
                       Л  Е  Т  О  П  И  С 

          за   школску  2008/2009.   годину 

Општи   подаци 

    Школа  је  организована  као  самостална  установа, у  оквиру  које  су  12  одељења  

виших  разреда, 12  одељења  нижих  разреда  и  једно  комбиновано  одељење  за  

децу  лако  ометену  у  развоју  са  икупно  5  ученика. 

    Укупан  број  ученика  на  почетку  школске  године  био  је  478, а  од  тога  256  

дечака  и  222  девојчице. 

    За  реализацију  наставног  Плана  и  програма  ангажовано  је  37  наставника  

и  то  12  наставника  разредне  наставе  и  23  наставника  предметне  наставе. 

    Прво  полугодиште  почело  је  у  понедељак  1.  септембра  2008., а  завршило  се  24.  

децембра  2008. У  првом  полугодишту  било  је  85  наставних  дана. 

    Друго  полугодиште  почело  је  19.  јануара  2009. године, а  завршило  се  12.  јуна  

2009.  године. У другом  полугодишту  било  је  95  наставних  дана. 

    У  току  школске  године  ученици  су  имали  зимски, пролећни  и  јесењи  распуст. 

За  време  зимског  распуста  организована  је  допунска  и  додатна  настава  за  

ученике. 

   У  току  наставне  године  имали  смо  2  наставне  и  две  радне  суботе. 

    Од  укупно  479  ученика,  са  позитивним  успехом  у  јуну  месецу  разред  је  

завршило  465  ученика, 7  ученика  упућено  је  на  поправни  испит, 7  ученика  

понавља  разред, а 4  ученика  се  води  као  неоцењени. На  крају  школске  године, у  

августу, разред  је  завршило  472 ученика. 

    На крају  наставне  године  ученицима  8.  разреда  за  изузетан  успех  у  учењу  и  

владању, одлуком  НВ  додељено  је  46  диплома. Диплому  „Вук  Караџић“  добило  

је  9  ученика, а специјалне  дипломе  добило  је  37  ученика. По  предметима  број  

диплома  је  следећи: српски  језик – 3; енглески  језик – 1; математика – 3; физика – 1; 

хемија – 1; биологија- 1; географија – 4; ликовна  култура – 7; музичка  култура – 3; ТО 

– 2; физичко  васпитање – 4; драмско  стваралаштво – 7 ученика. 

    За  ученика  генерације  проглашена  је  Александра  Богданов  ученица  8/2  

разреда – одмерена, тиха, успешна  у  свим  областима. 

    Сви  ученици  носиоци  Вукове  дипломе  као  и  ученик  генерације добили  су  на  

поклон  и  књиге, а  имали  су  и  пријем  код  председника  Општине  где  су  такође  

добили  пригодне  награде. 



Организација  наставе 

    У  редовној  настави  и  даље  доминира  фронтални  начин  рада,  мада  се  

користе  и  други  облици  наставе – учење  откривањем, групни  и  индивидуални  

облик  рада, лабораторијске  вежбе, примена  компјутерских  програма  и  прављење  

презентација. У  настави  се  све  више  користе  информације  које  добијамо  преко  

интернета, јер  је  школа  од  прошле  године  увела АДСЛ интернет  24  часа  

дневно  што  нам  умногоме  олакшава  рад. 

    У  кабинетима  физике, хемије  и  ТО  налазе  се  индивидуални  компјутери  

који  се  користе  у  реализацији  наставе  и  који  омогућавају  савременији  

приступ  настави  и  веће  ангажовање  ученика  као  и  стављање  ученика  у  активан  

однос- ученик  истраживач, а  не  само  пасиван  прималац  информација. Ради  се  на  

томе  да  се  нађу  средства  за  компјутеризовање  и  свих  осталих  учионица. 

    Поред  радовне  наставе  организује  се  и  допунска  настава  за  ученике  

који  у  редовној  настави  нису  постизали  задовољавајуће  резултате  из  одређених  

предмета  и  области. Такође  се  организује  и  за  оне  ученике  који  су  због  болести  

дуго  одсуствовали  из  школе. Допунски  рад  се  организовао  током  целе  наставне  

године, односно  одмах  чим  су  се  уочиле  тешкоће  ученика  у  усвајању  појединих  

садржаја.  

     Осим  овога  организована  је  и  додатна  настава  за  све  оне  ученике  од  4.  

до  8.  разреда  који  су  изнадпросечних  способности  и  оних  који  су  посебно  

заинтересовани  за  продубљивање  знања  из  одређених  научних  области. Планом  и  

програмом  одређен  је  1  час  недељно  током  целе  наставне  године  за  додатну  

наставу. 

    За  ученике  8.  разреда  одржана  је  припремна  настава  за  полагање  

пријемног  испита  почевши  од  јануара  до  јуна  месеца. 

    специјално  корективни  рад  се  одвијао  са  ученицима  који  су  на  

тасту  зрелости  показали  ниже  резултате  или  који  су  имали  сметње  вида, слуха, 

говора, манифестне  сметње  у  понашању  као  што  су  АДХД  синдром,  тикови, 

анксиозност... 

    Поред  обавезних  предмета  који  се  изучавају  у  настави  и  ове  године  постоји  

велики  број  изборних  предмета  који  су  ученицима  на  располагању. 

Обавезни  изборни предмети  су  грађанско  васпитање  и  веронаука  од  1.  разреда, 

као  и чувