предмет/број часоваФизичко васпитање-71 
7. предмет/број часоваПројектна настава-24 
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8. предмет/број часова Грађанско васпитање-
22 
9. предмет/број часова Чос -22 
10. предмет/број часова Допунска нас.-22 
11.предмет/ број часова Словодне акт.-24 

 
 
 

 
Број реализованих часова по предметима  

током ванредног стања/настава на даљину (од 16.3. до 16.6.2020.) 
школска 2019/2020. година 

  
Име и презиме Предмет 5. 

разред 
6. 

разред 
7. 

разред 
8. 

разред 

Александар 
Милошевић 

Техника и технологија/ 
Техничко и информатичко образовање 

28 28 28 24 

Александар 
Милошевић 

Информатика и рачунарство / 12 12 / 

Александар Шушулић 
     

Александра 
Милошевић 

     

Ана Албу Савић Грађанско васпитање / 14 12 10 

Ана Албу Савић Румунски језик 
Румунски језик нижи разреди: 
први разред - број часова 25 
други разред - број часова 25 
трећи разред - број часова 25 
четврти разред - број часова 26 

26 26 28 24 

Ана Ритопечки 
 

/ / 26 21/22 

Братислав Новокмет 
 

51/50 53 54/53 / 

Данијела Станковић 
Ћулибрк 

Српски језик и књижевност / 55 / / 

Данијела Стојковић Музичка култура / / 7/2 - 12 10 

Душан Васић 
     

Хермина Ђукић 1.  предмет/Српски језик/број часова 63 
2. предмет/Математика/број часова 63 
3. предмет/Свет око нас/број часова 26 
4. предмет/Ликовна култура/број часова 28 
5. предмет/Музичка култура/број часова 14 
6. предмет/Физичко и здравствено 
васпитање/број часова 39 
7. предмет/Енглески језик/број часова 24 
8. предмет/Пројектна настава/број часова 15 
9. предмет/Грађанско васпитање/број 
часова 13 
10. предмет/Верска настава/број часова 13 
11. предмет/ЧОС/број часова 14 
12. предмет/Слободне активности/број 
часова 12 
13. предмет/Допунска настава-Српски ј./број 
часова 6 
14. предмет/Допунска настава-
Математика/број часова 6  
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Јасмина Доловачки 
  

52/52 
 

42/45/46 

Јелена Дивнић Историја 13/14 25/26 26 22 

Јелена Дивнић Свакодневни живот у прошлости 12 14 12 / 

Марија Михајлов 
Ђорђевић/Јелена / 
Јелена Антонијевић 

Српски језик / / 46/44 43/48/45 

Јелена Јовановић 1.  предмет/број часова српски језик/број 
часова 63 
2. предмет/број часова математика/број 
часова 63 
3. предмет/број часова природа и 
друштво/број часова26 
4. предмет/број часова физичко 
васпитање/број часова 39 
5. предмет/број часова ликовна 
култура/број часова 28 
6. предмет/број часова музичка култура 12 
7. предмет/број часова ЧОС/број часова 14 
8. предмет/број часова грађанско 
васпитање/број часова 14 
9. предмет/број часова допунска настава 
српски језик/број часова 6 
10. предмет/број часова допунска настава 
математика/број часова 6 
11.предмет додатна настава /број часова 12 
12.предмет енглески језик/број часова25  

    

Јевросима Ромић 1.  предмет/Српски језик/број часова 63 
2. предмет/Математика/број часова 62 
3. предмет/Природа и друштво/број часова 
26 
4. предмет/Физичко васпитање/број часова 
39 
5. предмет/Ликовна култура/ број часова 28 
6. предмет/Музичка култура/број часова 12 
7. предмет/ЧОС/број часова14 
8. предмет/Грађанско/Верска/број часова 14 
9. предмет/Допунска српски језик/број 
часова 7 
10. предмет/Допунска математика/број 
часова 7 
11.предмет /Додатна математика/број 
часова 11 
12.предмет /Енглески језик/број часова 25  

    

Јовица Атанацков Ликовна култура 
    

Јовица Атанацков Цртање, сликање, вајање 
    

Јожеф Секељ Физика 
 

21 21 22 

Јожеф Секељ Техника и технологија/Техничко и 
информатичко образовање 

   
24 

Корнелија Антић 
     

Милош Лалић  Информатика и рачунарство 12 12 
 

10 

Маја Милошевић Физичко и здравствено васпитање 24 25 
 

22 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

биологија 
ЧОС 

29/28 26/26/27 25/26 23/23/24 
10 

Марија Поповић 1.  предмет/Српски језик/ број часова 62 
2. предмет/Математика/ број часова 63 
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3. предмет/Свет око нас/ број часова 26 
4. предмет/Ликовна култура/број часова 14 
5. предмет/Музичка култура/број часова 14 
6. предмет/Физичко и здравствено 
васпитање/број часова37 
7. предмет/Грађанско/Верска/број часова 14 
8. предмет/Пројектна настава/број часова 13 
9. предмет/Допунска математика/број 
часова 7 
10. предмет/Допунска српски језик/број 
часова 7 
11. предмет / ЧОС/ број часова 11 
12. предмет/Слободне активности/број 
часова 14 
13. предмет /Енглески језик/број часова 28  

Марија Станојоска 
     

Маријана Илић Енглески језик 26 27/28/25 28 20/22/21 

Маша Вулетић Српски језик и књижевност            5/1 65 
   

 
Српски језик и књижевност            5/2 63 

   

 
Српски језик и књижевност            6/1 

 
50 

  

 
Српски језик и књижевност            6/3 

 
51 

  

Наташа Николић 1. Српски језик/  63 часа 
2. Математика/број часова 63 
3. Природа и друштво/број 26 часова 
4. Музичка култура/ 12 часова 
5. Ликовна култура/46 часова 
6. Физичко васпитање/ 40 часова 
7. Чувари природе/ 12  часова 
8. Грађанско васпитање/ 14 часова 
9. ЧОС/ 14 часова 
10. Слободне активности/ 12  часова 
11.Српски језик - допунска настава 7 часова 
12. Математика - допунска настава 7 
13. Математика - Додатна настава 0 
14. Енглески језик 27 часа   

    

Оља Новокмет Енглески језик 
I-1     26 
I-2     28 
II-1    24 
II-2    26 
III-1   24 
III-2   24 
III-3   27 
IV-1   25 
IV-2   25  

    

Оља Новокмет Грађанско васпитање 12/12 
   

Роберт Мучи  
     

Снежана Качина Музичка култура 72 36 35-7/1 / 

Снежана Качина Хор и оркестар 36 36 36 36 

Снежана Корак 1.  предмет/Српски језик/број часова 62 
2. предмет/Математика/број часова 63 
3. предмет/Свет око нас/број часова 28 
4. предмет/Енглески језик/број часова 28 
5. предмет/Физичко васпитање/број часова 
39 
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6. предмет/Ликовна култура/број часова 24 
7. предмет/Музичка култура/број часова 14 
8. предмет/Пројектна настава/број часова 14 
9. предмет/Слободне активности/број 
часова 12 
10. предмет/Грађанско васпитање/број 
часова 14 
11.предмет/ЧОС/број часова 14 
12.предмет/Допунска настава-Српски језик/ 
број часова 6 
13.предмет/Допунска настава - 
Математика/број часова 6  

Венера Арсенов 
Бојовић 

Енглески језик - - 24 - 

Валентина Жеберан 1.Српски језик/63 часа 
2.Математика/63 часа 
3.Природа и друштво/26 часова 
4.Музичка култура/12 часова 
5.Ликовна култура/28 часова 
6.Физичко васпитање/40 часова 
7.Чувари природе/12 часова 
8.Грађанско васпитање/14 часова 
9.ЧОС/14 часова 
10.Слободне активности/12 часова 
11.Српски језик-допунска настава/7 часова 
12.Математика-допунска настава/7 часова 
13.Математика/додатна настава/0 часова  

    

Вања Рајић 1.Српски језик/63 часа 
2.Математика/63 часа 
3.Природа и друштво/26 часова 
4.Музичка култура/12 часова 
5.Ликовна култура/28 часова 
6.Физичко васпитање/40 часова 
7.Чувари природе/12 часова 
8.Грађанско васпитање/14 часова 
9.ЧОС/14 часова 
10.Слободне активности/12 часова 
11.Српски језик-допунска настава/7 часова 
12.Математика-допунска настава/7 часова 
13.Математика/додатна настава/0 часова  

    

Весна Анђелков 1.  предмет/број часова Српски језик-62 
2. предмет/број часоваМатематика- 62 
3. предмет/број часова СОН-26 
4. предмет/број часова Музичка култура- 14 
5. предмет/број часова Ликовна култура -14 
6. предмет/број часова Физичко вас.-37 
7. предмет/број часоваПројектна настава-12 
8. предмет/број часоваЧОС-14 
9. предмет/број часоваДопунска наст. 14 
10. предмет/број часоваГрађанско 
васпитање-14 
11. предмет/број часова Слободна наст.-14 
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5.2 Иницијално тестирање 
 
 
2. РАЗРЕД 
 
У  току  септембра  извршено  је  иницијално  тестирање ученика  2.  разреда  из  српског ј., 
математике  и  света  око  нас. Задаци  су  садржавали  основне  и  најбитније  наставне  
садржаје  обрађене  током  претходне  школске  године. 
На  основу  прегледаних  тестова  и  анализа  у  оба  одељења  закључено је  које  наставне  
садржаје  су  ученици  а  на  које  наставне  садржаје  треба  обратити  више  пажње  кроз  
вежбе  и  понављање. 
МАТЕМАТИКА-Рачунске операције-сабирање и одузимање, решавање  текстуалних  
задатака. 
СРПСКИ  ЈЕЗИК-Правопис-правилна  употреба  великог  слова,  употреба  тачке, знака  
питања  и  знака  узвика  на  крају  реченице.Вежбе  читања и писања. 
СВЕТ  ОКО  НАС-Усвојени  наставни  садржаји. Радити  даље  на  проширивању  знања  
током  ове  школске  године. 
 
Актив  2.  разреда:   
Ђукић  Хермина  II1 
Корак  Снежана  II2 

 
 
3. разред  
 
Извршено је иницијално тестирање ученика 3.разреда из српског језика и 
математике.Тестови су прегледани и анализирани.Закључак:потребно је обновити писана 
слова латинице и писање речце не (српски језик) и таблицу множења и дељења и 
јединице за мерење(математика). 
                   
Актив 3. разреда 
4. разред 
Урадено је иницијално тестирање уценика 4. разреда из српског језика, математике и 
природе и друства. Потребно је радити на увежбавању модела управног говора из српског 
језика. Из математике  вежбати јединице за мерење. Из природе и дршутва делатности 
људи. 
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ИСТОРИЈА 
Извештај иницијалног тестирања за ученике од петог до осмог разреда 

 
ПЕТИ РАЗРЕД 
 Ученици петог разреда су,  у четвртом разреду,  кроз природу и друштво учили 
националну историју српске државе ,од стварања до савременог доба. У петом разреду 
радиће историју од настанка човека и стари век, тако да иницајално тестирање нема 
значаја за градиво петог разреда. Ученици су показали, у тестирању , да су са својим 
учитељицама прешли и научили историју државе у којој живе. 
ШЕСТИ РАЗРЕД 
 VI-1  
 Иницијално тестирање радили су сви ученици - 20 ученика . 
 Ученик који похађа наставу по ИОП -у  2 радио је уз помоћ наставнице. 
 На нивоу одељења, од укупних 17 бодова, остварен је просек од 9.53 (56.06 % )  
 VI-2 
 Иницијално тестирање радило је 20 ученика. 
 Просечан број бодова на нивоу одењеља јен 8.75 од 17 ( 51.48%). 
 VI-3 
 Иницијално тестирање радило је 19 ученика. 
 Просечан број бодова на нивоу одењеља јен 10.37 од 17 ( 61%). 
  
 Гледано у целости може да се закључи да је основни ниво одрађен солидно, што се 
не може рећи за средњи и ,нарочито, за напредни ниво, имајући у виду закључене оцене 
на крају петог разреда.  
 У шестом разреду потребно је понављати, када год је то могуће, градиво петог 
разреда, можда и оцењивати. Примећено је , у свим разредима, када се оцена не уноси у 
дневник, заинтересованост за рад  је мања. 
 VII -1 
 Иницијално тестирање радило је 22  ученика од 23. 
 Просечан број бодова је 12.16 од 19 , што је 55.27%.  
 VII -2 
 Иницијално тестирање радило је 22  ученика од 23. 
 Просечан број бодова је 10.91 од 19  што је 57.42%.  
  
 Ученици седмог разреда иницијално тестирање урадили су солидно, с тим што 
напредни ниво није оправдао закључене оцене у шестом разреду, Закључак је исти - 
требало би често понављати градиво претходних разреда и оцењивати. 
 VIII -разред 
 VIII-1  
Иницијално тестирање радило је 14  ученика 
Просечан број бодова је 11.61од 18  што је 64.5%. 
 VIII-2  
Иницијално тестирање радило је   17 ученика 
Просечан број бодова је 8.29 од 18  што је 46.6%. 
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 VIII-3  
Иницијално тестирање радило је 14 ученика 
Просечан број бодова је  7.86  што је 43.67%.  
 Гледано у целости може да се закључи да је основни ниво одрађен солидно, што се 
не може рећи за средњи и ,нарочито, за напредни ниво, имајући у виду закључене оцене 
на крају седмог разреда.  
 Уосмом разреду потребно је понављати, када год је то могуће, градиво петог, 
шестог и седмог разреда  разреда, можда и оцењивати. Примећено је , у свим разредима, 
када се оцена не уноси у дневник, заинтересованост за рад  је мања. 
 

Јелена Дивнић 
 

 ИЗВЕШТАЈ 
ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ЗА 6. РАЗРЕД, СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, 

Одељење 6-2 
школска 2019/2020. година 

 
 Иницијални тест се састојало из 12 задатака из сва три нивоа (основни, средњи и 
напредни ниво); задаци су били различитог типа – дописивање, заокруживање, 
подвлачење, препознавање и одговори есејског типа, а из свих области предмета Српски 
језик и књижевност (правопис, граматика/језик, књижевност)… 
 Ниво усвојености градива на нивоу одељења задовољавајућ је и може се 
констатовати да ученици 6-2 разреда могу да наставе учење предмета Српски језик и 
књижевност надовезујући се на претходна знања из свих области. Посебно је уочљив 
напредак у вези са писањем запете у реченици (област правописа), што би се могло довести 
у везу са пројектом из области правописа који је трајао целе прошле године путем вајбер 
апликације, тако да је проценат тачних одговора на питања из области правописа преко 
85%, а такође и из области књижевности (строфа, стих, рима, особине бајке) – преко 90%. 
Нешто слабије ученици су одговорили на питања из области граматике, али не много, и то 
је углавном случај само код неколицине ученика (ученици који раде по ИОП-у и ученица 
која је касније дошла у одељење и која има проблем са прилагођавањем средини), остали 
ученици су и из ове области имали преко 60% тачних одговора, а велики број ученика 
између и 80 и 100% тачних одговора и из ове области (таквих је 10-ро од укупно 21 ученика 
у одељењу).  
 Наглашавам да су се питања односила на елементарна знања из поменутих области, 
без много детаља, а питања састављена према критеријумима  произишлих из потреба за 
основама које су потребне за усвајање градива које је планирамо програмом наставе 
српског језика и књижевности за 6. разред основне школе. 

Стога се може закључити да су ученици понели основе градива из претходног 
разреда, те да је могуће да наставе са праћењем нових садржаја и напредовањем у том 
смислу, као и да је у овом одељењу могуће радити на нешто напреднијем нивоу него што 
је то иначе случај.  

Септембар 2019.   Предметни наставник:Данијела Станковић Ћулибрк 
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  ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 7. РАЗРЕД - АНАЛИЗА 
 
Иницијални тест из српског језика у одељењима седмог разреда рађен је 4.9.2019. и 
обухватио је кључне области градива из шестог разреда.  

1. ЗАДАТАК: Подела сугласника по месту творбе и звучности. 

АНАЛИЗА: Поделу по месту творбе око 60% ученика урадила је тачно, 20% половично, 10% 
нетачно, а око 7% ученика није ни попунило одговор. 
                     Поделу по звучности  80% је урадило тачно, 15% половично, око 5% није 
попунило. 

2. ЗАДАТАК: Гласовне промене. 

АНАЛИЗА: У 4 дате речи све гласовне промене препознало је 10% ученика, половично је 
урадило 60%, док је ¼ задатка урадило 10% ученика. Непопуњено је оставило 20% 
ученика, што је и очекивано јер ова област захтевна у погледу личне припреме. 

3. ЗАДАТАК: Придевске заменице. 

АНАЛИЗА: Од 6 датих примера све тачне имало је 20% ученика, половично 40%, мање од 
пола 40%. 

4. ЗАДАТАК: Творба речи. 

АНАЛИЗА: Пет речи је задато, од тога је све тачно урадило 40% ученика, више од пола 
10%, пола и мање од пола 40%, док је непопуњено и са једним написаним одговором 
било 7%. 

5. ЗАДАТАК: Глаголски облици. 

АНАЛИЗА: Дато је 8 примера где је требало препознати глаголски облик и лице у ком су 
употребљени. Цео задатак тачно је урадило 20% ученика, сва лица и више од пола 
глаголских облика 30%, половину задатка 40%, мање од половине 10%. Овај задатак нико 
није оставио непопуњеним. 
 
Тест смо прегледали ученици и ја заједно на часу, анализирали грешке, и затим заједно 
урадили статистику. 
 
    
 
                                                       Наставник српског језика: Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
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  ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 8. РАЗРЕД - АНАЛИЗА 
 
Иницијални тест из српског језика у одељењима седмог разреда рађен је 3.9.2019. и 
обухватио је кључне области градива из седмог разреда.  

1. ЗАДАТАК: Падежна значења и функције. 

АНАЛИЗА: Део са одређивањем падежа око 60% ученика урадила је тачно, 20% 
половично, 10% нетачно, а око 10% ученика није ни попунило одговор. Падежно значење 
је 40% ученика знало, осталих 60% је урадило пола или мање. Падежне функције је тачно 
урадило 35% ученика, 60% половично, 15% оставило непопуњено. 
                      

2. ЗАДАТАК: Врсте и подврсте речи. 

АНАЛИЗА: Врсте речи у целини тачно урадило је 40%, половично 20%, мање од пола 40%. 
3. ЗАДАТАК: Синтагме. 

АНАЛИЗА: Именичку синтагму препознало је 50%, придевску 10%, прилошку 15%, остали 
су оставили неурађено. 

4. ЗАДАТАК: Анализа реченице. 

АНАЛИЗА: Комплетну анализу реченице урадило је 20% ученика, половично је урадило 
40%, остали су подвукли по један до два члана махом нетачно. 

5. ЗАДАТАК: Пасив. 

АНАЛИЗА: Дато је 3 примера где је требало пребацити реченице из актива у пасив и 
обрнуто и један урађен пример. Све тачно урадило је 65% ученика, половично 20%, око 
15% није ни покушало да уради задатак. 
 
Тест смо прегледали ученици и ја заједно на часу, анализирали грешке, и затим заједно 
урадили статистику. 
 
    
 
                                                       Наставник српског језика: Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
 
Srpski jezik – Maša Vuletić 
Ucenici 5.raz.radili su u 3.ned.nakon obnovljenog gradiva inic.test.Pokazali su dobro znanje,ali 
oblasti koje treba dodatno raditi su vrste reci i sluzba reci u recenici.Pravopis solidno znaju i 
peimenjuju. 
Ucenici 6/1 i 6/3- inic.test su radili u 3.ned.nakon obnovljenog gradiva 5.raz.Manjkavosti su u 
funkciji reci u recenici i glagolskim oblicima.Dodatno ce se obnoviti i raditi na tome. 
Na posebnom casu analizirani su testovi sa ucenicima.Posto se ova vrsta provere ne ocenjuje 
,kod nekih uč.posebno 6.raz.primecuje se lezeran pristup ,a pojedine zad.nisu ni pokusali da 
urade.Takvi uč. su malobrojni. 
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ANALIZA INICIJALNOG  TESTA 

Predmet: Engleski jezik 
Razred: V 2 
Ukupan broj učenika: 27 
Broj učenika koji su radili test: 27 

nivo postignuća ostvarenost nivoa u procentima (%) 

osnovni nivo 30% (8 učenika) 

srednji nivo 48% (13 učenika) 

napredni nivo 26 % (7 učenika) 

zapažanja: 

Dobre (pozitivne) strane testa:  Zadaci sa povezivanjem i dopunjavanjem su odrađeni sa lakoćom I gotovo u potpunosti, 
kao i zadatak kojji se odnosi na predstavljanje. 

Kritične oblasti: Zadaci vezani za gramatiku (Present) 

Preporuke: Obnoviti i vežbati kritične oblasti 

Napomena: Odgovori na testu 4 učenika nisu dostigli osnovni nivo postignuća 

Podnosilac izveštaja: Ilić Marijana 

                                                           ANALIZA INICIJALNOG  TESTA 
školska 2019/2020. 
Predmet: Engleski jezik 
Razred: V 1 
Ukupan broj učenika: 26 
Broj učenika koji su radili test: 24 

nivo postignuća ostvarenost nivoa u procentima (%) 

osnovni nivo 8% (2 učenika) 

srednji nivo 46% (11 učenika) 

napredni nivo 29 % (7 učenika) 

zapažanja: 

Dobre (pozitivne) strane testa:  Zadaci sa povezivanjem i dopunjavanjem su odrađeni sa lakoćom I gotovo u potpunosti, 
kao i zadatak kojji se odnosi na predstavljanje 

Kritične oblasti: Zadaci vezani za gramatiku (Present) 

Preporuke: Obnoviti i vežbati kritične oblasti 

Napomena: Odgovori na testu 3 učenika nisu dostigli osnovni nivo postignuća 

Podnosilac izveštaja: Ilić Marijana 
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 ANALIZA INICIJALNOG  TESTA 

školska 2019/2020. 

Predmet: Engleski jezik 
Razred: VI3 
Ukupan broj učenika: 22 
Broj učenika koji su radili test: 22 

nivo postignuća ostvarenost nivoa u procentima (%) 

osnovni nivo 72% (16 učenika) 

srednji nivo 9% (2 učenika) 

napredni nivo 18% (4učenika) 

zapažanja: 

Dobre (pozitivne) strane testa: Zadaci koji su sadržavali osnovne pojmove vezane za svakodnevne teme 
(porodica,predstavljanje) 

Kritične oblasti: Teme vezane za gramatičke oblasti (Present,Past,Adjectives) 

Preporuke: Iznova obraditi kritične oblasti i vežbati na ćasu i dopunskoj nastavi 

Napomena: 8 učenika je uradilo manje od minimuma broja bodova koji bi odgovarali oceni dovoljan 2, ali njihovo znanje iz 
prethodne godine učenja zadovoljava parametre osnovnog nivoa postignuća 

Podnosilac izveštaja: Ilić Marijana 

ANALIZA INICIJALNOG  TESTA 

školska 2019/2020. 

Predmet: Engleski jezik 
Razred: VI 1 
Ukupan broj učenika: 20 
Broj učenika koji su radili test: 20 

nivo postignuća ostvarenost nivoa u procentima (%) 

 

osnovni nivo 80 % (16 učenika) 

srednji nivo 20% (4 učenika) 

napredni nivo 0% 

zapažanja: 

Dobre (pozitivne) strane testa: Zadaci koji su sadržavali osnovne pojmove vezane za svakodnevne teme 
(porodica,predstavljanje) 

Kritične oblasti: Teme vezane za gramatičke oblasti (Present,Past,Adjectives) 

Preporuke: Iznova obraditi kritične oblasti i vežbati na ćasu i dopunskoj nastavi 

Napomena: 9 učenika je uradilo manje od minimuma broja bodova koji bi odgovarali oceni dovoljan 2, ali njihovo znanje iz 
prethodne godine učenja zadovoljava parametre osnovnog nivoa postignuća 

Podnosilac izveštaja: Ilić Marijana 
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  ANALIZA INICIJALNOG  TESTA 

školska 2019/2020. 

Predmet: Engleski jezik 
Razred: VI 2 
Ukupan broj učenika: 21 
Broj učenika koji su radili test: 20 

 

nivo postignuća ostvarenost nivoa u procentima (%) 

osnovni nivo 75% (13 učenika) 

srednji nivo 20% (3 učenika) 

napredni nivo 0% 

zapažanja: 

Dobre (pozitivne) strane testa: Zadaci koji su sadržavali osnovne pojmove vezane za svakodnevne teme 
(porodica,predstavljanje) 

Kritične oblasti: Teme vezane za gramatičke oblasti (Present,Past,Adjectives) 

Preporuke: Iznova obraditi kritične oblasti i vežbati na ćasu i dopunskoj nastavi 

Napomena: 6 učenika je uradilo manje od minimuma broja bodova koji bi odgovarali oceni dovoljan 2, ali njihovo znanje iz 
prethodne godine učenja zadovoljava parametre osnovnog nivoa postignuća 

Podnosilac izveštaja: Ilić Marijana 

                                                  ANALIZA INICIJALNOG  TESTA 

školska 2019/2020. 

Predmet: Engleski jezik 
Razred: VII 
Ukupan broj učenika: 23 
Broj učenika koji su radili test: 22 

nivo postignuća ostvarenost nivoa u procentima (%) 

osnovni nivo 82% (18 učenika) 

srednji nivo 14% (3 učenika) 

napredni nivo 5% (1 učenik) 

zapažanja: 

Dobre (pozitivne) strane testa: Zadaci koji su sadržavali osnovne pojmove vezane za svakodnevne teme 
(porodica,predstavljanje), zadaci sa povezivanjem i dopunjavanjem 

Kritične oblasti: Zadaci vezani za gramatičke oblasti (Past,Present) 

Preporuke: Iznova obraditi kritične oblasti i vežbati na ćasu i dopunskoj nastavi 

Napomena: 15 učenika je uradilo manje od minimuma broja bodova koji bi odgovarali oceni dovoljan 2, ali njihovo znanje 
iz prethodne godine učenja zadovoljava parametre osnovnog nivoa postignuća 

 

Podnosilac izveštaja: Ilić Marijana 
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                                                  ANALIZA INICIJALNOG  TESTA 

školska 2019/2020. 

 

Predmet: Engleski jezik 
Razred: VIII 1 
Ukupan broj učenika: 18 
Broj učenika koji su radili test: 16 

 

nivo postignuća ostvarenost nivoa u procentima (%) 

 

osnovni nivo 56% (9 učenika) 

srednji nivo 31% (5 učenika) 

napredni nivo 6% (1 učenuk) 

zapažanja: 

Dobre (pozitivne) strane testa: Zadaci koji su sadržavali osnovne pojmove vezane za svakodnevne teme 
(porodica,predstavljanje) 

 

 

 

Kritične oblasti: Teme vezane za gramatičke oblasti (Present,Past,Adjectives,Nouns) 

 

 

Preporuke: Iznova obraditi kritične oblasti i vežbati na ćasu i dopunskoj nastavi 

 

Napomena: 5 učenika je uradilo manje od minimuma broja bodova koji bi odgovarali oceni dovoljan 2 

                     1 učenik nije uradio ni jedno pitanje 

 

 

Podnosilac izveštaja: Ilić Marijana 
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  ANALIZA INICIJALNOG  TESTA 

školska 2019/2020. 

Predmet: Engleski jezik 
Razred: VIII 3 
Ukupan broj učenika: 18 
Broj učenika koji su radili test: 16 

nivo postignuća ostvarenost nivoa u procentima (%) 

 

osnovni nivo 100% 

srednji nivo 0% 

napredni nivo 0% 

zapažanja: 

Dobre (pozitivne) strane testa: Zadaci koji su sadržavali osnovne pojmove vezane za svakodnevne teme 
(porodica,predstavljanje) 

Kritične oblasti: Zadaci vezani za gramatičke oblasti (Present,Past,Adjectives,Nouns) 

Preporuke: Iznova obraditi kritične oblasti i vežbati na ćasu i dopunskoj nastavi,zaustaviti se na svakoj oblasti dok učenici 
ne savladaju osnovne zahteve 

Napomena: 15 učenika je uradilo manje od minimuma broja bodova koji bi odgovarali oceni dovoljan 2, ali može se reći da 
njihovo znanje iz prethodne godine učenja jedva dostiže osnovni nivo postignuća 

Podnosilac izveštaja: Ilić Marijana 

                                                  ANALIZA INICIJALNOG  TESTA 

školska 2019/2020. 

Predmet: Engleski jezik 
Razred: VIII 2 
Ukupan broj učenika: 21 

Broj učenika koji su radili test: 19 

nivo postignuća ostvarenost nivoa u procentima (%) 

osnovni nivo 79% (15 učenika) 

srednji nivo 21% (4 učenika) 

napredni nivo 0% 

zapažanja: 

Dobre (pozitivne) strane testa: Zadaci koji su sadržavali osnovne pojmove vezane za svakodnevne teme 
(porodica,predstavljanje) 

Kritične oblasti: Teme vezane za gramatičke oblasti (Present,Past,Adjectives,Nouns) 

Preporuke: Iznova obraditi kritične oblasti i vežbati na ćasu i dopunskoj nastavi 

Napomena: 15 učenika je uradilo manje od minimuma broja bodova koji bi odgovarali oceni dovoljan 2,ali odgovori koji su 
urađeni tacno mogu biti pokazatelji da je dostignut osnovni nivo postignuća 

Podnosilac izveštaja: Ilić Marijana 
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Резултати иницијалног тестирања 2019/2020                    Предмет: Географија 
-тестирање је извршено у првој недељи школске године 
-тестирање је спроведено у свим одељењима од петог до осмог разреда 
-резултати иницијалног тестирања обухватили су све ученике који су га радили,укључујући 
и ученике који раде по ИОП-у, односно ученике који су предложени за ИОП 1-3  
-поједини ученици нису радили иницијални тест због тога што нису били присутни на 
часовима географије у току прве недеље школске године 2019/2020. 
-иницијални тестови су садржали питања различитог нивоа: основни, средњи и напредни 
 
Пети разред 
 
V-1 
Иницијални тест радило је 26/27 ученика 
Просечан број бодова је 10,19/14,0, основни ниво: 7,77/9,0, средњи ниво: 2,19/3,0 
напредни ниво: 0,23/2,0 
 
V-2 
Иницијални тест радило је 24/26 ученика 
Просечан број бодова је 11,67/14,0, основни ниво: 8,04/9,0, средњи ниво: 2,58/3,0 
напредни ниво: 1,04/2,0 
 
Пети разред укупно: 
Иницијални тест радило је 50/53 ученика 
Просечан број бодова је 10,90/14,0 
 
Шести разред 
 
VI-1 
Иницијални тест радило је 20/20 ученика 
Просечан број бодова је 9,65/18,0, основни ниво: 4,50/10,0, средњи ниво: 2,85/4,0 
напредни ниво: 2,05/4,0 
 
VI-2 
Иницијални тест радило је 20/21 ученика 
Просечан број бодова је 11,30/18,0, основни ниво: 6,15/10,0, средњи ниво: 3,35/4,0 
напредни ниво: 1,75/4,0 
 
VI-3 
Иницијални тест радило је 21/22 ученика 
Просечан број бодова је 14,33/18,0, основни ниво: 7,67/10,0, средњи ниво: 3,38/4,0 
напредни ниво: 3,38/4,0 
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Шести разред укупно: 
Иницијални тест радило је 61/63 ученика 
Просечан број бодова је 11,80/18,0 
 
 
Седми разред 
 
VII-1 
Иницијални тест радило је 23/23 ученика 
Просечан број бодова је 18,48/31,0, основни ниво: 6,70/10,0, средњи ниво: 8,83/14,0 
напредни ниво: 2,96/7,0 
 
VII-2 
Иницијални тест радило је 23/23 ученика 
Просечан број бодова је 24,43/31,0, основни ниво: 8,04/10,0, средњи ниво: 10,96/14,0 
напредни ниво: 4,83/7,0 
 
Седми разред укупно: 
Иницијални тест радило је 46/46 ученика 
Просечан број бодова је 21,46/31,0 
 
Осми разред 
 
VIII-1 
Иницијални тест радило је 16/18 ученика 
Просечан број бодова је 22,81/36,0, основни ниво: 11,44/17,0, средњи ниво: 5,13/8,0 
напредни ниво: 6,06/11,0 
 
VIII-2 
Иницијални тест радило је 20/21 ученика 
Просечан број бодова је 19,35/36,0, основни ниво: 10,45/17,0, средњи ниво: 5,20/8,0 
напредни ниво: 3,70/11,0 
 
VIII-3 
Иницијални тест радило је 15/18 ученика 
Просечан број бодова је 17,27/36,0, основни ниво: 10,27/17,0, средњи ниво: 3,73/8,0 
напредни ниво: 3,27/11,0 
 
Осми разред укупно: 
Иницијални тест радило је 51/57 ученика 
Просечан број бодова је 19,82/36,0 
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Izveštaj sa inicijalnog testa iz fizike u VII razredu 

( 01. oktobar  2019. ) 

VII – 1       (22 ) 

0 – 10 boda 11 – 22 boda 23 – 35 boda 

14 učenika 7 učenika 1 učenika 

63,6 % 31,8 % 4,5 % 

VII – 2       ( 21) 

0 – 10 boda 11 – 22 boda 23 – 35 boda 

7 učenika 10 učenika 4 učenika 

33,3 % 47,6 % 19 % 

 
 

VII       (43 ) 

0 – 10 boda 11 – 22 boda 23 – 35 boda 

21 učenika 17 učenika 5 učenika 

48,8 % 39,5 % 11,6 % 

 
Komentar: 

Pet učenika (11,6 %) ima odlično predznanje za nesmetano praćenje nastave fizike  u VII 
razredu.  
Sedamnaest učenika (39,5 %) će moći da prati nastavu fizike u VII razredu bez većih teškoća. 
Dvadesetjedan učenik  (48,8 %) neće moći normalno da prati nastavu fizike u VII razredu pa će 
morati  
da se, što pre, intenzivira dopunska nastava kao pomoć normalizacije praćenja nastave, uz 
njihovo  
povećano angažovanje i trud.   
 

 
Predm. nastavnik: 

Jožef Sekelj 
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Izveštaj sa inicijalnog testa iz fizike u VIII razredu 
( 30. septembar  2019. ) 

VIII – 1       (13) 

0 – 8 boda 9 – 19 boda 20 – 30 boda 

4 učenika 8 učenika 1 učenika 

30,8 % 61,5 % 7,7 % 

VIII – 2       (18) 

0 – 8 boda 9 – 19 boda 20 – 30 boda 

9 učenika 9 učenika 0 učenik 

50 % 50 % 0 % 

VIII – 3       (17) 

0 – 8 boda 9 – 19 boda 20 – 30 boda 

10 učenika 7 učenika 0 učenik 

58,8 % 41,2 % 0 % 

 

VIII       (48) 

0 – 8 boda 9 – 19 boda 20 – 30 boda 

23 učenika 24 učenika 1 učenika 

47,9 % 50 % 2,1 % 

 
Komentar: 

Jedan učenik (2,1 %) ima odlično predznanje za nesmetano praćenje nastave fizike  u VIII 
razredu.  
Dvadesetčetiri učenika (50 %) će moći da prati nastavu fizike u VIII razredu bez većih teškoća. 
Dvadesetri učenika (47,9 %) neće moći normalno da prati nastavu fizike u VIII razredu pa će 
morati da 
se, što pre, intenzivira dopunska nastava kao pomoć normalizacije praćenja nastave, uz veće 
angažovanje i trud učenika.   

Predm. nastavnik: 
 
 

Sekelj Jožef 
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Математика - Анализа иницијалног тестирања 
 

ПЕТИ РАЗРЕД 
Тест се састојао од 14 задатака. 
Највише је било проблема са текстуалним задацима, где је требало повезати и применити 
стечено знање. Један број ученика је грешио у редоследу рачунских операција, мада 
генерално су рачунски задаци добро урађени. Ученици добро владају основним 
геометријским појмовима.Слабо је урађен задатак где је била потребна површина 
правоугаоника. Логичке задатке је решио мањи број ученика. Најлошије резултате су 
показали ученици који раде по ИОП-у, тако да са њима треба наставти по том плану. 

V-1 
 Тест је радило 24 од 26 ученика одељења. Након прегледања успех је подељен на три 
групе: 
Задовољили: 8 ученика 
Делимично задовољили: 14 ученика 
Нису задовољили: 2 ученика 

V-2 
 Тест је радило 26 од 27 ученика одељења. Након прегледања успех је подељен на три 
групе: 
Задовољили: 10 ученика 
Делимично задовољили: 13 ученика 
Нису задовољили: 3 ученика 
 
 
Математика - Анализа иницијалног тестирања 
 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
Тест се састојао од 15 задатака. 
Највише је било проблема са текстуалним задацима, где је требало повезати и применити 
стечено знање. Неки нису пажњиво прочитали текст. Један број ученика је грешио у 
редоследу рачунских операција, мада генерално су рачунски задаци добро урађени. 
Ученици добро владају основним геометријским појмовима.Лошије је урађен задатак са 
разломцима, поготово у децималном запису. Логичке задатке је решио мањи број 
ученика. Најлошије резултате су показали ученици који раде по ИОП-у, тако да са њима 
треба наставти по том плану. 

VI-1 
 Тест је радило 24 од 26 ученика одељења. Након прегледања успех је подељен на три 
групе: 
Задовољили: 3 ученика 
Делимично задовољили: 10 ученика 
Нису задовољили: 7 ученика 
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Математика - Анализа иницијалног тестирања 
 

СЕДМИ РАЗРЕД 
 
Тест се састојао од 20 задатака 
Најслабије су урађени задаци из геометрије, посебно они где је била потребна формула. 
Већи број ученика је имао проблем са децималним записом, тј. рачунским задацима са 
децималним бројевима. Један број ученика се није довољно потрудио да уради задатке 
онако како су могли, знајући да се не оцењује. Грешило се и у задацима где су мере 
углова дате у минутама. 
 
 VII-1  
 Тест је радило 22 од 23 ученика одељења. Након прегледања успех је подељен на три 
групе: 
Задовољили: 4 ученика 
Делимично задовољили: 10 ученика 
Нису задовољили: 8 ученика 
 VII - 2 
 Тест је радило 22 од 23 ученика одељења. Након прегледања успех је подељен на три 
групе: 
Задовољили: 6 ученика 
Делимично задовољили: 11 ученика 
Нису задовољили: 6 ученика 
                     АНАЛИЗА ИНИЦИЈАЛНОГ ТЕСТА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА 8. РАЗРЕД  
             Тест је имао 10 задатака, 3 задатка су била са основног нивоа, 3 са средњег и 3, 
задатка са напредног нивоа, док је један задатак ( 7.зад.) у себи садржавао елементе сва 
три нивоа знања.  

1. Задатак (о.н ) – Врсте супстанци ( чисте  супстанце: елементи и једињења и смеше) 
Већина ученика је урадила задатак, 41% ученика је све супстанце тачно поделила, 53% 
ученика је направило по једну или две грешке, не процењујући добро да ли је супстанца 
смеша или једињење, док 6% ученика није уопште урадило овај задатак. 
МЕРЕ : На часовима редовне наставе стално инсистирати на разлици између једињења и 
смеша 
     2.   Задатак  (о.н ) – Хемијски симболи 
63% ученика је сасвим тачно урадило задатак, 33% ученика је погрешило један или два 
симбола, 4% ученика није уопште решавало овај задатак.  
МЕРЕ: Стално понављање основних хемијских симбола. Ти се елементи иначе посебно 
изучавају у првом полугодишту 8. разреда. 
     3. Здатак  (о.н ) – Физичке и хемијске промене супстанци 
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Већина ученика је препознала врсту промене, 43% без грешке, 51% направило једну или 
две грешке у процени. 6% није урадило задатак. 
МЕРЕ: Инсистирати на разлици између растварања и реакције са водом. То су биле 
најчешће грешке. 
    4. Задатак – Хемијска писменост (с.н ). 
 Овај задатак се односио на записивање више атома или више молекула елемената.  
Ученици су правили грешке код записивања молекула елемената. 18% ученика је у 
потпуности решило овај задатак, 45% делимично, 37% ученика погрешно. 
МЕРЕ: Континуирано вежбање на часовима редовне наставе у првом полугодишту, у 
другом на часовима припремне наставе. 
     5. Задатак – Израчунавање релетивне молекулске масе (с.н ). 
Овај задатак је у потпуности решило 57% ученика, док 43% није ни покушало.  
МЕРЕ: Континуирано вежбање у току године. 
    6. Задатак -  Валенца (с.н ). 
Израчунавање валенце је спада у захтевније задатке и подразумева знање не само 
основних математичких операција, већ и тражење најмањег заједничког садржаоца.  
У потпуности, свих пет примера је решило 8% ученика, делимично 6%, а 86% није уопште 
покушало да реши овај задатак. 
МЕРЕ – Подсетити ученике на израчунавање валенце и састављање формуле на основу 
познате валенце код лекције Оксиди, а затим вежбати када год се пише формула неког 
оксида. 
     7. Задатак  (о.н;с.н; н.н ) – Одређивање броја субатоских честица на основу масеног и 
атомског броја и место елемента у ПСЕ 
12% ученика је у потпуности урадило, 29% ученика делимично ( основни ниво овог 
задатка ), 59% није уопште решавало овај задатак 
МЕРЕ:  Код изучавања сваког хемијског елемента понављати овакву врсту задатка. 
    8. Задатак – Мол, моларна маса ( н.н ) 
Свега 6% ученика је решило овај задатак у потпуности, 2% започело, а 92% уопште није 
решавало. 
МЕРЕ: Заинтересовати  и остале ученике за решавање задатка овог типа. 
    9. Задатак -  Изједначавање хемијске једначине  ( н.н ) 
35% ученика је успешно изједначило све три хемијске једначине, 25% једну или две, 39% 
није покушавало. 
МЕРЕ: Вежбати на сваком часу. Овај затак на крају осмог разреда претставља средњи 
ниво. 
10. Задатак – Процентни рачун ( н.н ) 
10% ученика је урадило у потпуности, 90% није покушало. 
МЕРЕ: Вежбати овакву врсту задатака на часовима редовне наставе када год је то могуће. 
Ускладити решавање оваквих задатака са наставом математике, осмислити исте задатке 
који би се радили и на часовима хемије и математике. 
 ЗАКЉУЧАК: Узимајући у обзир фактор заборављања код ученика и то што се тест не 
оцењује, може се закључити да уз доста додатног рада и ангажовања ученика ниво знања  
може знатно побољшати.  
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Резултати иницијалног теста из биологије школске 2019/2020. године 
 
Иницијално тестирање је извршено у септембру 2019. године. Сваки тест се састојао из 5 
питања- 2 из основног, 2 из средњег и 1 из напредног нивоа. Критеријуми су да 80% 
ученика тачно одговори на питања основног нивоа, 50% средњег и 30% напредног нивоа. 
Резултати 
 5-1 
Тест је радило 26 ученика. 

ниво непопуњено 
% 

нетачно % половично 
тачно % 

тачно % испуњеност 
критеријума 

основни 7,7 28,8 17,3 46,2 63,5 % - није 
испуњен 

средњи 19,2 48 0 32,8 није 
испуњен 

напредни 3,9 65,4 0 30,7 30,7%-
испуњен 

 
5-2 
Тест је радило 27 ученика. 
 

ниво непопуњено 
% 

нетачно % половично 
тачно % 

тачно % испуњеност 
критеријума 

основни 3,7 51,9 9,3 35,1 44,4 %- није 
испуњен 

средњи 26 4о,7 0 33,3 није 
испуњен 

напредни 10 70 0 20 није 
испуњен 

 
 
6-1 
Тест је радило 20 ученика. 
 

ниво непопуњено 
% 

нетачно % половично 
тачно % 

тачно % испуњеност 
критеријума 

основни 12,5 0 32,5 55 82,5% - 
испуњен 

средњи 12,5 2,5 75 10 85% - 
испуњен 

напредни 10 45 0 45 45%- 
испуњен 

6-2 
Тест је радио 21 ученик. 
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ниво непопуњено 
% 

нетачно % половично 
тачно % 

тачно % испуњеност 
критеријума 

основни 4,7 7,1 12 76,2 88,2% -
испуњен 

средњи 9,4 12 47,6 31 78,6%- 
испуњен 

напредни 0 42,8 0 57,2 57,2%- 
испуњен 

 
6-3 
Тест је радило 22 ученика. 
 

ниво непопуњено 
% 

нетачно % половично 
тачно % 

тачно % испуњеност 
критеријума 

основни 16 4,5 20,5 59 79,5%- 
испуњен 

средњи 20,4 11,4 61,4 6,8 68,2%- 
испуњен 

напредни 0 88,6 0 11,4 није 
испуњен 

 
7-1 
Тест је радило 23 ученика. 
 

ниво непопуњено 
% 

нетачно % половично 
тачно % 

тачно % испуњеност 
критеријума 

основни 10,9 10,9 15,2 63 78,2%- 
испуњен 

средњи 26,1 8,7 0 65,2 65,2%- 
испуњен 

напредни 4,3 17,4 0 78,3 78,3%- 
испуњен 

 
7-2 
Тест је радило 23 ученика. 
 

ниво непопуњено 
% 

нетачно % половично 
тачно % 

тачно % испуњеност 
критеријума 

основни 21,7 13 13 52,3 65,3%- није 
испуњен 

средњи 24 15,1 0 60,9 60,9%- 
испуњен 
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напредни 0 13 0 87 87%- 
испуњен 

 
8-1 
Тест је радило 18 ученика. 
 

ниво непопуњено 
% 

нетачно % половично 
тачно % 

тачно % испуњеност 
критеријума 

основни 13,9 0 33,3 52,8 86,1%- 
испуњен 

средњи 33,3 38,9 8,3 19,5 није 
испуњен 

напредни 33,2 5,6 55,6 5,6 61,2%- 
испуњен 

 
8-2 
Тест је радило 27 ученика. 
 

ниво непопуњено 
% 

нетачно % половично 
тачно % 

тачно % испуњеност 
критеријума 

основни 20 0 22,5 57,5 80%- 
испуњен 

средњи 65 17,5 0 12,5 није 
испуњен 

напредни 55 10 35 0 35%- 
испуњен 

 
 
8-3 
Тест је радило 27 ученика. 
 

ниво непопуњено 
% 

нетачно % половично 
тачно % 

тачно % испуњеност 
критеријума 

основни 16,7 5,6 16,7 61 77,7%- 
испуњен 

средњи 52,8 33,3 0 13,9 није 
испуњен 

напредни 27,8 22,2 50 0 50%- 
испуњен 

Анализа и мере 
5. 
Већином критеријуми нису испуњени. Претпостављам да су главни узроци тога то што ово 
градиво није обрађено на часовима биологије, а и то што је ово прва писмена провера на 
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часовима биологије. Не сматрам ове резултате објективном и реалном сликом постојећег 
предзнања ученика. У даљем раду биће реалнији резултати постигнућа ученика. 
 
6. 
Дати критеријуми су испуњени изузев у 6-3 у напредном нивоу. У истом одељењу у 
питањима средњег нивоа има већи проценат непопуњених одговора. Наставиће се рад са 
ученицима, а посебна пажња биће на стимулацији ученика да покушавају да ураде сваки 
задатак. Ако се изузме проценат непопуњених одговора, на шта можда утиче и сазнање 
ученика да се иницијални тест не оцењује, резултат је очекиван и у највећој мери у складу 
са закључним оценама. 
 
7. 
Дати критеријуми су испуњени изузев у 7-2 у основном нивоу. Та неуспешност није у 
великом проценту одступања од датог критеријума. Постоји велики проценат 
непопуњених одговора у оба одељења. Наставиће се рад са ученицима, а посебна пажња 
биће на стимулацији ученика да покушавају да ураде сваки задатак. Ако се изузме 
проценат непопуњених одговора, на шта можда утиче и сазнање ученика да се 
иницијални тест не оцењује, резултат је очекиван и у највећој мери у складу са закључним 
оценама. 
 
8. 
Дати критеријуми за основни и напредни ниво су испуњени, али нису испуњени за 
средњи ниво. Постоји велики проценат непопуњених одговора у свим одељењима, а 
нарочито у 8-2 . Наставиће се рад са ученицима, а посебна пажња биће на стимулацији 
ученика да покушавају да ураде сваки задатак. Ако се изузме проценат непопуњених 
одговора, на шта можда утиче и сазнање ученика да се иницијални тест не оцењује, 
резултат је очекиван и у великој мери у складу са закључним оценама. Сматрам да ће 
највећи проблем у проверама, али и на завршном испиту бити то што велики проценат 
ученика ни не покушава да уради задатак. За решавање овог проблема морају се 
укључити и родитељи, одељенске старешине и остали наставници чији предмети улазе у 
завршна тестирања. 
 
                                                                                  предметни наставник: Маја Обрадовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

251 
 

Извештај о инициалном тестирању 
Енглески језик – нижи разреди 

Предметни наставник: Оља Новокмет 
Први разред: На уводним часовима кроз игру и разне активности упознавања сазнала сам 
да већина деце има основна знања, већина ученика броји до 10, познаје основне боје, 
већина зна да се представи и углавном сматрају да већ добро говоре енглески. Ова 
тврдња је за одређени број ученика сасвим тачна. Услед коришћења дигиталних 
технологија деца су напредовала у својим знањима и у узрасту 7 година већ познају 
основне фразе. За неке ученике ће наставни план и програм бити досадан и нешто што је 
за њих апсолутно позната ствар. Примећујем да Миљковић Михајло отежано изговара 
гласове/речи/реченице на матерњем језику, док се на енглеском течно изражава и у 
могућности је да комуницира о свакодневним стварима на енглеском језику. Предност 
оваквог стања у првом разреду је да можемо да се фокусирамо на упознавање 
граматичких структура које нису успели да сазнају путем интернета, игрица или you tube 
канала и часови увек могу да се оплемене неким занимљивим додацима који ће им днети 
нова и интересантна знања.Пошто на овом нивоу не пишемо и не читамо, треба се 
фокусирати на комуникацију, слушање и разумевање. 
Поред Миљковић Михајла, издвајају се и Немања Вукчевић,Емилија Вукајловић, Нађа 
Ковачевић, Нина Доватов, Нина Ђондовић, Дуња Јелић и Алекса Антанасијевић, а сви 
остали ученици имају бар основна знања. 
Други разред: На уводним часовима смо кроз игру и разне активности поновили градиво 
првог разреда. И спремни смо да полако учимо енглески алфабет. Већина ученика се 
поздравља, представља и користи основне фразе у комуникацији. Реагују на инструкције 
на енглеском језику, одговарају на постављено питање и сами траже неке основне 
информације. Нема ученика којима је потребна посебна помоћ. Истичу се:Растко Ћулибрк 
и Павле Стојановић из II/1 и Вук Божић и Михајло Стоја  из II/2. 
Трећи разред: Након низа планираних активности и кратких тестова којима смо утврдили 
иницијално знање односно оно што су ђаци понели из предходног разреда, и то се може 
исказати кроз следећу табелу: 

разред похвала неутрално покуда 

III/1 6 6 2 

III/2 8 8 4 

III/2 13 2 1 

укупно 27 16 7 

 
 
 
Четврти разред: Иницијални тест је рађен као 15-то минутна вежба, било је потребно да 
одговоре на питања, да преведу основне фразе на енглески, и примене основна 
граматичка правила везана за помоћне глаголе, последња вежба је проверавала правопис 
у писању бројева. По први пут раде овакву врсту тестирања и то се види по резултатима, 
када смо анализирали тест и њихове грешке утисак о њиховом знању које су понели из 
предходног разреда се значајно побољшало.   
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разред похвала неутрално покуда 

IV/1 3 3 12 

IV/2 5 3 14 

укупно 8 6 26 

 
Запажања: Роберт Барабаш и Душан Ђорђевић уопште нису писали тест, након теста је 
утврђено да имају проблем са писањем латинице и алфабета, односно уопште не користе 
ова писма. Обавештен је педагог. Роберт је усмено испитан и он поседује сва знања 
усмено, док је код Д.Ђ. осим што не пише проблем што је и пуно изостајао њему је 
потребно прилагодити градиво како би могао да га савлада. Данијел Миладиновић одбија 
да ради, док су  се Анабела Миладиновић, Анастасија Стевић и Елвис Шајин потрудили и 
урадили су неке задатке иако је њима потребна помоћ при савладавању градива. 
Посебно се истичу: Миа Анђелков, Максим Адамов, Матеја Мариновић, Владимир 
Лакћевић и Софија Блешић. 
 
 

Математика - Јасмина доловачки 
6. и 8. разред 

Ученици шестог и осмог разреда тестирани на почетку школске године.Са ученицима 
шестог разреда вежбати све четири операције са разломцима,а са ученицима осмог 
разреда понављати Питагорину теорему и полиноме.Ученици су најлошије урадили 
задатке напредног нивоа,остало је урађено задовољавајуће. 
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5.3 Реализација осталих облика ваннаставних активности  
 
 

Име и презиме 
наставника 

Разред  Предмет/Секција 
Допунска настава 

(број часова) 
Додатна настава 

(број часова) 
Припремна настава 

(број часова) 
Секција 

(број часова) 

Валентина Жеберан lll/1 српски језик 18    

Валентина Жеберан III/1 математика 18 15   

Вања Рајић III/2 српски језик 18    

Вања Рајић III/2 математика 18 15   

Јевросима Ромић IV/1 српски језик 18    

Јевросима Ромић IV/1 математика 18 18   

Јелена Јовановић lV-2 математика 18 36   

Снежана Корак  II-2 Српски језик  18    

Снежана Корак  II-2 Математика  18    

Весна Анђелков I-1 Српски језик 21    

Весна Анђелков I-1 Математика 15    

Маша Вулетић 5/1 Српски језик 9 20  10 

Маша Вулетић 5/2 Српски језик 9 19  10 

Маша Вулетић 6/1 Српски језик 7 18  10 

Маша Вулетић 6/3 Српски језик 7 18  10 

Братисалв Новокмет 5-1 Математика 7 13   

Братисалв Новокмет 5-2 Математика 7 13   

Братисалв Новокмет 6-1 Математика 8 13   

Братисалв Новокмет 7-1 Математика 9 0   

Братисалв Новокмет 7-2 Математика 9 0   

Јожеф Секељ 6-1 Физика 17 16   

Јожеф Секељ 6-2 Физика 17 17   

Јожеф Секељ 6-3 Физика 17 16   

Јожеф Секељ 7-1 Физика 18 18   

Јожеф Секељ 7-2 Физика 18 7   

Јожеф Секељ 8-1 Физика 17  7  

Јожеф Секељ 8-2 Физика 17  7  

Јожеф Секељ 8-3 Физика 17  7  

Јасмина Доловачки 6-2 математика 5 6   
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Јасмина Доловачки 6-3 математика 4 6   

Јасмина Доловачки 8-1 математика 5  4  

Јасмина Доловачки 8-2 математика 2  4  

Јасмина Доловачки 8-3 математика 5  4  

Хермина Ђукић  2-1 Српски језик  18    

Хермина Ђукић  2-1 Математика  18    

Роберт Мучи 5-1 Географија 12 12   

Роберт Мучи 5-2 Географија  12 12   

Роберт Мучи 6-1 Географија 13 13   

Роберт Мучи 6-2 Географија 13 13   

Роберт Мучи 6-3 Географија 13 13   

Роберт Мучи 7-1 Географија 12 12   

Роберт Мучи 7-2 Географија 12 12   

Роберт Мучи 8-1 Географија 12 12 5  

Роберт Мучи 8-2 Географија 12 12 5  

Роберт Мучи 8-3 Географија 12 12 5  

Оља Новокмет 3-1 енглески језик 3    

Оља Новокмет 3-2 енглески језик 3    

Оља Новокмет 3-3 енглески језик 3    

Оља Новокмет 4-1 енглески језик 4 7   

Оља Новокмет 4-2 енглески језик 4 7   

Оља Новокмет од 5. до 8. драмска секција    5 

Оља Новокмет 4-2 драмска секција    3 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

5-1 биологија 10 1   

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

5-2  14 1   

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

6-1  9 0   

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

6-2  10 0   

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

6-3  9 0   

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

7-1  13 1   

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

7-2  9 9   

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

8-1  6 18 7  

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

8-2  5 2 7  
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Маја Обрадовић 
вукосављевић 

8-3 биологија 6 3 7  

Марија Поповић 1-2 српски језик 18    

Марија Поповић 1-2 математика 18    

Ана Ритопечки 7-1 хемија 7 5   

Ана Ритопечки 7-2 хемија 5 5   

Ана Ритопечки 8-1 хемија 5 5 6  

Ана Ритопечки 8-2 хемија 5 0 6  

Ана Ритопечки 8-3 хемија 5 0 4  

Јелена Дивнић 5-1 историја 4    

Јелена Дивнић 5-2 историја 4    

Јелена Дивнић 7-1 историја  32   

Јелена Дивнић 8-1 историја 1  12  

Јелена Дивнић 8-2 историја  27 12  

Јелена Дивнић 8-3 историја   12  

Александар Милошевић 5-7 Техничко - 
саобраћај 

   10 

Наташа Николић 3/3 Српски језик 18    

Наташа Николић 3/3 Математика 18 15   

Маја Милошевић V/2 Физичко и 
здравствено 
васпитање 

1   14 

Маја Милошевић VI/1 Физичко и 
здравствено 
васпитање 

1   14 

Маја Милошевић VIII3 Физичко 
васпитање 

1   14 

Данијела Станковић 
Ћулибрк 

6-2 Српски језик и 
књижевност 

6 12 / 30 

Aleksandar Susulic  VIII-1 I 2 I 3  Sportska sekcija 
rukomet 

6 12  24 

Aleksandra Susulic VIII-2 i VIII3 I VI 2 Sportska sekcija 
odbojka 

6 12   

МаријанаИлић 5-1,5-2 енглескијезик 7 /   

МаријанаИлић 6-1,6-2,6-3 енглескијезик 4 /   

МаријанаИлић 7-1 енглескијезик 5 /   

МаријанаИлић 8-1,8-2,8-3 енглескијезик 2 6   

 
 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

256 
 

 

Допунска настава 

Допунска настава се организовала за ученике који – из објективних разлога – у редовној 
настави нису постизали задовољавајуће резултате у неком од програмско – тематских 
подручја. 
У зависности од недостатака у знању као и узрока заостајања, наставник је формирао 
групе ученика за допунски рад ( нпр. недостаци у знању из граматике и правописа, 
исменог и писменог изражавања... за сваку групу се ствара посебан, одговарајући план 
рада чијим су се савладавањем отклонили недостаци у знању, умењу и вештинама. То је 
подразумевало посебан вид рада – индивидуализацију наставе, полупрограмиране и 
програмиране секвенце, наставне листиће, предавање са другачијим – очигледнијим 
примерима, посебни групни и индивидуални задаци. 
Нарочито се  водило рачуна о одмерености захтева – као и о стимулисању ученика за 
постигнуте резултате (похвала, награда, позитивна оцена ). 
Допунски рад се организовао током целе године, односно одмах  чим су се уочиле 
тешкоће појединих ученика у усвајању појединих наставних садржаја. Чим је ученик 
савладао одређену тешкоћу, или отклони недостатак, ученик је престајао са похађањем 
допунске наставе ван редовне наставе. Током редовне наставе такви ученици се нису 
испуштали из вида, односно диференцирањем редовне наставе – омогућили смо 
ученицима да градиво савладају на редовним часовима. 
Допунска наставa је организована је и за време зимског распуста. 
Допунска настава у предметној настави била је равномерно подељена на одељења, али је 
било и одступања зависно од напредовања ученика. 
  
  
 

Додатна настава 

 
За додатни рад опредељивали су се ученици од 3 – 8. разреда изнадпросечних 
способности и посебних интересовања за поједини наставне предмете, односно за 
продубљивање и проширивање знања из свих области или само једног програмско – 
тематског подручја редовне наставе. То су били уствари ученици који се већ од 1. разреда 
истичу својим  знањем, интерсовањима и даровитошћу.  Важно је да смо их уочили, да и 
пратимо и подстичемо и у 4. разреду и укључимо у додатни рад. 
Додатни рад је био организован са по 1 часом током целе наставне године. Важно је да се 
одржава започета динамика, а на редовном часу подстицати их за разним, новим 
облицима рада – појединачна идивидуализација, давањем посебних задатака, 
ангажовањем у одговарајућим слободним активностима. 
Кроз додатни рад ученици су се упућивали на самостално коришћење различитих извора 
сазнања и на тај начин се подстицали на стваралачки рад. Ученици под руководством 
наставника су се самостално служили књижном и некњижном грађом, истраживали, 
припремали и излагали своје радове пред групом или одељењем. То своје знање, умење 
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и вештине могли са  да користе и приликом такмичења, учествовању на конкурсима, 
школским приредбама... Такве ученике смм стимулисали похвалама, наградама... 
Уочавање потенцијално даровитих, њихово праћење на основу потигнутих резултата са 
такмичења и смотри, применом одређених инструмената од стране педагога и психолога, 
разговором са родитељима ученика, наставник заједно са учеником је утврђивао, 
конкретизовао програм додатног рада са групом ученика или појединачно. Програмом 
рада нису  обухваћени само препоручене саджаји  (ако их има), већ и садржаји који су 
били у складу са интересовањима и жељама ученика. 
Додатни рад  се реализовао као индивидуализовани ( примерен појединим ученицима ) и 
групни који се интересују за исте програмске садржаје. 
Улога наставника у додатном раду је била специфична. У сарадњи са учеником наставник 
је утврђивао конкретан програм додатног рада ( где се укључивао  и актив ). Реализујући 
програм, наставник је бирао најпогодније облике и методе рада који су омогућавали 
креативност ученика. Наставник је у додатном раду био сарадник који стручно помаже – 
упућује, усмерава, помаже да се дође до решења, закључка и генерализације. Однос 
наставника и ученика био је ближи него на часу редовне наставе. 
У додатном  раду са учеником наставник је пратио и евидентиро њихов развој и 
напредовање, усавршавао одређене програме, откривао нове могућности 
индивидуализације – проблемски задаци, истраживачки радови, програмиране и 
полупрограмиране секвенце, коришћење књижне и некњижне грађе, разних апарата и 
помагала. За сваког ученика водио је досије где су се уносили  подаци о његовом 
напредовању. 
Ученици су се самостално опредељивали за додатни рад, били су мотивисани, али никако 
присиљени. Додатна настава је организована и за време зимског распуста. 
 
 

Припремна настава 

 
Припремне настава организована је током целе школске године, а посебно током 
другог полугодишта и на крају наставне године за ученике 8. разреда који полажу 
завршни испит. Настава је реализована из српског језика, математике, историје, 
географије, биологије, физике и хемије. Током ванредног стања тј. обуставе наставе, 
припремна настава је једним делом реализована онлајн путем Гугле учионице. 
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5.3.1 Изборна настава и слободне активности 

 
За обавезне изборне предмете/слободне наставне активности ученици се изјашњавају на 
крају сваке школске године за наредну школску годину 
Током школске 2019/2020. године, групе су формиране на следећи начин:  
 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
Грађанско васпитање (од 5. до 8. разреда) 

Група Назив групе из 
„Доситеја“ 

Одељења ученика 
који чине групу 

Број ученика 

ПЕТИ Г5-12 5-1, 5-2 14 

ПЕТИ Г5-3 5-3 14 

ШЕСТИ Г6-1-3 6-1, 6-3 23 

ШЕСТИ Г6-2 6-2 21 

СЕДМИ Г7-12 7-1, 7-2 13 

ОСМИ Г8-1 8-1 13 

ОСМИ Г8-23 8-2, 8-3 19 

Укупан број група грађанског васпитања од 5. до 8. разреда: 7 

 

Верска настава (од 1. до 5. разреда) 
Разред Назив групе из 

„Доситеја“ 
Одељења ученика 

који чине групу 
Број ученика 

ПРВИ 1-12 1-1, 1-2 27 

ДРУГИ 2-1 2-1 16 

ДРУГИ 2-2 2-2 19 

ТРЕЋИ 3-123 3-1, 3-2, 3-3 24 

ЧЕТВРТИ 4-12 4-1, 4-2 28 

ПЕТИ 5-12 5-1, 5-2 21 

ШЕСТИ 6-123 6-1, 6-2, 6-3 18 

СЕДМИ 7-1 7-1 15 

СЕДМИ 7-2 7-2 17 

ОСМИ 8-123 8-1, 8-2, 8-3 20 

Укупан број група за Верску наставу од 1. до 8. разреда: 10 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
Свакодневни живот у прошлости 

Разред Назив групе из 
„Доситеја“ 

Одељења ученика 
који чине групу 

Број ученика 

ПЕТИ, СЕДМИ СЖП57 5-1, 5-2, 7-1, 7-2 22 

ШЕСТИ СЖП6 6-1, 6-2, 6-3 24 

Укупан број група за Свакодневни живот у прошлости од 5. до 7. разреда: 2 
 

 

Цртање, сликање, вајање 
Разред Назив групе из 

„Доситеја“ 
Одељења ученика 

који чине групу 
Број ученика 

ПЕТИ ЦСВ5-12 5-1, 5-2 26 
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ШЕСТИ ЦСВ6-123 6-1, 6-2, 6-3 21 

СЕДМИ ЦСВ7-12 7-1, 7-2 21 

Укупан број група за Цртање, сликање, вајање од 5. до 7. разреда: 3 
 

 
 
 
 

Хор и оркестар 
Разред Назив групе из 

„Доситеја“ 
Одељења 

ученика који 
чине групу 

Број ученика 

ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ ЦСВ5-12 5-1, 6-1, 6-3, 7-1 21 

Укупан број група за Хор и оркестар од 5. до 7. разреда: 1 
 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У 8. РАЗРЕДУ 
Информатика и рачунарство 

Разред Назив групе из 
„Доситеја“ 

Одељења ученика 
који чине групу 

Број ученика 

ОСМИ Инф8-1 8-1 17 

ОСМИ Инф8-2 8-2 20 

ОСМИ Инф8-3 8-3 18 

Укупан број група за Информатику и рачунарство у 8. разреду: 3 
 

 
 
Предвиђени часови изборне наставе и слободних активности реализовани су у 
потпуности. 
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Матерњег језика/говора са елементима националне културе : 

• Мађарски језик: 4 група 

• Румунски: 4 група 

 

Матерњег језик/говор са елементима националне културе 
мађарски језик 

Група Назив групе из 
„Доситеја“ 

Одељења ученика 
који чине групу 

Број ученика 

ПРВИ, ДРУГИ М1-2 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 13 

ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ М3-4 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-2 16 

ПЕТИ, ШЕСТИ М5-6 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3 15 

СЕДМИ, ОСМИ М7-8 7-1, 7-2, 8-1, 8-3 9 

Укупан број група од 1. до 8. разреда: 4 

 
 

румунски језик 
Група Назив групе из 

„Доситеја“ 
Одељења ученика 

који чине групу 
Број ученика 

ПРВИ, ДРУГИ Р1-2 1-1, 1-2, 2-1,  5 

ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ Р3-4 3-1, 3-2, 3-3, 4-1 8 

ПЕТИ, ШЕСТИ Р5-6 5-1, 5-2, 6-1, 5 

СЕДМИ, ОСМИ Р7-8 7-1, 7-2, 8-2, 8-3 7 

Укупан број група од 1. до 8. разреда: 4 

 
 
Предвиђени часови Матерњег језика/говора са елементима националне културе 
реализовани су у потпуности. 
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5.3.2 Пројектна настава 

 
Извештај пројектне наставе првих разреда за 2019-20. Школску годину 
Поповић Марија и Анђелков Весна 
ПРВА ТЕМА –САОБРАЋАЈ- Стижем безбедно у школу , реализована је у току септембра и 
октобра.Деца су упозната са теоретским и практичним знањим:.кроз игру, песму цртање, 
израду паноа, шетњу улицама Ковина, правилну употребу семафора,пешачког прелаза, уз 
сарадњу са родитељима и локалномзаједницом у потпуности реализовали. Локална 
заједница, на челу са Гораном Терзићем су организовали позоришне представе у Дому 
културе,, Пажљивко,,26.11. и представа о безбедности деце у саобраћају у оквиру Дечије 
недеље 15.10.  као и 6.11. у сарадњи са Црвеним крстом  предавање и подела књига, 
беџева, светлећих наруквица…Затим предавање саобраћајне полиције на ту тему.Марта 
месеца Агенција за безбедност деце у саобраћају је извршила тестирање ученика, шта 
знају о саобраћају? Нажалост због прекида наставе то није реализовано до краја.Ученици 
су израдили паное са фотографијама и својим цртежима, презентовали родитељима и 
осталим ученицима школе.Све ове активности су објављене на сајту школе. 
ДРУГА ТЕМА ,,У СВЕТУ КЊИГА,,-новембар-децембар Ученици су посетили Градску 
библиотеку више пута, постали су њени чланови, упознати су са радом, као и са школском 
библиотеком где је наша библиотекарка Сенка одржаја час.Деца су групно израдили две 
сликовнице.Цртали су своје омиљене ликове из прича, затим ,,Шта их чини срећним,, то су 
илистровали и укоричили. Све је било изложено  на пано испред учионице. Родитељи су 
разгледали радове као и остали које желео.Све је презентовано и на сајту школе. 
ТРЕЋА ТЕМА – ЛЕПО ПОНАШАЊЕ- септембар-јануар прожимале се кроз све активност у 
школи и ван:при посетама различитим установама, манифестацијама.Израђен је и плакат  
за учионицу о лепом понашању и правилима у школи и ван ње. 
ЧЕТВРТА ТЕМА:ПРАЗНИЦИ-децембар-фебруар. Обележени су верски празници :славе, 
Божић, Св. Сава. Сви ученици су присуствовали часу веронауке, где је отац Душан са њима 
извео драмски приказ о обележавању Божића.Сви ученици су посетили и православну 
цркву, где су се упознали са понашањем , правилним седењем, обележавањем празника. 
Цртали су своје прославе у кући, певали празничне песме, правили честитке, украшавали 
учионице, израђивали пано.Направљен је и пригодан програм за родитеље на 
родитељском када су се делиле ђачке књижице. Учествовали су са краћим рециталом  и 
на светосавској приредби.Све је објављено на сајту школе. 
ПЕТА ТЕМА .МАРТ-ЈУН. ЕКОЛОГИЈА     , за чист град и нашу околини ,,Еколошка 
патрола,,Почела је са реализацијом у школи ,израдили су план, беџеве, али је 
прекинуто.Онлајн наставом је настављено јер су многи садржаји на ТВ часовима били  
тематски везани као на пример кратке емисије,,У природи се,, где су ученици пратили, 
цртали и обележавали  дане као  што је Дан планете Земље.Сви радови су презентовани 
на сајту школе и доступни и родитељима-све је забелезено и сачувано. 
Сматрамо да је План Пројектне наставе предвиђен за први разред у потпуности 
реализован   и то веома успешно. 
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Извештај пројектне наставе других разреда за школску 2019/2020. 
Ђукић Хермина и Корак Снежана 

 
Након реализације часова пројектне наставе , закључци су следећи: 

• Ученици су са великим интересовањем и радозналошћу пратили садржаје наставе , 

стварајући продукте рада. Истоимени су били изложени у учионицама и ходнику 

школе. Фотографије дечјих радова налазе се на сајту наше школе . У бројним 

активностима велики одзив дали су родитељи , где се остварила потпуна сарадња 

родитеља, ученика и школе. Настављајући циклус у трећем разреду пројектне 

наставе ,  очекује се иста и боља реализација различитих садржаја.  

 
 
                    Извештај о реализацији пројекта „покренимо нашу децу“  
                                                            ОД  I – IV РАЗРЕДА 
                                                   ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА 
 
      Пројекат који је покренуло МПНТР и Савез професора физичког васпитања и спорта, а 
на основу забрињавајућих података и резултата везаних за физичку активност и 
здравствено васпитање деце, у нашој школи  програм  Пројекта се реализује од  1.3.2017. 
године. 
     Свакодневно је уведена и спроводи се петнаестоминутна физичка активност за ученике 
нижих разреда. 
     Осим промовисања добрих навика, ширења свести да је физичка активност  вежбање, 
али и друштвена активност, игра, забава и уживање. 
     Вежбе из програма Пројекта „Покренимо нашу децу“, примењивали смо свакодневно, 
редовно и правилно,  у оквиру часова физичког васпитања, слободних активности и ЧОС-а. 
     За време наставе на даљину, ученици су имали прилику да прате  вежбе из програма 
„Покренимо нашу децу“, у блоковима, који су емитовани између часова осталих 
предмета. 
     Координатор, 
                                                                                                                                 Марија Поповић 
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Извештај о реализацији пројектне наставе 
Назив пројекта: РОКЕНРОЛ И ПОЕЗИЈА  
Предмет: Српски језик и књижевност 
Одељење 6-2 
 

 
ТЕМА ПРОЈЕКТА 

 
Елементи поетског у музичким текстовима  
 

 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
Реализација у пракси: свакодневно, у настави, ван наставе, током целе године. 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
СА КОЈИМА ЈЕ ТЕМА 
ПОВЕЗАНА 

 
Музичка култура, информатика, страни језици  

 
ЦИЉ ПРОЈЕКТА 

Примена знања стечених на часовима књижевности, приближавање поетског текста кроз облике 
свакодневне комуникације у виду музике. Важан циљ је и оснаживање ученика да разликују 
уметност и шунд, уметничко и неуметничко, али кроз књижевнотеоријске појмове који су стечени 
на часовима књижевности. Оснаживање ученика да самостално проналазе значења и ван текстова 
са којима се сусрећу у настави. 
 

 
 
 
 
ИСХОДИ ПРОЈЕКТА 

Ученик ће бити у стању да:   

• Повезује усвојено знање из предмета Српски језик (област – књижевност) са 
функционалном употребом истог у музици. 

• Разликује уметничко од неуметничког на основу критеријума које је усвојио на часовима 
књижевности; 

• Самостално тумачи и тражи значења поетских текстова у сваком тексту са којим се 
сусретне 

• Формира критичко мишљење везано за квалитет поетског текста 
 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  
Ученици, родитељи, наставник 
 

 
МЕТОДЕ РАДА 

Метода демонстрације, метода практичних активности (претраживање, бележење, снимање), 
текстуална метода, дијаошка метода (дискусије), комбиноване методе... 

МАТЕРИЈАЛНО-
ТЕХНИЧКА ОСНОВА  

Презентовање садржаја, ученички радови... 
Мобилни телефони , ТВ уређаји, радио апарати, компјутери... 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Посматрање, бележење, дискусија 
 

 
Пројекат „Рокенрол и поезија“ током школске 2019/2020. реализован је  према 

наведеном плану – на редовним часовима, на часовима одељењског стрешине, али и у 
самосталном претраживању ученика. Током године ученици су се на овим часовима 
упознали са различитим музичким поетским текстовима који су најпре издвојени и 
анализирани на начин како се то иначе ради на часовима Српског језика (књижевност), 
после чега им је предочен и други начин комуникације са поетским текстом (уз музику). 
Овим путем ученици су имали прилику да у пракси препознају квалитет поетског израза и 
да га процењују заједно са наставником, али и самостално. Текстове и музику најпре је 
бирао наставник, али су временом и сами ученици доносили своје анализе до којих сзу 
дошли тумачењем и претраживањем музике путем интернета, у шта су се неретко 
укључивали и родитељи. На тај начин музика је престала да буде само предмет пуког 
уживања, већ је добила димензију значења управо кроз квалитет текстова, одгонетања 
скривених значења у поетском тексту, што је ученицима приближило поезију, али и 
отворило интересовања према музици и уметности уопште. На овај начин ученици су 
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оснажени да самостално доносе критички суд и аргументовано бране своје ставове, 
закључке, али и музички и уметнички укус. 

Обрађени музички текстови: „Тамни јоргован“ Дарко Рундек, „Најлепша“ Влада 
Дивљан, „За неке нове људе“ Самостални референти, „Пјевајмо до зоре“ Јура Стублић, 
„Маљчики“ Идоли, „Тамо гдје је све по мом“ Jynks... Остале песме доносили су ученици 
и тумачили их по предвиђеном моделу (род, врста, песничке слике, тема, значење 
појединих стихова и текста у целини)...  

Сви ученици укључили су се у овај пројекат, а током трајања редовне наставе у 
школи, поједини ученици који су се посебно ангажовали нагађени су оценама.  

Планирано је да се у другом полугодишту у овај облик наставе укључе и 
наставници страних језика, чиме би се додатно подстакао практични део усвајања знања 
страних језика, превођења и препева, али је због избијања пандемије изостало ово 
повезивање. Такође, планирано је да ученици као одељење наступе пред публиком 
поводом Дана школе извођењем једне или више песама уз пратњу инструмената, што је 
такође из наведених разлога изостало. Пројекат је у нешто измењеном облику добио 
значај и током учења на даљину, посебно у својству подршке због социјалне 
дистанцираности, када је осећај заједништва постизан управо постављањем линкова са 
музиком коју смо обрађивали на часовима. 

      Предметни наставник: 
      Данијела Станковић Ћулибрк 

Извештај о реализацији пројектне наставе у школској 2019/20.год. 
 
ПРЕДМЕТ-СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 
РАЗРЕД-5/1 И 5/2 , 6/1 И 6/3 
 
 
НАСТАВНИК-МАША ВУЛЕТИЋ 
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У току школске године реализовани су сви планирани пројекти у 5. и 6.раз.у којима 
предајем.Ученици су се у потпуности одазивали реализацији пројеката и били успешни у 
високој мери.Пројектни зад.су од марта реализовани онлајн због пандемије вирусом 
КОВИД 19.И у овим условима онлајн наставе велики бр.ученика је радио на пројектним 
задацима. 
5.раз.-реализован пројекат : 
1.Луткарско позориште у у чионици ; 
2.Новогодишња и божићна продајна изложба ;  
3.Животиња коју волим ; 
4.Васкрс у мом дому. 
 
 
6.раз.-реализовани пројекти :  
1.Примена правописа у свакодневном животу и окружењу 
2.Новогодишња и божићна продајна изложба ; 
3.Стрип “Избирачица “ 
4.Васкрс у мом дому . 
 
 
 
Сви пројекти су забележени и трајно се налазе на сајту школе. 
 

Извештај о реализацији пројекта „Израда разгледница Ковина“ 
Период реализације пројекта: децембар 2019. 

Извођачи пројекта: ученици осмог разреда (VIII-1, VIII-2 и VIII-3) 
Координатор пројекта: наставник географије Роберт Мучи 

Опис пројекта: 
Ученици осмог разреда су распоређени четворочлане и петочлане групе и свака 

група је за задатак пројекта имала израду једне разгледнице Ковина. На свакој од 
разгледница требало је да буде приказано 5-6 фотографија које на најбољи начин 
представљају и промовишу насеље у којем ученици живе, односно похађају основну школу.  

Ученици су се одлично снашли и израдили су веома занимљиве разгледнице. 
Испоштовали су препоруку наставника, која се односила на то да на разгледницама буде 
приказана једна фотографија „старог Ковина“ и 2-3 фотографије које би они сами 
направили фотоапаратима или мобилним телефонима. 

 
 Наставник географије 

Роберт Мучи  
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Извештај о реализованој пројектној настави из биологије 2019/2020. 
        
             Пројектна настава из биологије у школској 2019/2020. години планирана је и 
одржана у 2 одељења 5.разреда и 3 одељења 6.разреда. Пројектна настава је одржана у 
складу са прописаним планом, планираним и предатим плановима за 5. и 6. разред из 
биологије. Током ванредног периода сви видови наставе одвијали су се преко Google 
classroom. Успешност пројектне наставе је велика према више критеријума (броју 
учесника, резултатима прјектне наставе и слично). 
                                                 Предметни наставник: Маја Обрадовић Вукосављевић 
 

Извештај - Пројектна настава 
 У току школске 2019/2020 . г . ученици шестог разреда учествовали су , на часовима 
историје ,у пројекту " Родослови ". Пројекат је реализиван, углавном, крајем Првог 
полугодишта  2019 . г. Учествовали су  ученици, који су желели да прикажу "Родослов" 
своје породице, појединачно или у групи.  Углавном су на плакатима и усменим 
излагањем представљали своје "Родослове". Примећена је изузетна заинтересованост , а 
нарочито им се допала сарадња са својом породицом. Поједини су пратилиу неколико 
колена своје породице. 
 Био је планиран Пројекат са ученицама које похађају наставу по ИОП-у 3 и које су 
учествовале у међународном квизу "Немањићи".Детаљнији родослов Немањића. 
Међутим, КОВИД19 је то онемогућио, што не значи да се у новој школској години тај 
пројекат неће одрадити. 
 

  
Наставник : 

Јелена Дивнић 
 
 
 
 

Секељ Јожеф, пројектна настава физике у шестом разреду 
 

Ред. 
број 

Назив пројектног задатка Бр. планираних 
часова 

Бр. часова за 
реализацију 

Напомене 

1. Трчимо за физику 
 

1 1 Непосредна настава 

2. Један обичан дан ... али без трења  1 1 Непосредна  настава  

3. Леонардово правило  
 

1 1 Непосредна  настава  

4. Мерење знања  
 

1 1 Непосредна   настава  

5. Детективска прича о густини  1 0 Нереализован због 
услова 

6. Постанимо метеоролози  
 

1 1 Настава на даљину 

 Укупно 
 

6 5 5/6 (83,3 %) 
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Коментар: 
Од шест планираних пројектних задатака само пети пројектни задатак „Детективска прича 
о густини“ није могао да се реализује(настава на даљину), јер је планирано одређивање 
густине течности мерењима лабораторијским прибором у кабинету физике. 
 
Предметни наставник: 
Јожеф Секељ,  17. 08. 2020. год.  
 
 

5.4 Извештај о раду драмске секције 
 

 
Секцију води: Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
Сарадници: Данијела Станковић Ћулибрк, Оља Новокмет, Снежана Качина, Миливоје 
Ђорђевић 
 

Током школске 2019/2020. одржано је 20 часова у првом полугодишту и 10 часова у 
другом полугодишту, када је рад драмске секције обустављен услед обуставе наставе у 
школама и проглашења ванредног стања, те када је обустављен и рад културних установа.  

На самом почетку школске године окупљена је драмска трупа која је радила 
представу „Плава звезда“ из претходне школске године. Како је представа уврштена у 
програм Фестивала младих, драмска секција гостовала је на фестивалу, који се одвијао у 
периоду трајања Сајма књига у Београду, тачније 24.10.2019. Након овог гостовања 
представа се нашла на редовном репертоару Центра за културу Ковин, где су је погледали 
ученици ОШ “Јован Јовановић Змај“ и ОШ “Десанка Максимовић“ из Ковина. 

 Паралелно са овим гостовањима, ученици 3, 5. и 6. разреда припремили су 
представу за крај првог полугодишта „ Новогодишњи ТВ шоу“, која је приказана ученицима 
наше школе, али и предшколцима из ПУ “Наша радост“ из Ковина.   

У другом полугодишту је започет рад на новој представи, адаптацији текста Косте 
Трифковића „Избирачица“, која је требала да буде представљена за Дан школе у 
онеобиченом формату по ком је драмска секција школе постала препознатљива. Одржани 
су часови аудиције у просторијама школе и отпочете су пробе у Центру за културу Ковин, 
али је планирана премијера одложена док се не створе услови за поновни рад и сакупљање 
групе деце.  
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5.5 Извештај о постигнутом успеху у учењу и владању ученика, по одељењима, разредима, предметима и 
укупно  на крају 1. полугодишта школске 2019/2020. године 

 
Успех ученика на крају 1. полугодишта школске 2019/2020. године 

РАЗ- 
РЕД 

ОДЕЉ 

    УКУ
П 

БР. 
УЧ. 
У 

ОД. 

СА ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ УКУП.СА СА НЕДОВОЉНИМ УСПЕХОМ УКУПНО 
НЕДОВ. 

УЧ 

НЕОЦЕЊ
. 

УЧЕНИК
А 

    
ОДЛИЧНИХ 

ВР.ДОБРИ
Х ДОБРИХ ДОВОЉ.  ПОЗ.УСП. 

СА 1 
НЕД. СА 2 НЕД СА 3 И В 

М Ж 
БР % БР % 

Б
Р % БР % БР % 

Б
Р % 

Б
Р % 

Б
Р % 

Б
Р % 

Б
Р % 

I1 14 10 24   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

I2 12 9 21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Σ I 26 19 45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
0,0

0 0 
0,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 

II1 12 12 24 19 79,17 4 
16,6

7 1 4,17   0,00 24 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

II2 12 11 23 21 91,30 2 8,70   0,00   0,00 23 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Σ II 24 23 47 40 85,11 6 
12,7

7 1 2,13 0 0,00 47 100,00 0 
0,0

0 0 
0,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 

III1 3 11 14 10 71,43 3 
21,4

3 1 7,14   0,00 14 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

III2 9 11 20 14 70,00 6 
30,0

0   0,00   0,00 20 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

III3 8 8 16 12 75,00 4 
25,0

0   0,00   0,00 16 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Σ III 20 30 50 36 72,00 13 
26,0

0 1 2,00 0 0,00 50 100,00 0 
0,0

0 0 
0,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 

IV1 13 9 22 15 68,18 4 
18,1

8 3 
13,6

4 0 0,00 22 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

IV2 14 9 23 19 82,61 4 
17,3

9   0,00   0,00 23 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Σ IV 27 18 45 34 75,56 8 
17,7

8 3 6,67 0 0,00 45 100,00 0 
0,0

0 0 
0,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 
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Σ I-IV 97 90 187 
11

0 58,82 27 
14,4

4 5 2,67 0 0,00 
14

2 75,94 0 
0,0

0 0 
0,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 

Σ II-IV 71 71 142 
11

0 77,46 27 
19,0

1 5 3,52 0 0,00 
14

2 100,00 0 
0,0

0 0 
0,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 

V1 12 14 26 18 69,23 6 
23,0

8 1 3,85   0,00 25 96,15 1 3,85   0,00   0,00 1 3,85   0,00 

V2 12 15 27 20 74,07 4 
14,8

1 2 7,41   0,00 26 96,30   0,00   0,00   0,00 0 0,00 1 3,70 

Σ V 24 29 53 38 71,70 10 
18,8

7 3 5,66 0 0,00 51 96,23 1 
1,8

9 0 
0,0

0 0 
0,0

0 1 1,89 1 
1,8

9 

VI1 11 9 20 10 50,00 7 
35,0

0 2 
10,0

0   0,00 19 95,00 1 5,00   0,00   0,00 1 5,00   0,00 

VI2 10 10 20 10 50,00 5 
25,0

0 5 
25,0

0   0,00 20 100,00   0,00   0,00   0,00 0 0,00   0,00 

VI3 10 12 22 9 40,91 10 
45,4

5 2 9,09   0,00 21 95,45 1 4,55   0,00   0,00 1 4,55   0,00 

Σ VI 31 31 62 29 46,77 22 
35,4

8 9 
14,5

2 0 0,00 60 96,77 2 
3,2

3 0 
0,0

0 0 
0,0

0 2 3,23 0 
0,0

0 

VII1 11 12 23 5 21,74 13 
56,5

2 3 
13,0

4 1 4,35 22 95,65 1 4,35   0,00   0,00 1 4,35   0,00 

VII2 13 10 23 10 43,48 5 
21,7

4 6 
26,0

9 1 4,35 22 95,65   0,00   0,00 1 4,35 1 4,35   0,00 

Σ VII 24 22 46 15 32,61 18 
39,1

3 9 
19,5

7 2 4,35 44 95,65 1 
2,1

7 0 
0,0

0 1 
2,1

7 2 4,35 0 
0,0

0 

VIII1 12 6 18 6 33,33 9 
50,0

0 1 5,56   0,00 16 88,89 1 5,56   0,00   0,00 1 5,56 1 5,56 

VIII2 13 7 20 4 20,00 11 
55,0

0 4 
20,0

0   0,00 19 95,00   0,00   0,00   0,00 0 0,00 1 5,00 

VIII3 10 8 18 6 33,33 7 
38,8

9 1 5,56 2 11,11 16 88,89 1 5,56   0,00   0,00 1 5,56 1 5,56 

Σ VIII 35 21 56 16 28,57 27 
48,2

1 6 
10,7

1 2 3,57 51 91,07 2 
3,5

7 0 
0,0

0 0 
0,0

0 2 3,57 3 
5,3

6 

Σ V-
VIII 

11
4 

10
3 217 98 45,16 77 

35,4
8 27 

12,4
4 4 1,84 

20
6 94,93 6 

2,7
6 0 

0,0
0 1 

0,4
6 7 3,23 4 

1,8
4 

Σ I-VIII 
21
1 

19
3 404 

20
8 51,49 

10
4 

25,7
4 32 7,92 4 0,99 

34
8 86,14 6 

1,4
9 0 

0,0
0 1 

0,2
5 7 1,73 4 

0,9
9 

Σ II-
VIII 

18
5 

17
4 359 

20
8 57,94 

10
4 

28,9
7 32 8,91 4 1,11 

34
8 96,94 6 

1,6
7 0 

0,0
0 1 

0,2
8 7 1,95 4 

1,1
1 
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РАЗ- 
РЕД 

ОДЕЉ 

БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА ПО ПРЕДМЕТИМА УК. БР 
НЕД. 
ОЦЕНА 

СРП. 
Ј. 

ЕНГ. ЛИК. МУЗ. ПИД./СОН ИСТ. ГЕО. ФИЗИКА МАТ. БИО. ХЕМ. НЕМАЧКИ ТЕХ. ИР. Ф.В. 

I-1           / / /   / /   / /   0 

I-2           / / /   / /   / /   0 

Σ  I 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

II-1           / / /   / /   / /   0 

II-2           / / /   / /   / /   0 

Σ  II 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

III-1           / / /   / /   / /   0 

III-2           / / /   / /   / /   0 

III-3           / / /   / /   / /   0 

Σ  III 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

IV-1           / / /   / /   / /   0 

IV-2           / / /   / /   / /   0 

Σ  IV 0 0 0 0 / / / / 0 / / 0 / / 0 0 

Σ I-IV 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

V-1         /         1           1 

V-2         /                     0 

Σ V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

VI-1         /         1           1 

VI-2         /                     0 

VI-3         /         1           1 

Σ VI 0 0 0 0 / 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

VII-1         /     1               1 

VII-2 1       /       1 1   1       4 

Σ VII 1 0 0 0 / 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5 

VIII-1         /     1               1 

VIII-2         /                     0 

VIII-3         /             1       1 
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Σ VIII 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

Σ V-VIII 1 0 0 0 / 0 0 2 1 4 0 2 0 0 0 10 

Σ I-VIII 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 2 0 0 0 10 

 
 

РАЗ- 
РЕД 

ОДЕЉ 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА УК. БР 
НЕОЦ. 
ПО 
ПРЕД. 

СРП. 
Ј. 

ЕНГ. ЛИК. МУЗ. ПИД./СОН ИСТ. ГЕО. ФИЗИКА МАТ. БИО. ХЕМ. НЕМАЧКИ ТЕХ. ИР. Ф.В. 

I-1           / / /   / /   / /   0 

I-2           / / /   / /   / /   0 

Σ  I 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

II-1           / / /   / /   / /   0 

II-2           / / /   / /   / /   0 

Σ  II 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

III-1           / / /   / /   / /   0 

III-2           / / /   / /   / /   0 

III-3           / / /   / /   / /   0 

Σ  III 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

IV-1           / / /   / /   / /   0 

IV-2           / / /   / /   / /   0 

Σ  IV 0 0 0 0 / / / / 0 / / 0 / / 0 0 

Σ I-IV 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

I СП            / / /   / /         0 

V-1         /                     0 

V-2   1   1 /   1   1 1   1     1 7 

Σ V 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7 

VI-1         /                     0 

VI-2         /                     0 

VI-3         /                     0 
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Σ VI 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII-1         /                     0 

VII-2         /                     0 

Σ VII 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII-1   1 1   / 1 1 1               5 

VIII-2         /     1               1 

VIII-3         /                     0 

Σ VIII 0 1 1 0 / 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 

Σ V-VIII 0 2 1 1 / 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1 13 

 
 
 
 

РАЗ- 
РЕД 

ОДЕЉ 
БРОЈ УЧЕНИКА ИЗОСТАНЦИ 

M Ж СВ ОПР НЕОП УКУПНО ПО УЧEНИКУ 

I1 14 10 24 415   415 17,29 

I2 12 9 21 528   528 25,14 

Σ I 26 19 45 943 0 943 20,96 

II1 12 12 24 623   623 25,96 

II2 12 11 23 332   332 14,43 

Σ II 24 23 47 955 0 955 20,32 

III1 3 11 14 421   421 30,07 

III2 9 11 20 360   360 18,00 

III3 8 8 16 348   348 21,75 

Σ III 20 30 50 1129 0 1129 22,58 

IV1 13 9 22 191   191 8,68 

IV2 14 9 23 473   473 20,57 

Σ IV 27 18 45 664 0 664 14,76 

Σ I-IV 97 90 187 3691 0 3691 19,74 
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Σ II-IV 71 71 142 2748 0 2748 19,35 

СП I 185 174 359   0 0 0,00 

V1 12 14 26 1096 3 1099 42,27 

V2 12 15 27 724 17 741 27,44 

Σ V 24 29 53 1820 20 1840 34,72 

VI1 11 9 20 1184 27 1211 60,55 

VI2 10 10 20 670 51 721 36,05 

VI3 10 12 22 1020 71 1091 49,59 

Σ VI 31 31 62 2874 149 3023 48,76 

VII1 11 12 23 979 50 1029 44,74 

VII2 13 10 23 839 98 937 40,74 

Σ VII 24 22 46 1818 148 1966 42,74 

VIII1 12 6 18 1078 21 1099 61,06 

VIII2 13 7 20 869 22 891 44,55 

VIII3 10 8 18 1087 98 1185 65,83 

Σ VIII 35 21 56 3034 141 3175 56,70 

Σ V-VIII 114 103 217 9546 458 10004 46,10 

Σ I-VIII 211 193 404 13237 458 13695 33,90 
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5.6 Извештај о постигнутом успеху у учењу и владању ученика, по одељењима, разредима, предметима и 
укупно  на крају 2. полугодишта школске 2019/2020. године 

 
 

3 

РАЗ- 
РЕД 

ОДЕЉ 

    УКУ
П 

БР. 
УЧ. 
У 

ОД. 

СА ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ УКУП.СА СА НЕДОВОЉНИМ УСПЕХОМ УКУПНО 
НЕДОВ. 

УЧ 

НЕОЦЕЊ
. 

УЧЕНИКА     
ОДЛИЧНИХ 

ВР.ДОБРИ
Х ДОБРИХ ДОВОЉ.  ПОЗ.УСП. 

СА 1 
НЕД. СА 2 НЕД СА 3 И В 

М Ж 
БР % 

Б
Р % 

Б
Р % 

Б
Р % БР % 

Б
Р % 

Б
Р % 

Б
Р % 

Б
Р % 

Б
Р % 

I1 13 10 23 23 
100,0

0   0,00   0,00   0,00 23 
100,0

0   
0,0

0   0,00   
0,0

0   0,00   
0,0

0 

I2 12 9 21 21 
100,0

0   0,00   0,00   0,00 21 
100,0

0   
0,0

0   0,00   
0,0

0   0,00   
0,0

0 

Σ I 25 19 44 44 
100,0

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 44 
100,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 

II1 12 12 24 24 
100,0

0   0,00   0,00   0,00 24 
100,0

0   
0,0

0   0,00   
0,0

0   0,00   
0,0

0 

II2 12 12 24 24 
100,0

0   0,00   0,00   0,00 24 
100,0

0   
0,0

0   0,00   
0,0

0   0,00   
0,0

0 

Σ II 24 24 48 48 
100,0

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 
100,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 

III1 3 12 15 11 73,33 4 
26,6

7 0 0,00   0,00 15 
100,0

0   
0,0

0   0,00   
0,0

0   0,00   
0,0

0 

III2 9 11 20 17 85,00 3 
15,0

0 0 0,00 0 0,00 20 
100,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 0 0,00   
0,0

0 

III3 8 8 16 12 75,00 4 
25,0

0 0 0,00 0 0,00 16 
100,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 

Σ III 20 31 51 40 78,43 
1
1 

21,5
7 0 0,00 0 0,00 51 

100,0
0 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 

IV1 13 9 22 15 68,18 6 
27,2

7 1 4,55 0 0,00 22 
100,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 0 0,00   
0,0

0 

IV2 14 9 23 22 95,65 1 4,35 0 0,00 0 0,00 23 
100,0

0   
0,0

0   0,00   
0,0

0   0,00   
0,0

0 
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Σ IV 27 18 45 37 82,22 7 
15,5

6 1 2,22 0 0,00 45 
100,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 

Σ I-IV 96 92 188 
16

9 89,89 
1
8 9,57 1 0,53 0 0,00 

18
8 

100,0
0 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 

Σ II-IV 71 73 144 
12

5 86,81 
1
8 

12,5
0 1 0,69 0 0,00 

14
4 

100,0
0 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 

СП I         
#DIV/

0!   
####

#   
####

#   
#DIV/

0!   
#DIV/

0!   
###

#   
####

#   
###

#   
####

#   
###

# 

СП II         
#DIV/

0!   
####

#   
####

#   
#DIV/

0!   
#DIV/

0!   
###

#   
####

#   
###

#   
####

#   
###

# 

СП III         
#DIV/

0!   
####

#   
####

#   
#DIV/

0!   
#DIV/

0!   
###

#   
####

#   
###

#   
####

#   
###

# 

SII-IV     144 
12

5 86,81 
1
8 

12,5
0 1 0,69 0 0,00 

14
4 

100,0
0 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 

V1 12 15 27 21 77,78 5 
18,5

2 1 3,70   0,00 27 
100,0

0   
0,0

0   0,00   
0,0

0   0,00   
0,0

0 

V2 12 15 27 20 74,07 4 
14,8

1 3 
11,1

1 0 0,00 27 
100,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 0 0,00   
0,0

0 

Σ V 24 30 54 41 75,93 9 
16,6

7 4 7,41 0 0,00 54 
100,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 

VI1 11 9 20 13 65,00 6 
30,0

0 1 5,00 0 0,00 20 
100,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 0 0,00   
0,0

0 

VI2 10 10 20 12 60,00 5 
25,0

0 3 
15,0

0 0 0,00 20 
100,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 0 0,00   
0,0

0 

VI3 10 12 22 13 59,09 6 
27,2

7 3 
13,6

4   0,00 22 
100,0

0   
0,0

0   0,00   
0,0

0   0,00   
0,0

0 

Σ VI 31 31 62 38 61,29 
1
7 

27,4
2 7 

11,2
9 0 0,00 62 

100,0
0 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 

VII1 11 12 23 7 30,43 
1
3 

56,5
2 3 

13,0
4 0 0,00 23 

100,0
0 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 0 0,00   

0,0
0 

VII2 13 10 23 11 47,83 8 
34,7

8 4 
17,3

9   0,00 23 
100,0

0   
0,0

0   0,00   
0,0

0   0,00   
0,0

0 

Σ VII 24 22 46 18 39,13 
2
1 

45,6
5 7 

15,2
2 0 0,00 46 

100,0
0 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 

VIII1 12 6 18 9 50,00 6 
33,3

3 3 
16,6

7 0 0,00 18 
100,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 
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VIII2 13 8 21 6 28,57 
1
3 

61,9
0 2 9,52 0 0,00 21 

100,0
0 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 

VIII3 10 8 18 7 38,89 7 
38,8

9 4 
22,2

2 0 0,00 18 
100,0

0 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 0 0,00 0 
0,0

0 

Σ VIII 35 22 57 22 38,60 
2
6 

45,6
1 9 

15,7
9 0 0,00 57 

100,0
0 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 

Σ V-
VIII 

11
4 

10
5 219 

11
9 54,34 

7
3 

33,3
3 

2
7 

12,3
3 0 0,00 

21
9 

100,0
0 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 

Σ I-
VIII 

21
0 

19
7 407 

28
8 70,76 

9
1 

22,3
6 

2
8 6,88 0 0,00 

40
7 

100,0
0 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 

Σ II-
VIII 

18
5 

17
8 363 

24
4 67,22 

9
1 

25,0
7 

2
8 7,71 0 0,00 

36
3 

100,0
0 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 0 0,00 0 

0,0
0 

 
 

РАЗ- 
РЕД 

ОДЕЉ 

БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА ПО ПРЕДМЕТИМА УК. БР 
НЕД. 
ОЦЕНА 

СРП. 
Ј. 

ЕНГ. ЛИК. МУЗ. ПИД./СОН ИСТ. ГЕО. ФИЗИКА МАТ. БИО. ХЕМ. НЕМАЧКИ ТЕХ. ИР. Ф.В. 

I-1           / / /   / /   / /   0 

I-2           / / /   / /   / /   0 

Σ  I 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

II-1           / / /   / /   / /   0 

II-2           / / /   / /   / /   0 

Σ  II 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

III-1           / / /   / /   / /   0 

III-2           / / /   / /   / /   0 

III-3           / / /   / /   / /   0 

Σ  III 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

IV-1           / / /   / /   / /   0 

IV-2           / / /   / /   / /   0 

Σ  IV 0 0 0 0 / / / / 0 / / 0 / / 0 0 

Σ I-IV 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

I СП            / / /   / /         0 

V-1         /                     0 
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V-2         /                     0 

Σ V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI-1         /                     0 

VI-2 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 / 0 0 0   0 

VI-3         /                     0 

Σ VI 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII-1         /                     0 

VII-2         /                     0 

Σ VII 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII-1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII-2 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII-3 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σ VIII 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σ V-VIII 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σ I-VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

РАЗ- 
РЕД 

ОДЕЉ 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА УКУПАН БРОЈ 
НЕОЦЕЊЕНИХ 
ПО ПРЕДМЕТУ СРП. 

Ј. 
ЕНГ. ЛИК. МУЗ. ПИД./СОН ИСТ. ГЕО. ФИЗИКА МАТ. БИО. ХЕМ. НЕМАЧКИ ТЕХ. ИНФО. Ф.В. 

I-1           / / /   / /   / /   0 

I-2           / / /   / /   / /   0 

Σ  I 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

II-1           / / /   / /   / /   0 

II-2           / / /   / /   / /   0 

Σ  II 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

III-1           / / /   / /   / /   0 

III-2           / / /   / /   / /   0 

III-3           / / /   / /   / /   0 
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Σ  III 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

IV-1           / / /   / /   / /   0 

IV-2           / / /   / /   / /   0 

Σ  IV 0 0 0 0 / / / / 0 / / 0 / / 0 0 

Σ I-IV 0 0 0 0 0 / / / 0 / / 0 / / 0 0 

I СП            / / /   / /         0 

V-1         /                     0 

V-2         /                     0 

Σ V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI-1         /                     0 

VI-2 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 / 0 0 0   0 

VI-3         /                     0 

Σ VI 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII-1         /                     0 

VII-2         /                     0 

Σ VII 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII-1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII-2 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII-3 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σ VIII 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σ V-VIII 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σ I-VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

 
ОДЕЉЊЕ 

БРОЈ УЧЕНИКА ИЗОСТАНЦИ  

M Ж Укупно ученика ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО 
ПО 

УЧEНИКУ 
 

I1 13 10 23 621 0 621 27  

I2 12 9 21 854   854 41  

Σ I 25 19 44 1475 0 1475 34  
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II1 12 12 24 1203   1203 50  

II2 12 12 24 864 0 864 36  

Σ II 24 24 48 2067 0 2067 43  

III1 3 12 15 764   764 51  

III2 9 11 20 656   656 33  

III3 8 8 16 597 1 598 37  

Σ III 20 31 51 2017 1 2018 40  

IV1 13 9 22 195   195 9  

IV2 14 9 23 335 0 335 15  

Σ IV 27 18 45 530 0 530 12  

Σ I-IV 96 92 188 6089 1 6090 32  

Σ II-IV #REF! #REF! #REF! 4614 1 4615 #REF!  

СП I #REF! #REF! #REF!   0 0 #REF!  

V1 12 15 27 1932 5 1937 72 
 

V2 12 15 27 1407 35 1442 53  

Σ V 24 30 54 3339 40 3379 63  

VI1 11 9 20 1801 36 1837 92  

VI2 10 10 20 1093 77 1170 59  

VI3 10 12 22 1736 83 1819 83  

Σ VI 31 31 62 4630 196 4826 78  

VII1 11 12 23 1492 57 1549 67  

VII2 13 10 23 1092 172 1264 55  

Σ VII 24 22 46 2584 229 2813 61  

VIII1 12 6 18 1557 36 1593 89  

VIII2 13 8 21 1465 53 1518 72  

VIII3 10 8 18 1692 126 1818 101  

Σ VIII 35 22 57 4714 215 4929 86  

Σ V-VIII 114 105 219 15267 680 15947 73  

Σ I-VIII 210 197 407 21356 681 22037 54  
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5.7 Изречене дисциплинским мере ученицима на крају 1. полугодишта школске 2019/2020. 
године 

 
 

 

Разред Проблем Вспитно – 
дисциплинска мера 

Примедба 

2-1 1. понашање  УОС примерно 

3-3 1. понашање  УОС примерно 

 
 

5-1 1. понашање  УОС примерно 

5-2 
1. понашање  УОС врлодобро 

2. понашање, изостанци УОВ врлодобро 

6-1 1. понашање  УОС врлодобар ( 4 ) 

6-2 
1. понашање  УОС примерно ( 5 ) 

2. понашање, изостанци УОВ добар ( 3 ) 

7-1 1.  изостанци УОВ добар ( 3 ) 

7-2 1.  изостанци УНВ незадовољавајуће ( 1 ) 

8-3 

1.  изостанци УОС врлодобар ( 4 ) 

2.  изостанци УОВ добар ( 3 ) 

3.  изостанци УДШ задовољавајуће ( 2 ) 

 
 

5.8 Изречене дисциплинским мере ученицима на крају 2. полугодишта школске 2019/2020. године 
 
 

 

Одељење: 5-2 

  
Пробле

м 

Васпитно-дисциплинска 
 

Оцена из владња 
мер

а Неоправдани изостанци, 
понашање 

 
 

Укор одељењског већа 

 
 

Врло добро (4) 

 
 
 

 

Одељење: 6-2 

     
Пробле

м 

Васпитно-дисциплинска 
 

Оцена из владња 
 мер

а  Неоправдани изостанци, 
понашање 

 
Укор одељењског 

 
 

Врло добро (4) 
 старешине 
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Одеље
ње 

 

 

Проблем 
Вспитно 

дисциплинска мера / оцена из 
владања 

     

 

8
- 

Неадекватан однос према раду, 
запосленима и школи 

Укор одељењског већа 
врло добро (4) 

2 

 Непримерено понашање и 
изостанци 

Ученик има укор одељењског већа 
добро (3)  

8-3 Непримерено понашање и 
изостанци 

Укор одељењског већа 
врло добро (4)  

 Непримерено понашање и 
изостанци 

укор директора школе 

3  
задовољавајуће (2) 

 Непримерено понашање и 
изостанци 

Укор одељењског старешине 
врло добро (4)  

 

 
  Неоправдани изостанци  

Укор директора 
 

Добро (3) 

 

 

Одељење: 6-3 

    
 

Пробле
м 

Васпитно-дисциплинска 
 

Оцена из владња 
  мер

а    Неоправдани изостанци, 
понашање 

Писмени укор  
Врло добрo (4) 

  одељенског старешине 
 

 

Одељење: 7-1 

Одељењски старешина 

  
 

Пробле
м 

Васпитно-дисциплинска 
 

Оцена из владња 
 мер

а   
неоправдани изостанци 

 
УОС 

 
врло добро 4 

 
 
 
 

 

Одељење: 7-2 

Одељењски старешина 

   
Пробле

м 

Васпитно-дисциплинска 

мер
а 

 
Оцена из владња 

   
Неоправдани изостанци, 
понашање 

Укор наставничког већа 
владање- 
незадовољавајуће (1) 

 
незадовољавајуће (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

282 
 

5.9 План активности током јуна месеца 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 20. ДО 19. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 
* План је усклљен са Дописима/Инструкцијама од МНПТР 

 
Нижи разреди 

Датум Активност 

до 27. маја Предлози закључних оцена 
 
Наставници разредне наставе (од 2. до 4. разреда) дају предлог закључне оцене за сваки предмет. О 
закључним оценама и просеку обавештавају ученике/родитеље појединачно (индивидуално) путем SMS 
поруке, Viber поруке, мејла или телефонским позивом. Приликом обавештавања, наставник образлаже оцену. 
Ученици се изјашњавају о томе да ли желе да поправе оцену. 
У есДневник унети закључну оцену само код ученика који не желе да је поправе тј. код ученика који немају 
примедбе на закључну оцену. 
 
На основу изјашњавања ученика, наставници праве списак ученика: 

• који желе да поправе оцену 

• које нису могли да оцене током наставе на даљину 
 
Списак прослеђују одељењским старешинама и директору школе. 

28. мај Одељењско веће нижих разреда – ученици од 2. до 4. разреда који ће поправљати оцене  
 

Од 1. до 16. јуна Поправљање оцена – онлајн 
 
Ученици од 2. до 4. разреда поправљају оцене путем SMS поруке, Viber поруке, мејла, е-учионице или 
телефонским позивом. 

16. јун Крај наставне године 

 
8. разред 

Датум Активност 

до 27. маја Предлози закључних оцена 
 
Предметни наставници дају предлог закључне оцене за свој предмет. 
 
Препорука је да се обавештавање ученика о закључној оцени унесе у есДневник као активност. Овај начин 
обавештења има предност јер је одмах видљив, а уједно су видљиве и све унете оцене, као и просек 
оцена на полугодиштима и укупан просек.  
Ако неко од ученика нема приступ ес дневнику, обавештавање се може извршити и на неки други начин - 
појединачно (индивидуално) путем SMS поруке, Viber поруке, мејла или телефонским позивом. Приликом 
обавештавања, наставник образлаже оцену. 
Ученици се изјашњавају о томе да ли желе да поправе оцену. 
У есДневник унети закључну оцену само код ученика који не желе да је поправе тј. код ученика који 
немају примедбе на закључну оцену. 
 
На основу изјашњавања ученика, предметни наставници праве списак ученика: 

• који желе да поправе оцену 

• које нису могли да оцене током наставе на даљину 
 
Списак прослеђују одељењским старешинама. и директору школе. 
Одељењске старешине, на основу информација добијених од стране предметних наставника, састављају 
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јединствени списак за своје одељење на обрасцу „Spisak – posebni časovi nastave“. Попуњени образац 
шаљу директору школе. 

28. мај Одељењско веће и израда распореда посебних часова наставе и разредних испита 
 
Одељењско веће 8. разреда – ученици који ће поправљати оцене и ученици који ће бити упућени на 
разредни испит 
 
Након Одељењског већа, директор школе, у сардањи са Тимом за израду распореда часова, креира 
распоред посебних часова наставе за ученике 8. разреда, распоред разредних испита и распоред 
припремне наставе за ученике 8. разреда. Израђен распоред директор 29. маја прослеђује одељењским 
старешинама, а старешине ученицима/родитељима.  

29 – 31. мај Одељењске старешине осмака обавештавају ученике и родитеље о терминима доласка у школу: 

• ради преузимања тестова 1. јуна 

• решавања теста из математике 2. јуна 

• поправљања оцена и полагања разредних испита 3, 4. и 5. јуна 

1. јун Преузимање тестова/посебни час наставе 
 
Ученици 8. разреда долазе у школу ради: 

• преузимања тестова из српског језика и комбинованог теста 

• враћања књига које припадају школској библиотеци 

• присуства на посебном часу наставе 
 
Долазак ученика ће бити организован у термину од 8 до 12 часова. 
Јасно дефинисан распоред доласка одређује директор у договору са одељењским старешинама. 

2. јун Пробни завршни испит - математика 
 
Ученици долазе у школу ради полагања пробног завршног испита из математике. 
Истог дана враћају урађене тестове из српског језика и комбинованог теста. 

3, 4. и 5. јун Реализација посебних часова наставе 
 
Ученици који су на списку за оцењивање у школи, долазе на посебне часове наставе ради поправљања 
оцене. У истом периоду ће бити организовани и разредни испити према унапред утврђеном распореду.  

5. јун до 15. часова Крајњи рок за закључивање оцена од стране предметних наставника 

5. јун до 17.30 часова Попуњавање дељене табеле  
 
Одељењским старешинама ће благовремено бити прослеђен линк ка дељеној табели која се тиче 
података о успеху и владању ученика 8. разреда на крају 2. полугодишта, а коју ће попунити на основу 
података из есДневника. Предуслов за попуњавање јесте то да сви ученици у одељењу имају закључене 
оцене. 

17, 18. и 19. јун Завршни испит 
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5, 6. и 7. разред 
Датум Активност 

до 29. маја Предлози закључних оцена 
 
Предметни наставници дају предлог закључне оцене за свој предмет. 
 
Препорука је да се обавештавање ученика о закључној оцени унесе у есДневник као активност. Овај начин 
обавештења има предност јер је одмах видљив, а уједно су видљиве и све унете оцене, као и просек 
оцена на полугодиштима и укупан просек.  
Ако неко од ученика нема приступ ес дневнику, обавештавање се може извршити и на неки други начин - 
појединачно (индивидуално) путем SMS поруке, Viber поруке, мејла или телефонским позивом. Приликом 
обавештавања, наставник образлаже оцену. 
Ученици се до 2. јуна изјашњавају о томе да ли желе да поправе оцену. 
У есДневник унети закључну оцену само код ученика који не желе да је поправе тј. код ученика који 
немају примедбе на закључну оцену. 
 
На основу изјашњавања ученика, предметни наставници праве списак ученика: 

• који желе да поправе оцену 

• које нису могли да оцене током наставе на даљину 
 
Списак прослеђују одељењским старешинама. и директору школе. 
Одељењске старешине, на основу информација добијених од стране предметних наставника, састављају 
јединствени списак за своје одељење на обрасцу „Spisak – posebni časovi nastave“. Попуњени образац 
шаљу директору школе. 

3. јун Одељењско веће и израда распореда посебних часова наставе и разредних испита 
 
Одељењско веће 5, 6. и 7. разреда – ученици који ће поправљати оцене и ученици који ће бити упућени на 
разредни испит 
 
Након Одељењског већа, директор школе, у сардањи са Тимом за израду распореда часова, креира 
распоред посебних часова наставе за ученике 5, 6. и 7. разреда, распоред разредних испита и распоред 
припремне наставе за ученике 8. разреда. Израђени распоред директор 4. јуна прослеђује одељењским 
старешинама, а старешине ученицима/родитељима. 

од 4. до 7. јуна Одељењске старешине ученика 5, 6. и 7. разреда обавештавају ученике и родитеље о терминима 
доласка у школу ради поправљања оцена и полагања разредних испита  

од 8. до 16. јуна Реализација посебних часова наставе 
 
 

16. јун до 15. часова Крајњи рок за закључивање оцена од стране предметних наставника 

16. јун до 17.30 часова Попуњавање дељене табеле  
 
Одељењским старешинама ће благовремено бити прослеђен линк ка дељеној табели која се тиче 
података о успеху и владању ученика 8. разреда на крају 2. полугодишта, а коју ће попунити на основу 
података из есДневника. Предуслов за попуњавање јесте то да сви ученици у одељењу имају закључене 
оцене. 
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5.6  Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима током 
школске 2019/2020. године 

 
 

СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКИХ ТАКМИЧЕЊА 

• ТРЕЋА ОПШТИНСКА ОЛИМПИЈАДА 09.10.2019. ГОДИНЕ 
 

100м, ученице: 
1. место основна школа „Ђура Јакшић“ (Анастасија Матејић) 
 
100м, ученици: 
1. место основна школа „Ђура Јакшић“ (Вукота Шалипур) 

 
Скок у даљ ученици: 
1. место основна школа „Ђура Јакшић“ (Павле Колажар) 
 
Шах ученици: 
2. место основна школа „ Ђура Јакшић“ (Жарко Јовић) 
 
Надлачавање конопца ученици: 
3. место основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 
 

• ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 29.10.2019.2019. ГОДИНЕ 
 

Код девојчица: 
1. место основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 
 

• ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У БАСКЕТУ 3 НА 3, 30.10.2019. ГОДИНЕ 
 
 
Код девојчица: 
2. место основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 

 

• ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУТСАЛУ НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 
 
 
Код дечака: 
3. место основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 
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ЈЕСЕЊИ КРОС 

Резултати кроса 

1. разред (дечаци) 
1. место: Дамјанац Тадија 1/1 
2. место: Максимовић Лука 1/1 
3. место: Домокош Петар 1/2 ; Арсенов Ђорђе 1/1 

1. разред (девојчице) 
1. место: Крају Ива 1/1  
2. место: Стефановић Јана 1/1 
3. место: Дивац Марија 1/2 

2. разред (дечаци) 
1. место: Романов Михајло 2/2 
2. место: Николић Михајло 2/1 
3. место: Милошевић Теодор 2/1 

2. разред (девојчице) 
1. место: Керец Марина 2/2 
2. место: Брањеско  Тијана2/2  
3. место: Журжинов Лена 2/2 

3. разред (дечаци) 
1. место: Ђоковић Лука 3/2 
2. место: Тодоровић Стефан 3/3 
3. место: Фораи Теодор 3/2 

3. разред (девојчице) 
1. место: Дамјанац Нина 3/2 
2. место: Богдан Маша 3/1 
3. место: Аранђеловић Анабела 3/3 

4. разред (дечаци) 
1. место: Радоман Лука 4/2 
2. место: Журжинов Лука 4/1 
3. место: Милојков Петар 4/2 

4. разред (девојчице) 
1. место: Анђелков Миа 4/2 
2. место: Митић Софија 4/2 
3. место: Вујчин Марија 4/2 ; Киферов Бојана 4/1 

 

5. разред (дечаци) 

1. место: Марко Зарија 

2. место: Страхиња Николић 
3. место: Илија Котарица 

5. разред (девојчице) 
1. место: Тијана Петровић 
2. место: Уна Николић 
3. место: Теодора Мирчов 

6. разред (дечаци) 
1. место: Синиша Ћурчић 
2. место: Вук Рнић 
3. место: Вељко Бугарин 
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6. разред (девојчице) 
1. место: Јована Венцер 
2. место: Тијана Киферов 
3. место: Нађа Пријовић 

7. разред (дечаци) 
1. место: Небојша Ћурчић 
2. место: Андрија Дивац 
3. место: Тибор Фораи 

7. разред (девојчице) 
1. место: Невена Трифуновић 
2. место: Лара Зарија 
3. место: Невена Радић 

8. разред (дечаци) 
1. место: Вукота Шалипур 
2. место: Данијел Венцер 
3. место: Михајло Угљеш 

8. разред (девојчице) 
1. место: Анастасија Матејић 
2. место: Марија Клисура  
3. место: Ивона Јевтовић 

 

 
ПЛИВАЊЕ 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин 
такмичења 

пливање 7 Окружно 9.12.2019. затворени базен СЦ 
„Стрелиште“ у Панчеву 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 
Резултат 

Освојено 
место 

Иде на 
даљи ниво 
такмичења 
(да или не) 

Нина Миливојев 7-1 Драган Бугариновић 37.20  2. Не 
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Назив 
такмичења 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин 
такмичења 

Математика 3. Општинско 
такмичење 

7.11.2019. ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ Ковин 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на 
даљи ниво 
такмичења 
(да или не) 

Урош Ђурашинов  III3 Наташа Николић 90  1. нема даљег нивоа 

Теодор Фораи  III2 Вања Рајић 71  2. нема даљег нивоа 

Вукашин Марковић  III3 Наташа 
Николић 

60  3. нема даљег нивоа 

Марко Ромић  III2 Вања Рајић 41  3. нема даљег нивоа 

Анабела Аранђеловић III3 Наташа 
Николић 

40  3. нема даљег нивоа 

Милица Петковић  III3 Наташа Николић 39 похвала нема даљег нивоа 

Нина Дамјанац  III2 Вања Рајић 38 похвала нема даљег нивоа 

 
 

Назив 
такмичења 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин 
такмичења 

Математика 4. Општинско 
такмичење 

7.11.2019. ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ Ковин 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на 
даљи ниво 
такмичења 
(да или не) 

Душан Гвозденовић  IV1 Јевросима Ромић 59 3. Да 

Матеја Мариновић  IV1 Јевросима Ромић 55 3. Да 

Андреја Живков  IV2 Јелена Јовановић 30 похвала  

 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин 
такмичења 

математика 5 Општинско 7.11.2019. ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ Ковин 
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Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на 
даљи ниво 
такмичења 
(да или не) 

Стефан Митровић 5-1 Братислав 
Новокмет 

54  2. Да 

Владана Цептанић 5-2 Братислав 
Новокмет 

25  Похвала  

 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин 
такмичења 

математика 6 Општинско 7.11.2019. ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ Ковин 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на 
даљи ниво 
такмичења 
(да или не) 

Тадија Поповић 6-3 Јасмина Доловачки 52 1 Да 

Будимлић Барбара 6-1 Братислав 
Новокмет 

40 2 Да 

 

 
 
 
 

OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин 
такмичења 

Такмичење из 
енглеског језика 

VIII Општинско 
такмичење 

23.2.2020. ОШ „Бора Радић“ 
Баваниште 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на 
даљи ниво 
такмичења 
(да или не) 

Марија Миленковић VIII-1 Маријана Илић        32         1.            да 

Андреј Ћулибрк VIII-1 Маријана Илић        30         2.            не 
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Физика шести општински 23.02. 2020. “С. Мунћан”, Мраморак 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Барбара Будимлић 6-1 Јожеф Секељ 63 треће да 

Тадија Поповић 6-3 Јожеф Секељ 70 друго да 

 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Физика седми општински 23.02. 2020. “С. Мунћан”, Мраморак 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на даљи 
ниво 

такмичења 
(да или не) 

Невена Радић 7-1 Јожеф Секељ 9 треће не 
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Такмичење из Хемије 7. Општински 1.3.2020. ОШ „Паја Маргановић“ 
Делиблато 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на 
даљи ниво 
такмичења 
(да или не) 

Страхиња Кривошић  7-2 Ана Ритопечки 49,5 3. да 

Анђела Ранков 7-1 Ана Ритопечки 31 похвала не 

 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин такмичења 

Такмичење из Хемије 8. Општински 1.3.2020. ОШ „Паја Маргановић“ 
Делиблато 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на 
даљи ниво 
такмичења 
(да или не) 

Андреј Ћулибрк  8-1 Ана Ритопечки 88 1. да 

Ивона Јевтовић  8-1 Ана Ритопечки 79 2. да 

Дамјан Филиповић  8-1 Ана Ритопечки 63 3. да 

 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин 
такмичења 

Такмичење из 
историје 

VII Општинско 
такмичење 

15.3.2020. ОШ „Миша Стојковић“ 
Гај 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на 
даљи ниво 
такмичења 
(да или не) 

Невена Радић 7-1 Јелена Дивнић  1. да 

 
 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

292 
 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин 
такмичења 

Такмичење из 
историје 

VIII Општинско 
такмичење 

15.3.2020. ОШ „Миша Стојковић“ 
Гај 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на 
даљи ниво 
такмичења 
(да или не) 

Анђела Илић 8-2 Јелена Дивнић  2. да 

Милица Максимовић 8-2 Јелена Дивнић  2. да 

Марија Станковић 8-2 Јелена Дивнић  3. да 

 

 
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин 
такмичења 

Књижевна 
олимпијада 

7. Општинско 
такмичење 

7.3.2020. ОШ „Ђура филиповић“, 
Плочица 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на 
даљи ниво 
такмичења 
(да или не) 

Елена Томашевић 7/2 Марија Михајлов 
Ђорђевић/Јелена 

15 3. ДА 

Јована Вујичин 7/2 Марија Михајлов 
Ђорђевић/Јелена 

15 3. ДА 

 

Назив 
такмичења/смотре 

Разред Ниво такмичења 
Датум 

одржавања 
такмичења 

Школа домаћин 
такмичења 

Књижевна 
олимпијада 

8. Општинско 
такмичење 

7.3.2020. ОШ „Ђура филиповић“, 
Плочица 

 

Име и презиме ученика Одељење 
Име и презиме 

наставника 

Број 
освојених 

бодова 

Освојено 
место 

Иде на 
даљи ниво 
такмичења 
(да или не) 

Aнђела Илић 8/2 Марија Михајлов 
Ђорђевић/Јелена 

17 1. ДА 
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Међународни квиз такмичења „Немањићи“ 
24. децембар 2019. 
17. место у другом кругу такмичења. 
Тим „Атина“: Невена Радић, Анђела Илић, Милица Максимовић 
Наставница: Јелена Дивнић 
 

Конкурс "Твоја сигурност је у твојим рукама" 
14. децембар 2019. 
Николина Илић, 5-1 одељење. 
4. место за ликовни рад. 
Награда: кошаркашка лопта 
 

Интернационални музички фестивал "SOFIA GRAND PRIX"  

17.9.2019. у Софији, Бугарска 

Аљоша Фила се такмичио у својој узрасној категорији, са децом од 12 до 14 година и то у 
категоријама "Најбоље извођење светског хита" и "Најбоље извођење песме на 
метерњем језику" и у обе категорије освојио је прво место. 

 

Интернационални музички фестивал Angel Voice у Београду 

30.09.2019. године  
Аљоша Фила је у категорији "The Best Song" освојио II место са ауторском песмом 
Владимира Поповића "Љубавна трема".  

Међународни фестивал за младе таленте „Златни таленти у златном Прагу“ 
31.10.2019. у Прагу, у Чешкој Републици. 
Аљоша Фила освојио 1. место је у категорији „pop-jazz-solo vocal“  
 

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО 

10.10.2019.  

У трци осмих разреда ученици наше школе, Анастасија Матејић и Вукота Шалипур освојили су 
прво место. 

Ученици нижих разреда Алекса Радоман (четврти разред) освојио је треће место, док је ученица 
другог разреда Керац Марина освојила такође треће место. 
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ЗАБОРАВЉЕНЕ ИГРЕ И ВЕШТИНЕ 

14.9.2019. у Плочици 
Илија Керац, Вук Аврамовски и Божидар Јевтовић  тимски су освојили медаље за 1. место 
у кобасичарима (гађање куле од црепова комадима црепа). 
Марија Пивљаковић, Ања Кубуровић и Стефан Богдановић  освојили су 3. место у 
прављењу и преношењу бунара од шапурина. 

„MARIA THERESIOPOLIS“ 
10.1.2020. 
Немачко Удружење „Maria Theresiopolis“ организовало је такмичење из немачког језика 
за ученике основних и средњих школа у којима се учи немачки као први или други страни 
језик. 
Тадија Милошевић из 5-1 одељења освојио је треће место у категорији ученика 5. и 6. 
разреда (самостална израда PowerPoint презентације. 
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5.10 Пробни завршни испит 
 
Након прекида ванредног стања, у складу са препорукама надлежних органа и институција 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је 2.06.2020. године у 
школском простору пробни завршни испит за ученике осмог разреда решавањем теста из 
математике на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених. На пробном 
завршном испиту, ученици и наставници, практично пролазе кроз утврђене процедуре у полагању 
завршног испита, с обзиром на то да је пробни завршни испит верна симулација завршног испита.  
Преостала два теста, односно тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест ученици су 
решавали 1. јуна 2020. године код куће, као још један вид припреме за завршни испит, у складу са 
овим упутством. Наредног дана, када су ученици у школи решавали тест из математике, донели су 
урађен тестове из српског/матерњег језика и комбиновани тест и предали их одељењском 
старешини. 
Ученици су били распоређене у осам учионица, при чему је у седам учионица било осморо 
ученика, у једној учионици седам ученика и у једној учионици два ученика који су пробни 
тавршни испит радили по измењеном програму. 
Током пробног завршног испита дежурало је 11 наставника и то по наставник у учионици и три 
наставника у ходнику. 
Пробни завршни испит полагало је 57 ученика. 
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5.11 Завршни испит ученика осмих разреда 
 

Школска комисија 
директор секретар координатор информатичар супервизор из 

наше школе 
Супервизор у 
нашој школи 

Саша 
Петровић 

Емилија 
Дракулић 

Оља Новокмет Милош Лалић Поповић Марија Лућијан Чолак 

 
 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ 
 

Среда, 17. 
јун 2020. 
тест из 
српског 
језика 

 

Име и презиме наставника Датум дежурства Место дежурства 

Хермина Ђукић среда, 17. јун учионица 1 – енглески 
Каролина Ђуриш среда, 17. јун учионица 1 – енглески 
Снежана Корак среда, 17. јун учионица 2 – географија 
Роберт Мучи среда, 17. јун учионица 2 – географија 
Маја Милошевић среда, 17. јун учионица 3 – историја 
Маријана Илић среда, 17. јун учионица 3 – историја 
Вања Рајић среда, 17. јун учионица 4 – немачки 
Јовица Атанацков среда, 17. јун учионица 4 – немачки 
Наташа Николић среда, 17. јун учионица 5 – математика 1 
Снежана Качина среда, 17. јун учионица 5 – математика 1 
Александра Миошевић среда, 17. јун учионица 6 – математика 2 
Јожеф Секељ среда, 17. јун учионица 6 – математика 2 
Ана Албу Савић среда, 17. јун учионица 7 – српски 2 
Јасмина Доловачки среда, 17. јун учионица 7 – српски 2 
Валентина Жеберан среда, 17. јун учионица 8 – српски 1 
Александар Шушулић среда, 17. јун учионица 8 – српски 1 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

297 
 

 
Четвртак, 18. јун 2020. 

тест из математике 
 

Име и презиме наставника Датум дежурства Место дежурства 

Хермина Ђукић четвртак, 18. јун учионица 1 – енглески 
Каролина Ђуриш четвртак, 18. јун учионица 1 – енглески 
Снежана Корак четвртак, 18. јун учионица 2 – географија 
Роберт Мучи четвртак, 18. јун учионица 2 – географија 
Маја Милошевић четвртак, 18. јун учионица 3 – историја 
Маријана Илић четвртак, 18. јун учионица 3 – историја 
Вања Рајић четвртак, 18. јун учионица 4 – немачки 
Јовица Атанацков четвртак, 18. јун учионица 4 – немачки 
Наташа Николић четвртак, 18. јун учионица 5 – математика 1 
Снежана Качина четвртак, 18. јун учионица 5 – математика 1 
Александра Миошевић четвртак, 18. јун учионица 6 – математика 2 
Јожеф Секељ четвртак, 18. јун учионица 6 – математика 2 
Ана Албу Савић четвртак, 18. јун учионица 7 – српски 2 

Јелена Антонијевић четвртак, 18. јун учионица 7 – српски 2 
Валентина Жеберан четвртак, 18. јун учионица 8 – српски 1 
Маша Вулетић четвртак, 18. јун учионица 8 – српски 1 

 
 

Петак, 19.  јун 2020. 
комбиновани тест 

 

Име и презиме наставника Датум дежурства Место дежурства 

Хермина Ђукић петак, 19. јун учионица 1 – енглески 
Каролина Ђуриш петак, 19. јун учионица 1 – енглески 
Снежана Корак петак, 19. јун учионица 2 – географија 

Оља Новокмет петак, 19. јун учионица 2 – географија 
Маја Милошевић петак, 19. јун учионица 3 – историја 
Маријана Илић петак, 19. јун учионица 3 – историја 
Вања Рајић петак, 19. јун учионица 4 – немачки 
Јовица Атанацков петак, 19. јун учионица 4 – немачки 
Наташа Николић петак, 19. јун учионица 5 – математика 1 
Снежана Качина петак, 19. јун учионица 5 – математика 1 
Александра Миошевић петак, 19. јун учионица 6 – математика 2 
Јасмина Доловачки петак, 19. јун учионица 6 – математика 2 
Ана Албу Савић петак, 19. јун учионица 7 – српски 2 

Јелена Антонијевић петак, 19. јун учионица 7 – српски 2 
Валентина Жеберан петак, 19. јун учионица 8 – српски 1 
Маша Вулетић петак, 19. јун учионица 8 – српски 1 
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Дежурни наставници који су дежурали на ходнику – 17, 18. и 19. јун 
 

Јевросима Ромић (учионице 1, 2, 3) 24 ученика/тестова 

Јелена Јовановић (учионице 4, 5, 6) 24 ученика/тестова 

Александар Милошевић (учионице 7, 8) 9 ученика/7 тестова + 2 теста за ИОП2 
Завршни испит полагали су сви ученици који су завршавали осми разред основног 

образовања и васпитања. Завршни испит се полагао у јунском року, 17,18. и 19.06.2020. 

године. 

Завршни испит полагало је 57 ученика. 

Током завршног испита, у школи је био просветни инспектор Раде Бракочевић који је 

пратио спровођење завршног испита, који је прошао у најбољем реду. 

 

 
КОВИН                         

  Школа Место Учен. Језик 6 раз 7 раз 8 раз ОШ Матем Матер Комб Бод Σ 

1 Бора Радић Баваниште 58 с 16,43 15,24 15,89 47,56 5,52 6,62 9,34 21,48 69,04 

2 Паја Магановић Делиблато 26 с 15,64 15,22 15,88 46,74 6,48 6,43 9,19 22,10 68,84 

3 Предраг Кожић Дубовац 13 с 12,99 13,47 14,66 41,12 6,50 6,80 8,72 22,02 63,14 

4 
Миша 
Стојковић 

Гај 30 с 15,03 14,87 15,54 45,44 4,56 5,83 6,98 17,37 62,81 

5 
Десанка 
Максимовић 

Ковин 28 с 15,69 14,55 14,82 45,06 5,71 7,15 9,23 22,09 67,15 

6 ЈЈ Змај Ковин 49 с 16,34 15,93 16,51 48,78 7,03 7,18 9,84 24,05 72,83 

7 Ђура Јакшић Ковин 57 с 16,43 15,85 16,82 49,10 6,07 6,25 8,66 20,98 70,08 

8 
Сава 
Максимовић 

Мраморак 15 с 14,69 14,17 14,72 43,58 4,86 5,64 7,09 17,59 61,17 

9 
Ђура 
Филиповић 

Плочице 19 с 15,82 15,42 15,60 46,84 5,49 6,60 8,58 20,67 67,51 

10 
Жарко 
Зрењанин 

Скореновац 12 м 14,25 13,78 14,36 42,39 4,58 6,18 6,24 17,00 59,39 

    УКУПНО 307   15,33 14,85 15,48 45,66 5,68 6,47 8,39 20,54 66,20 
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5.12 Извештај о извођењу екскурзија 
 

           Циљ екскурзија и излета јесте да допринесу остваривању циљева и задатака 
образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно 
упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној средини, са културном, 
историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

         Испуњени су сви услови за извођење екскурзије, припрема за извођење, избор 
понуђача, безбедност ученика и осталих учесника за време реализације екскурзије, а који 
су  прописани Упуством за реализацију екскурзије и наставе  у природи у основној школи.. 

Због пандемије коронавируса, нису реализоване екскурзије 1, 2, 6. и 7. разреда. 
Реализоване су екскурзије 3, 4, 5. и 8. разреда у измењеним терминима. 

 

5.12.1 Екскурзија ученика 
3.  разреда 

 

Одељење: III/1, III/2 

Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 

 
Извештај  са екскурзије: 

Укупан број деце:  27 
(III/1-8, III/2-19) 

Одељењске старешине: 
Валентина Жеберан и 
Вања Рајић 

Стручни вођа пута: Вања 
Рајић 

Дестинација: Нови Сад 

Време реализације: 
26.6.2020. 

Подаци о туристичкој 
агенцији: 

Ступ“Вршац“а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 
Лиценца број ОТП 365/20210 од 22.10.2010. 

  
Планиранe активности: 

Извештај стручног вође пута: 

 -Поставка  аутобуса 07:00 
- Полазак 07:30 испред школе 
- Путовање до Фрушке горе ( 
Обилазак манастира Крушедол 
) 
- Путовање до  Сремских 
Карловаца (Посета 

 
Ученици трећег разреда били су на једнодневној екскурзији  26.6.2020. у пратњи 

учитељице Валентине Жеберан и Вање Рајић ( која је била и вођа 
пута ). 
*Аутобус је постављен на време и полицијска контрола се десила у 7:00. Све је 
прошло у најбољем реду, и констатовано је да је возило исправно. Деца су 
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Патријаршијском двору , 
обилазак цркве Св.Николе ) 
- Путовање до  Новог Сада 
(Ручак ,обилазак Природњачког 
музеја  
шетња Новим Садом , обилазак 
Петроварадинске тврђаве ) 
-Повратак  у Ковин у раним 
вечерњим сатима 
 ( око 19.30) 
 

 

благовремено пристигла,  и сместила се на своја места у аутобусу. Предата су два 
списка водичу из агенције. Кренули смо на време у 7:30.  
*Путовање је било пријатно, деца су обавештена о садржајима које ће видети. 
После неких сат времена путовања ,зауставили смо се на ОМВ пуми , где су деца 
доручковала.  
*Затим смо наставили пут ка Фрушкој гори. 
На Фрушкој гори посетили смо манастир Крушедол и провели прелепих пола 
сата у веселој игри деце у манастирском дворишту.  
*Након тога запутили смо се у Сремске Карловце. 
Када смо стигли прво смо обишли Патријаршијски двор ( где су  нека деца била 
награђена књигама због акивног ућешћа у предавању кустоса ), а затим смо 
обишли цркву СВ.Николе. 
*Кренули смо даље, пут Новог Сада. 
У Новом Саду смо ручали у хотелу ,,Војводина“,прошетали центром града и 
посетили Природњачки музеј. 
*После обиласка музеја, попели смо се и до  Петроварадинске тврђаве. 
*Кренули смо кући у предвиђеном периоду. У Ковин смо стигли око 19.30. 
Деца су била задовољна. Могу рећи да је ово била изузетно успешна екскурзија.  
 
***Због стања око вируса Ковид-19, сва деца су носила маске када се то од њих 
захтевало,редовно сам им  дезинфиковала руке  и била су у сваком случају 
изузетна ( поштовала сва правила понашања која нам је наметнула ова ситуација  
).Нико није имао температуру, нити је био болестан у путу. У Музејима и  
местима које смо обилазили нисмо имали интеракцију са другом децом или 
особама које су нам непознате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

301 
 

5.12.2 Екскурзија ученика 
4. разреда 

 
 

Одељење: IV/1, IV/2 Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин  

       
Извештај  са екскурзије: 

Укупан број деце:  53  
(IV/1-20, IV/2-23) 

Одељењске старешине: Јевросима 
Ромић, Јелена Јовановић 

Стручни вођа пута: Оља Новокмет 

Дестинација: Опленац 

Време реализације: 16.6.2020. 

Подаци о туристичкој агенцији: 
Ступ“Вршац“а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 
Лиценца број ОТП 365/20210 од 22.10.2010. 

  
Планиранe активности: 

Извештај стручног вође пута: 

  -Поставка  аутобуса  06:30 
- Полазак 07:30 испред школе 
- Путовање преко Младеновца до Тополе 
- Обилазак спомен комплекса династије 
Карађорђевић на Опленцу( маузолеј 
Династије Карађорђевић, Петрова кућа, 
Карађорђев конак, Виноградарева кућа) 
- Обилазак пећине Рисовача 
-Ручак  
-Шетња парком у Буковичкој бањи 
Обилазак спомен комплекса у Орашцу( 
Марићева јаруга) 
-Повратак преко Младевца до Ковина у 
раним вечерњим сатима 
 ( око 19.00) 
 

 

Аутобуси су се поставили на време и полицијска контрола се десила у 
6:30. Све је прошло у најбољем реду, иконстатовали су да је возило 
исправно. Деца су благовремено пристигла, сместили смо их. Предата 
су два списка водичу из агенције. Пред сам полазак увидом у списак 
ученика установљено је да два детета недостају из одељења  IV/1, 
позвана су и утврђено је да су се деца разболела и да су оправдано 
одсутна. Кренули смо на време у 7.00.  
Путовање је било пријатно, деца су обавештена о садржајима које ће 
видети. Учитељице су их подсетиле на и заједно су обновили део 
историје српског народа који су обрађивали у четвртом разреду у 
оквиру предмета Природа и друштво.  
Стигли смо у Тополу у предвиђено време, деца су прво одморила од 
пута и доручковала су на игралишту. Одмор је трајао око пола сата, а 
затим смо се упутили ка спомен комплексу у самом центру града где су 
могли да виде споменик Карађорђа, Карађорђеву цркву и Карађорђев 
конак-претворен у музеј, такође ту смо видели и пушкарницу из тог 
периода. Деца су била изузетно пажљива током предавања.  
Након обиласка овог дела комплекса у Тополи, аутобусом смо се 
попели до брда Опленац  где смо посетили Маузолеј Династије 
Карађорђевић и Петрову кућу. Опет, деца су са пажњом слушала 
предавања и постављали су питања. Кустоси у Маузолеју  и Петровој 
кући су их похвалили за знање и пажњу коју су показали.   
Виноградареву кућу нисмо обишли, на предлог водича, почела је киша, 
сазнали смо да се реновира кров куће и заједничким договором смо 
утврдили да је боље да наставимо путовање, деца су кућу видела 
прошавши поред, али због безбедности нисмо улазили. 
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Кренули смо даље, обишли смо Рисовачку пећину, која је изузетно 
важна из више разлога. Пре свега овде су могли да се упознају и виде 
једну пећину и све карактеристике пећине. Поред тога, путовали смо и 
у прошлост. Пећина је карактеристична због реконструкције. Пећина 
Рисовача се налази у истоименом брду на самом улазу у Аранђеловац. 
Ту у брду, уз десну обалу речице Кубршнице, некада је постојао 
каменолом. Приликом рада, 1950. године, сасвим случајно, откривена 
је пећина. Рисовача је привлачила пажњу многих истраживача: 
спелеолози су откопавали и од наноса чистили пећину откривајући тако 
њене ходнике и дворане; палеонтолози су анализирали стотине 
фосилних остатака животиња леденог доба; археолози су проучавали 
предмете од камена и кости које је за собом оставила једна ишчезла 
људска врста( неандерталци).  
Након пећине следио је ручак и шетња парком у Буковичкој бањи. Ту 
нас је  мало ухватила киша, али деца нису покисла пошто смо нашли 
заклон. Имали су времена и да се прошетају након кише. Тако да смо 
после одмора кренули ка Марићевој јарузи. Спустили смо се у саму 
јаругу. Деца су слушала предавање локалног кустоса са великом 
пажњом. Сам простор и споменик остављају без даха и то се видело и 
на њима. Након предавања смо обишли музеј, где су могли да виде 
слике инспирисане периодом Првог српског устанка као и предмете из 
овог периода. 
Кренули смо кући у предвиђеном периоду. Путовали смо преко 
Младеновца ка Ковину. У Ковин смо стигли мало пре 19.00. 
Деца су била задовољна. Могу рећи да је ово била изузетно успешна 
екскурзија.  
Због стања око вируса Ковид-19, сва деца су носила маске ван аутобуса, 
нико није имао температуру, нити је био болестан у путу. У Музејима и  
местима које смо обилазили нисмо имали интеракцију са другом 
децом или особама које су нам непознате. 
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5.12.3 Екскурзија ученика 
5. разреда 

 

Одељење: V/1, V/2 

Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин  

       
Извештај  са екскурзије: 

Укупан број деце:  35 
(V/1-19, V/2-16) 

Одељењске старешине: Маријана 
Илић, Роберт Мучи 

Стручни вођа пута: Маја 
Милошевић 

Дестинација: Зрењанин 

Време реализације: 24.6.2020. 

Подаци о туристичкој агенцији: 
Ступ“Вршац“а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 
Лиценца број ОТП 365/20210 од 22.10.2010. 

  
Планиранe активности: 

Извештај стручног вође пута: 

  -Поставка  аутобуса  у 06:30. 
- Полазак 07:30 испред школе 
- Путовање преко Ковачице до 
Зрењанина. 
- Обилазак Галерије наивне уметности 
„Бабка“ у Ковачици. 
- Обилазак Музеја Михајла Пупина и 
његове родне куће.  
-Обилазак Завичајног музеја у 
Зрењанину, затим кратка шетња у ужем 
центру града.  
- Ручак у ресторану „Трофеј“. 
-Долазак до Специјалног резервата 
природе „Царска бара“, вожња 
бродићем. 
-Повратак преко Ковачице до Ковина у 
раним вечерњим сатима 
 ( око 19.00) 
 

 

Полазак из Ковина био је у договорено време, тј. у 7:30. 
Окупљање ученика испред школе трајало је до 7.10 сати. Пре 
окупљања ученика полицајци су прегледали аутобус и дали су 
дозволу да  кренемо на пут.  
 У Ковачицу смо допутовали у 8:35 и уследила је посета 
Галерији наивне уметности „Бабка“. Деца су присуствовала 
кратком предавању о самој галерији и њеном значају, као и о 
врсти уметности која је у њој представљена, те о уметницима 
значајним за ову врсту сликарства. После посете галерији, 
прилику да доручкују искористили су ученици који нису јели 
пре поласка на екскурзију.  
Потовање је настављено у 9:10, према банатском селу 
Идвору. У 9:30 смо стигли у Идвор   где смо посетили Музеј 
Михајла Пупина и његову родну кућу. У музеју је ученицима 
пуштен кратак филм о животу и раду Михајла Пупина, а затим 
је  уследило предавање о самом научнику, његовим 
проналасцима и патентима.  
У 10:30 је настављено путовање према Зрењанину, у који смо 
стигли око 11:20. Прво смо посетили Завичајни музеј у којем 
су се ученици могли упознати са изгледом соба у градовима 
од 17 до 20 века, такође су могли да се упознају са разликом 
у ентеријеру између градских и сеоских соба, да се упознају 
са народним ношњама и да погледају колекцију оружја и 
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оруђа. После посете музеју уследила је кратка шетња у ужем 
центру града, највише смо се задржали испред Градске куће 
и на Тргу слободе. 
У 13 и 25 је завршена шетња у Зрењанину и путовање смо 
наставили према Специјалном резервату природе „Царска 
бара“. Пре доласка до Царске баре оследио је ручак у 
ресторану „ Трофеј“ од 14 до 15 сати. У 15.05 сати је 
настављено путовање према Царској бари, до које смо стигли 
у 15.15 сати. По доласку у Специјални резерват природе 
„Царска бара“ ученици су били у прилици да одслушају 
кратко предавање о настанку Царске баре, биљном и 
животињском свету који га настањује, након чега је уследио 
кратак квиз за ученике. Ученици су потом подељени у две 
групе, по одељењима (5-1 и 5-2) и заједно са својим 
старешинама су пловили бродићем по Царској бари. Обе 
групе су се возиле бродићем у трајању од 45 минута. 
Након завршетка вожње бродићем и кратке шетње, у 17 и 25 
смо пошли са аутобусом  према Ковину. Повратак у Ковин, 
испред наше школе, бележимо у 19 часова.    
Због стања око вируса Ковид-19, сва деца су носила маске 
ван аутобуса, нико није имао температуру, нити је био 
болестан у путу. У Музејима и  местима које смо обилазили 
нисмо имали интеракцију са другом децом или особама које 
су нам непознате. 
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5.12.4 Екскурзија ученика 
8. разреда 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТА 
Одељења 8-1, 8-2, 8-3 

Укупан број ученика 49, 30 дечака и 19 девојчица 

Стручни вођа пута  Саша Петровић  

Одељењске старешине Маја Обрадовић Вукосављевић, Марија Станојоска, Ана Ритопечки 

Путни правци Ковин – Крагујевац – Сирогојно – Златибор - Мокра Гора - Ковин 

Време реализације 25/26.6.2020. 

Туристичкој агенцији СТУП “Вршац“ а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 

Број лиценце туристичке агенције ОТП 365/20210 од 22.10.2010. 

 
Реализоване активности 

25. јун 

• Поставка аутобуса у 6.30. Полиција је констатовала техничку исправност возила и документације. 

• Полазак у 7.30 

• Од 9.10 до 9.40 посета акваријуму у Крагујевцу 

• Од 10.00 обилазак спомен-парка „Каргујевачки октобар“. Обилазак је вршен аутобусом. 

• 15.00 долазак у Сирогојно и посета музеју на отвореном „Старо село“ 

• 16.40 долазак у хотел „Браћа Секулић“ Златибор. 

• Од 17.00 до 18.30 слободно време 

• 18.30 вечера 

• 21.00 журка у дискотеци која се налази у оквиру хотела. Улаз: 100 РСД. 
 
26. јун 

• Доручак у 8.30  

• 9.00 одлазак аутобусом до Мокре Горе 

• 11.30 полазак возом „Шарганска осмица“ 

• 13.10 ручак у ресторану „Шарганска осмица“ 

• 14.30 обилазак „Дрвенграда“ 

• 16.00 полазак у Ковин 

• 21.00 долазак у Ковин испред школе 

 

 
Смештај Нема замерки 

Оброци Нема замерки 

Дисциплина ученика Нема замерки 

Општи утисак Екскурзија је реализована према предвиђеном плану. Све је протекло у најбољем реду. 
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6.1 Извештај о реализацији програма професионалне оријентације 
 
Савремена професионална оријентација усмерена је више на пружање помоћи у 
оспособљавању за професионално опредељење него на непосредну помоћ у избору 
занимања. Ово је од посебног значаја устројавањем система дуалног образовања, са којим 
ученици треба да се упознају већ у завршним годинама оновношколског образовања. 
Основни циљ професионалне оријентације је да ученик добије целовиту, реалну слику о 
себи, сагледа своју улогу у раду, да успешније планира и остварује свој професионални 
развој, како би се потпуније и стваралачки испољавао кроз рад, постизао лично 
задовољство, те био друштвено користан. 
У складу са овим, школа остварује следеће задатке: 
1. Упознаје, прати и подстиче индивидуалне способности и особине личности ученика, које 
су значајне за његов професионални развој, развија свест ученика да и сам активно 
доприноси сопственом професионалном развоју, 
2. Упознаје ученике са сфером рада, системом васпитања и образовања и развија правилан 
однос према раду, 
3. Подстиче понашање ученика да се испитивачки односи према себи и проверава 
могућности и интересовања за обављање послова у појединим струкама и занимањима и 
4. Усмерава и оспособљава ученика у професионалном опредељивању, у доношењу одлуке 
у вези са занимањем. 
          Професионална оријентација је саставни део васпитања и образовања, стога је 
посебно потребно да се остварује у свим областима образовно васпитног рада, посебно 
путем садржаја наставе слободних активности, у оквирима рада на часовима одељенског 
старешине, у посебним облицима рада на професионалној оријентацији (предавања, 
филмови, разговори, посете, изложбе), сарадњом школе са другим друштвеним 
чиниоцима (нпр. професионалним саветовалиштем).  

      

 

 

 

 

 

6 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ВАСПИТНО  – 
ОБРАЗОВНОГ РАДА 
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6.2 Записник/извештај – Тима за професионалну оријентацију 
Школска 2019/2020. година 

Редни 

број 

састанк

а 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  14. 9. 

2019.  

1.  Усвајање 
Извештаја о раду 
2. Усвајање 
Годишњег плана 
рада 

ЈЕДНОГЛАСНО  УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПО за претходну годину, 

ПЛАН  и ПРОГРАМ РАДА ЗА ПО ЗА 2019/20. – ПРИЛОГ 

  3.Договор о начину 

рада 

Укључити све ученицима у раду  на професионалној оријентацији.  

Корелација садржаја за ПО кроз све наставне и ваннаставне активности 

Са ученицма 7. и 8. разреда разговарати о ПО – шта је битно за будући 

избор занимања. Посебно ОС, педагог школе ће са ученицима 8. 

разреда разговараи о корацима избора занимања –  кроз радионице, 

разговор, посети установама и предузећима... 

Кроз часове редовне наставе,  допунске, додатне,  СА, ЧОС разговарати 

са ученицима о избору занимања 

  4.Разно - 

2.  27. 11. 

2019.  

Активности у раду на 

ПО 

На сајту наше школе налази се сајт за ПО – ''ВОДИЧ ЗА ОСНОВЦЕ''  на 

којем ученици могу да добију пуно информација о себе, својим 

способностима, интересовањима, особинама личности и различитим 

занимањима, као и о различитим  школама... 

Професори информатике, ће са ученицима 8. разреда проћи све кораке 

у избору занимања, наставници српског језика, ликовне културе могу да 

направе изожбу литерарних  и ликовних  радове, а у вези са ПО -  ''Ја за 

10. година'', ''Моје будуће занимање''... проф. Милош Лалић, 

Александар Милошевић, Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена, Јовица 

Атанацков..., али и сви други из свог домена 

Укњучивање родитеља и интервју са родитељима зашто су се 

определили баш за то занимање – предности и недостаци... 

Упутити захтев појединим  установама и предузећима – за обилазак – 

за  ученике који су заинтересовани за та занимања... 

  Анкетирање ученика У току новембра/ децембра урадити анкету о ПО са уч. 8. разреда –  
анализу 
договор о радионицама за уч. 8. р. 

  Разно Професионална оријентација ученика – шематски приказ – на сајту 

школе 
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3.  20.12.2

019.  

1.Анализа анкете о 

избору занимсњс 

2. Резултати анкете  

3. Разно 

1.  Координатор представио анализу анкете о избору занимсњс – 

глобално на нивоу одељења и поименично 

2. Резултате анкете подељене ОС 8/1, 8/2 и 8/3 – разговор о 

занимањима својих ученика на ЧОС 

3. Разно -  

4.  19.2.20

20. 

 

1. Договор на Тиму о 

предавању педагога 

и ОС са захтевима 

занимања 

2. На сајту Школе 

биће информације 

3. Разно 

 

1. На ЧОС заједно педагог и ОС да представе захтеве појединих 

занимања да ученици могу да процене себе у односу на захтеве 

2. Припрема материјала за сајт школе – педагог, који ће бити доступан 

ученицима крајем месеца 

3. Ко не може да се определи за занимање нека се обрати Заводу у 

Панчеву 

5.  4.3.202

0. 

 

1. Припреме за 

пробни и завршни 

испит – шта нас чека 

2. Текст на сајту 

школе  

3. Разно 

1. ОС и педагог школе треба да обавесте децу о корацима 

приликом пробног и завршног испита 

2. Текст о припреми за завршни испит припрема педагог школе 

који ће бити и на сајту школе 

3. Посета и представљање појединих школа у најави 

6.  19.3.20

20. 

онлајн 

седниц

а 

 

1. Образовни 

профили за ИОП – 2 

2. Разно 

 

1. Тим путем вибера се договорио, а у сарадњи са родитељима се 

договорио о образовним профилима за ученике који раде по ИОП – у 2, 

а директор доставио ШУ 

- Оба ученика по ИОП – у 2 су се определила за следеће профиле у СШ 

„Вељко Влаховић“ у Ковину: 1. Руковалац пољопривредне технике - 

механичар 

2. Цвећар/вртлар 

3. Конобар/кувар 

7.  8.4.202

0. 

 

1. Припреме за 1. 

пробни завршни 

испит - онлајн 

2. Разно 

Пробни завршни ће се организовати онлајн. 
Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици: 
  
22. априла 2020. - тест из српског/матерњег језика 
23. априла 2020. - тест из математике 
24. априла 2020. - комбиновани тест 
 
Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како 
би могли да му приступе у време кад технички или други организациони 
или породични услови дозвољавају. 
Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио 
одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова. 
онлајн.  
Детаљна упутства се налазе на сајту школе 

http://mojaucionica.gov.rs/
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8.  28.5.20

20. 

 

1. Припреме за  

пробни завршни 

испит 

2. Разно 

.Путем овог линка ученици могу да  добију све информације у вези са завршним испитом: 
http://www.mpn.gov.rs/zavrsni-ispit-za-skolsku-2019-2020-godinu/ 
 
Уведено је неколико новона код завршног испита, а ово су неке од новина: 

• Дежурни наставници дежурају у својој установи 

• Тестови се одмах након завршетка носе у Панчево, из Пангева у Београд где се сваки тест скенира... тако да нема прегледача у школи. Прегледање тестова се врши у гимназији тако што 
прегледачи путем специјализованог софтвера добијају приказ урађених тестова. 

• Нема шифровања и дешифровања тестова. Ученици задржавају део омотнице теста. На омотници је лозинка путем које онлајн могу погледати свој тест и утврдити да ли постоје елементи за 
жалбу. 

• Школа ученицима обезбеђује хемијске оловке искључиво плаве боје. Пиши-бриши хемијске оловке су забрањене. 

Супервизор нам долази из друге школе. 
 
Тестови се полажу у учионицама. Максималан број ученика је 9 + 1 дежурни наставник. 
У ходнику дежурају додатни дежурну наставници и то по један наставник на три учионице. 
 
Нама ће бити потребно 6 учионица + 1 учионица за ученике по ИОП2. 
Дежурне ће бити учитељице  
 
У циљу добре организације завршног испита, директор ће одржати састанак 
- са одељењским старешинама и 
- са учитељицама    

9. 25.5..20

20. 

 

1.Пробни завршни 

испит 

Пробни завршни испит организоваће се код куће за српски језик и 

комбиновани тест – 1.6.2020.  а сутра дан, 2.6.2020. се полаже 

математика у школи када доносе тестове у школу из српског језика и 

математике. 

За ученике по ИОП – у 2 припремити посебне задатке 

Директор одређује комисије које ће дежурати. 

10. 4.6.202

0.  

 

1. Протокол 

полагања завршног 

испита 

2. Разно 

1. Припреме око полагања завршног испита се налазе на сајту школе. 

Све добро проучити јер се завршни испит полаже под другачијим 

околностима – дати сва упутства дежурним наставницима, одредити 

комисије које дежурају..., а о свему обавестити ученике и родитеље. 

17.6.2020. полаже се српски језик 

18.6.2020. полаже се математика и 

19.6.2020. полаже се комбиновани тест 

За ученике по ИОП – 2 припремити задатке 

 
 
 
 

http://www.mpn.gov.rs/zavrsni-ispit-za-skolsku-2019-2020-godinu/
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6.3 Извештај о реализцији програма школског спорта и спортских 
активности 

 
Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  Септембар 

06.9.2019.године 

1. Планови и припреме 
2.  Доношење плана 
спортских активности  
3.  Утврђивање 
потреба о наставним 
средствима 
4. Јесењи крос. 

 1. Направљени су планови за нову школску 
2019./2020.годину. 

2. Договор, анализа реализације прошлогодишњег плана и 
доношење новог. 
3. Договор, анализа постојећих наставних средстава и 
утврђивање потреба за  новим. 
4. Донет је договор о јесењем кросу. 

 

2.  Октобар 

29.10.2019.године 

1.Реализација 

спортских активности 

током септембра-

октобра 

Јесењи крос је одржан 14.09.2019. године на ФК „Раднички 

Ковин. Резултати ученика налазе се на сајту школе: 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-
dogadjaji-novosti/s-nji-r-s  

Организовани су спортски сусрети током обележавања 

Дечје недеље од 7.10.2019. - 11.10.2019. године.  

Дечаци су се такмичили у фудбалу, док су девојчице у 

надвлачењу конопца. Резултати ученика налазе се на сајту 

школе: https://www.os-

djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/5-7ss 

Такође, током обележавања Дечје недеље, 10.10.2019. 

године организована је Трка за срећније детињство. 

 Резултати ученика налазе се на сајту школе: 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-

dogadjaji-novosti/d-c-n-d-lj-r-z-sr-cni-d-injs-v 

На општинском првенству у кошарци, одржаном 

29.10.2019. године у ОШ „Ђура Јакшић“,ученице наше 

школе освојиле су прво место, док су ученици заузели 

5.место. Наредног дана је одржано такмичење у баскету 

3:3, девојчице су заузеле 2. место, а дечаци 5. место. 

Чланак на сајту: 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-

dogadjaji-novosti/o 

3.  Новембар 

29.11.2020. 

године 

Реализација спортских 

активности током 

новембра 

У току новембра месеца, одржано је такмичење у фудбалу 

у ОШ „Ђура Јакшић“ (28.11.2019. и 29.11.2019. године). 

Ученици наше школе заузели су друго место, а девојчице 

четврто. 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/s-nji-r-s
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/s-nji-r-s
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/5-7ss
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/5-7ss
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/d-c-n-d-lj-r-z-sr-cni-d-injs-v
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/d-c-n-d-lj-r-z-sr-cni-d-injs-v
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/o
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/o
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https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-

dogadjaji-novosti/ps-ins-ic-nj-u-fudb-lu 

4.  Децембар  

09.12.2019. 

године 

Реализација спортских 

активности током 

децембра 

09.12.2019. године одржано је Окружно такмичење у 

пливању на затвореном базену у СЦ „Стрелиште“ у 

Панчеву. 

 Ученица наше школе, Нина Миливојев освојила је друго 

место. 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-

dogadjaji-novosti/2-2 

5.  Јануар 

23.01.2020. 

Реализација спортских 

активности током 

јануара 

Након зимског распуста, одржано је општинско првенсто у 
одбојци 22.01.2020. и 23.01.2020.  
Ученици наше школе освојили су треће место. 
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-
dogadjaji-novosti/ps-ins-ic-nj-u-db-ci 

6.  Март 

16.03.2020. 

1. Начин 

реализације 

васпитно 

образовног 

рада учењем 

на даљину 

2. Праћење 

напредовања 

ученика 

Због проглашења пандемије новог вируса, настава ће се 

одвијати на даљину. Васпитно образовни рад ће се 

одвијати праћењем наставе преко РТС-а и онлајн, 

коришћењем Гугл учионице и других платформи. 

 Контрола рада ученика одвијаће се путем задатака, 

вежбања, повратних информација. 

7.  Мај 

05.05.2020. 

Договор о 

активностима до краја 

школске године 

Ажурирати оцене и администрацију. 

Организовати поправљање оцена уколико ученици нису 

задовољни предлогом закључних оцена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/ps-ins-ic-nj-u-fudb-lu
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/ps-ins-ic-nj-u-fudb-lu
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/2-2
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/2-2
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/ps-ins-ic-nj-u-db-ci
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji-novosti/ps-ins-ic-nj-u-db-ci
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6.4 Извештај о реализацији програма сарадње са породицом 
 
У оквиру сарадње са породицом реализоване су следеће активности: 
редовно су одржавани родитељски састанци 
редовно су одржавани састанци Савета родитеља 
редовно се обављају индивидуални разговори са родитељима – ''Дан отворених врата'' 
према распореду посета 
организована је посета родитеља часовима и то -  октобар – понедељак, новембар – уторак, 
фебруар – среда, март – четвртак, април – петак 
родитељи су једном анкетирани колико су задовољни сарадњом са школом, да искажу 
своје ставове у вези побољшања сарадње, као и мерама за унапређење – на крају 1. 
полугодишта. 
родитељи су били укључени у појединим активностима приликом – поводом Дечје недеље, 
обележавања славе Свети Сава, прославе матуре, у реализацији хуманитарних 
активности... 
 

6.5 Извештај о реализацији програма здравствене и социјалне заштите 
ученика 

 
Програм здравствене и социјалне заштите ученика реализован је према плану кроз разне 
наставне и ваннаставне активности: 
На часовима редовне наставе – посебно биологије, свет око нас, природа и 
друштво...вођени су разговори о променама у пубертету, хигијени, болестима и како се 
заштитити, о загађивачима животне средине и штетним деловањем на људско здравље, 
како ми можемо да помогнемо у очувању животне средине... 
На часовима физичког васпитања истицан је значај редовног похађања часова и значај 
физичких активности на наше здравље  
На ЧОС обрађиване су теме о одржавању личне хигијене, радни и санитарних просторија 
Вршена је едукација о здравим стиловима живота, ненасилној комуникацији, 
конструктивном решавању сукоба – кроз посебне програме УДВ, превенција ПАС, БТ, УК... 
Вршени су систематски прегледи и вакцинација ученика 
Програм социјалне заштите ученика углавном је организован у сарадњи са Центром за 
социјални рад у проналажењу могућности за решавање материјалне, безбедоносне и 
породичне проблематике, ЦК и сама школа. 
Одређене социјалне проблеме у сарадњи са ОС, педагог и директор су контактирали 
родитеље, позивали на разговор, контактирали облашћена лица из Центра за социјални 
рад и укључивали их у решавању проблема. 
Ученици који су у тежој материјалној ситуацији, школа је уз помоћ Центра за социјални рад 
обезбедила бесплатну ужину, школски прибор, а у сарадњи са одређеним Установама и ТО 
и бесплатене позоришне и биоскопске представе, беспатне екскурзије... Такође велику 
помо имамо и од родитеља донатора који такође помажу сиромашнима, а ми као школа 
организујемо хуманитарне акције прикупљања одеће, обуће, средстава за личну хигијену 
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ученицима тежег материјалног стања. Сваке године и ми и Актив жена 1. МЗ припремамо 
новогодишње пакетиће за ученике којима је овај вид помоћи потребан. 
Носиоци активности су све ОС, остали наставници, педагог, директор, Удружења и Установе 
које се баве овом проблематиком. 
 
 

6.6 Извештај о реализацији програма заштите животне средине 
 
Основни циљ програма еколошке заштите животне средине је подцицање ученика да 
размишљају о том проблему и да предложе мере унапређивања животне средине. Ученике 
навикавати на правилан однос према животној средини почев од свог окружења – 
учионице,  околине школе, окружења код куће... 
Најважније је: 
да се код ученика развије позитиван однос према природи и природним ресурсима 
указати на значај развијања културног односа према природи  и стварним вредностима 
кор ученика развијати хигијенске навике, уређењу куће, школе, насеља, очување природе 
и њених ресурса. 
Сви наведени задаци реализоваће се кроз садржаје наставних и ваннаставних акктивности, 
учествовање у акцијама које организују Удружења у друге Установе,  а ангажовани су сви 
запослени у школи, ученичке организације... 
Прављени су панои, поруке... 
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Ре
д. 

бр. 

Активност Садржај 
активност

и 

Носилац  
активности 

Учесници Време 
реализац

ије 

Очекивани 
исходи 

реализација 

1. Састављање 
плана активности 
и усвајање на 
Наставничком 
већу 

Планирањ
е 

активност
и на 

састанцим
а Тима и 
часовима 

ЧОС-а 

Ученици, 
наставници  

Ученици, 
одељењске 
старешине,  
наставно 
особље 

Октобар 
/ 
новемба
р 

Састављање 
и усвајање 
плана 
активности. 

На ОВ и НВ 
представљен 
и  усвојен 
план 
активности. 
Дате 
смернице 
запосленима 
за 
реализацију 
истог. 

2. Снимање 
почетног стања  
 

Анализа 
тренутног 
стања, као  

и 
планирани

х и 
остварени

х 
активност

и 
реализова

них 
школске 

2018/2019
. године   

Наставници 
и ученици 

Сви запослени новемба
р 

Сагледати 
недостатке  

прошлогоди
шњих 

активности, 
утврђивање 

тренутног 
стања. 

Сагледани 
недостаци, 

али и 
предности 

прошлогодиш
њих 

активности- 
договор је да 

се и даље 
организују 
активности 
које су биле 
успешне и 

дате су нове 
идеје за 

активности. 
Неопходна је 
сарадња свих 
запослених. 

3. Едукација 
деце/ученика, 
просветних 
радника, 
родитеља, 
локалне средине 
... 

Предавањ
а на тему 
екологије 

и 
обележав

ање 
датума 

важних у 
екологији 

Ученици, 
наставници  
и Савет 
родитеља 

Ученици, 
наставници  и 
Савет родитеља 

У току 
школске 
године 

Уређење 
школског 

дворишта и 
едукација 
ученика, 

родитеља и 
осталог 

становништв
а 

У оквиру 
часова током 
априла, маја 

и јуна 
обележени су 
важни датуми 

у екологији. 
На сајту 
школе 
такође. 

4. Реализација 
едукативних  
и креативних 
радионица 

Израда 
тематских 

паноа 

Ученици, 
наставници 

Ученици, 
наставници  

У току  
школске 
године 

Унапређење 
сазнања деце 
и подизање 
свести код 

свих 
учесника о 

значају 
очувања 
животне 
средине 

У оквиру 
часова 

биологије 
током априла 

и маја 
ученици 

8.разреда су 
израђивали 

материјале у 
електронској 
форми због 
ванредне 
ситуације. 

5. Амбијентална 
настава у складу 

У оквиру 
часова 

ЧОС-а и у 

Ученици, 
наставници  

Ученици, 
наставници 

У току 
школске 
године 

Буђење 
еколошке 

Ученицима су 
саадржаји 

представљен
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са садржајима 
Програма 

програму 
Чувара 

природе  

свести 
ученика. 

и посредним 
начином 

наставе због 
ванредне 
ситуације. 

6. Уређење еко 
кутка (у учионици, 
школском или 
ваншколском 
простору ....) 

 
У оквиру 
часова 
ЧОС-а, 

биологије 
и у 

програму 
Чувара 

природе 

Ученици и 
наставници 

Сви запослени, 
ученици, 

заинтересовани 
родитељи и 
ССШ“Васа 

Пелагић“ из 
Ковина 

У току 
школске 
године 

Стварање 
пријатног 
школског 

окружења и 
стварање 

навике да се 
околина чува 

и уређује. 
Сарадња са 

родитељима 
и ученицима 

и 
запосленима 

у ССШ. 

У школском 
дворишту 

постоје 
зелене 

површине 
које се 

константно 
уређују и 

сматрају се 
еко кутком. 

Уређење еко 
кутке у школи 
је остављено 
за наредну 

школску 
годину због 
ванредног 

стања. 

7. Еколошке новине 
(зидне, звучне, 
електронске ... – 
на нивоу 
одељења, 
разреда, смене, 
школе и шире...) 

Обележав
ање 

значајних 
еколошки
х датума 

кроз 
израду 
зидних 
новина 

Ученици,  
наставници 

Ученици и 
наставници 

У 
недељи 
значајни

х 
еколошк

их 
датума у 

току 
целе 

школске 
године 

Подизање 
свести код 

свих 
учесника о 

значају 
очувања 
животне 
средине. 

Формирање 
еколошких 
новина је 

идејно 
започето, 

међутим због 
ванредног 
стања није 

реализовано 
до краја. 

Реализација 
се планира у 
току наредне 

школске 
године.  

8. Организовање 
еко патрола (на 
нивоу одељења, 
смене, школе и 
шире....) 

Ученици 
обилазе 
школу и 
околину 
школе, а 
ученици 
нижих 

разреда и 
поједине 
локације 

по Ковину, 
у виду еко 

патроле   

Ученици, 
наставници  

Ученици, 
наставници 

Једном 
месечно 

Сагледавање 
еколошког 
стања, 
уређење 
школе и 
околине 
школе, 
уклањање 
појединог 
отпада   

Током 
октобра, 
новембра и 
децембра 
свакодневно 
су 
организоване 
еко патроле 
на нивоу 
школе- 
редари и 
дежурни 
ученици са 
помоћним 
особљем и 
дежурним 
наставницим
а. Сагледано 
је стање и 
отклоњени 
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примећени 
проблеми и 
отпад. 
Активност се 
наставила 
током јануара 
и фебруара, 
све до 
почетка 
преласка на 
наставу на 
даљину. 
Пројектна 
настава 
„Еколошка 
патрола“  
првих 
разреда 
започета у 
школи, а 
довршена 
онлајн. 

9. Уређење 
простора (на 
нивоу учионице, 
школског или 
дворишног 
простора и шире 
...) 

У сарадњи 
са ССШ 
„Васа 

Пелагић“ 
из Ковина 
уредити 
школско 

двориште 

Школа Сви запослени, 
ученици, 

заинтересовани 
родитељи и 
ССШ“Васа 

Пелагић“ из 
Ковина. 

Укључила се 
локална 

самоуправа и 
комунална 

служба Ковина! 

У току 
школске 
године 

Подизање 
еколошке 
свести код 

свих 
учесника о 

значају 
очувања 
животне 

средине и 
стварање 

лепшег 
амбијента за 
игру и рад. 

У дворишту 
су у новембру 
исечена стара 

стабла и 
гране. 

Помоћно 
особље 

константно 
одржава 
уређен 

простор у и 
ван 

просторија 
школе. До 

почетка 
ванредног 

стања 
вршили су то 
у сарадњи са 
ученицима и 

наставним 
особљем. 

10. Озелењавање 
простора (на 
нивоу учионице, 
школског или 
дворишног 
простора и шире 
...) 

У сарадњи 
са ССШ 
„Васа 

Пелагић“ 
из Ковина 
уредити 
школско 

двориште 

Школа Сви запослени, 
ученици, 

заинтересовани 
родитељи и 
ССШ“Васа 

Пелагић“ из 
Ковина 

У току 
школске 
године 

Унапређење 
знања 

ученика и 
подизање 
еколошке 
свести о 
значају 

очувања 
животне 

средине код 
свих 

учесника  

У току првог 
полугодишта 
и почетком 
другог 
ученици су са 
помоћним 
особљем 
гајили 
саксијско 
цвеће у 
просторијама 
школе и 
водили 
рачуна о 
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биљкама у 
школском 
дворишту, а 
са почетком 
ванредног 
стања ово је 
обављало 
помоћно 
особље. 

12. Активности 
везане за 
прикупљање, 
разврставање и 
рециклирање 
отпада (папир, 
пластика, 
батерије, чепови  
и/или  лименке)  

Прикупља
ње  

чепова, 
аплицира

ње за 
добијање 
контејнер

а за 
разврстав

ање 
отпада 

Школа Сви запослени, 
заинтересовани 

родитељи, 
ученици и 
локална 
средина 

Током 
школске 
године 

Прикупљање 
што веће 
количине 

рециклажног 
материјала и 

подизање 
свести о 
значају 

рециклаже. 

Током целог 
првог 

полугодишта 
ученици, 

родитељи и 
сви 

запослени 
учествују у 

акцији „Чеп 
за хендикеп“ 
прикупљање
м пластичних 

чепова.  
Ученици који 

похађају 
часове 

Свакодневног 
живота из 

прошлости су 
од шапурине 

и чарапа 
правили 

играчке из 
прошлости. 
20.12.2019. 

организован 
је базар у  

холу школе 
на коме су 

деца 
продавала 
предмете 

које су сами 
израдили 

рециклирајућ
и материјале. 
Током другог 
полугодишта 

ученици 
првог и 
другог 

разреда су 
рециклирали 
материјале и 

правили 
саксије за 
цвеће и 
играчке. 
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Ученици 
трећег 

разреда су 
рециклирали 
кутије за јаја 

и правили 
корпице за 

Васкрс. 
Ученици 

4.разреда су 
рециклирали 
маеријале и 

правили 
играчке и 

торањ. 
 

13. Обележавање  
датума значајних 
за ову 
проблематику 

Обележав
ање 

значајних 
еколошки
х датума 

кроз 
израду 
зидних 
новина, 

кроз 
пројекте и 

сл. 

Школа ,Ученици, 
наставници 

У 
недељи 
значајни

х 
еколошк

их 
датума у 

току 
целе 

школске 
године 

Подизање 
свести о 
значају 
очувања 
животне 
средине код 
свих 
учесника, 
унапређивањ
е и 
проширивањ
е знања у 
вези са 
проблематик
ом 

Кроз пројекте 
у оквиру 
часова 
биологије у 2. 
полугодишту 
обележени су 
значајни 
еколошки 
датуми. 

14. Организација 
наградних  
конкурса на тему 
заштита животне 
средине 

Обележав
ање 

појединих 
значајних 
еколошки
х датума 
израдом 

слика, 
цртежа и 

сл. И 
награђива

ње 
најбољих 
радова.  

Ученици, 
наставници 

Ученици, 
наставници 

У 
недељи 
значајни

х 
еколошк

их 
датума у 

току 
целе 

школске 
године 

Подизање 
свести о 
значају 

очувања 
животне 

средине код 
свих 

учесника, 
унапређивањ

е и 
проширивањ

е знања у 
вези са 

проблематик
ом 

У оквиру 
часова 

биологије у 
априлу, мају 

и јуну 
обележени су 

значајни 
еколошки 

датуми 
израдом 

материја у 
електронској 

форми. 
Најбољи 

радови су 
награђени 

петицама јер 
је ванредно 

стање и 
прописане 

мере у 
држави 

онемогућило 
да награде 

буду 
другачије 

конципиране. 
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15. Тематске изложбе  
 

Обележав
ање 

појединих 
значајних 
еколошки
х датума 
израдом 
слика и 
цртежа. 

Ученици, 
наставници 

Ученици, 
наставници 

У 
недељи 
значајни

х 
еколошк

их 
датума у 

току 
целе 

школске 
године 

Подизање 
свести о 
значају 

очувања 
животне 

средине код 
свих 

учесника, 
унапређивањ

е и 
проширивањ

е знања у 
вези са 

проблематик
ом 

 Ученици 8. 
разреда су 
поводом 

22.априла 
правили 

електронске 
постере у 

оквиру 
часова 

биологије. 

16. Постављање 
прилога из ове 
области на сајт 
школе 

Прикупити 
фотографи

је 
активност

и и 
поставити 
их на сајт 

школе 

Сви 
запослени, 
ученици, 

заинтересо
вани 

родитељи 

Сви запослени, 
ученици, 

заинтересовани 
родитељи 

У току  
школске 
године 

Редовно 
прикупљање 
фотографија 
и ажурирање  

школског 
сајта 

На сајту 
школе су 

постављене 
фотографије у 

оквиру 
чланака. 

Постављн је и 
текст о 

еколошком 
датуму 22.4. 

17. Учешће на другим 
пројектима/конку
рсима везаним за 
ову тему 

Учешће на 
конкурсим

а и 
пројектим
а који су 

нам 
доступни 

Школа Ученици   
У току 

школске 
године 

Награда за 
најбоље 
ученике 

23.1.2020. 
Учествовали у 

пројекту 
„Енергија је 

свуда око нас 
2019“ и 

освојили су 1. 
место: Андреј 
Ћулибрк 8-1, 

Матеја 
Петровић 8-2 
и наставник 

Маја 
Обрадовић 

Вукосављеви
ћ. 

18. Нове, иновативне 
активности и 
садржаји који 
доприносе 
формалним и 
неформалним 
облицима 
образовања и 
васпитања деце, 
ученика, 
просветних 
радника, 
родитеља и шире 
друштвене 
заједнице 

Радови 
ученика, 

пројекти и 
пројектна 
настава. 

Ученици, 
наставници 

Ученици, 
наставници 

У току 
школске 
године 

Подизање 
свести о 
значају 

очувања 
животне 

средине код 
свих 

учесника, 
унапређивањ

е и 
проширивањ

е знања у 
вези са 

проблематик
ом. 

У оквиру 
пројектне 
наставе у 

децембру, 
ученици 5. 
разреда су 

израђивали 
предмете на 

тему 
Новогодишњ

их и 
Божићних 

празника од 
рециклираног 

материјала.  
Ученици 

8.разреда су у 
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мају у 
направили 

електронске 
радове у 
оквиру 
часова 

биологије на 
тему заштите 

животне 
средине, 

заштићених 
врста, 

заштићених 
природних и 

културних 
добара. 
У оквиру 
пројектне 
наставе из 

биологије у 
мају ученици 
5. и 6.разреда 

су правили 
електронске 

радове на 
тему утицаја 

човека на 
природу. 
У оквиру 
часова 

грађанског 
васпитања 

ученици од 5-
8. су гледали 

цртани о 
утицају 

човека на 
природу. 
Ученици 

8.разреда 
писали су 
саставе на 
немачком 
језику на 

тему „Шта 
радиш како 
би заштитио 

животну 
средину?“ 

Током другог 
полугодишта 

ученици 
првог и 
другог 

разреда су 
рециклирали 
материјале и 

правили 
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саксије за 
цвеће и 
играчке. 
Ученици 

трећег 
разреда су 

рециклирали 
кутије за јаја 

и правили 
корпице за 

Васкрс. 
Ученици 

4.разреда су 
рециклирали 
маеријале и 

правили 
играчке и 

торањ. 
 

19. Сарадња са 
другим 
установама 
(предшколским 
установама, 
основним и 
средњим 
школама, 
представницим 
локалне 
самоуправе ....) 

Сарадња 
са 

ССШ“Васа 
Пелагић“ 
из Ковина 

и са 
локалном 
самоуправ
ом у циљу 
уређења 

школе 

Школа, 
локална 
средина, 

ССШ „Васа 
Пелагић“ из 

Ковина, 
заинтересо

вани 
родитељи 

Ученици, 
наставници, 

локална 
средина, ССШ 

„Васа Пелагић“ 
из Ковина, 

заинтересовани 
родитељи 

У току 
школске 
године 

Продубљива
ње 

постојећих 
односа 

сарадње и 
остваривање 

нових 

У новембру 
остварена је 
сарадња са 

комуналном 
службом 
Ковина у 

циљу 
уређења 
школског 

дворишта. 

20. Медијска 
пропраћеност 
активности   

Ажурирањ
е сајта 

Школа 
 

Ученици, 
наставници 

Током 
школске 
године 

Анимирање 
што већег 

броја 
ученика и  

одраслих у 
циљу 

подизања 
еколошке 

свести. 

Сајт се 
редовно 

ажурира, као 
и званична 

ФБ страница 
школе. 

21. Праћење 
реализације , 
прављење базе 
података за 
извештај 

Редовно 
ажурирањ

е 

Школа 
 

Ученици, 
наставници,дир

ектор школе 

Током 
школске 
године 

Направљена 
база 

реализовани
х активности. 

База 
реализованих 
активности за 
1. и 2. 
полугодиште 
је 
формирана. 

22. Састављање 
извештаја о 
реализацији 

Саставља
ње 

извештаја 
који ће 

бити 
саставни 

део 
Годишњег 
извештаја 

о раду 
школе 

чланови 
Тима и 

директор 
школе 

наставници,чла
нови Тима и 

директор школе 

Јун-
август 

Анимирање 
што већег 

броја 
ученика и  
одраслих, 

сагледавање 
планираних и 
реализовани
х активности. 

У децембру 
састављен је 
извештај о 
активностима 
у 1. 
полугодишту.  
У августу је 
састављен 
извештај о 
активностима 
у 
2.полугодишт
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 „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 
у школској 2019/2020. години 
 
Све планиране активности у 1.полугодишту су реализоване. Више од планираног јесте 
остварена сарадња са комуналном службом Ковина у циљу уређења школског дворишта и 
то у циљу повећавања безбедности корисника школског дворишта, а пре свега ученика. 
        У 2.полугодишту, због неповољне епидемиолошке ситуације, од марта до краја 
наставне године организована је настава на даљину. Из овог разлога многе активности су 
модификоване и одрађене електронским путем. Већина планираних активности је 
успешно реализована током ове школске године. Уређивање школског дворишта са 
ученицима и родитељима се није могло реализовати у овом периоду, као и уређење 
учионица. Озелењавање простора није било могуће јер је у најповољнији период за ову 
активност био у току ванредног стања. Еколошке новине нису реализоване. Од марта 
2020. већина активности и часова били су усмерени на  спречавање даљег ширења 
болести и очување здравља. 
          За наредну школску годину планира се формирање еко кутка и у школи и завршетак 
израде еколошких новина, као и наставак рада на већ постављеним задацима и 
циљевима. 
 
Маја Обрадовић Вукосављевић, координатор 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/2020
. 

у, односно за 
протеклу 
школску 
2019/2020.го
дину. 
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6.7 Извештај о реализацији програма сарадње са јединицом локалне 
самоуправе 

 
 
Рад школе у великој мери остварује се сарадњом са локалном самоуправом. Осим 
обезбеђивања материјалних трошкова за рад школе, сарадња се одвија и у контактима 
приликом обележавања значајних датума локалне самоуправе у сарадњи са Ученичким 
парламентом. 
Сарадња са локалном самоуправом је и ове године, као и претходних, била вишеструка и 
разноврсна, почев од посете институција под ингеренцијом локалне самоуправе: посета 
градској библиотеци у Дечјој недељи, посета и сарадња са Активом жена I месне заједнице, 
посета Пошти, Добровољном ватрогасном друштву, Општини, Црвеном крсту.  
Сарадња са Домом здравља огледала се у бројним организованим систематским 
прегледима ученика, интервенцијама, редовним вакцинацијама и флуорисањем зуба. Са 
сваком од наведених институција или устаова остварена је сарадња, дружење, упознавање 
са радом и делатностима појединих установа и институција, чиме је, између осталог, 
постигнута својеврсна интеграција са локалном средином.  
 Вероучитељ Душан је заједно са ученицима који похађају верску наставу 
органиозовао посету Православном храму, те је сарадња са црквом на тај начин још једном 
потврђена. 
 Врло успешна сарадња са Полицијском управом из Ковина ове године бележи 
предавање Безбедност деце у саобраћају, које је посебно значајно за најмлађе ученике 
наше школе.  
  
 

6.8 Извештај о хуманитарним активности 
 
Ученици наше школе, родитељи ђака и запослениу школи током године учествовали су у 
разним хуманитарним акцијама: Базар књига (размена школске литературе, стрипова, 
музике, школског прибора и књига), акција ”Друг другу” (поклањање одеће, обуће, 
средстава за хигијену, школског прибора и сл.), хуманитарна акција ”Чеп за хендикеп” 
(прикупљање финансијских средстава за куповину медицинске опреме кроз прикупљање 
пластичних чепова), израда и даривање новогодишњих пакетића, прикупљање 
финансијских средстава за одлазак ученика на екскурзију, хуманитарне акције за помоћ 
оболелима... 
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6.9 Извештај о реализацији програма сарадње са породицом  
 

У оквиру сарадње са породицом реализоване су следеће активности: 
редовно су одржавани родитељски састанци 
редовно су одржавани састанци Савета родитеља 
редовно се обављају индивидуални разговори са родитељима – ''Дан отворених врата'' према 
распореду посета 
организована је посета родитеља часовима и то -  октобар – понедељак, новембар – уторак, фебруар – 
среда, март – четвртак, април – петак 
родитељи су 2 пута анкетирани колико су задовољни сарадњом са школом, да искажу своје ставове у 
вези побољшања сарадње, као и мерама за унапређење – на крају 1. полугодишта и на крају наставне 
године 
родитељи су били укључени у појединим активностима приликом – поводом Дечје недеље, 
обележавања славе Свети Сава, Дана школе, прославе матуре, у реализацији хуманитарних активности, 
завршне приредбе, полагања завршног испита... 

6.10 Извештај Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

Можемо констатовати да је остварен акциони план за школску 2019/20.год.  
- Сви запослени су према плану упознати са правилником о протоколу поступања у установи у 
случајевима насиља и током школске године поступало се у складу са овим правилником. 
 - План и програм заштите ученика од насиља унет је у Школски план и програм, Годишњи план 
рада школе и Годишњи извештај.  
- У школи смо наставили са реализацијом активности из превенције насиља кроз ЧОС – еве и 
слободне активности.  
- Јачање активне улоге ученика у превенцији насиља остваривали смо кроз хуманитарне акције, 
друг-другу, фер-плеј турнири, квизови, дружење са ученицима из других школа, недеља лепих 
порука, укључивање деце у драмску секцију и бројне друге активности.  
- Родитељи су укључивани у све ситуације насиља које су се дешавале у школи, одмах су позивани и 
заједнички се радило на решавању постојећих проблема. Са родитељима смо сарађивали путем 
индивидуалних разговора али и на родитељским састанцима, где се говорило и о њиховој улози у 
превенцији насиља и како магу утицати и усмеравати своју децу ка друштвено прихватљивим 
понашњима.  
- Ове школске године интезивиран је корективно-саветодавни рад са ученицима који имају 
непримерено и агресивно понашање у школи. То смо чинили путем индивидуалних разговора, 
разговора са целим одељењем или гупом ученика који су имали непримерено понашање. 
 - У анализи постојеће ситуације у школи, тим је констатовао да ситуације насиља које смо имали у 
школи, не спадају у озбиљно насиље. Тим је остварио добру сарадњу са ученицима, родитељима 
као и са МУП Ковин, Центром за социјални рад. 
 - У току школске године није покренут ни један дисиплински поступак тј. није било 
начињених тежих повреда правилника понашања у школи.  
- Тим за превенцију насиља је редовно одржавао састанке. Одржано је 8 састанака. 
Последњи састанак одржан је непосредно пред ступање на снагу ванредног стања. 
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6.11 Извештај тима за инклузивно образовање 
 

Редни број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда 

1.  12. 9. 2019.  1. Усвајања Извештаја и Плана рада СТИО 

2. Доношење предлога одлуке за нове ИОП - е 

3. Разно 

 

2.  30.10.2019 1. Анализа успеха ученика по ИОП – у на 1. кварталу 

2.Мере унапређења рада са ученицима који раде по иоп – у 
3.Разно 

3.  26.12.2019. 1.Анализа успеха ученика по иоп – у на крају 1. полугодишта и напредовање ученика по 
ИОП – у 
2. Оцењивање ученика по иоп - у 
3.Разно 

4.  17.1.2020. 1. Евалуација ИОП – а 

2. План рада за 2. полугодиште, уз примену мера за напредовање ученика по ИОП – у 

5.  19.3.2020. 1. План уписа ученика у СШ 

6.  30.4.2020. 2. квартал – онлајн седница 

7.  30.6.2020. Крај наставне године - 1.Анализа успеха ученика 

2. Напредовање Ученика по ИОП – у 
 
3. Разно 

8.  20.8.2020. 1. Евалуација ИОП – а 

2. Припрема ИОП – а за наредну школску години 2020/2021. 

 
Након анализе планираних активности - поједини ученици су у потпуности остварили 
планиране садржаје, односно превазишли су планиране активности, неки су их остварили 
делимично, а неки су стагнирали.  
Након ОВ и НВ предложени су и нови ученици којима је потребна додатна подршка у 
образовању.  
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6.12 Извештај тима за додатну подршку  у образовању 
Школска 2019/20. година 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

10.  13. 9. 2019.  4. Усвајања Извештаја и 

Плана рада Тима за 

додатну подршку 

2019/2020. 

5. Доношење предлога 

одлуке за нове ИОП - 

е 

6. Разно 

 

1. Усвојен Извештај за претходну годину и 

План рада за шк. 2019/20.  – прилог  

2. Донет предлог одлуке за ученике које се 

образују по ИОП – у од 2. 9. 2019/20.  као 

и сви остали ученици којима је овакав 

вид подршке потребан 

Предлог тима директору школе за   
додатну подршку ученицима у 
образовању у саставу:  

• Жеберан Валентина, Рајић 

Вања, Николић Наташа – 3. 

разред 

• Јовановић Јелена – 4. разред 

• Илић Маријана и Мучи Роберт 

– 5. разред 

• Станковић Ћулибрк Данијела и 

Новокмет Братислав – 6. 

разред 

• Михајлов Ђорђевић Марија – 7. 

разред 

• Обрадовић Маја и Ритопечки 

Ана – за 8. разред 

3. Ревидитари постојеће ИОП – е до краја 

1. квартала, 

• направити нове ИОП – е са 

свим обрасцима од 1 – 6 за 

ученике који су нови ( помоћ 

око израде педагошких 

профила и предвиђених 

активности – педагог и учитељ, 

ОС, предметни наставник ) 

• Тим је подржао и предлог 

учитељице Жеберан Валентине 

са састанка СТИО - да се упути 

допис Министру просвее да се 

реши статус и плаћање 

персоналних асистената, јер је 

то веома тежак и захтеван 

посао, да нико не жели њиме 

да се бави, јер није адекватно 

награђен, а да постоји потреба 

и одобрење ИПК  
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11.  10.10.2019. 1. Захтев ИРК за нови 

ИОП – 2 за И. Н. 6/2 

2. Разно 

1. Тим је упутио захтев за ИОП – 2 ИРК за 

ученицу 6/2 разреда, јер је то у њеном 

интересу. До одговора ИРК а ученицом 

радити по ИОП – у 1 

2. - 

12.  30.10.20219. 1. Упућен захтев за 

додатну подршку – 

ологофренолога за 7 

ученика 

 
 

2. Разно 

1. Упућен захтев ИРК за још 7. Ученика са 

којима ће радити олигофренолог из СШ 

„Мара Мандић“ из Панчева, а за коју су 

сагласност дали родитељи. После 

потписивања споразума двеју школа, 

упућен је захтев за сарадњом, јер тек 

после сагласности ИРК, олигофренолог 

може да ради са ученицима. 

2. -  

13.  Континуирани 1. Договори малих ИОП 

Тимова – актива о 

раду са децом којима 

је потребна додатна 

подршка 

2. Разно 

1. Сваког месеца Тим се договара са 

колегама о додатној подршци 

ученицима који је овај вид подршке 

неопходан – ревиддирати постојеће 

ИОП – е где год је то неопходно 

14.  22.1.2020. 1. Евалуација ИОП – а на 

крају 1. полугодишта 

2. Разно 

1. На крају 1. полугодишта Тим врши 
евалуацију свих ИОП – а и извештава 
веће о вредновању и предлаже мере за 
њихово напредовање 

2. – 
 

15.  Континуирани 1. Договори малих 

ИОП Тимова – 

актива о раду са 

децом којима је 

потребна додатна 

подршка – 

наставак 2. 

полугодиште 

2. Разно 

1. Сваког месеца Тим се договара са 

колегама о додатној подршци 

ученицима који је овај вид подршке 

неопходан – ревиддирати постојеће 

ИОП – е где год је то неопходно – 2. 

полугодиште 

16.  30.6.020. 1. Евалуација ИОП – 

а на крају 2. 

полугодишта 

2. Разно 

1. На крају 2. полугодишта Тим врши 
евалуацију свих ИОП – а и 
извештава веће о вредновању 
ученика и предлаже мере за 
њихово напредовање 

2. - 
 

17.  20.8.2020. 1. Договор о наставницима 

којима је потребна додатна 

подршка и која 

2. Разно 

1.  Евиденција  ученика којима је потребна 

додатна подршка 

 

Број одржаних састанака: 8 

Координатор тима: Иванка Момиров 
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6.13 Извештај о раду Ученичког парламента  

 

Датум Тачке дневног реда Записник 

9.9.2019. Договор око рада 

Ученичког 

парламента 

Одабир 

председника 

Парламента 

Одабир чланова за 

Савет родитеља и 

Школски одбор 

Ученичким парламентом преседавала је Марија Михајлов Ђорђевић, а 

присуствовао је директор школе. Директор школе објаснио је члановим 

значај Парламента и члановима указао да управо они морају бити 

покретачи многобројних активности и да, као представници својих 

одељења, морају путем Парламента да укажу управи школе на све 

проблеме које уочавају, а које ће директор настојати да реши. 

Марија је члановима поставиле оквире за рад, дала идеје и смернице 

за даљи рад Парламента.Разматран је и извештај о ГПРШу за 2018/2019. 

Чланови су за председника предложили Андреја и Анђелу.  

За Анђелу је гласало 5 чланова, за Андреја 4. Већином гласова, Анђела 

је изабрана за председника, а Андреј за потпредседника. 

• За члана који ће присуствовати Савету родитеља изабран је 

Марија Клисура и Анђела.. 

• За чланове ШО изабрани су Данило и Невена. 

• Председник: Анђела Илић 

• Заменик председника: Андреј Ћулибрк 

• Чланови Школског одбора :Данило Јовановић и Невена Радић. 

• Члан Комисије за доделу Светосавске награде: Јана Шалипур. 

• Члан комисије за одабир Ученика генерације: Јован Вујичин. 

• Члан Тима за самовредновање: Андреј Ћулибрк. 

• Члан Тима за вредновање и развој квалитета образовања: 

Анђела Илић. 

• Члан Стручног актива за развојно планирање: Марија Клисура. 

• Члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

Ивона Јевтовић. 

• Чланови Савета родитеља: Марија Клисура и Анђела Ранков 

2.10.2019. Предлози 

активности за 

организовање Дечје 

недеље 

- Анђела Ранков  упознала је чланове парламента са 

дешавањима на Савету родитеља. 

- Невена Радић и Данило Јовановић известили су парламент о 

дешавањима на Школском одбору.  

- Дати су предлози за активности током Дечје недеље: 

- 7/1 маскенбал, драмске представе, 

фудбал/кошарка(ДЕВОЈЧИЦЕ)/рукомет/између две ватре, 

друштвене игре, излет, караоке 

7/2 фудбал/одбојка, биоскоп, надвлачење конопца 

8/1 музичке столице, спортови 

8/2 фудбал 8. против 8., излет, позориште, квиз знања 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

329 
 

8/3 кошарка, позориште, биоскоп, излет, друштвене игре, игре 

Журка у дворишту (ако дозволи време) – сокови и грицкалице. 

25.10.2019. Тромесечје – 

ретроспектива 

- Урађена је анализа активности током Дечје недеље. Коректно 

је протекла недеља. Примедба је на рачун неучествовања 

девојчица у спортским сусретима (сусретима). Чланови 

парламента пренели су искуства са активности у којима су 

учествовали. 

- За наредне дане планира се амбијентална настава, неки излет. 
- Дат је предлог да се стави рајбер с унутрашње стране тоалета. 

3.12.2019. Украшавање школе 

поводом Нове 

године 

        -Договорено је да парламент активно учествује у украшавању 
школе заједно са осталим ученицима свих разреда. 
       - Украшаваћемо ходнике, прозоре, а свако одељење треба да 
осмисли начин украшавања учионице. 

17.1.2020. Учествовање 

парламента у 

организацији 

Светосавске 

прославе 

- Гласање за предлог ученика за Светосавску награду виших разреда. 

-Учествовање у представи у Светосавској представи , у припремама за 

реализацију представе. 

29.5.2020. Седница одржана 

путем вибера 

-Гласање за предлог за ученика генерације. Од три кандидата изабран 

је ученик Андреј Ћулибрк из 8/2. 
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6.14 Извештај тима за естетско уређење школе 
 

Редни 
број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 
присутних 

чланова 
1.  

6.9.2019.. • План рада Тима Усвојен је годишњи план рад Тима сви 
чланови 

2.  

18.10.2019. • Активности и 
реализација 

Изложене су активности и предлози .Договорено да се 
више ради естетском уређењу школе. Да се организује 
продајна изложба ученика виших разреда. Наставлен рад 
на осликавању школе .  

сви 
чланови  

3.  

10.11.2019. • План за 
завршетак 
1.полугодишта 

Биће уређен шклоски простор 
учионице,кабинети,холови.Завршава се израда 
новогодишњег и божићног базара.Хуманитарна акција 
Друг другу и Чеп за хендикеп.Контактиране су неке фирме 
које сакупљају рециклажни отпад,чека се њихов 
одговор.Организована  изложба  ученичких радова у холу 
школе . 

сви 
чланови 

4.  

24.12.2019. • Завршетак 
1.полугодишта-
реализација 
планираног 

Све планиране активности су реализоване. Украшена и  
уређен шклоски простор учионице,кабинети и холови 
поводом Новогодишњих и  Божићних празника . Почели 
радови на осликавању  зидова  на ходницима  школе . 

сви 
чланови 

5.  

7.3.2020. • План активности 
за Дан школе. 

Разматрани предлози за обележавање Дана 
школе.Сарадња међу активима. 

сви 
чланови 

6.  

17 3. 2020. • Онлајн рад Због проглашене пандемије изазване вирусом КОВИД 19 
настава се од 17.3.2020.одвија онлајн.Сви активи 
максимално сарађују да би се настава што ефикасније 
реализовала. 

сви 
чланови-

онлајн 
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6.15  Извештај о Контроли забране пушења  
Школска 2019/2020. година 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 
присутних 
чланова 

5.9.2019. 1. Формирање тима 
2. Договор о раду 

1. Тим сачињавају Раић Вања и Атанацков Јовица  Координатор 
2. Договорено је да се запослени подсете о забрани пушења у 
просторијама школе  . 

2 

4.10.2019.     Обилазак школе и 
школске околине како би се 
утврдило постојање знакова 
и натписа о забрани пушења  
. 

    Утврђено је да знакови  и обавештења постоје  на улазним 
вратима школе као и у свим просторијама  које  користе 
запослени школе . Није уочено постојање  пепељара нити  се 
осети дим или неки други знакови  коришћења дувана . 

2 

6.11.2019.     Обилазак школе и 
школске околине како би се 
утврдило постојање знакова 
и натписа о забрани пушења   

    Утврђено је да знакови  и обавештења постоје  на улазним 
вратима школе као и у свим просторијама  које  користе 
запослени школе . Није уочено постојање  пепељара нити  се 
осети дим или неки други знакови  коришћења дувана. 

2 

2.12.2019.     Обилазак школе и 
школске околине како би се 
утврдило постојање знакова 
и натписа о забрани пушења   

Утврђено је да знакови  и обавештења постоје  на улазним 
вратима школе као и у свим просторијама  које  користе 
запослени школе . Није уочено постојање  пепељара нити  се 
осети дим или неки други знакови  коришћења дувана. Два 
знака  су оштећена   одмах замењена новим . 

2 

20.1.2020. Обилазак школе и школске 
околине како би се 
утврдило постојање знакова 
и натписа о забрани пушења   

    Утврђено је да знакови  и обавештења постоје  на улазним 
вратима школе као и у свим просторијама  које  користе 
запослени школе . Није уочено постојање  пепељара нити  се 
осети дим или неки други знакови  коришћења дувана. 

2 

      9.3.2020 Обилазак школе и школске 
околине како би се 
утврдило постојање знакова 
и натписа о забрани пушења   

    Утврђено је да знакови  и обавештења постоје  на улазним 
вратима школе као и у свим просторијама  које  користе 
запослени школе . Није уочено постојање  пепељара нити  се 
осети дим или неки други знакови  коришћења 
дувана.ПРЕСТАНАК РАДА  ЗБОГ КОВИДА 19 

2 

17 

1717.3.2020 

ПРЕСТАНАК РАДА  ЗБОГ 
КОВИДА 19 

   

 
                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

332 
 

 
 
 

7.1 Извештај о раду Тима за самовредновање  
           
 

Датум Тачке дневног реда Записник 

11.09.2019. 1. Анализа плана рада 
Тима за 
самовредновање за 
2019/2020.год 
2. Започета евалуација 
кључне области 1 
Програмирање, 
планирање и 
извештавање и то: 1.1.1. 
Школски програм се 
заснива на прописаним 
начелима за израду овог 
документа; 1.2.1. 
Годишњи план рада 
донет је у складу са 
школским програмом, 
развојним планом и 
годишњим календаром; 
1.2.5. Годишњи извештај 
садржи релевантне 
информације о раду 
школе и усклађен је са 
садржајем годишњег 
плана рада. 

 

1. Анализиран и усвојен План радаТима за самовредновање за 

2019/2020. год.  

2. Започета евалуација кључне области 1.Програмирање, 
планирање и извештавање и то: 1.1.1. Школски програм се 
заснива на прописаним начелима за израду овог документа; 
1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским 
програмом, развојним планом и годишњим календаром; 1.2.5. 
Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду 
школе и усклађен је са садржајем годишњег плана рада. 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за 
израду овог документа. Утврђено је да се школски програм на 
прописаним начелима за израду овог документа. 

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским 
програмом, развојним планом и годишњим календаром.  
Утврђено је да Годишњи план рада школе донет у складу са 
школским програмом и годишњим календаром.  

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о 
раду школе и усклађен је са садржајем годишњег плана 
рада.Утврђено је да Годишњи извештај садржи релевантне 
информације о раду школе и усклађен је са садржајем 
годишњег плана рада. 

Такође је договорено да ће остали индикатори из области 
квалитета 1 бити анализирани кроз чек листе за наствнике 

30. 09. 2019 1. Упознавање чланова 

Тима са деловима 

састнака које је држао 

тим за екстерно 

вредновање  

2. Елементи Плана за 

унапређење квалитета 

рада школе 

3. Иницијално 

тестирање 

1. Чланови Тима упознати са деловима састанка везаног за 

самовредновање и екстерно вредновање школа. Просветни 

саветници  су најавили нови круг екстерног вредновања. На 

састанку су размотрени неки елементи који би требало да буду 

укључени у планове самовредновања школа. Посебан осврт 

кроз презентацију односио се на вредновање и 

самовредновање кључне области 2.Настава и учење. 

Брига о ученицима – безбедност и сигурност ученика у школи: 

Такође је на састанку разматран програм заштите деце од 

насиља, нивоима насиља и корацима које треба предузети 

када се насиље догоди. На јасно видљивим местима треба 

7 ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 
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ставити обавештења коме се обраћа ученик када се деси 

насиље. 

2. Тим је разматрао елемнте плана за унапређење рада школе. 

План ће бити прослеђен наставницима како би могли да га 

уврсте у своје наставне планове. 

3. Обављено је иницијално тестирање и у договору са 

директороманализе наставника биће прослеђене Тиму. 

17.10.2019. 1. Анализа иницијалних 

тестова-евалуација 

кључне области 3.  

Постигнућа ученика 

1. Извршена анализа иницијалних тестова- После извршеног 

иницијалног тестирања, наставници су своје анализе 

проследили Тиму за самовредновање. Закључено је да су 

анализе наставника врло исцрпне. Резултати на иницијалном 

тестирању су, по речима наставника, очекивани и углавном у 

складу са закључним оценама у претходној години.  Као мере 

за побољшање наставници су углавном навели да ће на 

часовима предвиђеним за обнављање поновити садржаје које 

су ученици заборавили или нису савладали у довољној мери. 

Такође ће кроз учење новог градива повезивати садржаје 

претходног и тако уједно обновити заборављене садржаје и 

повезати их са новим. По речима наставника, нарочита пажња 

ће се обратити на ученике завршног (8) разреда и обнављање 

градива из свих предходних разреда. Такође, по речима 

многих наставника, примећен је лежеран однос ученика према 

иницијалном тестирању јер се не оцењује.  

29. 10. 2019. ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 
ОБЛАСТИ – Настава и 
учење   
1.  Праћење 
напредовања ученика 
посебно ученика са 
тешкоћама у развоју  

1. Анализиран успех ученика на крају првог класификационог 
периода и закључено да поједини ученици нису још почели да 
уче и да би успех требало да буде бољи. Анализа је извршена 
заједно са члановима одељењских већа. Такође, заједно  са 
тимом за инклузивно образовање, анализирано напредовање 
ученика који раде по ИОП-у. 
 

24. 12. 2019. 1.ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 
ОБЛАСТИ – Настава и 
учење  - праћење 
напредовања ученика 
на крају првог 
полугодишта посебно 
ученика са тешкоћама у 
развоју  
2. Припрема анкета за 
родитеље-Колико сте 
задовољни сарадњом са 
школом? 
3. Припрема Чек листа 
за родитеље које се 
односе на кључну 

1. Анализиран успех ученика на крају првог полугодишта. Поред 
ученика који слабије напредују, наведени су и ученици који су 
остварили резултате који су за сваку похвалу. Анализа је 
извршена заједно са члановима одељењских већа. Такође, 
заједно  са тимом за инклузивно образовање, анализирано 
напредовање ученика који раде по ИОП-у. За оне ученике који 
нису остварили исходе/стандарде наведене у плановима, ти 
планови ће бити ревидирани. 
2. Припремљена је Анкета за родитеље- Колико сте задовољни 
сарадњом са школом? Ова анкета се спроводи на крају сваког 
полугодишта и на крају наставне године. Анкета ће бити 
анализирана после одржаних родитељских састанака. 
3. Припремљена је Чек листа за родитеље које се односе на 
кључну област 2. Настава и учење. Упитник ће бити анализиран 
у другом полугодишту.  
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област 2. Настава и 
учење. 

 
 

20.1.2020. ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 
ОБЛАСТИ 1- 

ПРОГРАМИРАЊЕ, 
ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1.3.6. Припреме за 
наставни рад садрже 
самовредновање рада 
наставника и/или 
напомене о реализацији 
планираних активности. 

 

1. Већина наставника је у поступку самовредновања порошла 

онлајн обуку SELFIE 2019-2020, session2 у оквиру Селфи 

инструмената како би њихове  планиране активности и 

припреме за наставни рад садржоавале са вредновање. 

24. 03. 2020. 1.ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 

ОБЛАСТИ – Настава и 

учење 

1.. Начини реализације 
васпитно-образовних 
задатака учењем на 
даљину. 

 2. Припрема и давање 

сугестија приликом 

израде анкете за 

ученике и родитеље о 

нивоу оптерећености 

ученика током 

реазлитације наставе на 

даљину  

 

1. Увођењем ванредног стања у Србији због пандемије Корона 
вирусом настава се од 17. О3. 2020. год. одвија на даљину ИК-
технологијама. Користе се онлајн платформе за учење на 
даљину  поред основне „Моја школа“ (видео предавања на 
РТС-3), а додатна подршка су формиране виртуалне учионице и 
контакти ИКТ-ом између ученика и предметних наставника. 
Контрола рада ученика остварује се путем задатака, упитника, 
квизова ... преко имејлова (или други изабрани начини).  

2. У међусобној онлајн комуникацији даване су сугестије 
приликом израде Анкете за ученике и родитеље о нивоу 
оптерећености ученика током реазлитације наставе на даљину. 

Састанак одржан онлајн 
 

3.4.2020 1.ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 

ОБЛАСТИ – Настава и 

учење 

1. Начини комуникације 

наставника и ученика у 

току трајања процеса 

наставе на даљину. 

 2. Анализа анкете о 

нивоу оптерећености 

ученика током 

1. За комуникацију са ученицима, презентовање наставних 
садржаја , повратне информације од ученика-домаћи задаци, 
утврђивање усвојености знања; наставници користе 
електронску пошту, вибер групе, Google учионице, ТВ часове, 
Сајт школе, Платформе издавача.. 

Ученицима који немају могућности за праћење наставе на 
даљину достављаће се штампани материјал путем поште. 

Ученицима који се образују по ИОП-у наставници ће креирати 
посебне штампане материјале у сарадњи са одељењским 
старешинама и педагогом школе који ће се такође овим 
ученицима достављати поштом. 

 2. Анализирана анкета о нивоу оптерећености ученника током 
реализације наставе на даљину, дате смернице за формирање 
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реазлитације наставе на 

даљину 

3.  Анализа анкете из 

области настава и учење 

за родитеље нижих и 

виших разреда. 

критеријума оцењивања приликом одржавања наставе на 
даљину. 

3. Анализирана анкета из области наставе и учења која је дата 
родитељима на крају 1. полугодишта. 

Састанак одржан онлајн 

 

24.4.2020. 1.ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 
ОБЛАСТИ – Настава и 
учење, 2.4. Поступци 
вредновања су у 
функцији даљег учења. 

2.ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 

ОБЛАСТИ –  Постигнућа 

ученика, 3.2. Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима ученика. 

 

1. Разматран Избор препорука зa унапређење организовањa 
онлајн образовања на даљину у доба пандемије Завода за 
унапређење образовања и васпитања 

2. Онлајн самопроцена знања малих матураната- Завода за 
унапређење образовања и васпитања- Упућени ученици 
8.разреда како да користе платформу МПНТ која ће им 
послужити да изврше самопроцену свог знања. 

3. Разматран допис МПНТ у којем с у дате сугестије за 
активност оцењивања у предстојећем периоду учења на 
даљину. 

4. Разматране Препоруке директора, педагога и координатора 
за наставу у вези са бројчаним оцењивањем 

5. Разматрани критеријуми за оцењивање у разредној и 
предметној настави. 

Састанак одржан онлајн 
 

29.4.2020 2.ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 

ОБЛАСТИ –  Постигнућа 

ученика, 

1. Анализа 1.пробног 

завршног испита 

1. Извршена анализа  1.пробног завршног испита. Ученици су 

доставили одељењским старешинама број бодова који су 

остварили на 1.пробном завршном испиту.  

8.5.2020. 1.ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 

ОБЛАСТИ – Настава и 

учење 

1. Анализа анкете о 

нивоу оптерећености 

ученика током 

реазлитације наставе на 

даљину 

 

1. Извршена је анализа 2.анкете о нивоу оптерећености 

ученика током реазлитације наставе на даљину. Овој другој 

анкети приступило је мање ученика и родитеља у односу на 

предходну-1/3 мање и ученика и родитеља у нижим 

разредима, док је у вишим тај број приближно једнак (10 

ученика мање). Ученици и родитељи  сада наводе већу 

оптерећеност, више домаћих задатака, кратко време за 

одговоре, теже се прате рокови. Повећао се проценат ученика 

који више од 1 сата користе за израду домаћих задатака (сада 

41,9%, а у предходној анкети 36%).  
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Одговори родитеља су наиме слични као и у 1. анкети.   

30.6.2020 1.ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 
ОБЛАСТИ –  Постигнућа 
ученика, 3.1. Резултати 
ученика на завршном 
испиту показују 
оствареност стандарда 
постигнућа наставних 
предмета, односно 
оствареност 
постављених 
индивидуалних циљева 
учења. 

 

 

1. Извршена анализа 2. пробног завршног испита на основу 

бодова коју су ученици доставили одељењским старешинама.  

1. Извршена анализа завршног испита на основу бодова коју су 

ученици доставили одељењским старешинама 
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11.09.2019. 1. Анализиран и усвојен план рада Стручног актива за развојно планирање за 2019/2020. год.  

2. Сачињен је Акциони плана РПШ за школску 2019/20. годину који обухвата следеће облати: Настава и 
учење, Образовна постигнућа и Ресурсе 
 

30. 09. 
2019 

1. Усвојен извештај са предходног састанка Стручног актива.  
2. Усвојен пла рада Педашког колегијума 
3. Усвојен план рада Тима за стручно усавршавање 
4. Чланови Тима упознати са деловима састанка везаног за самовредновање и екстерно вредновање 
школа. Просветни саветници  су најавили нови круг екстерног вредновања. На састанку су размотрени 
неки елементи који би требало да буду укључени у планове самовредновања школа. Посебан осврт 
кроз презентацију односио се на вредновање и самовредновање кључне области 2.Настава и учење. 
Брига о ученицима – безбедност и сигурност ученика у школи: Такође је на састанку разматран 
програм заштите деце од насиља, нивоима насиља и корацима које треба предузети када се насиље 
догоди. На јасно видљивим местима треба ставити обавештења коме се обраћа ученик када се деси 
насиље. 
5. Тим је разматрао елемнте плана за унапређење рада школе. План ће бити прослеђен наставницима 
како би могли да га уврсте у своје наставне планове.  

17.10.2019. 1. Усвојен извештај са предходног састанка Стручног актива.  
2. Директор школе је известио Стручни актив о набавци лап топова и пројектора. Сви наставници сада 
имају лап топ, а у свакој учионици је постављен пројектор. 

26.12. 
2019. 

1. Усвојен извештај са предходног састанка Стручног актива. 
2. Увид у продукте наставничког рада-Извештаји директора и педагога,  припреме наставниака, 
фотографије на сајту школе 
3. Извештај школског библиотекара 

24.1.2020 1. Усвојен извештај са предходног састанка Стручног актива 
2. Директор школе је организовао два курса за наставнике за  коришћење мултимедијалних средстава. 

24. 03. 
2020. 

1. Усвојен извештај са предходног састанка Стручног актива. 
2. Увођењем ванредног стања у Србији због пандемије Корона вирусом настава се од 17. О3. 2020. год. 
одвија на даљину ИК-технологијама. Користе се онлајн платформе за учење на даљину  поред основне 
„Моја школа“ (видео предавања на РТС-3), а додатна подршка су формиране виртуалне учионице и 
контакти ИКТ-ом између ученика и предметних наставника. Контрола рада ученика остварује се путем 
задатака, упитника, квизова ... преко имејлова (или други изабрани начини).  
. 
Састанак одржан онлајн  

3.4.2020 1. Усвојен извештај са предходног састанка Стручног актива. 
2. За комуникацију са ученицима, презентовање наставних садржаја , повратне информације од 
ученика- 
домаћи задаци, утврђивање усвојености знања; наставници користе електронску пошту, вибер групе, 
Google учионице, ТВ часове, Сајт школе, Платформе издавача.. 
Ученицима који немају могућности за праћење наставе на даљину достављаће се штампани материјал 
путем поште. 
Ученицима који се образују по ИОП-у наставници ће креирати посебне штампане материјале у сарадњи 
са одељењским старешинама и педагогом школе који ће се такође овим ученицима достављати 
поштом. 
 3. Анализирана анкета о нивоу оптерећености ученника током реализације наставе на даљину, дате 
смернице за формирање критеријума оцењивања приликом одржавања нас  
таве на даљину. 
Састанак одржан онлајн 

24.4.2020. 1. Усвојен извештај са предходног састанка Стручног актива. 

8 ИЗВЕШТАЈ О OСТВАРИВАЊУ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА НА ГОДИШЊЕМ 
НИВОУ  
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2. Разматран Избор препорука зa унапређење организовањa онлајн образовања на даљину у доба 
пандемије Завода за унапређење образовања и васпитања 
3. Онлајн самопроцена знања малих матураната- Завода за унапређење образовања и васпитања- 
Упућени ученици 8.разреда како да користе платформу МПНТ која ће им послужити да изврше 
самопроцену свог знања. 
4. Разматран допис МПНТ у којем с у дате сугестије за активност оцењивања у предстојећем периоду 
учења на даљину. 
5. Разматране Препоруке директора, педагога и координатора за наставу у вези са бројчаним 
оцењивањем 
6. Разматрани критеријуми за оцењивање у разредној и предметној настави. 
Састанак одржан онлајн 
  

30.6.2020. 1. Усвојен извештај са предходног састанка Стручног актива. 
2. Закључљк Стручног актива је да су новонастале околности довеле до тога да је  у великој мери 
подигнут квалитет наставе што се тиче примене мултимедијалних технологија. 
3. Извршена је анализа 2.анкете о нивоу оптерећености ученика током реазлитације наставе на 
даљину. Овој другој анкети приступило је мање ученика и родитеља у односу на предходну-1/3 мање и 
ученика и родитеља у нижим разредима, док је у вишим тај број приближно једнак (10 ученика мање). 
Ученици и родитељи  сада наводе већу оптерећеност, више домаћих задатака, кратко време за 
одговоре, теже се прате рокови. Повећао се проценат ученика који више од 1 сата користе за израду 
домаћих задатака (сада 41,9%, а у предходној анкети 36%).  
Одговори родитеља су наиме слични као и у 1. анкети.   
Састанак одржан онлајн 

27.8.2020 1. Усвојен извештај са предходног састанка Стручног актива. 
2. Увидом у индивидуалне планове стручног усавршавања наставника и План стручног усавршавања на 
нивоу школе  утврђено је да нису сви запланирани семинари и остварени због ванредне ситуације 
изазване вирусом КОВИД 19. Међутим остварени су многи вебинари, на даљину што је употпунило 
недостатак запланираних семинара. Планирани семинар на нивоу школе „Како мотивисати ученике 21 
века?“ је реализован    
3. На основу извештаја са посета чавима директора и педагога утврђено је да наставници 
имплементирају нова знања остварена путем стручног усавршавања. 
4. Стручни актив за ШРП донео је закључак да је реализован пла за школску 2019/20. годину.    
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8.1 Извештај о реализацији Акционог  плана  развојног плана школе  
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Овај извештај прослеђен је  Тиму за самовредновање рада школе на даљу анализу.  
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8.2 Извештај о спровођењу мера за обезбеђивање и унапређивање 
квалитета образовно-васпитног рада - школска 2019/2020. година 

Датум Тачке дневног реда Извештај 

11.09.2019. 1. Сачињавање и анализа 
плана рада Тима за 
обезбеђивање квалитета 
и развоја установе за 
2019/2020. год 
2. Анализа плана рада 
стручног актива за развој 
Школског програма 

1. Анализиран и усвојен План рада за 2019/2020. год.  

2. Анализиран и усвојен план рада стручног актива за развој Школског 
програма.  

У сарадњи са стручним активом за развој Школског програма, 
утврђена је динамика праћења остваривања школског програма кроз 
различите наставне и ванаставне, културне и спортске активности.   

30. 09. 2019 1. Усвајање записника са 

предходног састанка 

Тима 

2. Упознавање чланова 

Тима са деловима 

састнака које је држао 

тим за екстерно 

вредновање  

3. Елементи Плана за 

унапређење квалитета 

рада школе 

 

1. Усвојен записник са пред одног састанка Тима 2. Чланови Тима 

упознати са деловима састанка везаног за самовредновање и екстерно 

вредновање школа. Просветни саветници  су најавили нови круг 

екстерног вредновања. На састанку су размотрени неки елементи који 

би требало да буду укључени у планове самовредновања школа. 

Посебан осврт кроз презентацију односио се на вредновање и 

самовредновање кључне области 2.Настава и учење. 

Брига о ученицима – безбедност и сигурност ученика у школи: Такође 

је на састанку разматран програм заштите деце од насиља, нивоима 

насиља и корацима које треба предузети када се насиље догоди. На 

јасно видљивим местима треба ставити обавештења коме се обраћа 

ученик када се деси насиље. 

3. Тим је разматрао елемнте плана за унапређење рада школе. План ће 

бити прослеђен наставницима како би могли да га уврсте у своје 

наставне планове. 

17.10.2019. 1. Усвајање записника са 

предходног састанка 

Тима 

2. Унапређивање рада 

установе – примена ИКТ, 

иновације у учењу, 

угледни часови, пројектна 

настава... 

1. Усвојен записник са пред одног састанка Тима 2. У сарадњи са тимом 

за Стручно усавршавање и увидом у индивидуалне планове стручног 

усавршавања наставника, утврђено је да наставници планирају таква 

стручна усавршавања како би унапредили своје дигиталне 

компетенције. 

Индивидуалним плановима стручног усавршавања наставника у 

установи предвиђене су иновације у настави. 

Наставници планирају пројектну наставу у наредној школској години. 

29. 10. 2019. 1. Усвајање записника са 

предходног састанка 

Тима 

2.  Праћење напредовања 
ученика посебно ученика 
са тешкоћама у развоју  
 
3. Праћење елемената 
остварености Школског 
програма 
 

1. Усвојен записник са пред одног састанка Тима 2. Анализиран успех 
ученика на крају првог класификационог периода и закључено да 
поједини ученици нису још почели да уче и да би успех требало да буде 
бољи. Анализа је извршена заједно са члановима одељењских већа. 
Такође, заједно  са тимом за инклузивно образовање, анализирано 
напредовање ученика који раде по ИОП-у. 
3. Остварени елементи предвиђени Школским програмом за први 

класификациони период. 
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24. 12. 2019. 1. Усвајање записника са 

предходног састанка 

Тима 

2. Праћење елемената 
остварености Школског 
програма на крају првог 
полугодишта. 
3. Праћење резултата 
рада наставника и 
стручног сарадника. 
4. Праћење резултата 
рада ученика. 

1. Усвојен записник са пред одног састанка Тима 
2. Остварени елементи предвиђени Школским програмом за први 
класификациони период. 
3. Резултати рада наставника и стучног сарадника разматрани кроз 
полугодишње извештаје директора школе ( у склопу Извештаја је и 
извештај са посете часова) и тима за самовредновање. 
4. Разматрани резултати рада ученика на крају другог полугодишта.  

3.4.2020. 1. Усвајање записника са 
предходног састанка 
Тима 2.  Начини 
реализације васпитно-
образовних задатака 
учењем на даљину. 

3. Начини комуникације 
наставника и ученика у 
току трајања процеса 
наставе на даљину.- 
Праћење развоја 
наствничких 
компетенција 

4. Праћење резултата 

рада наставника и 

ученика у новонасталим 

околностима 

1. Усвојен записник са пред одног састанка Тима 
2.  Увођењем ванредног стања у Србији због пандемије Корона вирусом 
настава се од 17. О3. 2020. год. одвија на даљину ИК-технологијама. 
Користе се онлајн платформе за учење на даљину  поред основне „Моја 
школа“ (видео предавања на РТС-3), а додатна подршка су формиране 
виртуалне учионице и контакти ИКТ-ом између ученика и предметних 
наставника. Контрола рада ученика остварује се путем задатака, 
упитника, квизова ... преко имејлова (или други изабрани начини).  

3. За комуникацију са ученицима, презентовање наставних садржаја , 
повратне информације од ученика-домаћи задаци, утврђивање 
усвојености знања; наставници користе електронску пошту, вибер 
групе, Google учионице, ТВ часове, Сајт школе, Платформе издавача.. 

Ученицима који немају могућности за праћење наставе на даљину 
достављаће се штампани материјал путем поште. 

Ученицима који се образују по ИОП-у наставници ће креирати посебне 
штампане материјале у сарадњи са одељењским старешинама и 
педагогом школе који ће се такође овим ученицима достављати 
поштом. 

4. Разматрана Анкета о оптерећеноти ученика и наставника током 

наставе на даљину за протекли период. 

Састанак одржан онлајн 

24.4.2020 1. Усвајање записника са 

предходног састанка 

Тима 

2. Препоруке зa 
унапређење 
организовањa онлајн 
образовања на даљину у 
доба пандемије Завода за 
унапређење образовања 
и васпитања 
3. Праћење резултата 

рада ученика- платформа 

МПНТ за самопроцену 

знања малих матураната- 

Завода за унапређење 

1. Усвојен записник са пред одног састанка Тима 
2. Разматран Избор препорука зa унапређење организовањa онлајн 
образовања на даљину у доба пандемије Завода за унапређење 
образовања и васпитања 
3. Онлајн самопроцена знања малих матураната- Завода за унапређење 
образовања и васпитања- Упућени ученици 8.разреда како да користе 
платформу МПНТ која ће им послужити да изврше самопроцену свог 
знања. 
4. Разматран допис МПНТ у којем с у дате сугестије за активност 
оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину. 
 Разматране Препоруке директора, педагога и координатора за наставу 
у вези са бројчаним оцењивањем 
Разматрани критеријуми за оцењивање у разредној и предметној 
настави. 
Састанак одржан онлајн 
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образовања и васпитања 

(ученици 8.разреда) 

4. Праћење резултата 

рада ученика- 

Оцењивање ученика 

29.4.2020 1. Усвајање записника са 

предходног састанка 

Тима 

2. Праћење резултата 

рада ученика-анализа 

првог пробног завршног 

испита,  

1. Усвојен записник са пред одног састанка Тима 

2. Извршена анализа  1.пробног завршног испита. Ученици су доставили 
одељењским старешинама број бодова који су остварили на 1.пробном 
завршном испиту.  

Састанак одржан онлајн 
 

8.5.2020. 1. Усвајање записника са 

предходног састанка 

Тима 

2. Праћење резултата 
рада ученика-- Анализа 
анкете о нивоу 
оптерећености ученика 
током реазлитације 
наставе на даљину 

 

1. Усвојен записник са пред одног састанка Тима 

2. Извршена је анализа 2.анкете о нивоу оптерећености ученика током 
реазлитације наставе на даљину. Овој другој анкети приступило је 
мање ученика и родитеља у односу на предходну-1/3 мање и ученика и 
родитеља у нижим разредима, док је у вишим тај број приближно 
једнак (10 ученика мање). Ученици и родитељи  сада наводе већу 
оптерећеност, више домаћих задатака, кратко време за одговоре, теже 
се прате рокови. Повећао се проценат ученика који више од 1 сата 
користе за израду домаћих задатака (сада 41,9%, а у предходној анкети 
36%).  

Одговори родитеља су наиме слични као и у 1. анкети.   

Састанак одржан онлајн 
 

30.6.2020 1. Усвајање записника са 

предходног састанка 

Тима 

2. Праћење циљевљ и 

стандарда постигнића 

3. Сачињавање извештаја 

рада Тима 

1. Усвојен записник са пред одног састанка Тима 

Извршена анализа 2. пробног завршног испита на основу бодова коју су 
ученици доставили одељењским старешинама.  

 Извршена анализа завршног испита на основу бодова коју су ученици 
доставили одељењским старешинама 

3. Сачињен извештај рада Тима 

Састанак одржан онлајн 
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I Чланови тима: 

 Име и презиме Функција у тиму Присуство састанцима 

1. Оља Новокмет координатор 11 

2 Јелена Дивнић члан 11 

3. Снежана Качина члан 11 

4.  Јевросима Ромић члан 9 (замена Јована 
Крстић,присутна на 2 
састанка ) 

5.  Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена члан 7 (замена Јелена 
Антонијевић, присутна 
на  2 састанак) 

6.  Јожеф Секељ члан 11 

7.  Александар Милошевић члан 11 

 
II Записници/извештаји са састанака Тима поднети у дељени фолдер, анализа састанака у односу на 
годишнњи план Тима.  

Тема Време одржавања присуство начин 
праћења 

1.Анализа предходног 
плана Тима и израда 
Плана стручног 
усавршавања за текућу 
годину у складу са 
одабраним 
приoритетима из 
Развојног плана. 
 

   
 
 

5.9.2020. 

1. Оља Новокмет 
2. Александар Милошевић 
3 Снежана Качина 
4. Јована Крстић(уместо Јевросиме 
Ромић) 
5. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
6. Јелена Дивнић 
7. Јожеф Секељ 

записник 

2.Разматрање предлога 
за избор семинара у 
складу са одабраним 
приоритетима и избор 
семинара. 

 
 
 
 
 

12.9.2020. 

1. Оља Новокмет 
2. Александар Милошевић 
3 Снежана Качина 
4. Јована Крстић(уместо Јевросиме 
Ромић) 
5. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
6. Јелена Дивнић 
7. Јожеф Секељ 

записник 

3.Договор око 
реализације семинара у 
децембру. 

 
 
 
 

19.9.2020. 

1. Оља Новокмет 
2. Александар Милошевић 
3 Снежана Качина 
4. Јевросиме Ромић 
5. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
6. Јелена Дивнић 
7. Јожеф Секељ 

записник 

9 Извештај Тима за професионални развој о остваривању плана 
стручног усавршавања наставника и стручних сарадника током 
школске 2019/2020. године 
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4.Бесплатни семинари 
„Бигз“-а 
3.Разно 

 
 
 

19.11.2020. 

1. Оља Новокмет 
2. Александар Милошевић 
3 Снежана Качина 
4. Јевросиме Ромић 
5. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
6. Јелена Дивнић 
7. Јожеф Секељ 

записник 

5.* Упознавање Тима са 
новим Правилником о 
стручном усавршавању. 
**Разматрање и 

дискусија о обрасцима 

за портфолио које је 

осмислио директор 

школе и обавезе 

поводом истог. 

***Ревидирање старог  

Правилника о 

бодовању у оквиру 

установе. 

 

 
 
 
 

23.11.2020. 

1. Оља Новокмет 
2. Александар Милошевић 
3 Снежана Качина 
4. Јевросиме Ромић 
5. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
6. Јелена Дивнић 
7. Јожеф Секељ 

записник 

6. *Разматрање новог 
Правилника о стручном 
усавршавању. 
**Разматрање термина 
за понуђене семинаре. 
 

 
 
 
 
 

31.1.2020. 

1. Оља Новокмет 
2. Александар Милошевић 
3 Снежана Качина 
4. Јевросиме Ромић 
5. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
6. Јелена Дивнић 
7. Јожеф Секељ 

записник 

7. Усвајање новог 
Правилника о стручном 
усавршавању. 

 
 
 

25.5.2020. 

1. Оља Новокмет 
2. Александар Милошевић 
3 Снежана Качина 
4. Јевросиме Ромић 
5. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
6. Јелена Дивнић 
7. Јожеф Секељ 

записник 

8. Обавештење о 
конкурсу Покрајинском 
секретаријату за 
образовање. 

 
 
 

27.2.2020. 

1. Оља Новокмет 
2. Александар Милошевић 
3.Снежана Качина 
4.Јевросима Ромић 
5. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
(замена Јелена Антонијевић) 
6. Јелена Дивнић 
7. Јожеф Секељ 

записник 

9. Обавештење о 
приспелим резултатима 
са конкурса 
Покрајинског 
секретаријата. 

 
 
 
 

18.5.2020. 

1. Оља Новокмет 
2. Александар Милошевић 
3.Снежана Качина 
4.Јевросима Ромић 
5. Марија Михајлов Ђорђевић/Јелена 
(замена Јелена Антонијевић) 
6. Јелена Дивнић 
7. Јожеф Секељ 

записник 
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10. Анализа Табела за 
стручно усавршавање и 
прикупљање података 
за годишњи извештај 
Тима за професионални 
развој. 

 
 

19.8.2020. 

1. Оља Новокмет 
2. Александар Милошевић 
3.Снежана Качина 
4.Јевросима Ромић 
5. Јелена Дивнић 
6. Јожеф Секељ 

записник 

11. . Извештај 

координатора Тима о 
анализи табеле за 
стручно усавршавање и 
корекцији бодова 

 
 

20.8.2020. 

1. Оља Новокмет 
2. Александар Милошевић 
3.Снежана Качина 
4.Јевросима Ромић 
5. Јелена Дивнић 
6. Јожеф Секељ 

записник 

 
Закључак:Анализирали смо овогодишњи рад Тима који је био прилагођен новонасталој ситуацији, донели 
смо закључке и препоруке за даљи рад Тима који ће бити унети у годишњи план Тима за следећу школску 
годину. Обуке и семинари ће бити орјентисани ка усавршавању наставника и стручних сарадника у смеру 
дигиталних компетенција, што ћемо и препоручити Тимовима за развојно планирање и самовредновање 
школе. У наставку следи анализа онога што је урађено у школској 2019/2020. 
 III Угледни часови: 
Препорука Тима у току претходне школске године је била да се повећа број угледних часова и размена 
примера добре праксе, и зато је приказана ова посебна табела са угледним часовима. Услед проглашења 
вандредног стања, многи часови су  одложени.  

Тема/ наставна 
јединица 

време 
одржавања 

реализатор начин праћења 

1. Дан сигурнијег 
интернета –угледни 
час 

11.2.2020. Саша Петровић списак присутних, евалуциони лист, 
сертификат /Чланак на сајту школе 
http://www.os-
djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-
dogadjaji-novosti/d-n-sigurni-g-in-r 

2. Производња 
електричне енергије- 
угледни час 

20.11.2019. Александар 
Милошевић 

списак присутних, евалуциони лист, 
сертификат 

3. Живот -некад и 
сад- угледни час 

22.2.2020. Валентине Жеберан 
 

списак присутних, евалуциони лист, 
сертификат 

4. Угледни час 
„Mărțișor” 
(Марцишор) 

6.3.2020. Ана Албу Савић списак присутних, евалуциони лист, 
сертификат 

5. Нобеловци- 
угледни час 

12.12.2019. Марија Михајлов 
Ђорђевић/Јелена 

списак присутних, евалуциони лист, 
сертификат 

6. Државе Старог 
Истока некад и сад-
примена тематских 
карата у настави 
историје и географије 
у 8-1 и 8-2 разред 

23.12.2019. Роберт Мучи и 
Јелена Дивнић 

списак присутних, евалуциони лист, 
сертификат 

7. Смеше и 
раздвајање смеша за 
четвртаке,примена 
CLIL метода 

 

5.2.2020. Ана Ритопечки списак присутних, евалуциони лист, 
сертификат 
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8. Џез 

 

21.11.2019. Данијела Стојковић списак присутних, евалуциони лист, 
сертификат 

9. Ударачки 
инструменти  

30.1.2019. Данијела Стојковић списак присутних, евалуциони лист, 
сертификат 

10. Праисторија кроз 
музику- огледни час.  
Презентација 
примера добре 
праксе (интерактивне 
образовне технике у 
настави, формативно 
оцењивање) 

23.10.2019. Снежана Качина списак присутних, евалуциони лист, 
сертификат 
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IV Семинари: 
Табела 1/Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања 

школска 2019/2020. година  

 
Име и 

презиме 
Назив Облик 

стручног 
усавршава

ња 
(акредитов

ани 
семинар, 
стручна 

трибина, 
стручни 
скуп...) 

Датум и место   
Компете
нције/ 

Приорит
ети 

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Саша 
Петрови

ћ 

Обука наставника 
информатике и рачунарства 
за наставу у 7. и 8. разреду 
основног образовања и 
васпитања 

Обука 16.11.2029.  
ОШ „Ј. Ј. Змај“ 
Панчево 

К1/П1  Уверење 16 

Како мотивисати ученике 21. 
века? 

Семинар 13, 14.12.2019. 
ОШ „Ђура Јакшић“ 
Ковин 

К2/П3 465 Уверење 16 

Стручност и креативност у 
управљању савременом 
школом 

Семинар 27-28. фебруар 2020.  
Хотел „Фонтана“ , 
Врњачка Бања 

К2/П3  Уверење 16 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

Семинар мај/јун 2020. 
онлајн 

  Уверење 24 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 72 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Алексан
дар 

Милоше
вић 

Како мотивисати ученике 21 
века? 

семинар 13,14.12.2019. 
 ОШ”Ђура 
Јекшић”Ковин 

К2/П3 465 Уверење 16 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 17 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Алексан

дар 

Шушули

ћ 

       

УКУПНО БОДОВА/САТИ 0 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети   

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Алексан
дра 

Презентација уџбеника 
издавачке куће “Завод за 
уџбенике” 

Презентац
ија 

27.2..2020   Потврда 3 
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Милоше
вић 

Презентација уџбеника 
издавачке куће  “Вулкан 
знање” 

Презентац
ија 

28.2..2020.   Потврда 2 

Презентација уџбеника 
издавачке куће “ Бигз” 

Презентац
ија  

06.03.2020.   Потврда 2 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 7 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Ана 
Албу 

Савић 
Како мотивисати ученике 

21. века? 

Акред

итован

и 

семина

р 

13. и 14.12.2019. К2/П

3 

46

5 

Уверење 16 

  

 Корак по корак до 
интерактивног часа и 
евиденције портфолија 

Акредитов
ани 

семинар 

25.12.2019. К4/П1 336 

Уверење 

16 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

онлајн 
семинар, 
обука од 
јавног 
занчаја 

мaj/јун 2020. К1/К2 - уверење 24 

Поступак 

самовредновања"SELFIE 

2019-20, session 2" у оквиру 

Селфи инструмента 

стручно 
самовредн
овање 

20.1.2020. - - уверење о 
учешћу 

1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 57 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети 

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Ана 
Ритопеч

ки 
Како мотивисати ученике 
21. века? 

Акред

итован

и 

семина

р 

13. и 14.12.2019. К2/П

3 

46
5 

Уверење 16 

Корак по корак до 
интерактивног часа и 
евиденције портфолија 
 

Акредитов
ани 

семинар 

25 и 26.12.2019. К4/П1 336 

Уверење 16 

До функционалног знања 

применом метода и техника 

у интерактивној настави 

 

Акредитов
ани 

семинар 

14.09.2019 К3/П-3 432 

Уверење 

8 

Поступак 

самовредновања"SELFIE 

2019-20, session 2" у оквиру 

Селфи инструмента" 

стручно 
самовредн
овање 

20.1.2020. - - сертификат 1 

Erazmus+ platforme i mreže za 
profesionalno usavršavanje 
nastavnika 

онлајн 
обука 

12.11.2019. - - сертификат 1 

ВЕБИНАР: Жолт Коња: 
Примена алата Google 
Classroom у реализацији 
часова и тестирању ученика 

онлајн 
обука 

5.5.2020. - - позивни маил 1 

„Примена алата Google 
Forms, Kahoot!, Quizizz у 

онлајн 
обука 

12.5.2020. - - позивни маил 1 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

  351 

реализацији часова и 
тестирању ученика” 

Resursi za pisanje Erazmus+ 
projekata 

онлајн 
обука 

19.6.2020 - - позивни маил 1 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

онлајн 
семинар, 
обука од 
јавног 
занчаја 

јун 2020. К1/К2  

Уверење 

24 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 69 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети   

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Братисл
ав 

Новокме
т 

Како мотивисати ученике 21 
века? 

семинар 13,14.12.2019. 
 ОШ”Ђура 
Јекшић”Ковин 

К2/П3 465 уверење 16 

Е -учионица: обука о 
коришћењу на примерима за 
математику 

он лајн 
обука 

10.4.2020. - - потврда 1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 17 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Оља 
Новокме
т 

Како мотивисати ученике 21 
века? 

семинар 13,14.12.2019. 
 ОШ”Ђура 
Јекшић”Ковин 

К2/П3 465 уверење 16 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

он лајн 
семинар, 
обука од 
јавног 
занчаја 

maj/јун 2020. К1/К2 - уверење 24 

Поступак 

самовредновања"SELFIE 

2019-20, session 2" у оквиру 

Селфи инструмента" 

стручно 
самовредн
овање 

20.1.2020. - - уверење о 
учешћу 

1 

Др Ранко Рајовић: Како 

подстаћи скривене 

потенцијале ученика 

акредито

вани 

онлајн 

стручни 

скуп 

28.2.2020. К2,3/П5 - сертификат 1 

Развој дигиталних 
компентенција и унапређење 
наставе 

стручни 
скуп/e 
Twinning 
Meetup 

21.2.2020. К1 - извештај  1 

Еразмус* платформе и 
мреже за професионално 
усавршавање наставника 

вебинар, 
Фондација 
Темпус 

13.5.2020. - - izveštaj,позивн
и маил 

1 

ТЦА активности- Могућности 
за усавршавање појединаца 
активних у формалном и 
неформалном образовању 
кроз активности 
међународне сарадње 

вебинар, 
Фондација 
Темпус 

15.11.2019. - - позивни маил 1 

Креирање садржаја помоћу 
Genial.ly  и Canva-e и 
интерактивност на часу 
уживо 

вебинар, 
Удружење 
ЕЛТА 

23.4.2020. - - позивни маил, 
дигитални беџ 

1 
 

Учење на даљину у 10 корака вебинар, 
Удружење 
ЕЛТА 

20.3.2020. - - позивни маил 1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 47 
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Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Данијел
а 

Станков
ић 

Ћулибрк 

“Рад  са тешким 
родитељима” 

семинар 9. и 10. јануар 2020. К4/П4 139/05 Уверење 16 

Поступак 

самовредновања"SELFIE 

2019-20, session 2" у оквиру 

Селфи инструмента 

стручно 
самовредн
овање 

20. јануар 2020. - - Уверење 1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 17 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети   

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Данијел
а 

Стојкови
ћ 

Програм обуке за запослене 
у образовању/дигитална 
учионица/дигитално 
компетентан наставник-
увођење електронских 
уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

 
Семинар 

 
17.09.2019. 

  
 

 
Уверење 

 
19,5 

Примена 
индивидуализоване,програм
иране,проблемске и 
егземпларне наставе у школи 

 
Семинар 

 
22.02.2020. 

 
К2/П3 

 
 

 
Уверење 

 
8 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

 
Семинар 

 
22.10.2019. 

   
Уверење 

 
24 

Презентација уџбеника 
издавачке куће “Завод за 
уџбенике” 

Презентац
ија 

31.01.2020   Потврда 3 

Презентација уџбеника 
издавачке куће  “Вулкан 
знање” 

Презентац
ија 

06.03.2020.   Потврда 1 

Презентација уџбеника 
издавачке куће “ Бигз” 

Презентац
ија  

06.03.2020.   Потврда 1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 56,5 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Марија 
Михајло

в 
Ђорђрев

ић 

Како мотивисати ученике 21. 
века 

акредитов
ани 
семинар 

14.12.2020. К2 465 Уверење о 
савладаној 
обуци 

16 

,,Selfie 2019-2020,session 2“ стручно 
самовредн
овање 

20.1.2020. - - Уверење 1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 17 

Име и 
презиме 

Назив  Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Хермина 
Ђукић 

“Сексуална злоупотребе 
деце” - 2 разред 

предавање
-
радионица 

1.10.2019. у О. Ш. 
“Ђура Јакшић” - 
присуство 

К4  Списак 
присутних, 
фотографије, 
материјал 

2 

Како мотивисати ученике 
21.века 

акредитов
ани 
семинар 

14.12.2019. К2 465 Уверење о 
савладаној 
обуци 
програма 

16 
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стручног 
усавршавања 

,,Selfie 2019-2020,session 2“ акредитов
ани 
семинар 

20.1.2020.   Уверење о 
учешћу 

1 

Програм обуке за запослене 
у образовању-Дигитална 
учионица-Дигитално 
компетентан наставник-
Увођење електронских 
уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

акредитов
ани 
семинар 

29. и 30. 6.2019. К1 и К2   

уверење 
бр.1553-
2019-609 

у Београду 
17.9.2019. 

19,5 

Образовна академија 

стручни 

скуп 

„Клетт“, 

Нови 

Логос“ 

,“Фреска

“ 

24.2.2020.   потврда 2 

'УКУПНО БОДОВА/САТИ 40.5 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Иванка 
Момиро

в 

Како мотивисати ученике 21. 
века? 

Семинар 13. и  14. 12. 2019. у 
О. Ш. “Ђура Јакшић” 
Ковин 

К2/П3 465 Уверење 16 

    Актив стручних сарадника 

Стручни 
скуп 

18.10.2019. у 
Панчеву 

К2  Списак 
присутних 
материјал, 
пано у холу 

2 

“Сексуална злоупотребе 
деце” - 2 разред 

Предавањ
е - 
радионица 

1.10.2019. у О. Ш. 
“Ђура Јакшић” - 
присуство 

К4  Списак 
присутних, 
фотографије, 
материјал 

1 

Професионални идентитет 
школских педагога - анкета 

онлајн 12.11.2019.Анкета 
Института за 
педагошка 
истраживања  

К2/П3  Материјал - 
одштампана 
анкета 

1 

Учешће практичара у 
креирању и спровођења 
образовне политике - анкета 

онлајн 18.11.2019. у 
организацији МПНТР 

К2/П3  Материјал - 
одштампана 
анкета 

1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 21 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Јасмина 
Доловач

ки 
Како мотивисати ученике 

21.века? 

акредитов
ани 
семинар 

13. и 14.12.2019. К2/П3 465 сертификат 16 

Поступак 

самовредновања"SELFIE 

2019-20, session 2" у 

оквиру Селфи 

инструмента" 

стручно 
самовредн
овање 

20.1.2020. - - сертификат 1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 17 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 
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Приорит
ети  

Јелена 
Дивнић Како мотивисати ученике 

21.века? 

акредитов
ани 
семинар 

13. и 14.12.2019. К2/П3 465 сертификат 16 

Поступак 

самовредновања"SELFIE 

2019-20, session 2" у 

оквиру Селфи 

инструмента" 

стручно 
самовредн
овање 

20.1.2020. - - сертификат 1 

Образовна академија стручн

и 

скуп"К

летт", 

"Нови 

Логос", 

"Фреск

а" 

28.1.2020. К1 - потврда 1 

Анализа примене у 

настави уџбеника за 

основну школу за 

историју 

"Завод 

за 

уџбени

ке"- 

анализ

а 

27.2.2020. К1,К2 - потврда 3 

Др Ранко Рајовић: Како 

подстаћи скривене 

потенцијале ученика 

акреди

товани 

онлајн 

стручн

и скуп 

28.2.2020. К2,К3/П5 - Уверење о 
учешћу 

1 

Vebinar-istorija.Klett акреди

товани 

онлајн 

стручн

и скуп 

6.3.2020. К1,К2/П5,
П8 

- Уверење о 
учешћу 

1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 23 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Јелена 
Јованов

ић 

Како мотивисати ученике 
21.века 

семинар 13.и 14.12.2019. К2/П3 465 уверење 16 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

онлајн 
семинар 
обука од 
јавног 
значаја 

/ К1/К2 / уверење 24 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 40 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Јелена 
Антоније

вић 

       

УКУПНО БОДОВА/САТИ 0 
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Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Jeвроси
ма 

    Ромић 
 
 
 
 

    
 

Како мотивисати ученике 
21.века 
 

акредитов
ани 
семинар 

14.12.2019. К2,П3 465 уверење 16 

Selfie 2019-2020,session2 акредитов
ани 
семинар 

20.1.2020.   увертење    1 

Обука за реализацију нових  
програма наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

акредитов
ани 
семинар 

8.6.2020. К2,П3 2226 уверење 24 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 41 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Јовица 
Атанацк

ов 

Реализацију наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

Aкредитов
ани 
семинар 

22.10.2019. К-1, К-2  уверење 
бр.1784/2019 / 
912 

24 

Како мотивисати ученике 21 
века? 

Aкредитов
ани 
семинар 

13-14.12.2019. К-2,П-3 465 уверење 16 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 40 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Јожеф 
Секељ 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

акредитов
ани 
семинар 

 15. и 16.06.2019.  K1  ,    K2  уверење бр. 
1784/2019/305
1 у Београду  
22. 10. 2019. 

24 

Програм обуке за запослене 
у образовању /дигитална 
учионица/ дигитално 
компетентан наставник – 
увођење електронских 
уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

акредитов
ани 
семинар 

29. и 30.06.2019.    K1  ,    K2  уверење бр. 
1553/2019/610  
у Београду  17. 
09. 2019.  

19,5 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 43,5 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Корнелиј

а Антић 

       

УКУПНО БОДОВА/САТИ 0 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Милош 

Лалић 

       

УКУПНО БОДОВА/САТИ 0 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 
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Маја 
Милоше

вић 

Како мотивисати ученике  21. 
века? 

акредитов
ани 
семинар 

13.12.2019. - 
 14.12.2019. 

К2/П3 465 Уверење 16 

Рад са тешким родитељима акредитов
ани 
семинар 

09.01.2020. - 
10.01.2020. 

К4/4 139/05 Уверење 
 

16 

       

УКУПНО БОДОВА/САТИ 32 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Маја 
Обрадов

ић 
Вукосав
љевић 

Како мотивисати ученике 
21.века? 

акредитов
ани 
семинар 

13-14.12.2019. К2/П3 465 уверење 16 

Презентација уџбеника 
“Вулкан знање” 

презентац
ија 

28.2.2020.   потврда 1 

Презентација уџбеника 
“Бигз” 

презентац
ија 

6.3.2020.   потврда 1 

Образовна академија стручни 
скуп 

28.1.2020,   потврда 1 

Еразмус+ платформе и 
мреже за професионално 
усавршавање наставника 

вебинар, 
Фондација 
Темпус 

13.5.2020.   позивни мејл 1 

Презентација уџбеника 
“Герундијум” 

презентац
ија, 
Панчево 

3.2020.   потврда 1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 21 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Душан 

Васић 

       

УКУПНО БОДОВА/САТИ 0 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Марија 
Поповић 

Презентација уџбеника 
издавачке куће “Завод за 
уџбенике” 

презентац
ија 

27.2.2020.   потврда 3 

Презентација издавачке куће 
“Вулкан знање” 

презентац
ија 

28.2.2020.   потврда 2 

Презентација издавачке куће 
“Бигз” 

презентац
ија 

 6.3.2020.   потврда 2 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 7 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Марија 
Станојос

ка 

Како мотивисати ученике 21. 
века? 

акредитов
ани 
семинар 

13-14.12.2019. К2/П3 465 уверење 16 

Презентација уџбеника 
“Вулкан знање” 

презентац
ија 

28.2.2020.   потврда 1 

Поступак 
самовредновања”SELFIE 
2019-20,session 2”у оквиру 
Селфи инструмената 

стручно 
самовредн
овање 

20.јан.2020.   Уверење о 
учешћу 

1 

Презентација уџбеника 
издавачке куће “Завод за 
уџбенике” 

Презентац
ија 

31.01.2020   Потврда 3 
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УКУПНО БОДОВА/САТИ 

21 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Маријан
а Илић 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе ка 
исходима учења 

Акредитов
ани 
семинар  

29.9.2020. K1/K2  Уверење о 
савладаној 
обуци 
програма 
сталног 
стручног 
усавршавања 

24 

Обука наставника у основним 
школама за примену општих 
стандарда постигнућа за крај 
основног образовања за 
страни језик 

Акредитов
ани 
семинар  

21.12.2020. K1/П3  Уверење о 
савладаном 
програму 
обуке 

8 

Како мотивисати ученике 
21.века? 

Акредитов
ани 
семинар  

13.-14.12.2019. К2/П3 465 Уверење о 
савладаној 
обуци 
програма 
сталног 
стручног 
усавршавања 

16 

Selfie 2019-2020,session2 Акредитов
ани 
семинар  

20.1.2020.   Сертификат 1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 49 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Маша 
Вулетић 

Како мотивисати ученике 
21.века 

семинар 13-
14.дец.2019.ОШ”Ђ.Ја
кшић”,Ковин 

К2/П3 465 Уверење 16 

Поступак 
самовредновања”SELFIE 
2019-20,session 2”у оквиру 
Селфи инструмената 

стручно 
самовредн
овање 

20.јан.2020.   Уверење о 
учешћу 

1 

Презентација 
уџбеника”Завод за уџбенике” 

презентац
ија 

март,2020.школа   потврда 2 

Презентација 
уџбеника”Вулкан знање” 

презентац
ија 

фебруар,2020.школа   потврда 2 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 40,5 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Наташа 
Николић 

Како мотивисати ученике 21. 
века 

семинар 13.14.децембар 
2019. 

К3 / П3 465 уверење 16 

Обука за реализацију нових 
програма наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

акредитов
ан 
семинар 
од јавног 
значаја 

8.6. 2020. К2 / П3 2226 уверење 16 

,,Selfie 2019-2020,session 2” актрдитова
н семинар 

20.1.2020.   уверење 1 

Дидактичке приче и бајке акредитов
ан 
семинар 

фебруар 2020. К2 / П1 428 уверење 40 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 73 
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Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Роберт 
Мучи 

Дигитални атлас акредитов
ани 

семинар 

1.10.-28.10. 2019. К1/П1 784 уверење 32 

Како мотивисати ученике 
21.века? 

акредитов
ани 

семинар 

13-14.12.2019. К2/П3 465 уверење 16 

Поступак самовредновања 
„SELFIE 2019-20, session 2“ у 
оквиру Селфи инструмента 

стручно 
самовредн

овање 

20.1.2020.   сертификат 1 

Образовна академија стручни 
скуп 

„Клетт“, 
Нови 

Логос“, 
„Фреска“ 

28.1.2020.   потврда 1 

Анализа примене уџбеника 
из географије у настави у 

основној школи 

„Завод за 
уџбенике“ 

анализа 

27.2.2020.   потврда 3 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 53 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Снежана 
Качина 

Искористи час Акредитов
ани 

семинар 

12.9.2019. године К-1/П-3 395 Сертификат 8 

Како мотивисати ученике 21. 
века? 

Акредитов
ани 

семинар 

14.12.2020. године К-2/П-3 465 Сертификат 16 

 Корак по корак до 
интерактивног часа и 
евиденције портфолија 

Акредитов
ани 

семинар 

25.12.2020. године К-4/П-1 336 Сертификат 16 

Потврда о присуству 

стручном предавању о 

примени нових уџбеника за 

7. разред од школске 

2020/21. године                                                           

Клет, Нови Логос и Фреска 

Стручни 
скуп 

28.1.2020. године К-1/П-6 / Потврда 2 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 42 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Сенка 
Стоја 

“Како мотивисати ученике 
21 века?” 

Акредитов
ани 

семинар 

13. и 14. 12. 2019. 
год. 

К2 - П3 465 сертификат 16 

“Од самовредновања до 
екстерног вредновања” 

Акредитов
ани 

семинар 

27. 12. 2019. год. К4 - П3 639 сертификат 8 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 24 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Снежана 
Корак 

Како мотивисати ученике 
21.века 

акредитов
ани 
семинар 

14.12.2019. К2 465 Уверење о 
савладаној 
обуци 
програма 
стручног 
усавршавања 

16 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

  359 

,,Selfie 2019-2020,session 2“ акредитов
ани 
семинар 

20.1.2020.   Уверење о 
учешћу 

1 

Програм обуке за запослене 
у образовању-Дигитална 
учионица-Дигитално 
компетентан наставник-
Увођење електронских 
уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

акредитов
ани 
семинар 

29. и 30. 6.2019. К1 и К2   

уверење 
бр.1553-
2019-609 

у Београду 
17.9.2019. 

19,5 

Образовна академија 

стручн
и скуп 
„Клетт
“, Нови 
Логос“ 
,“Фрес
ка“ 

24.2.2020.   потврда 2 

“Сексуална злоупотребе 
деце” - 2 разред 

Предавањ
е - 
радионица 

1.10.2019. у О. Ш. 
“Ђура Јакшић” - 
присуство 

К4  Списак 
присутних, 
фотографије, 
материјал 

1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 39,5 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Валенти
на 

Жеберан 

Како мотивисати ученике 21. 
века 

акредитов
ани 
семинар 

14.12.2019. К2,П3 465 уверење 16 

,,Selfie 2019-2020,session 2” акредитов
ани 
семинар 

20.1.2020.   уверење 1 

Обука за реализацију нових 
програма наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

акредитов
ани 
семинар 

8.6.2020. К2,П3 2226 уверење 16 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 33 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Вања 
Рајић 

Како мотивисати ученике за 
21. век 

акредитов
ани 
семинар 

14.12.2019. К2 
П3 

465 уверење 16 

“Selfie 2019-2020.,session 2” акредитов
ани 
семинар 

20.1.2020.   уверење 1 

Обука за реализацију нових 
програма наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

акредитов
ани 
семинар 

8.6.2020. К2 
П3 

2226 уверење 16 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 33 

Име и 
презиме 

Назив Облик 
стручног 

усавршава
ња 

Датум   
Компете
нције/ 

Приорит
ети  

Катало
шки 
број 

Доказ о 
реализацији/у

чешћу; 
Прилози 

Број 
бодова
/сати 

Весна 
Анђелко

в 

1. Дигитална 
учионица-
дигитално 
копетентан 
наставник- 

Акредитов
ан 
семинар 

22-23.8. 2019.  К  Уверење 19,5 
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увођење 
електронских 
уџбеника у наставу 

2. Мотивација 
ученика за 21. век 

Акредитов
ан 
семинар 

13 и 14. 12. 2019. К1 465 Уверење 16 

3.Презентација 
уџбеника,,Вулкан знање,,  

презентац
ија 

28.2.2020.   потврда 1 

4.Презентација 
уџбеника,,Бигз,, 

презентац
ија 

6.3. 2020.   потврда 1 

5.,,Selfi   2019-20.session,,  семинар 20.1. 2020.   уверење 1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ        38,5 

 
 
 
 
 
 

Име и 
презиме 

Назив 
Облик стручног 
усавршавања 

Датум 

  
Компетенц

ије/ 
Приоритети  

Каталошк
и број 

Венера  
Арсенов 
Бојовић 

Од самовредновања до екстерног вредновања семинар 13.12.2019. 
ССШ “Васа Пелагић”, Ковин 

К4/П3 639 

US in focus 

вебинар, Удружење 
ЕЛТА и Америчка 
амбасада 

31.07-01.08.2020. К2,3/П5 - 

Дигитално образовање 2020 стручни скуп, Центар 
за образовне 
технологије на 
западном Балкану 

21.2.2020.  - 

 “Globally Connected Teaching and Learning” вебинар, Edmodo and 
ASCD 

02.12.2019. - - 

Менторска обука за менторе ромских ученике који 
похађају средње школе 

обука,Фонд за 
образовање Рома 

15.09.2019. - - 

Креирање садржаја помоћу Genial.ly  и Canva-e и 
интерактивност на часу уживо 

вебинцар, Удружење 
ЕЛТА 

23.4.2020. - - 

Учење на даљину у 10 корака вебинар, Удружење 
ЕЛТА 

20.3.2020. - - 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 

(огледни часови, излагања, предавања, пројекти, обуке на нивоу школе, истраживања, 

огледи.....) 

школска 2019/2020. година 

 

 

 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 

активност

и 

(угледни 
час, 

огледни 
час, 

обука...) 

Начин 

учество

вања 

(реализ
атор, 

асистен
т, 

присуст
во) 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Саша 
Петро

вић 

Рад са е-
поштом 

и 
дигиталн

и 
правопи

с 

обука реализ
атор 

Саша Петровић 13.1.2
020. 

Евалуације 
присутних, 
сертификат 

https://www
.os-

djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/bu-z-
n-s-vni-iz-bl-

s-i-inf-r- 

12 

Преузим
ање 

аудио/в
идео 

материја
ла са 

Интерне
та и 

нарезив
ање 

материја
ла на CD 

и DVD 
диск 

oбука реализ
атор 

Саша Петровић 14.1.2
020. 

Евалуације 
присутних, 
сертификат 

https://www
.os-

djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/bu-z-
n-s-vni-iz-bl-

s-i-inf-r-i 

12 

Дан 
сигурниј

ег 

Угледни 
час 

реализ
атор 

Саша Петровић 11.2.2
020. 

Чланак на 
сајту школе 
http://www.

os-

12 
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интернет
а 

djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/d-n-
sigurni-g-in-

rn 

Стручна 
посета 

ОШ”Олг
а 

Милоше
вић” у 

Смедере
вској 

Паланци 

стручна 
посета 

присуст
во, 

евалуа
ција, 

дискус
ија 

Ана Ритопечки, 
Саша Петровић, 

Марија 
Михајлов 

Ђорђевић/Јелен
а, Оља 

Новокмет 

4.2.20
20. 

евалуциони 
лист, 

извештај на 
школском 

сајту, 
фотографије 

6 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 42 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Алекс
андар 
Мило
шеви

ћ 

Угледни 
час 

“Произв
одња ел. 
енергије

” 

Угледни 
час 

Реализ
атор 

Милошевић 
Александар 

20.11
-2019 

Евалуације 
присутних 

12 

Презент
ација 

уџбеник
а 

обука присуст
во 

Бигз септе
мбар 
2019 

Потврда 1 

Презент
ација 

уџбеник
а 

обука присуст
во 

Завод за 
уџбенике 

септе
мбар 
2019 

Потврда 1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 14 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 
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Алекс
андар 
Шушу

лић 

       

УКУПНО БОДОВА/САТИ 0 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Алекс
андра 
Мило
шеви

ћ 

Европск
и дан 
борбе 
против 

трговине 
људима 

радиониц
а 

реализ
атор 

Црвени крст 
Ковин 

11,10,
2019, 

Сајт школе 5 

Писање 
чланака 
за сајт 
школе 

писање 
текстова 

реализ
атор 

школа токо
м 

школ
ске 

годин
е 

Сајт школе 5 

Израда 
тематски
х паноа 

организац
ија 

реализ
атор 

школа токо
м 

школ
ске 

годин
е 

Сајт школе 5 

Божићна 
приредб

а у 
Румунск

ој 
правосл

авној 
цркви у 
Ковину 

стручна 
посета и 
учешће у 
приредби 

присуст
во 

Ана Албу Савић; 
Румунска 

православна 
црква у Ковину 

25.12.
2019. 

Фотографије
, Чланак на 
сајту школе 

3 

Презент
ација 

дисемин
ације,,,D
are to bi 
different,
,ОШ,,Олг

а 
Милоше

вић,, 
након 

стручне 
посете 

презентац
ија 

присуст
во 

Наставничко 
веће Оља 
Новокмет 

14.2.2
020. 

записник НВ 2 
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Присуств
о 

угледно
м часу 

,,Живот -
некад и 

сад,, 
Валенти

не 
Жеберан 

угледни 
час 

присуст
во 

Валентина 
Жеберан 

22.2.2
020. 

евалуциони 
лист 

2 

Јесењи 
крос 

организат
ор 

реализ
ација 

Актив нижих 
разреда 

ФК“Раднички“,К
овин 

14.9.2
019. 

Извештај на 
сајту школе, 
фотографије 

3 

Позориш
на 

представ
а 

“ 
Пинокио

“ 

присуство реализ
ација  

„Перар Пан“, 
Београд 

Центар за 
културу, Ковин 

Актив нижих 
разреда 

11.10.
2019. 

Извештај на 
сајту школе, 

списак 
присутних 

3 

Хуманит
арна 

акција“Д
руг-

другу“ 

организат
ор 

учешће школа токо
м 

школ
ске 

годин
е 

Сајт школе, 
фотографије 

5 

Новогод
ишњи и 

Божићни 
базар 

продајна 
изложба 

учешће школа 23.12.
2019. 

сајт школе, 
фотографије

, продајни 
предмети 

8 

„Стефан
ово 

дрво“, 
светосав

ска 
представ

а 
ученика 
четвртих 
разреда 

представа 
ученика 
нижих 

разреда 

присуст
во 

Центар за 
културу;Ковин 

28.1.2
020. 

фотографије 
на сајту 
школе 

2 

Међунар
одни 
дан 

превенц
ије 

вршњачк
ог 

насиља“ 
Дан 

ружичас

радиониц
а,правље

ње 
плаката 

реализ
атор 

Александра 
Милошевић, 

Оља Новокмет 

27.2.2
020. 

Извештај, 
сајт школе, 

фотографије  

10 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

  365 

тих 
мајица“ 

Лепе 
речи су у 

моди 

радиониц
а 

реализ
атор 

школа 28.2.2
020. 

Извештај, 
сајт школе, 

фотографије 

8 

Школска 
приредб

а 

“Прешер
нов дан“ 

Представа 
ученика 

наше 
школе 

присуст
во 

школа, 

Центар за 
ултуру, Ковин 

7.2.20
20. 

Сајт школе 3 

Осми 
март-

радиони
ца и 

продајна 
изложба 

радиониц
а 

реализ
атор 

школа 6.3.20
20. 

Сајт школе, 
фотографије 

5 

Пробни 
завршни 

испит 

присуство дежурн
и 

наставн
ик 

Министарство, 
школа 

2.4.20
20. 

Сајт школе, 
решење 

8 

Завршни 
испит 

осмака 

присуство дежурн
и 

наставн
ик 

Министарство, 
школа 

17/18
/19. 

2020. 

Сајт школе. 
решење 

8 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 85 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Ана 
Албу 

Савић 

Угледни 
ч ас 

„Mărțișor
” 

(Марци
шор) 

Угледни 

чаc 

реализ

атор 

Ана Албу Савић 6.3.20

20. 

Извештај о 
активности;
Евиденцион
и листићи, 

припрема за 
час, Чланак 

на сајту 
школе: 

http://www.
os-

djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/mart

isor20 

12 
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Пројекат 
„Keep 

Calm and 
Wash 
Your 

Hands“ 

пројекат реализ
атор 

актив 
наставника 

страних језика у 
школи 

23.4.2
020. 

сајт школе,( 
видео запис 
у припреми) 

10 

Ускршњ

и 

пројекат 

– 

енглески

, 

немачки, 

румунск

и језик 

пројекат реализ

атор 

Марија 

Станојоска, 

Маријана Илић 

и Ана Албу 

Савић 

Апри

л 

2020. 

Сајт школе: 

http://www.

os-

djurajaksic.e

du.rs/index.p

hp/aktuelno-

dogadjaji-

novosti/us-

rssnji-pr-ngl-

s-i-n-c-i-ru-

uns-i-zi 

10 

Мини 

пројекат 

- Das 

Coronavi

rus 

пројекат реализ

атор 

Марија 
Станојоска и Ана 

Албу Савић 

март 
2020. 

Сајт школе: 
http://www.

os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/das-
coronavirus-

kindern-
einfach-
erklaert 

10 

Нобелов
ци 

угледни 
час 

присуст
во 

Марија 
Михајлов 

Ђорђевић/Јелен
а 

12.12.
2019. 

Евалуацион
и лист, 

Чланак на 
сајту школе: 
http://www.

os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/ugl-

dni-c-s-iz-
srps-g-zi 

2 

Дан 
сигурниј

ег 
интернет

а 

Угледни 
час 

присуст
во 

Саша Петровић 11.2.2
020. 

Фотографије
, Белешка у 

ес-
дневнику, 
Чланак на 

сајту школе 
http://www.

os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/d-n-
sigurni-g-in-

rn 

2 
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Презент
ација 

дисемин
ације”Da
re to be 
different

” ОШ 
“Олга 

Милоше
вић” на 
Наставн
ичком 
већу 

након 
стручне 
посете 

презентац
ија,излага

ње 

присуст
во 

Оља Новокмет, 
Наставничко 
веће школе 

14.2.2
020. 

записник са 
седнице НВ 

2 

Божићна 
приредб

а у 
Румунск

ој 
правосл

авној 
цркви у 
Ковину 

припрема 
ученика, 
стручна 
посета и 
учешће 

ученика у 
приредби 

реализ
атор 

Ана Албу Савић; 
Румунска 

православна 
црква у Ковину 

25.12.
2019. 

Фотографије
, Чланак на 
сајту школе 
http://www.

os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/b-

zic-u-ru-uns-
pr-v-sl-vn-cr-

vi 

6 

Фестива
л 

румунск
их 

коринђа
љки 

припрема 
ученика, 
стручна 
посета и 
учешће 
ученика 

на 
фестивалу 

реализ
атор 

Књижевно 
уметничко 
друштво 

„Тибискус“ из 
Уздина и 
Румунска 

православна 
црква из 

Мраморка 

15.12.
2019. 

Диплома, 
Списак 

ученика, 
Фотографије
, Чланак на 
сајту школе 
http://www.

os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/f-s-
iv-l-ru-uns-
ih-rindj-lj-i 

6 

Радиони
ца 

„Марци
шор“ у 

Мрамор
ку 

стручна 
посета и 
учешће 

ученика и 
наставник

а  на 
радиониц

и 

реализ
аторстр

учне 
посете; 
асистен

т на 
радион

ици 

ОШ „Сава 
Максимовић“ у 

Мраморку 

28.2.2
020. 

Списак 
ученика, 

Фотографије
, Чланак на 

општинском 
сајту, Чланак 

на сајту 
школе 

http://www.
os-

djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/r-di-
nic-rcis-r-u-r-

r-u 

6 
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Осми 
март - 

историја 
и значај 

радиониц
а и израда 

зидних 
паноа 

реализ
атор 

Ана Албу Савић 6.3.20
20. 

Сајт школе 
http://www.

os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/izr-

dili-s-pl-s-r-u 

5 

Обележа
вање 

Светског 
дана 

језика – 
виши 

разреди 

израда 
зидних 
паноа 

реализ
атор 

актив 
наставника 

страних језика у 
школи 

26.9.2
019 

Фотографије
, Сајт школе 
http://www.

os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/b-l-z-

v-nj-d-n-zi 

5 

Обележа
вање 

Светског 
дана 

језика – 
нижи 

разреди 

израда 
зидних 
паноа 

реализ
атор 

актив 
наставника 

страних језика у 
школи 

26.9.2
019 

Фотографије
, Сајт школе 
http://www.

os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/b-l-z-

v-nj-d-n-zi 

5 

Изјаве и 
саопште

ња у 
медијим

а 

израда и 
дистрибуц

ија 
промотив

ног 
материјал

а 

реализ
атор 

Ана Албу Савић токо
м 

школ
ске 

годин
ее 

Текстови у 
недељнику 

на 
румунском 

језику 
„Libertatea“ 

5 

Писање 
чланка 

за 
школски 

сајт 

писање 
чланака 

реализ
атор 

Ана Албу Савић токо
м 

школ
ске 

годин
е 

сајт школе 5 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 91 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 
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Ана 
Ритоп
ечки 

Државе 

Старог 

Истока 

некад и 

сад-

примена 

тематски

х карата 

у 

настави 

историје 

и 

географи

је у 8-1 и 

8-2 

разреду 

Угледни 
час 

присуст
во 

Јелена Дивнић и 
Роберт Мучи 

23.12.
2019. 

Списак 
присутних 

Евалуацион
и листић 

2 

Преузим
ање 

аудио/в
идео 

материја
ла са 

интернет
а и 

нарезив
ање 

материја
ла на CD 

и DVD 

обука присуст
во 

Саша Петровић 14.01.
2020. 

Списак 
присутних 

Евалуацион
и листић 

 

2 

Органоз
овање 

одласка 
ученика 
7. и 8. 

разреда 
на 

Фестива
л науке 

Извођење реализ
атор 

Стручни актив 
природних 

наука 

6. 
12.20

19 

Сајт школе 3 

Стручна 
посета 

ОШ”Олг
а 

Милоше
вић” у 

Смедере
вској 

Паланци 

стручна 
посета 

присуст
во, 

евалуа
ција, 

дискус
ија 

Ана Ритопечки, 
Саша Петровић, 

Марија 
Михајлов 

Ђорђевић/Јелен
а, Оља 

Новокмет 

4.2.20
20. 

евалуциони 
лист, 

извештај на 
школском 

сајту, 
фотографије 

6 

Угледни 
час 

“Смеше 
и 

раздваја
ње 

смеша за 
четвртак
е”приме

угледни 
час, 

посета 
наставник

а 
предметн
е наставе 
разредној 

настави 

реализ
атор 

Ана Ритопечки, 
Оља Новокмет 

5.2.20
20. 

припрема за 
час, 

презентациј
а, мини 
речник, 

сертификат, 
евалуциони 

лист 

12 
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на CLIL 
метода 

Израда  
видео 

материја
ла 

“Занимљ
ива 

хемија 
за 7 и 8”-
поводом 
Недеље 

дана 
школе 

Извођење реализ
атор 

Ана Ритопечки март 
2020 

Сајт школе 3 

Школско 
такмиче

ње из 
хемије 

 

Организа
ција, 

извођење 

реализ
атор/пр
егледач 

Ана Ритопечки 10. 
фебр
уар 

2020 

Извештај са 
такмичења 

3 

 

Општинс
ко 

такмиче
ње из 
хемије 

 

Присуство Прегле
дач 

СХД, актив 
наставника 
хемије, ОШ 

“Паја 
Маргановић” 

Делиблато 

1.мар
т 

2020 

Извештај са 
такмичења 

5 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 34 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Брати
слав 
Ново
кмет 

 

Координ
атор 

ес 
Дневник

а 

 

Одржава
ње ес 

дневника 

Контин
уирано 
ажурир
ање и 
помоћ 
корисн
ицима 

на 
нивоу 

установ
е; 

Братислав 
Новокмет 

Марија Поповић 

Токо
м 

целе 
школ
ске 

годин
е 

Увид у 
администра

цију 

20 
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Израда 
распоре

да 
часова 

 

Израда 

 

 

 

 

 

 

Израда 
распор

еда 
часова; 

Корекц
ије и 

прилаг
ођавањ
е током 
године; 

Братислав 
Новокмет 

Токо
м 

целе 
школ
ске 

годин
е по 

потре
би 

Истакнут 
распоред 

20 

Презент
ација 

дисемин
ације 

”Dare to 
be 

different
” ОШ 
“Олга 

Милоше
вић” на 
Наставн
ичком 
већу 

након 
стручне 
посете 

Презентац
ија,излага

ње 

присуст
во 

Оља Новокмет, 
Наставничко 
веће школе 

14.2.2
020. 

записник са 
седнице НВ 

2 

Школско 
такмиче

ње из 
математ

ике 

Организа
ција, 

извођење 

реализ
ација/ 
прегле

дач 

Актив 
наставника 
математике 

7.11.2
019. 

Извештај са 
такмичења 

3 

Општинс
ко 

такмиче
ње из 

математ
ике 

присуство прегле
дач 

ДМС- 
ОШ”Ј.Ј.Змај”, 

Ковин 

7.12.2
019. 

Извештај са 
такмичења 

5 

Окружно 
такмиче

ње из 
математ

ике 

присуство прегле
дач 

ДМС- ОШ” Јован 
Стерија 

Поповић”, 
Вршац 

7.3.20
20. 

Извештај са 
такмичења 

5 

Јесењи 
крос 

извођење реализ
атор 

школа октоб
ар201

9. 

Извештај, 
школски сајт 

3 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 56 
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Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Венер
а 

Арсен
ов 

Бојов
ић 

Преузим
ање 

аудио/в
идео 

материја
ла са 

интернет
а и 

нарезив
ање 

материја
ла на CD 

и DVD 

обука присуст
во 

директор 
установе 

14.01.
2020. 

сертификат, 
чланак на 

сајту школе 

4 

Пројекат 
„Keep 

Calm and 
Wash 
Your 

Hands“ 

пројекат реализ
атор 

актив 
наставника 

страних језика у 
школи 

23.4.2
020. 

сајт школе,( 
видео запис 
у припреми) 

10 

Стручна 
оцена 

квалитет
а 

рукописа 
уџбенич

ког 
комплет
а Wider 
World 3, 
издавачк

е куће 
“Акроно

ло” 

рецензија изврши
лац 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 

васпитања 

13.12.
2019. 

Уговор о 
делу 

10 

Стручна 
оцена 

квалитет
а 

рукописа 
уџбенич

ког 
комплет
а Super 

Minds  3, 
издавачк

е куће 
“Klett” 

рецензија изврши
лац 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 

васпитања 

13.12.
2019. 

Уговор о 
делу 

10 

Конкурс 
“Магија 

је у 
рукама 

учешће рад NALED, USAID, 
ЗУОВ и МПНТР 

31.05.
2020 

База радова 3 
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наставни
ка”- рад 
“Учите 
боље и 
брже са 
блог - 

сајтом” 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 44 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Даниј
ела 

Станк
овић 
Ћули
брк 

Преузим
ање 

аудио/в
идео 

материја
ла са 

интернет
а и 

нарезив
ање 

материја
ла на CD 

и DVD 

обука присуст
во 

Саша Петровић 14.01.
2020. 

Списак 
присутних 

2 

Рад са е-
поштом 

и 
дигиталн

и 
правопи

с 

обука присуст
во 

Саша Петровић 13.1.2
020. 

Списак 
присутних 

2 

Публико
вање 

сажетих 
наставни

х 
јединица 

за 
предмет 
Српски 
језик за 

6. 
разред 
на сајту 

школе за 
учење на 
даљину 

аутор рад 

(13 
докуме

ната) 

Данијела 
Станковић 
Ћулибрк 

26.3.2
020. 
до 

16.4.2
020. 

Документи 
на 

школском  
сајту (укупно 

13) 

10 

Презент
ација 

дисемин
ације 

презентац
ија,излага

ње 

присуст
во 

Оља Новокмет, 
Наставничко 
веће школе 

14.2.2
020. 

записник са 
седнице НВ 

2 
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”Dare to 
be 

different
” ОШ 
“Олга 

Милоше
вић” на 
Наставн
ичком 
већу 

након 
стручне 
посете 

Промоц
ија 

школе 
на Сајму 

књига 

Помоћ у 
припрема

њу и 
приказива

њу 
школске 

позоришн
е 

представе 
“Плава 
звезда” 

као 
гостујуће 
на Сајму 
књига у 

Београду 

сарадн
ик 

Марија 
Михајлов 

Ђорђевић/Јелен
а (аутор), 

сарадници: 
Данијела 

Станковић 
Ћулибрк и Оља 

Новокмет 

24.10.
2019. 

Фотографије
, извештај о 
активности 

8 

Планира
ње и 

организо
вање 

посете 
Сајму 
књига 

организат
ор, 

реализато
р 

присуст
во 

Данијела 
Станковић 
Ћулибрк, 
Марија 

Михајлов 
Ђорђевић/Јелен

а, Оља 
Новокмет, Маша 

Вулетић 

24.10.
2019. 

Списак 
присутних, 

фотографије 

5 

Посета 
позориш
теу“Поко
ндирена 
тиква” 

позориш
та 

“Школск
а 

лектира” 

Планирањ
е, 

организов
ање, 

присуство 
у оквиру 

Дечје 
недеље; 

присуство 
догађају 

предвиђе
но 

планом 

присуст
во 

ОШ “Ђура 
Јакшић” Кови 

11. 
10.20
19.. 

Списак 
присутних 

ученика 
Школе 

3 

Планира
ње 

одласка 
ученика 

у 
позориш

те 

Планирањ
е, 

организов
ање, 

присуство 
позоришн

ој 
представи 

у 
Народном 

присуст
во 

Данијела 
Станковић 
Ћулибрк, 
Марија 

Михајлов 
Ђорђевић/Јелен
а, Маша Вулетић 

12.2.2
020. 

Списак 
присутних 

3 
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позоришт
у у 

Београду 

Планира
ње и 

организо
вање 

посете 
манифес

тацији 
“Заборав

љене 
игре и 

вештине
” у 

Плочици 

планирањ
е и 

организов
ање, 

присуство 

присуст
во 

ОШ “Ђура 
Јакшић” Ковин 

14.9.2
019. 

Списак 
присутних, 

фотографије 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 36 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Даниј
ела 

Стојк
овић 

Планира
ње 

одласка 
ученика 

Планирањ
е,организ
овање и 

присуство 
у 

позоришт
у 

Присуст
во 

Данијела 
Стојковић 

Вишња 
Сапунџин 
павловић, 

Јована 
Станишић 

27.11.
2019 

Списак 
присутних 

3 

Угледни 
час 

“Џез” 

Писана 
припрема 

за час 

Реализ
атор 

Данијела 
Стојковић 

21.11.
2019 

Писана 
пропрема за 

час 

12 

Угледни 
час 

“Ударачк
и 

инструм
енти” 

Писана 
припрема 

за час 

Реализ
атор 

Данијела 
Стојковић 

30.01.
2020 

Писана 
припрема за 

час 

12 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 27 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 
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институција, 
друштво) 

Душа
н 

Васић 

       

УКУПНО БОДОВА/САТИ 0 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Херм
ина 

Ђуки
ћ 

Живот 
некед и 

сад 

угледни 
час 

присуст
во 

наставник 22.2.2
020. 

Уверење о 
присуству  
угледном 

часу 

2 

Публико
вање 

наставно
г 

средства
-уџбеник 
за трећи 
разред-
Математ

ика-
Издавач
ка кућа 

Нови 
Логос 

евалуациј
а 

реализ
атор 

наставник 24.2.2
020. 

Уговор са 
издавачком 
кућом Нови 

Логос 

8 

,,Bigz“ -
презента

ција 
уџбеник

а 

презентац
ија 

присуст
во 

Bigz октоб
ар 

2019. 

потврда 1 

Вулкан 
знање-

презента
ција 

уџбеник
а 

презентац
ија 

присуст
во 

Вулкан 28.2.2
020. 

потврда 1 

Јесењи 
крос 

организац
ија 

реализ
атор 

школа 14.9.2
019. 

сајт школе 3 

“Трка за 
срећније 
детињст

во” 

присуство реализ
атор 

Црвени крст 10.10.
2019. 

сајт школе 5 
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“Мала 
олимпиј

ада” 

присуство реализ
атор 

Спортски савез 11.3.2
020. 

извештај са 
такмичења 

5 

Посета 
правосл

авној 
цркви и 

Светосав
ском 
дому 

присуство реализ
атор 

Православна 
црква,школа 

7.10.2
019. 

сајт школе 5 

“ 
Банатски 
фруштук

” 

присуство реализ
атор 

Актив жена 1. 
месне заједнице 

4.10.2
019. 

сајт школе 5 

Писање 
чланака 
и слање 
фотогра
фија за 

сајт 
школе 

писање 
чланака 

аутор наставник токо
м 

школ
ске 

годин
е 

сајт школе 5 

Израда 
тематски
х паноа 

израда аутор наставник токо
м 

школ
ске 

годин
е 

школске 
просторије 

5 

Позориш
на 

представ
а” 

Безбедн
ост деце 

у 
саобраћ

ају” 

присуство реализ
атор 

ПУ Ковин(Дом 
културе Ковин) 

17.10.
2019. 

сајт школе 3 

Позориш
на 

представ
а “ 

Пинокио
” 

присуство реализ
атор 

“Пан 
театар”Београд(

Дом културе 
Ковин) 

11.10.
2019 

сајт школе 3 

Позориш
на 

представ
а “Бајка 

о рибару 
и 

рибици” 

присуство реализ
атор 

“Театрон” 
Београд(Дом 

културе Ковин) 

20.11.
2019. 

сајт школе 3 
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Позориш
на 

представ
а”Музик
оплов” 

присуство реализ
атор 

Ненад 
Петковић(Дом 
културе Ковин) 

23.12.
2019. 

сајт школе 3 

Позориш
на 

представ
а”Стефа

ново 
дрво” 

промоциј
а школе 

реализ
атор 

ученици 
IV2(Дом културе 

Ковин) 

28.1.2
020. 

сајт школе 3 

Пробни 
завршни 
испит и 

завршни 
испит 

ученика 
8. 

разреда 

присуство дежурс
тво 

школа 2.,17.,
18. и 

19.6.2
020. 

сајт 
школе,реше

ње 

8 

“Пиши 
Деда 

Мразу” 

конкурс реализ
атор 

Пошта Србије 3.12.2
0119. 

потврда о 
послатој 

пошиљци 

3 

Презент
ација 

дисемин
ације 

”Dare to 
be 

different
” ОШ 
“Олга 

Милоше
вић” на 
Наставн
ичком 
већу 

након 
стручне 
посете 

присуство присуст
во 

Оња 
Новокмет,Даниј
ела Станковић 

Ћулибрк 

14.2.2
020. 

записник са 
седнице 

Наставничко
г већа 

2 

 

Посета 
ДВД 

Ковин 

присуство реализ
атор 

школа,ДВД 
Ковин 

7.10.2
019. 

сајт школе 5 

 

Посета 
музеју 
старих 

фотогра
фија 

присуство реализ
атор 

Хермина 
Ђукић,Снежана 

Корак,Петар 
Лукић 

13.11.
2019. 

сајт школе 5 

 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 83 
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Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Иван
ка 

Мом
иров 

Анкета 
ПАС 7/1 

и 7/2 

Анкета Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

22. и 
23.10.
2019. 

Анализа, 
приказ на 

НВ 

12 

Анкета о 
прелазу 

са 
разредн

е на 
предмет

ну 
наставу - 
5 разред 

Анкета Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

12.11.
2019. 

Анализа, 
резултати на 
НВhttps://w

ww.os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/ 

12 

Анкета 
8/1, 8/2, 
8/3 о ПО 

Анкета Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

22.11.
2019. 

Анализа, 
резултати на 

НВ 

12 

“Како 
учити” , 

“9 савета 
за 

успешно 
учење”, 

“Технике 
учења”, 
“Како 
учити 

песмицу 
напамет

” - 
практичн
и савети 

Савети за 
ученике, 

публикова
ње 

Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

14.11.
2019. 

Приказ на 
сајту школе - 
https://www

.os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/ 

3 

Пано за 
ПО - 

”Куда 
даље” 

Информа
ције о ПО 

за 
ученике, 

публикова
ње 

Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

20.11.
2019. 

Приказа на 
сајту школе - 
https://www

.os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/ 

3 

“Распуст 
без суза” 

Практичн
и савети 

за 
родитеље

, 
публикова

ње 

Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

20.12.
2019. 

Приказ на 
сајту школе - 
https://www

.os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

3 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

  380 

dogadjaji-
novosti/ 

Израда 
паноа -  
ВАСПИТ

НО  
ДЕЛОВА

ЊЕ - 
превент
ивне и 

интерве
нтне 

активнос
ти 

Информа
ције за 

наставник
е и 

родитеље 

Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

5.12.2
019 

Пано у 
зборници и 
холу школе 

3 

“Дигитал
ни 

правопи
с, рад са 

е - 
поштом, 
преузим

ање 
програм

а, 
разање 
диска…” 

Обука Присуст
во 

Саша Петровић 13. и 
14.1.2
020. 

Евалуације 
присутних, 
сертификат 

https://www
.os-

djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/ 

2 

Угледни 
час - 3/1 
- “Живот 
некад и 
сад” - 

Природа 
и 

друштво 

Час Присуст
во 

Валентина 
Жеберан 

22.1.2
020. 

Евалуацион
и лист 

2 

Презент
ација 

дисемин
ације 

”Dare to 
be 

different
” ОШ 
“Олга 

Милоше
вић” на 
Наставн
ичком 
већу 

након 
стручне 
посете 

Присуство Присуст
во 

Оља Новокмет 14.2.2
020. 

Записник са 
седнице НВ 

2 

Упис 
деце у 1. 
разред - 
обавешт

ење 

Практичн
и савети 

за 
родитеље 

Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

 Приказ на 
сајту 

школеhttps:
//www.os-

djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

3 
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dogadjaji-
novosti/ 

“Захтеви 
занимањ

а” 

Практичн
и савети 

за 
ученике 

Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

27.2.2
020. 

Приказ на 
сајту школе 

https://www
.os-

djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/ 

3 

“Пред 
полазак 

у 1. 
разред 

Практичн
и савети 

за 
родитеље 

Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

10.2..
2020. 

Приказ на 
сајту школе 

https://www
.os-

djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/ 

3 

“Припре
ме за 

завршни 
испит” 

Практичн
и савети 

за 
ученике 

Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

4.3.20
20. 

Приказ на 
сајту 

школеhttps:
//www.os-

djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/ 

3 

Анкета 
за 

ученике 
и 

родитељ
е - о 

оптерећ
ености 
наставо

м на 
даљину 

Анкета Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

30.3.2
020. 

Резултати 
мејлом 

директору, а 
он колегама 

5 

Анкета 
МПНТР - 

“ 
Праћење 
начина 

учешћа и 
процеса 
учења 

ученика 
из 

осетљив
их  група 

током 

Анкета Реализ
атор 

Иванка 
Момиров и 
одељењске 
старешине 

29.4.2
020. 

Резултати 
мејлом 

директору, а 
он колегама 

5 
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острарив
ања о - 
в. рада 
учењем 

на 
даљину 

 

“Како 
учити 
сам 

лекцију 
из 

уџбеник
а - рад 

на 
тексту” 

Практичн
и савети 

за 
ученике 

Реализ
атор 

Иванка 
Момиров 

24.3.2
020. 

Приказ на 
сајту 

школеhttps:
//www.os-

djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/ 

3 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 79 

 

 

 

 

 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Јасми
на 

Доло
вачки 

Дигитал
ни 

правопи
с 

обука присуст
во 

ОШ "Ђ. Јакшић" , 
Ковин; директор 

13.01.
2020. 

сајт школе 4 

Преузим
ање 

аудио/в
идео 

материја
ла са 

Интерне
та и 

нарезив
ање 

материја
ла на CD 

и DVD 
диск 

обука присуст
во 

ОШ "Ђ. Јакшић" , 
Ковин; директор 

14.01.
2020. 

сајт школе 4 
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Презент
ација 

уџбеник
а 

обука присуст
во 

Бигз септе
мбар 
2019 

Потврда 2 

Презент
ација 

дисемин
ације 

”Dare to 
be 

different
” ОШ 
“Олга 

Милоше
вић” на 
Наставн
ичком 
већу 

након 
стручне 
посете 

Присуство Присуст
во 

Оља Новокмет 14.2.2
020. 

Записник са 
седнице НВ 

2 

 12 

     

       

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

       

Јелен
а 

Дивн
ић 

Државе 

Старог 

Истока 

некад и 

сад-

примена 

тематски

х карата 

у 

настави 

историје 

и 

географи

је у 8-1 и 

8-2 

разреду 

Угледни 
час 

Реализ
атор 

Тим за исторују 
и географију 

23.12.
2019. 

Обрасци,изв

ештај 

12        

Преузим

ање 

аудио/в

идео 

материја

ла са 

Интерне

та и 

обука присуст
во 

директор школе 13.1.2
020. 

потврда 4        
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нарезив

ање 

материја

ла на CD 

и DVD 

диск. 

Публико
вање 

наставно
г 

средстав
-Уџбеник 
за седми 
разред, 

издавачк
а кућа 
Нови 
Логос 

Евалуа- 

ција 
уџбеника 

Реализ
а- 

тор 

наставник 25.1.2
020. 

Уговор са 
Издавачком 
кућом “Нови 

Логос” 

8 

Публико
вање 

наставно
г 

матетија
ла за 
осми 

разред-
скраћен

о 
градиво 

за 
завршни 
испит од 

5-8 
разреда 

са 
фотогра
фијама 

Писање 
скраћеног 
градива и 
издвајање 
фотограф

ија 

Реализ
атор 

наставник апри
л,мај 
2020. 

Сајт школе 10 

Стручни 
актив 

историча
ра на 
нивоу 

Општине 
Ковин,ко

мисија 
за 

преглкед
ање 

тестова 

Општинск
о 

такмичењ
е 

Члан наставник 15.ма
рт 

2020. 

Извештај 5 

Међунар
одни 

квиз”Не
мањићи

” 

Међураро
дно 

такмичењ
е 

Члан Наставник деце
мбар 
2019.

г. 

Извештај 10 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 54 
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Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Јелен
а 

Јован
овић 

“Рад са 
е-

поштом 
и 

дигиталн
и 

правопи
с” 

обука учесник Проф.информат
ике Саша 
Петровић 

13.1.2
020. 

сајт школе 4 

“Преузи
мањ 

аудио/в
идео 

материја
ласа 

интернет
а и 

нарезив
ање 

материја
ла” 

обука учесник Проф.Саша 
Петровић 

14.1.2
020. 

сајт школе 4 

“Живот 
некад и 

сад” 

угледни 
час 

присуст
во 

Проф.Валентина 
Жеберан 

/ евалуацион
и лист 

2 

“Трка за 
срећније 
детињст

во” 

активност реализ
атор 

“Црвени 
крст”Ковин 

октоб
ар 

сајт школе 5 

Обележа
вање 

Светог 
Саве 

активност реализ
атор 

школа 27.1.2
020. 

сајт школе 5 

Позориш
на 

представ
а”Стефа

ново 
дрво”уче
ници 4-2 
одељењ

а 

активност реализ
атор 

школа,центар за 
културу 

28.1.2
020. 

сајт школе 8 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 28 
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Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Јелен
а 

Антон
ијеви

ћ 

Пројекат 
„Keep 

Calm and 
Wash 
Your 

Hands“ 

пројекат реализ
атор 

актив 
наставника 

страних језика у 
школи 

23.4.2
020. 

сајт школе,( 
видео запис 
у припреми) 

10 

Презент
ација 

дисемин
ације”Da
re to be 
different

” ОШ 
“Олга 

Милоше
вић” на 
Наставн
ичком 
већу 

након 
стручне 
посете 

презентац
ија,излага

ње 

присуст
во 

Оља Новокмет, 
Наставничко 
веће школе 

14.02.
2020. 

записник са 
седнице 

наставничко
г већа 

2 

Промоц
ија 

уџбеник
а Вулкан 

обука присуст
во 

ОШ”Ђ.Јакшић”,К
овин 

март, 
2020. 

потврда 1 

Пробни 
завршни 

испит, 
ИОП 

Преглед 
завршн. 

исп., 
ИОП 

извођење реализ
атор 

ОШ "Ђ. Јакшић" 06. 
2020. 

сајт школе 2 

Пробни 
завршни 

испит 

 прегле
дач 

Гимназија 
“Бранко 

Радичевић” 

03.6.2
020. 

 

решење 12 

Завршни 
испит 

 прегле
дач 

Гимназија 
“Бранко 

Радичевић” 

18.6.2
020. 

решење 12 
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Завршни 
испит 

 дежурн
и 

наставн
ик 

ОШ “Ђура 
Јакшић” 

18.6.2
020. 

 

решење/изв
ештај 

8 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 47 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Јевро
сима 

Роми
ћ 

 

 

 

 

Рад са е-
поштом 

и 
дигиталн

и 
правопи

с 

обука присуст
во 

ОШ’’ Ђура 
Јакшић 

‘’директор 

13.1.2
020. 

објава на 
сајту школе 

2 

Резање 
диска 

обука присуст
во 

ОШ’’ Ђура 
Јакшић’’,директ

ор 

14.1.2
020. 

објава на 
сајту школе 

2 

Живот 
некад и 

сад 

угледни 
час 

присуст
во 

наставник 22.2.2
020. 

евалуацион
е  листе 

присутних 

2 

Писање 
чланака 
за сајт 
школе 

писање 
текстова 

реализ
ација 

школа токо
м 

школ
ске 

годин
е 

сајт 5 

Израда 
тематски
х паноа 

организац
ија 

реализ
ација 

школа токо
м 

школ
ске 

годин
е 

сајт 5 

Пробни 
завршни 

испит 
осмака 

присуство дежурс
тво 

школа апри
л 

сајт 
,решење 

8 

Музика 
од 

праистор

организац
ија 

реализ
ација 

Центар за 
културу Ковин 

23.де
цемб

ар 
2019. 

слике на 
сајту 

5 
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ије до 
18..века 

Бајка о 
рибару и 
рибици-
представ

а 

организац
ија 

реализ
ација 

Центар за 
културу Ковин 

фебр
уар 

2020. 

слике на 
сајту школе 

5 

Смеше и 
раздваја

ње 
смеша за 
четвртак

е 

угледни 
час 

присуст
во 

школа 5.2.20
20. 

евалуацион
е листе 

2 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 33 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Јовиц
а 

Атана
цков 

Презент
ација 

уџбеник
а 

презентац
ија 

присуст
во 

Бигз септе
мбар 
2019 

потврда 1 

Рад са е-
поштом 

и 
дигиталн

и 
правопи

с 

обука присуст
во 

ОШ’’ Ђура 
Јакшић 

‘’директор 

13.1.2
020. 

објава на 
сајту школе 

2 

Новогод
ишњи и 

божићни 
базар 

продајна 
излоћба 

реализ
атор 

ОШ’’ Ђура 
Јакшић ‘’ 

23.де
цемб

ар 
2019. 

сајт школе, 
продајни 

предмети, 
рукотворине 

8 

Позориш
на 

представ
а”Покон
дирена 
тиква” 

организов
ана 

посета 

присуст
во 

Центар за 
културу, Ковин 

11.ок
тобар 
2019. 

сајт школе 3 

“Стефан
ово 

дрво”-
представ
а нижих 

представа 

ученика 

сарадн
ик 

ОШ’’ Ђура 
Јакшић ‘’и 

јануа
р 

2020. 

фотографије 
на сајту 
школе 

 
6 
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разреда 
поводом 

Светог 
Саве 

 

6ентар за 
културу, Ковин 

Школска 
приредб

а- 
Прешерн

ов дан 

међунаро
дна 

сарадња-
организац

ија 

сарадд
ник 

ОШ’’ Ђура 
Јакшић ‘’,Ковин, 

Удружење 
Словенаца, 

Панчево, Центар 
за културу, 

Ковин 

7. 
фебр
уар 

2020. 

сајт школе, 
медијски 

чланци, сајт 
општине 

6 

Завршни 
испит 

учешће дежурн
и 

наставн
ик 

ОШ’’ Ђура 
Јакшић ‘’, Ковин 

17 и 
18. 
јун 

2020. 

решење 8 

Организ
овање 

изложбе 
ученичк

их 
радова 
за Нову 
годину 

изложба реализ
атор 

ОШ’’ Ђура 
Јакшић ‘ 

деце
мбар 
2019. 

сајт школе 5 

Организ
овање 

изложбе 
ученичк

их 
радова 

за Светог 
Саву 

изложба реализ
атор 

ОШ’’ Ђура 
Јакшић ‘’ 

јануа
р 

2020. 

сајт школе 5 

Организ
овање 

изложбе 
за Дан 

заљубље
них 

изложба реализ
атор 

ОШ’’ Ђура 
Јакшић ‘’ 

фебр
уар 

2020. 

сајт школе 5 

Презент
ације 

часова 
редовне 
наставе 
на сајту 

школе за 
време 

ванредн
ог стања 

презентац
ије  

часова 

реализ
атор 

ОШ’’ Ђура 
Јакшић ‘’ 

март, 
апри

л, 
мај, 
јун 

2020. 

сајт школе 12 

Јесењи 
крос 

извођење реализ
атор 

ОШ’’ Ђура 
Јакшић ‘’ 

октоб
ар 

2019. 

сајт школе 3 
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УКУПНО БОДОВА/САТИ 76 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Јоже
ф 

Секе
љ 

Дигитал
ни 

правопи
с 

обука присуст
во 

ОШ "Ђ. Јакшић" , 
Ковин; директор 

13.01.
2020. 

сајт школе 4 

Преузим
ање 

аудио/в
идео 

материја
ла са 

Интерне
та и 

нарезив
ање 

материја
ла на CD 

и DVD 
диск 

обука присуст
во 

ОШ "Ђ. Јакшић" , 
Ковин; директор 

14.01.
2020. 

сајт школе 4 

Органоз
овање 

одласка 
ученика 
7. и 8. 

разреда 
на 

Фестива
л науке 

извођење реализ
атор 

Стручно веће 
природних 

наука 

06.12. 
2019 

сајт школе 5 

Дежурст
во на 

завршно
м испиту 

извођење реализ
атор 

ОШ "Ђ. Јакшић" 17. и 
18.06.
2020. 

сајт школе 8 

Јесењи 
крос 

извођење реализ
атор 

ОШ "Ђ. Јакшић" 10. 
2019. 

сајт школе 3 

Пробни 
завршни 

испит, 
ИОП 

Преглед 
завршн. 

исп., 
ИОП 

извођење реализ
атор 

ОШ "Ђ. Јакшић" 06. 
2020. 

сајт школе 8 
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Општинс
ко 

такмиче
ње-

физика 

извођење прегле
дач 

ДФС 23.02. 
2020. 

записник са 
такмичења 

5 

Окружно 
такмиче

ње-
физика 

извођење прегле
дач 

ДФС 14.03. 
2020. 

записник са 
такмичења 

5 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 36 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Корн
елија 
Антић 

       

УКУПНО БОДОВА/САТИ 0 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Мило
ш 

Лалић 
       

УКУПНО БОДОВА/САТИ 0 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Маја 
Мило
шеви

ћ 

Угледни 
час 

„Mărțișor
” 

(Марци
шор) 

Угледни 
час 

присуст
во 

Ана Албу Савић 06.03.
2020. 

Евалуацион
и  листићи 

2 
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Дечја 
недеља - 
спортски 
сусрети 

организац
ија 

реализ
ација 

ОШ 
“Ђ.Јакшић”,Кови

н 

07.10.
2019. 

- 
11.10.
2019. 

Фотофрафиј
е, извештај 

на сајту 
школе. 

5 

Трећа 
општинс

ка 
Олимпиј

ада 

планирањ
е и 

организов
ање 

стручне 
посете 

присуст
во 

ОШ 
“Ђ.Јакшић”,Кови

н 

09.10.
2019. 

Фотофрафиј
е, извештај 

на сајту 
школе 

 

3 

Јесењи 
крос 

организац
ија 

реализ
ација 

ФК „Раднички“ 
Ковин 

14.09.
2019. 

Фотофрафиј
е, извештај 

на сајту 
школе. 

5 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 15 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Маја 
Обра
дови

ћ 
Вукос
авље
вић 

Угледни 
час 

“Марци
шор” 

угледни 
час 

присуст
во 

Ана Албу Савић 6.3.20
20. 

Евалуацион
и лист 

2 

Пројекти 
5.разред 

пројекат реализ
атор 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

март, 
апри
л и 
мај 

2020 

радови 
ученика, 
извештај 

10 

Пројекти 
6.разред 

пројекат реализ
атор 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

апри
л и 
мај 

2020 

радови 
ученика, 
извештај 

10 

Пројекти 
7.разред 

пројекат реализ
атор 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

мај 
2020 

радови 
ученика, 
извештај 

10 

Пројекти 
8.разред 

пројекат реализ
атор 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

мај 
2020 

радови 
ученика, 
извештај 

10 
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Фестива
л науке 

организац
ија 

организ
атор 

Ана Ритопечки, 
Јожеф Секељ, 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић, 
Роберт Мучи 

нове
мбар 
2019. 

извештај 5 

Рецензиј
а 

уџбеник
а 

Биологиј
а за 7. 
“Нови 
Логос” 

рецензија изврши
лац 

ЗУОВ фебр
уар 

2020. 

Уговор о 
раду 

10 

Конкурс 
“Енергиј

а је 
свуда 

око нас 
2019” 

конкурс 
на нивоу 

Војводине 

ментор
ство, 

награђ
ен рад 

Нови Сад 2019/
2020. 

Дипломе, 
фотографије 

15 

Пројекат
“За 

чистије и 
зеленије 
школе у 
Војводи

ни” 

координа
тор тима 

коорди
натор 

Покрајински 
секретаријат 

2019/
2020. 

решење, 
извештаји 

5 

Писање 
чланака 

о 
успесим

а на 
такмиче
њима и 

конкурси
ма 

писање 
чланака 

припре
ма 

материј
ала за 

сајт 

школа 2019/
2020. 

објављени 
чланци 

5 

Приказ 
дидакти

чког 
материја
ла Бигз 

приказ присуст
во 

Бигз 6.3.20
20. 

потврда 1 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 93 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 
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Мари
ја 

Михај
лов 

Ђорђ
евић/
Јелен

а 

Промоц
ија 

школе 
на Сајму 

књига 

Помоћ у 
припрема

њу и 
приказива

њу 
школске 

позоришн
е 

представе 
“Плава 
звезда” 

као 
гостујуће 
на Сајму 
књига у 

Београду 

аутор Марија 
Михајлов 

Ђорђевић/Јелен
а (аутор), 

сарадници: 
Данијела 

Станковић 
Ћулибрк и Оља 

Новокмет 

24.10.
2019. 

Фотографије
, извештај о 
активности 

8 

Планира
ње и 

организо
вање 

посете 
Сајму 
књига 

организат
ор, 

реализато
р 

реализ
атор 

Данијела 
Станковић 
Ћулибрк, 
Марија 

Михајлов 
Ђорђевић/Јелен

а, Оља 
Новокмет, Маша 

Вулетић 

24.10.
2019. 

Списак 
присутних, 

фотографије 

5 

Планира
ње 

одласка 
ученика 
Школе у 
позориш

те: 

“Поконд
ирена 
тиква” 

позориш
та 

“Школск
а 

лектира” 

Планирањ
е, 

организов
ање, 

присуство 
у оквиру 

Дечје 
недеље; 

присуство 
догађају 

предвиђе
но 

планом 

реализ
атор 

ОШ “Ђура 
Јакшић” Кови 

11. 
10.20
19.. 

Списак 
присутних 

ученика 
Школе 

3 

Планира
ње 

одласка 
ученика 

Планирањ
е, 

организов
ање, 

присуство 
позоришн

ој 
представи 

у 
Народном 
позоришт

у у 
Београду 

реализ
атор 

Данијела 
Станковић 
Ћулибрк, 
Марија 

Михајлов 
Ђорђевић/Јелен
а, Маша Вулетић 

12.2.2
020. 

Списак 
присутних 

3 

Планира
ње и 

организо
вање 

посете 

планирањ
е и 

организов

реализ
атор 

ОШ “Ђура 
Јакшић” Ковин 

14.9.2
019. 

Списак 
присутних, 

фотографије 

5 
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манифес
тацији 

“Заборав
љене 
игре и 

вештине
” у 

Плочици 

ање, 
присуство 

Презент
ација 

дисемин
ације 

“Dare to 
be 

different
” ОШ 
“Олга 

Милоше
вић”, 
након 

стручне 
посете 

презентац
ија 

присуст
во 

Наставничко 
веће-Оља 
Новокмет 

14.2.2
020. 

записник НВ 2 

Писање 
чланака 
и слање 
фотогра
фија за 

школски 
сајт 

писање 
чланака 

реализ
атор 

Марија Поповић токо
м 

школ
ске 

годин
е 

сајт школе 5 

Обележа
вање 

Светског 
дана 

језика – 
виши 

разреди 

израда 
зидних 
паноа 

реализ
атор 

актив 
наставника 

страних језика у 
школи 

26.9.2
019 

Фотографије
, сајт школе 

5 

Обележа
вање 

дечије 
недеље - 

Квиз 

 реализ
атор 

Марија 
Михајлов 

Ђорђевић/Јелен
а, Маријана 

Илић 

9.10.2
019. 

чланак на 
сајту 

школе,фотог
рафије 

5 

Нобелов
ци 

угледни 
час 

реализ
атор 

Марија 
Михајлов 

Ђорђевић/Јелен
а 

12.12.
2019. 

Евалуацион
и лист, 

Чланак на 
сајту школе: 
http://www.

os-
djurajaksic.e
du.rs/index.p
hp/aktuelno-

dogadjaji-
novosti/ugl-

dni-c-s-iz-
srps-g-zi 

12 
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Нобелов
ци 

презентац
ијатеме и 
промоциј
а школе у 
градског 
библиоте

ци 

реализ
атор 

Марија 
Михајлов 

Ђорђевић/Јелен
а 

12.12.
2019. 

Сајт школе, 
фотографије 

8 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 61 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Мари
ја 

Попо
вић 

Координ
атор 

есДневн
ика 

Одржава
ње 

есДневни
ка 

Контин
уирано 
ажурир
ање и 
помоћ 
корисн
ицима 

на 
нивоу 

установ
е 

Марија Поповић 

Братислав 
Новокмет 

Токо
м 

целе 
школ
ске 

годин
е 

Увид у 
администра

цију 

20 

Пројекат 
“Покрен

имо 
нашу 
децу” 

припрема 
и вођење 
седница, 

записника 

коорди
на 

тор 

тимови токо
м 

целе 
школ
ске 

годин
е 

састанци, 
записници 

5 

Презент
ација 

дисемин
ације 

“Dare to 
be 

different
” ОШ 
“Олга 

Милоше
вић”, 
након 

стручне 
посете 

презентац
ија 

присуст
во 

Наставничко 
веће-Оља 
Новокмет 

14.2.2
020. 

записник НВ 2 

Писање 
чланака 
и слање 

писање 
чланака 

реализ
атор 

Марија Поповић токо
м 

школ

сајт школе 5 
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фотогра
фија за 

школски 
сајт 

ске 
годин

е 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 37 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Мари
ја 

Стано
јоска 

Пројекат 
„Keep 

Calm and 
Wash 
Your 

Hands“ 

пројекат инициј
аторре
ализато

р 

актив 
наставника 

страних језика у 
школи 

23.4.2
020. 

сајт школе,( 
видео запис 
у припреми) 

12 

Презент
ација 

дисемин
ације 

”Dare to 
be 

different
” ОШ 
“Олга 

Милоше
вић” на 
Наставн
ичком 
већу 

након 
стручне 
посете 

презентац
ија,излага

ње 

присуст
во 

Оља Новокмет, 
Наставничко 
веће школе 

14.2.2
020. 

записник са 
седнице НВ 

2 

Ускршњ
и 

пројекат 
- 

енглески
, 

немачки, 
румунск

и 

пројекат реализ
атор 

Марија 

Станојоска 

Маријана Илић 

Ана Албу Савић 

18.04.
2020- 

сајт школе, 
фотогафије 

10 

Обележа
вање 

Светског 
дана 

језика – 
виши 

разреди 

израда 
зидних 
паноа 

реализ
атор 

актив 
наставника 

страних језика у 
школи 

26.9.2
019 

Фотографије
, сајт школе 

5 
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Стручно 

усаврша

вање и 

превође

ње 

Poslovna 
jedinica 
Pančevo 

Skadarsk
a BB 

26000 
Pančevo/

Srbija 

Tel. +381 
19 3195-

455 

стручни 
преводи 

реализ
атор 

Марија 
Станојоска 

12.08.
2020.

-
18.08.
2020. 

Уговор о 
делу 

10 

Das 
Coronavi

rus 
Kindern 
einfach 
erklärt 

пројекат реализ
атор 

Ана Албу Савић 

Марија 
Станојоска 

25.03.
2020. 

Радови, сајт 
школе 

10 

Усвајање 
немачко
г језика - 

мапе 
ума, 

5.разред 

пројекат, 
израда 
зидних 
паноа 

реализ
атор 

Марија 
Станојоска 

23.01.
2020. 

Панои, сајт 
школе 

5 

Пројекат 
8. 

разред - 
друштве

не 
мреже 

пројекат, 
израда 
зидних 
паноа 

реализ
атор 

Марија 
Станојоска 

19.01.
2020. 

Панои, сајт 
школе 

5 

Пројекат 
6. 

разред - 
das 

Neujahr 

пројекат, 
израда 
зидних 
паноа 

реализ
атор 

Марија 
Станојиска 

19.12.
2019.. 

Панои. 
честитке, 

сајт школе 

5 

Пројекат 
5. 

разред - 
das 

Neujahr 

пројекат, 
израда 
зидних 
паноа 

реализ
атор 

Марија 
Станојоска 

19.12.
2019. 

Сајт школе, 
панои, 
украси 

5 

Пројекат 
7-1 - 

Weinacht

пројекат, 
израда 
зидних 
паноа 

реализ
атор 

Марија 
Станојоска 

17.12.
2019. 

Сајт школе, 
панои 

5 
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en und 
Neujar 

Пројекат 
- 7-2  

Дестина
ција и 

градови 
немачко

г 
говорног 
подручја 

пројекат, 
израда 
зидних 
паноа 

реализ
атор 

Марија 
Станојоска 

16.12.
2019. 

Сајт школе, 
памои 

5 

Основи 
безбедн

ости 
деце, 

6.разред 

израда 
текста за 

сајт 
школе, 
пратња, 

фотограф
исање 

учесник Марија 
Станојоска 

21.10.
2019. 

Чланак за 
сајт школе, 

фотографије 

2 

,,Покрен
и 

причу’’, 
Пројекат 
у оквиру 
Дечије 
недеље 

пројекат, 

припрема

, 

фотограф
исање 

реализ
атор 

Марија 

Станојоска 

Марија 
Михаилоћ 
Ђорђевиђ 

март Чланак за 
сајт школе, 

фотографије 

5 

Немачко 
удруже

ње 
''Maria 

Theresio
polis'' уз 
подршку 
Минисар

ства 
унутраш

њих 
послова 

СР 
Немачке 
- (BMI - 

Bundesm
inisteriu
m des 

Innern, 
für Bau 

und 
Heimat), 

града 
Суботиц

е и 
Покрајин

ског 
секретар
ијата за 
образов

ање, 
прописе, 
управу 

национа
лне 

20 
презентац
ија, састав 

реализ
атор 

Марија 
Станојоска 

деце
мбар 

освојено 3. 
место, 

диплома, 
похвалнице, 
сајт школе, 

допис 
Директору,н

агрда 
одлазак у 

Румунију са 
учеником 

10 
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мањине 
– 

национа
налне 

заједниц
е 

организо
вало је 

такмиче
ње из 

немачко
г језика 

за 
ученике 
средњих 

и 
основни
х школа. 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 97 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Мари
јана 

Илић 

Рад са е-
поштом 

и 
дигиталн

и 
правопи

с 

обука присуст
во 

ОШ “Ђура 
Јакшић”, 
директор 

13.1.2
020. 

потврда 2 

Резање 
дискова 

обука присуст
во 

ОШ “Ђура 
Јакшић”, 
директор 

14.1.2
020. 

потврда 2 

Обележа
вање 

светског 
дана 

језика 

квиз/такм
ичење 

реализ
атор 

Оља Новокмет, 
Маријана Илић 

26.9.2
019. 

чланак на 
сајту 

школе,фотог
рафије 

5 

Јесењи 
крос 

такмичењ
е 

присуст
во 

ОШ “Ђура 
Јакшић” 

септе
мбар 
2019. 

извештај,фо
тографије на 
сајту школе 

3 

Обележа
вање 

дечије 
недеље - 

Квиз 

такмичењ
е 

реализ
атор 

Марија 
Михајлов 

Ђорђевић/Јелен
а, Маријана 

Илић 

9.10.2
019. 

чланак на 
сајту 

школе,фотог
рафије 

5 
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Hallowee
n- „Ноћ 

вештица
“ (5-1) 

пројекат коорди
натор 

Маријана Илић 30.11.
2019. 

чланак на 
сајту 

школе,фотог
рафије 

10 

Презент
ација 

дисемин
ације 

„Dare to 
be 

different
“ 

презентац
ија 

присуст
во 

Оља Новокмет 14.2.2
020. 

записник са 
седнице 

наставничко
г већа 

2 

Евалуац
ија 

уџбеник
а 

издавачк
е куће 
Клет    

(7.разре
д) 

рецензија изврши
лац 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 

васпитања 

18.2.2
020. 

потврда 
издавачке 

куће 

10 

Школско 
такмиче

ње из 
енглеско
г језика 

такмичењ
е 

организ
ација 

ОШ “Ђура 
Јакшић”-

Маријана Илић 

7.2.20
20. 

извештај 3 

Општинс
ко 

такмиче
ње из 

енглеско
г језика 

такмичењ
е 

ментор
,пратил

ац 

ОШ “Бора 
Радић” 

Баваниште 

23.2.2
020. 

извештај,ди
плпме 

5 

Анализа 
примене 
уџбеник

а у 
настави 

анализа присуст
во 

ЈП “Завод за 
уџбенике” 

27.2.2
020. 

потврда 3 

Ускршњ
и 

пројекат 

пројекат реализ
атор 

Ана Албу Савић, 
Марија 

Станојоска, 
Маријана Илић 

11.4.2
020. 

чланак на 
сајту 

школе,фотог
рафије 

10 

Пројекат 
„Keep 

calm and 
wash 
your 

hands“ 

пројекат реализ
атор 

актив за стране 
језике у 

установи 

23.4.2
020. 

чланак на 
сајту школе 

10 
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Писање 
чланака 
за сајт 
школе 

чланак реализ
атор 

ОШ “Ђура 
Јакшић”-

Маријана Илић 

у току 
годин

е 

сајт школе 5 

Пројекат
- Земље 
света-

6.разред 

пројекат коорди
натор 

ОШ “Ђура 
Јакшић”-

Маријана Илић 

Фебр
уар 

2020. 

фотографије
,презентациј

е,панои 

10 

Завршни 
испит 

 дежурн
и 

наставн
ик 

ОШ “Ђура 
Јакшић” 

17.6. 
2020. 

18.6.2
020. 

19.6.2
020. 

решење/изв
ештај 

8 

Екскурзи
ја за 

5.разред 

посета пратил
ац 

ОШ “Ђура 
Јакшић” 

24.6.2
020. 

Извештај о 
реализацицј
и екскурзије 

3 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 96 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Маша 
Вулет

ић 

Општинс
ки актив 
проф.срп

.јез.и 
књижев

ности 

учешће,ор
ганизациј
а,сарадња 

са 
колегама 

предсе
дник 

општин
ског 

актива 

С.С.Ш.Б.Радичев
ић,Ковин 

3.јун 
2020. 

сајт школе 2 

Пано-
Избирач

ица 

организац
ија 

реализ
атор 

ОШ 
“Ђ.Јакшић”,Кови

н 

18.ма
ј2020. 

сајт 
школе,учени
чки радови 

5 

Маркети
нг -

Светски 
дан 

књиге 

организац
ија 

реализ
атор 

ОШ 
“Ђ.Јакшић”,Кови

н 

23.ап
рил2
020. 

сајт школе 5 

Пројектн
и рад-
Васкрс 

организац
ија 

реализ
атор 

ОШ”Ђ.Јакшић”,К
овин 

9.апр
ил20
20. 

сајт 
шк.ученички 

радови 

5 
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Курс 
словенач

ког 
језика 

учешће извешт
авање 

ОШ”Ђ.Јакшић”,К
овин 

26.ма
рт 

2020. 

сајт школе 3 

Школско 
такмиче

ње 
рецитато

ра 

организац
ија 

члан 
комиси

је 

ОШ”Ђ.Јакшић”,К
овин 

9.мар
т 

2020. 

сајт школе 5 

Пројекат
-

Правопи
с у 

свакодн
евној 

примени 

организац
ија 

пројекта 

реализ
ација 

ОШ”Ђ.Јакшић”,К
овин 

1.мар
т 

2020. 

сајт 
школе,презе

нтација 

8 

Школска 
акција-
Лепе 

речи су у 
моди 

организац
ија 

реализ
ација 

ОШ”Ђ.Јакшић”,К
овин 

28. 
фебр
уар 

2020.. 

сајт школе 8 

Пројекат
-

Животи
ња коју 
волим 

организац
ија 

реализ
ација 

ОШ”ђ.Јакшић”,К
овин 

26. 
фебр
уар 

2020. 

сајт 
школе,пано

и 

5 

Позориш
на 

представ
а-

Женидб
а 

организац
ија 

реализ
ација 

ОШ”Ђ.Јакшић”,К
овин Народно 

позориште,Беог
рад 

12.фе
бруар 
2020. 

сајт школе 3 

 

Школска 
приредб

а-
Прешерн

ов дан 

међунаро
дна 

сарадња,о
рганизаци

ја 

реализ
ација 

ОШ”Ђ.Јакшић2,К
овин,Удружење 
Словенаца,Панч

ево,Центар за 
културу Ковин 

7.феб
руар 
2020. 

сајт 
школе,други 

медијски 
чланци,сајт 

општине 

12 

Светосав
ска 

општинс
ка 

академиј
а 

академија присуст
во 

Центар за 
културу Ковин 

24.јан
уар 

2020. 

сајт школе 2 

Међунар
одни 
дан 

загрљаја 

школска 
акција-

организат
ор 

реализ
атор 

ОШ”Ђ.Јакшић”,К
овин 

21.јан
уар 

2020. 

сајт школе 5 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

 

  404 

Новогод
ишњи и 

божићни 
базар 

продајна 
изложба 

реализ
атор 

ОШ”Ђ.Јакшић”,К
овин 

23.де
цемб

ар 
2019. 

сајт 
школе,прод

ајни 
предмети-

рукотворине 

8 

Промоц
ија 

уџбеник
а 

обука учешће БИГЗ септе
мбар,
2019.. 

потврда 2 

Сусрет 
са 

писцем 

организац
ија 

посета Градска 
библиотека 

28.но
вемб

ар 
2019. 

сајт школе 3 

Угледни 
час-

Луткарск
о 

позориш
те у 

учиониц
и-

Капетан 
Џон 

Пиплфок
с 

организац
ија 

рализа
ција 

ОШ”Ђ.Јакшић”,К
Овинприсутни 

одељењски 
старешина,дире

ктор школе 

25. 
октоб

ар 

сајт 
школе,пано
и;педагошка 
документац

ија 

12 

Сајам 
књига 

организац
ија 

реализ
ација 

ОШ”Ђ.Јакшић”,К
овин,Београдск

и сајам,АТП 
Кодекс 

24. 
октоб

ар 
2019. 

сајт школе 5 

Позориш
на 

представ
-

Поконди
рена 
тиква 

организов
ана 

посета 

присуст
во 

Центар за 
културу Ковин 

11. 
октоб

ар 
2019. 

сајт школе 3 

Посета 
дому 

пензион
ера 

организов
ана 

посета 

реализ
ација 

Дом пензионера 
Ковин 

8.окт
обар 
2019. 

сајт 
школе,општ
ински сајт 

3 

Промоц
ија 

књиге -
Софијин

е 
мудроли

је 

промоциј
а 

посета Градска 
библиотека 

7. 
октоб

ар 
2019. 

сајт 
школе,сајт 

библиотеке 

3 
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Хуманит
арна 

акција-
Друг 
другу 

организац
ија,коорд

инатор 

реализ
ација 

ОШ”Ђ.Јакшић”К
овин 

19.се
птем
бар 

2019. 

сајт школе 5 

Заборав
љене 
игре и 

вештине
-

традициј
а нашег 

краја 

организац
ија 

учешће
,реализ

ација 

ОШЂ.Јакшић”Ко
вин,ОШ”Ђ.Фили
повић”,Плочица 

14. 
септе
мбар 
2019. 

сајт школе 5 

Продајн
и базар 

организац
ија 

реализ
ација 

ОШ”Ђ.Јакшић”,К
овин 

8.сеп
темб

ар 

сајт школе 5 

Промоц
ија 

уџбеник
а 

обука присуст
во 

Завод за 
уџбенике 

септе
мбар,
2019. 

потврда 2 

Писање 
чланака 
за сајт 
школе-
важни 
датуми 
култура,
уметност 

писање 
чланака 

реализ
атор 

школа токо
м 

шк.го
д. 

сајт школе 5 

Менторс
ки рад за 
лиценцу 
наставни

ка 

Стручна 
помоћ и 

припрема 
за 

лиценцу 

стручна 
сарадњ

а 

школа деце
мбар,
јануа

р 

педагошка 
документац

ија 

6 

Дани 
словенач

ког 
филма 

посета 
манифест

ацији 

присуст
во 

Центар за 
културу Ковин 

деце
мбар,
2019. 

сајт 
школе,сајт 

центра 

2 

Стефано
во дрво-
представ

а 
поводом 
Св.Саве 

представа 
уч.нижих 

раз. 

присуст
во 

школа,Центар за 
културу Ковин 

јануа
р,202

0. 

сајт школе 2 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 145 
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Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Ната
ша 

Нико
лић 

Рад са е-
поштом 

и 
дигиталн

и 
правопи

с 

обука присуст
во 

ОШ ,,Ђура 
Јакшић”,директ

ор 

13.1.2
020. 

објава на 
сајту школе 

2 

Преузим
ање 

аудио/в
идео 

материја
ла са 

Интерне
та и 

нарезив
ање на  
цд/ двд 

диск 

обука присуст
во 

ОШ ,,Ђура 
Јакшић”,директ

ор 

14.1.2
020 

објава на 
сајту школе 

2 

Израда 
распоре

да 
часова у 
Exsel -у 

 

организац
ија 

реализ
ација 

школа 3.9.20
19. 

објава на 
сајту и 

20 

Општинс
ко  

такмиче
ње из 

математ
ике 

*Прегле
дач 

*Општин
ска 

жалбена 
комисија 

учешће реализ
ација 

ОШ” Ј.Ј.- Змај” 7.12.2
019. 

објава на 
саајту школе 
извештај са 
такмичења 

10 

Писање 
текстова 

за 
школски 

сајт 

писање 
текстова 

реализ
ација 

школа токо
м 

школ
ске 

годин
е 

објаве на 
сату 

5 
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Живот 
некад и 

сад 

Угледни 
час 

асистен
т 

школа 22.2.2
020 

уверење 6 

Угледни 
час 

„Mărțișor
” 

(Марци
шор) 

угледни 
час 

асистен
т 

школа 6.3.20
20. 

уверење 6 

Стефано
во дрво - 
представ
а нижих 
разреда 
поводом 

Светог 
Саве 

представа 
ученика 
нижих 

разреда 

присуст
во 

Центар за 
културу Ковин 

јануа
р 

2020 

фотографије 
на сајту 
школе 

2 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 61 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

 

Робер
т 

Мучи 

Јесењи 
крос 

такмичењ
е 

присуст
во 

ОШ ,,Ђура 
Јакшић” 

септе
мбар 
2019. 

извештај, 
фотографије 

3 

Примена 
тематски
х карата 

у 
настави 

географи
је и 

историје 

угледни 
час 

реализ
атор 

Тим за историју 
и географију 

23.12.
2019. 

обрасци, 
извештај 

12 

Органоз
овање 

одласка 
ученика 
7. и 8. 

разреда 
на 

Фестива
л науке 

Извођење реализ
атор 

Стручни актив 
природних 

наука и 
географија 

6.12.2
019. 

сајт школе 5 

Израда 
разгледн

ица 
Ковина 

пројекат реализ
атор 

ОШ ,,Ђура 
Јакшић” 

деце
мбар 
2019. 

разгледнице 
(продукти), 
извештај за 

састанак 

10 
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са 
ученици
ма осмог 
разреда 

тима за 
развој 

међупредме
тних 

компетенциј
а и 

предузетни
штва 

Школско 
такмиче

ње из 
географи

је 

такмичењ
е 

реализ
атор 

ОШ ,,Ђура 
Јакшић” 

6.3.20
20. 

извештај 3 

Завршни 
испит 

учешће дежурн
и 

наставн
ик 

ОШ ,,Ђура 
Јакшић” 

17. и 
18. 6. 
2020. 

решење 8 

Екскурзи
ја за 

ученике 
5. 

разреда 

посета пратил
ац 

ОШ ,,Ђура 
Јакшић” 

24.6.2
020. 

Извештај о 
реализацији 
екскурзије. 

3 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 44 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Снеж
ана 

Качин
а 

Музичк 

квиз, 

Дечија 

недеља 

Презент

ација 

примера 

добре 

праксе 

(интерак

тивне 

образов

не 

технике 

у 

настави) 

Повод: 
Дечија 
недеља 

квиз реализ
атор 

наставница 
музичке 
културе- 

Снежана Качина 

9.10.2
019. 

годин
е 

Чланак на 

сајту школе, 

фотографије 

и извештај 

Писана 
припрема за 

час, 
активност 

7 
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Дан 

примирј

а у 

Првом 

светском 

рату, 

обележа

вање 

кроз 

музику и 

историју 

Презент
ација 

примера 
добре 
праксе 

(интерак
тивне 

образов
не 

технике 
у 

настави) 

презентац
ија 

реализ
атор 

наставница 
музичке 
културе-

Снежана Качина 

12.11.
2019. 
годин

е 

Чланак на 
сајту школе, 
фотографије 
и извештај , 
активност 

7 

Праисто

рија 

кроз 

музику. 

огледни 

час 

Презент
ација 

примера 
добре 
праксе 

(интерак
тивне 

образов
не 

технике 
у 

настави, 
формати

вно 
оцењива

ње) 

огледни 
час 

реализ
атор 

наставница 
музичке 
културе-

Снежана Качина 

23.10.
2019.
 
годин

е 

Чланак на 

сајту школе, 

фотографије 

и извештај 

Писана 
припрема за 

час, 
активност 

7 

Светосав
ска 

приредб
а 

презентац
ија 

реализ
атор 

учитељи, 
вероучитељ и 

наставница 
музичке 
културе-

Снежана Качина 

27.1.2
020. 

годин
е 

Чланак на 

сајту школе, 

фотографије 

и извештај, 

активност 

5 

Дежурст
во на 

завршно
м испиту 

учешће у 
радним 
групама 

рад у 
радној 
групи 

Министарство 

просвете 

ОШ “Ђура 
Јакшић” 

17, 
18, 19 
6.202
0.год
ине 

Записник са 
испита 

8 
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УКУПНО БОДОВА/САТИ 34 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Сенка 
Стоја 

“Школск
и базар” 

Акција у 
школи 

коорди
натор 

наставник 
српског језика - 
Маша Вулетић 

6. 
септе
мбар 
2019. 

фотографије 
на сајту 
школе 

3 

Посета 
књижев

ној 
вечери  

писца за 
децу  

Роберта 
Такарича 
у Градсој 
библиот
еци, са 

ученици
ма 

Активност 
културног 
карактера 

коорди
натор 

Градска 
библиотека у 

Ковину 

28. 
нове
мбар 
2019. 

фотографије 
на сајту 
школе, 
списак 

учесника 

3 

Презент
ација 

уџбеник
а 

издавачк
е куће 
БИГЗ 

презентац
ија 

учесник Издавачка кућа 
БИГЗ 

29. 
нове
мбар 
2019. 

потврда 2 

Презент
ација 

уџбеник
а 

издавачк
е куће 
Вулкан 

презентац
ија 

учесник Издавачка кућа 
Вулкан 

28. 
фебр
уар 

2020. 

потврда 2 

“Живот 
некад и 
сад” - 

угледни 
час из 

Природе 
и 

друштва 
у 3/1 

угледни 
час 

присуст
во 

професор 
разредне 
наставе-

Валентина 
Жеберан 

22. 
јануа

р 
2020. 

евалуацион
и листић 

2 

“”Марци
шор” - 

угледни 
час из 

угледни 
час 

присуст
во 

професор 
румунског 

6. 3. 
2020. 

евалуацион
и листић 

2 
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румунск
ог језика 

са 
ученици

ма 
нижих 

разреда 

језика - Ана 
Албу Савић 

“Међуна
родни 
Сајам 

књига” у 
Београду 

стручна 
посета 

учесник ОШ “Ђура 
Јакшић” 

25. 
октоб

ар 
2019. 

фотографије 
на сајту 

школе,списа
к,извештај 

5 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 19 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Снеж
ана 

Корак 

Рад са е-
поштом 

и 
дигиталн

и 
правопи

с 

обука присуст
во 

ОШ ,,Ђура 
Јакшић”,директ

ор 

13.1.2
020. 

објава на 
сајту школе 

2 

Преузим
ање 

аудио/в
идео 

материја
ла са 

Интерне
та и 

нарезив
ање на  
цд/ двд 

диск 

обука присуст
во 

ОШ ,,Ђура 
Јакшић”,директ

ор 

14.1.2
020 

објава на 
сајту школе 

2 

Живот 
некад и 

сад 

угледни 
час 

присуст
во 

наставник 22.2.2
020. 

Уверење о 
присуству  
угледном 

часу 

2 

Публико
вање 

наставно
г 

средства
-уџбеник 
за трећи 
разред-
Математ

ика-

евалуациј
а 

реализ
атор 

наставник 24.2.2
020. 

Уговор са 
издавачком 
кућом Нови 

Логос 

8 
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Издавач
ка кућа 

Нови 
Логос 

,,Bigz“ -
презента

ција 
уџбеник

а 

презентац
ија 

присуст
во 

Bigz октоб
ар 

2019. 

потврда 1 

Вулкан 
знање-

презента
ција 

уџбеник
а 

презентац
ија 

присуст
во 

Вулкан 28.2.2
020. 

потврда 1 

Јесењи 
крос 

организац
ија 

реализ
атор 

школа 14.9.2
019. 

сајт школе 3 

,,Трка за 
срећније 
детињст

во” 

присуство реализ
атор 

Црвени крст 10.10.
2019. 

сајт школе 5 

,,Мала 
олимпиј

ада” 

присуство реализ
атор 

Спортски савез 11.3.2
020. 

извештај са 
такмичења 

5 

Посета 
правосл

авној 
цркви и 

Светосав
ском 
дому 

присуство реализ
атор 

школа,Правосла
вна црква 

7.10.2
019. 

сајт школе 5 

,,Банатск
и 

фруштук
” 

присуство реализ
атор 

Актив жена 
1.месне 

заједнице 

4.10.2
019. 

сајт школе 5 

Писање 
чланака 
и слање 
фотогра
фија  за 

сајт 
школе 

писање 
чланака 

аутор наставник токо
м 

школ
ске 

годин
е 

сајт шкое 5 

Израда 
тематски
х паноа 

израда аутор наставник токо
м 

школ
ске 

школске 
просторије 

5 
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годин
е 

Позориш
на 

представ
а 

,,Безбед
ност у 

саобраћ
ају” 

присуство реализ
атор 

ПУ Ковин (Дом 
културе Ковин) 

17.10.
2019. 

сајт школе 3 

Позориш
на 

представ
а 

,,Пиноки
о” 

присуство реализ
атор 

,,Пан театар” 
Београд (Дом 

културе Ковин) 

11.10.
2019. 

сајт школе 3 

Позориш
на 

представ
а ,,Бајка 
о рибару 

и 
рибици” 

присуство реализ
атор 

,,Театрон” 
Београд (Дом 

културе Ковин) 

20.11.
2019. 

сајт школе 3 

Позориш
на 

представ
а 

,,Музико
плов” 

присуство реализ
атор 

Ненад 
Петковић(Дом 
културе Ковин) 

23.12.
2019. 

сајт школе 3 

Позориш
на 

представ
а 

,,Стефан
ово 

дрво” 

промоциј
а школе 

реализ
атор 

ученици IV/2 
(Дом културе 

Ковин) 

28.1.2
020. 

сајт школе 3 

 

Пробни  

завршни 

испит и 

завршни 

испит 

ученика 

8.разред

а 

присутво дежурс
тво 

школа 2.,17.,
18. и 

19.6.2
020. 

сајт, 
решење 

8 

,,Пиши 
Деда 

Мразу“ 

 

 

конкурс реализ
атор 

Пошта Србије 3.12.2
019. 

потврда о 
послатој 

пошиљци 

3 
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УКУПНО БОДОВА/САТИ 74 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Вален
тина 
Жебе
ран 

Рад са е-
поштом 

и 
дигиталн

и 
правопи

с 

обука присуст
во 

ОШ ,,Ђура 
Јакшић”,директ

ор 

13.1.2
020.. 

објава на 
сајту школе 

2 

Резање 

диска обука присуст
во 

ОШ ,,Ђура 
Јакшић”,директ

ор 

14.1.2
020. 

објава на 
сајту школе 

2 

Живот 

некад и 

сад 

угледни 
час 

реализ
атор 

наставник 22.2.2
020. 

евалуацион
е листе 

присутних 

12 

,,Bigz”- 

презента

ција 

уџбеник

а 

присуство слушал
ац 

Издавачка кућа  
,,Bigz” 

октоб
ар,20

19. 

потврда 1 

,,Вулкан 

знање“ -

презента

ција 

уџбеник

а 

присуство слушал
ац 

Издавачк кућа ,, 
Вулкан знања” 

28.2.2
020.. 

потврда 1 

Јесењи 

крос организац
ија 

реализ
атор 

школа 14.9.2
019. 

сајт школе 3 

,,Трка за 

срећније 

детињст

во” 

присуство реализ
атор 

Црвени крст 10.10.
2019. 

сајт школе 5 

Школско 

такмиче

ње из 

математ

ике 

организац
ија 

реализ
атор 

школа 7.11.2
019. 

извештај са 
такмичења 

3 

Општинс

ко 

такмиче

ње из 

математ

ике 

присуство реализ
атор 

ОШ ,,Ј..Ј.:Змај” 7.12.2
019. 

извештај са 
такмичења 

5 
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,,Мала 

олимпиј

ада” 

присуство реализ
атор 

Спортски савез 11.3.2
020. 

извештај са 
такмичења 

5 

Школско 

такмиче

ње из 

шаха 

присуство асистен
т 

школа 31.1.2
019. 

извештај са 
такмичења 

3 

Посета 

правосл

авној 

цркви и 

Светосав

ском 

дому 

присуство реализ
атор 

школа,Правосла
вна црква 

8.10.2
019. 

сајт школе 5 

,,Банатск

и 

фруштук

” 

присуство реализ
атор 

Актив жена 
1.месне 

заједнице 

4.10.2
019. 

сајт школе 5 

Системат

ски 

преглед 

присуство реализ
атор 

Дом здравља 17.9.2
019. 

евиденција 
лекара 

5 

Писање 

чланака 

и слање 

фотогра

фија  за 

сајт 

школе 

писање 
чланака 

аутор наставник токо
м 

школ
ске 

годин
е 

сајт шкое 5 

Израда 

тематски

х паноа 

израда аутор наставник токо
м 

школ
ске 

годин
е 

школске 
просторије 

5 

Позориш

на 

представ

а 

,,Безбед

ност у 

саобраћ

ају” 

присуство реализ
атор 

ПУ Ковин (Дом 
културе Ковин) 

17.10.
2019. 

сајт школе 3 

Позориш

на 

представ

а 

,,Пиноки

о” 

присуство реализ
атор 

,,Пан театар” 
Београд (Дом 

културе Ковин) 

11.10.
2019. 

сајт школе 3 

Позориш

на 

представ

а ,,Бајка 

о рибару 

и 

рибици” 

присуство реализ
атор 

,,Театрон” 
Београд (Дом 

културе Ковин) 

20.11.
2019. 

сајт школе 3 
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Позориш

на 

представ

а 

,,Музико

плов” 

присуство реализ
атор 

Ненад 
Петковић(Дом 
културе Ковин) 

23.12.
2019. 

сајт школе 3 

Позориш

на 

представ

а 

,,Стефан

ово 

дрво” 

промоциј
а школе 

реализ
атор 

ученици IV/2 
(Дом културе 

Ковин) 

28.1.2
020. 

сајт школе 3 

 

,,Пиши 

Деда 

Мразу“ 

конкурс реализ
атор 

Пошта Србије 3.12.2
019. 

потврда о 
послатој 

пошиљци 

3 

,,Светоса

вље и 

наше 

доба” 

конкурс реализ
атор 

Удружење 
војвођанских 

учитеља 

13.3.2
020. 

потврда о 
послатој 

пошиљци 

3 

Пробни  

завршни 

испит и 

завршни 

испит 

ученика 

8.разред

а 

присутво дежурс
тво 

школа 2.,17.,
18. и 

19.6.2
020. 

сајт, 
решење 

8 

Екскурзи

ја 

ученика 

3.разред

а 

организат
ор 

реализ
атор 

наставник,школ
а ,туристичка 

агенција 

26.6.2
020. 

извештај са 
екскурзије 

3 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 

99 

Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Вања 
Рајић 

Израда 
распоре

да 
часова 

( нижи 
разреди 

) 

израда аутор наставник 27.8.2
019.г
од. 

истакнут 
распоред 

20 

Писање 
чланака 
и слање 
фотогра

писање 
чланака 

аутор наставник токо
м 

школ
ске 

сајт школе 5 
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фија за 
сајт 

школе 

годин
е 

Израда 
тематски
х паноа 

израда аутор наставник токо
м 

школ
ске 

годин
е 

просторије у 
школе 

5 

Живот 
некад и 

сад-
угледни 

час 

угледни 
час 

асистен
т 

наставник 22.2.2
020.г
од. 

евалуацион
а листа 

6 

,,Bigz” 
презента

ција 
уџбеник

а 

присуство слушал
ац 

Издавачка кућа 
,,Bigz “ 

септе
мбар 
2019. 

потврда 1 

,,Вулкан 
знање“ -
презента

ција 
уџбеник

а 

присуство слушал
ац 

Издавачка кућа 
,,Вулкан знање” 

28.2.2
020.г
од. 

потврда 1 

Јесењи 
крос 

организац
ија 

реализ
атор 

школа 14.9.2
019.г
од. 

сајт школе 5 

..Трка за 
срећније 
детињст

во” 

присуство реализ
атор 

Црвени крст 10.10.
2019.
год. 

сајт школе 3 

Школско 
такмиче

ње из 
математ

ике 

организац
ија 

реализ
атор 

школа 7.11.2
019.г
од. 

извештај 
комисије са 
такмичења 

3 

Општинс
ко 

такмиче
ње из 

математ
ике 

присуство реализ
атор 

ОШ ,, Ј.Ј.Змај” 7.12.2
019.г
од. 

извештај 
комисије са 
такмичења 

5 

Школско 
такмиче

ње из 
шаха 

присуство асистен
т 

наставник 31.1.2
020.г
од. 

извештај са 
такмичења 

3 
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,,Мала 
олимпиј

ада”-
општинс

ко 
такмиче

ње 

присуство реализ
атор 

Спортски савез 11.3.2
020.г
од. 

извештај са 
такмичења 

5 

Посета 
Правосл

авној 
цркви и 

Светосав
ском 
дому 

 

присуство реализ
атор 

школа, 
Православна 

црква 

8.10.2
019.г
од. 

 

сајт школе 5 

 

Посета 
манифес

тацији 
,,Банатск

и 
фруштук

” 

присуство реализ
атор 

Актив жена 4.10.2
019.г
од. 

сајт школе 5 

Одлазак 
на 

манифес
тацију 

,,Пливањ
е за 

часни 
крст”” 

присуство реализ
аор 

Православна 
црква 

19.1.2
020.г
од. 

сајт школе 5 

Системат
ски 

преглед 

присуство реализ
атор 

Дом здравља 18.9.2
019.г
од. 

евиденција 
лекра 

5 

Позориш
на 

представ
а 

,,Пиноки
о“ 

присуство реализ
атор 

,,Пан театар “ 
Београд 

Дом културе 
Ковин 

11.10.
2019.
год. 

сајт школе 3 

Позориш
на 

представ
а 

,,Безбед
ност у 

саобраћ
ају““ 

присуство реализ
атор 

ПУ  Ковин 

Дом културе 
Ковин 

17.10.
2019.
год 

сајт школе 3 

Позоршн
а 

представ
а ,,Бајка 

присуство реализ
атор 

,,Театрон“,Беогр
ад 

20.11.
2019.
год. 

сајт школе 3 
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о рибару 
и 

рибици“ 

Дом културе 

Позориш
на 

представ
а 

,,Музико
плов“ 

присуство реализ
атор 

Ненад Петковић 23.12.
2019.
год. 

сајт школе 3 

Позориш
на 

представ
а 

,,Стефан
ово 

дрво“ 
(ученици 

lV/2) 

промоциј
а школе 

реаизат
ор 

ученици IV-2 

Дом културе 

28.1.2
020.г
од. 

сајт школе 3 

,,Пиши 
Деда 

Мразу“ 

конкурс реализ
атор 

Пошта Србије 3.12.2
019.г
од. 

потврда о 
послатој 

пошиљци 

3 

,,Светоса
вље и 
наше 
доба” 

конкурс реализ
атор 

Удружење 
војвођанских 

учитења 

1.3.20
20.го

д 

потврда о 
послатој 

пошиљци 

3 

Дино 
парк 

Златибо
р 

конкурс реализ
атор 

Дино парк 
Златибор 

14.5.2
020. 

радови 
ученика 

3 

Пробни 
завршни 
испит и 

завршни 
испит 

ученика 
осмог 

разреда 

присуство дежурс
тво 

школа 2.6.20
120.г
од. 

17.,18
.и19.
6.202

0 

 

сајт школе и 
решење 

8 

Екскурзи
ја 

ученика
3.разеда 

организац
ија 

реализ
атор 

школа,нставник,
туристичка 

агенција 

26.6.2
020.г
од. 

извештај са 
екскурзије 

3 

 УКУПНО БОДОВА/САТИ 117 
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Име и 
прези

ме 

Назив 
угледног 
часа/обу

ке 

Тип 
активност

и 

Начин 
учество

вања 

Организатор 

(наставник, 
стручни 

сарадник, 
институција, 

друштво) 

Дату
м 

Доказ о 
реализацији

/учешћу; 
Прилози 

Број 
бод
ова
/сат

и 

Весна 
Анђе
лков 

Присуств
о 

угледно
м часу 

,,Живот -
некад и 

сад,, 
Валенти

не 
Жеберан 

угледни 
час 

присуст
во 

Валентина 
Жеберан 

22.2.2
020. 

евалуциони 
лист 

2 

Презент
ација 

дисемин
ације,,,D
are to bi 
different,
,ОШ,,Олг

а 
Милоше

вић,, 
након 

стручне 
посете 

презентац
ија 

присуст
во 

Наставнићко 
веће Оља 
Новокмет 

14.2.2
020. 

записник НВ 2 

Писање 
чланака 
и слање 
фотогра
фија за 

школски 
сајт 

писање 
чланак 

реализ
атор 

Версна 
Анђелков 

токо
м 

школ
ске 

годин
е 

сајт школе 5 

Јесењи 
крос 

присуство реализ
атор 

школа-активи 14.9.2
019. 

сајт школе 3 

Трка за 
срећније 
детињст

во 

присуство реализ
атор 

Црвени крст 10.10.
2019. 

сајт школе 5 

Посета 
правосл

авној 
цркви 

присуство организ
атор 

актив 1. разреда 6.12.2
019. 

сајт школе 5 

Мала 
олимпиј

ада 

присуство реализ
атор 

Спортски савез 11.3.2
020. 

сајт школе 5 
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Име и 

презим

е 

ПиНазив 

угледног 

часа/обуке 

Тип активности Начин 

учествова

ња 

Организатор 

(наставник, 

стручни 

сарадник, 

институција, 

друштво) 

Датум Доказ о 

реализацији/учешћу; 

Прилози 

Број 

бодова/с

ати 

Оља 

Новок

мет 

Пројекат „Keep 

Calm and Wash 

Your Hands“ 

пројекат реализато

р 

Актив 

наставника 

страних 

језика у 

школи 

23.4.202

0. 

сајт школе,( видео запис у 

припреми) 

10 

Пројекат”Pink 

shirt day” 

пројекат реализато

р 

Оља 

Новокмет, 

27.2.202

0. 

сајт школе, извештај 10 

Светосав
ска 

приредб
а 

присуство организ
атор 

тим за 
обележавање 

27.1.2
020. 

сајт школе 5 

Системат
ски 

преглед 
ученика 

присуство реализ
атор 

Дом здравља 3.12.2
019. 

сајт школе 5 

Школско 
такмиче

ње  
рецитато

ра 

присуство реализ
атор 

тим 9.3.20
20. 

сајт школе 5 

Писмо 
Деда 

Мразу 

конкурс учешће Пошта Србије деце
мбар 
2019. 

радови 
ученика 

3 

,,Марци
шор,, 

конкурс учешће Основна школа 
Мраморак 

март 
2020. 

радови 
ученика 

3 

Шта 
знаш о 

саобраћ
ају-

тестира
ње 

ученика 

тест учешће Агенција за 
безбедност 

март 
2020. 

тестови 3 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 51 
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Александра 

Милошевић 

Угледни час - 

3/1 - “Живот 

некад и сад” - 

Природа и 

друштво 

угледни час присуство Валентина 

Жеберан 

22.1.202

0. 

eвалуциони лист 2 

Угледни час 

“Смеше и 

раздвајање 

смеша за 

четвртаке”при

мена CLIL 

метода 

угледни час, 

посета 

наставника 

предметне 

наставе разредној 

настави 

асистент/ 

сарадник 

Ана 

Ритопечки, 

Оља 

Новокмет 

5.2.2020

. 

припрема за час, 

презентација, мини речник, 

сертификат, евалуциони 

лист 

6 

Стручна посета 

ОШ”Олга 

Милошевић” у 

Смедеревској 

Паланци 

стручна посета присуство

, 

евалуациј

а, 

дискусија 

Ана 

Ритопечки, 

Саша 

Петровић, 

Марија 

Михајлов 

Ђорђевић/Јел

ена, Оља 

Новокмет 

4.2.2020

. 

евалуциони лист, извештај 

на школском сајту, 

фотографије 

6 

Презентација 

дисеминације”

Dare to be 

different” ОШ 

“Олга 

Милошевић” 

на 

Наставничком 

већу након 

стручне посете 

презентација,изл

агање 

реализато

р 

Оља 

Новокмет, 

Наставничко 

веће школе 

14.2.202

0. 

записник са седнице НВ, 

фотографије, презентација 

5 

Позоришна 

представа 

“Стефаново 

дрво”, 

изведена за 

грађанство 

промоција школе сарадник Јелена 

Јовановић,О

ља Новокмет 

28.1.202

0. 

извештај на сајту школе 6 

Писање чланка 

за школски сајт 

писање чланака реализато

р 

Оља 

Новокмет 

током 

школске 

године 

сајт школе 5 
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Промоција 

школе на Сајму 

књига 

Помоћ у 

припремању и 

приказивању 

школске 

позоришне 

представе “Плава 

звезда” као 

гостујуће на Сајму 

књига у Београду 

сарадник Марија 

Михајлов 

Ђорђевић/Јел

ена (аутор), 

сарадници: 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк и 

Оља 

Новокмет 

24.10.20

19. 

Фотографије, извештај о 

активности 

8 

Планирање и 

организовање 

посете Сајму 

књига 

сарадник, 

реализатор 

присуство Данијела 

Станковић 

Ћулибрк, 

Марија 

Михајлов 

Ђорђевић/Јел

ена, Оља 

Новокмет, 

Маша 

Вулетић 

24.10.20

19. 

Списак присутних и извештај 

са сајма књига, фотографије 

5 

Обележавање 

Светског дана 

језика – нижи 

разреди 

израда зидних 

паноа, квиз 

реализато

р 

Актив 

наставника 

страних 

језика 

26.9.202

0. 

Фотографије, Сајт школе 

http://www.os-

djurajaksic.edu.rs/index.php/a

ktuelno-dogadjaji-novosti/b-l-

z-v-nj-d-n-zi 

5 

“Причам ти 

причу”активно

ст за четвртаке 

у оквиру 

Дечије недеље 

израда зидног 

паноа, 

публиковање 

дечијих прича на 

сајту школе након 

активности 

реализато

р 

Оља 

Новокмет 

октобар 

2019. 

фотографије, сајт школе 5 

Екскурзија 

ученика 4. 

разреда 

посета 

историјским и 

географским 

знаменитостима 

Србије ( Топола, 

Орашац) 

вођа пута Оља 

Новокмет и 

разредне 

старешине 

4.разреда 

јун 2020. извештај вође пута 3 

УКУПНО БОДОВА/САТИ 75 
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Табела 2 
Стручно усавршавање у установи 
Закључак: Наставници и стручни срадници су уложили труд и урадили велики посао у току ванредне 
ситуације, што се може видети кроз ове табеле, али и кроз њихов лични портфолио. 
У току предходне школске године донет је нови Правилник о стручном усавршавању, напредовању и 
стицању звања наставника и стручних сарадника и он се налази на сајту школе (https://www.os-
djurajaksic.edu.rs/index.php/dokumenta/akta-skole). У складу са овим Правилником додата је бодовна листа 
према којој су и урађене збирне табеле. Препорука за даљи рад Тима за професионални развој поред 
праћења рада наставника и стручних сарадника је и да се та табела поједностави и конкретизује због 
лакше употребе.  
Координатор Тима за стручно усавршавање:  
Оља Новокмет, 24.8.2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/images/19/dok_sep_2019/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/images/19/dok_sep_2019/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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ЕКСТЕРНИ НАДЗОР у током школске 2019/2020. године 
 

Орган Број записника/ 
Извештаја 

Број наложених мера 

Просветна инспекција 4 0 

Стручно – педагошки 
надзор 

0 0 

Инспекција рада /  

Буџетска инспекција /  

Тржишна инспекција /  

Комунална инспекција 1 1 

Туристичка инспекција /  

Санитарна инспекција / / 

Против пожарна 
инспекција 

/ / 

Грађевинска инспекција 1 0 

Завод за јавно здравље / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ  ИНСПЕКЦИЈСКИМ  ПРЕГЛЕДИМА И   
НАДЗОРИМА У ШКОЛИ, УТВРЂЕНОМ СТАЊУ И НА ОСНОВУ ЊИХ  
НАЛОЖЕНИХ МЕРА 
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Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Присутни 

чланови 

Број 

присутних 

чланова 

1.  Август 1. Подела задужења 
2. Активности за 
текућу школску 
годину 
3. Почетак школске 
године и праћење 
пријема првака 
 

Школским маркетингом за ниже 

разреде бавиће се Марија 

Поповић, проф.разредне наставе. 

За више разреде, Марија 

Михајлов Ђорђевић/Јелена и 

Данијела Станковић Ћулибрк, 

професорке српског језика. Све 

битне и важне информације о 

животу и раду школе, 

прослеђивати директору Школе, 

Саши Петровић, који све то 

поставља на сајт и уређује га. 

Извештавати и обавештавати 

родитеље путем електронских 

медија о активностима поводом 

пријема првака, почетка школске 

године... Све текуће активности 

фотографисати, снимити, 

поставити на сајт школе, ФБ 

страници. Одређене 

информације и обавештења, 

проследити Радио „Бус-у“ и 

локалној самоуправи, преко 

новинарке Наташе Маодуш, која 

те информације ставља на сајт 

Општине Ковин.  

Саша Петровић 

Марија Михајлов 

Ђорђевић/Јелена 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

3 

2.  Септембар Праћење учешће 

ученика у 

активностима, 

манифестацијама, 

посетама - Светски 

дан језика 

(26.септембар), Дечја 

недеља... 

Учешће у организацији, праћење 

и архивирање организованих 

активности. Све што се 

организује, осим чланова тима, 

бележе и учитељи и наставници, 

пишу текстове, фотографишу и 

такође прослеђују директору. 

Саша Петровић 

Марија Михајлов 

Ђорђевић/Јелена 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

3 

3.  Октобар Праћење и учешће 

ученика у 

планираним 

активностима, 

посетама, 

предавањима: 

едукативне  

представе о 

саобраћају, 

предавања О 

безбедности деце, 

Учешће у организацији, праћење 

и архивирање организованих 

активности. Све што се 

организује, осим чланова тима, 

бележе и учитељи и наставници, 

пишу текстове, фотографишу и 

такође прослеђују директору. 

Саша Петровић 

Марија Михајлов 

Ђорђевић/Јелена 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

3 

11  МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ – ПРОМОЦИЈА РЕЗУЛТАТА РАДА 
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Пројектна настава, 

Сајам књига, 

занимљиви часови... 

4.  Новембар Редовно ажурирање 

сајта школе и 

Фејсбук профила 

 

Учешће у организацији, праћење 

и архивирање организованих 

активности у оквиру и изван 

школе.  

Праћење  различитих такмичења 

ученика на свим  нивоима. 

Учешће ученика у различитим 

манифестацијама, јубилејима, 

предавањима, пројектима, 

представама...Ажурирање сајта и 

Фејсбук профила. 

Специфичне информације 

проследити и „Просветном 

прегледу“. 

Саша Петровић 

Марија Михајлов 

Ђорђевић/Јелена 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

3 

5.  Децембар Договор око 

активности поводом 

завршетка првог 

полугодишта, 

новогодишњих и 

божићних празника, 

организовање 

школске славе 

Светог Саве... 

Учешће у организацији, праћење 

и архивирање организованих 

активности у оквиру и изван 

школе.  

Праћење  различитих такмичења 

ученика на свим  нивоима. 

Учешће ученика у различитим 

манифестацијама, јубилејима, 

предавањима, пројектима, 

фестивал науке, 

представама...Ажурирање сајта и 

Фејсбук профила. 

Специфичне информације 
проследити и „Просветном 
прегледу“. 

Саша Петровић 

Марија Михајлов 

Ђорђевић/Јелена 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

3 

6.  Јануар Осврт на рад тима у 

првом полугодишту. 

Обележена школска 

слава. 

Семинари... 

Сајт и фејсбук профил се редовно 

ажурирају и у односу на ранији 

период, још смо успешнији у 

обавештавању и извештавању о 

свим важним питањима и 

активностима у школи, изван 

школе. Остварена је добра 

сарадња са различитим 

организацијама и локалном 

самоуправом.  

Активности у току јануара 

снимане,  фотографисане и 

архивиране. 

Саша Петровић 

Марија Михајлов 

Ђорђевић/Јелена 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

Марија Поповић 

4 
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7.  Фебруар Отворена врата 

дефектолога 

Прешернов дан, 

Акција-лепе речи су 

у моди, Дан 

ружичастих мајица 

Селфи алат, Дан 

сигурнијег интернета 

Такмичење из 

немачког језика 

Обавештење: одлука 

о обустави наставе  

 

Ажуриран сајт и фејсбук профил. 

Сва дешавања фотографисана и 

архивирана. 

Родитељи и ученици обавештени 

о обустави наставе због 

епидемије грипа.  

Дата информација о раду смена 

након епидемије. 

Саша Петровић 

Марија Михајлов 

Ђорђевић/Јелена 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

Марија Поповић 

4 

8.  Март План надокнаде 

часова-обавештење 

Припрема за за 

вршни испит осмака, 

разна 

такмичења,угледни 

час румунског 

језика... 

Ванредно стање - 

15.март 

 

Ажуриран сајт и фејсбук профил 

школе. Дата потребна 

обавештења и извештавања о 

резултатима постигнутим на 

такмичењима, о одржаном 

угледном часу, потребне 

информације за осмаке... 

Увођењем ванредног стања 

поводом пандемије корона 

вирусом, организоваће се настава 

на даљину преко ТВ-а. Објављена 

потребна обавештења, 

информације... 

У новонасталим условима, 

спровођење наставе, дечје радове 

и остало, наставници и учитељи 

шаљу документе  директору 

школе и он све то поставља на 

сајт.  

Саша Петровић 

Марија Михајлов 

Ђорђевић/Јелена 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

Марија Поповић 

4 

9.  Април Осврт на рад тима у 

условима наставе на 

даљину 

Пробни завршни 

испит 

Учитељи и наставници су и у 

условима наставе на даљину, 

редовно слали радове ученика на 

тему Дана школе, ускршњих 

празника, Пројекта „Кееp calm and 

wash your hands“, спроведен 

онлајн курс словеначког језика... 

Осмаци добили потребна 

обавештења о припреми 

завршних испита и реализацији 

пробног завршног испита. 

Саша Петровић 

Марија Михајлов 

Ђорђевић/Јелена 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

Марија Поповић 

4 

10.  Мај, јун Упис нових првака Извештавање и обавештавање 

родитеља и ученика о 

Саша Петровић 4 
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Организација и 

праћење завршног 

испита, упис у 

средње школе 

Екскурзије ученика 

четвртог и осмог 

разреда 

Крај школске године 

 

 

предстојећим активностима путем 

електронских медија. 

Праћење мале матуре и 

извештавање, као и о осталим 

актуелностима. 

Марија Михајлов 

Ђорђевић/Јелена 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

Марија Поповић 

11.  Јул Објављивање листа 

жеља и резултата 

уписа у средње 

школе 

Извештавање и обавештавање 

ученика о резултатима, упису... 

Саша Петровић 

Марија Михајлов 

Ђорђевић/Јелена 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

Марија Поповић 

4 

12.  Август Писање и 

подношење 

годишњег извештаја  

Прављење плана 

рада и активности за 

наредну школску 

годину 

Писање и подношење годишњег 

извештаја у одређеној форми и 

прослеђивање директору школе. 

 Одржати састанак крајем августа 

2020. и планиради  за наредну 

школску годину. 

Саша Петровић 

Марија Михајлов 

Ђорђевић/Јелена 

Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

Марија Поповић 

4 

 

Број одржаних састанака: 12 

Координатор тима: Марија Поповић 

 
Е-адреса: oskovin@gmail.rs 
Веб адреса: www.os-djurajaksic.edu.rs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:oskovin@gmail.rs
http://www.os-djurajaksic.edu.rs/
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Директор школе:                                                                         Председник Школског одбора: 
 Саша Петровић                           Душан Симић 
                                   
_______________________                                                       ___________________________ 
 


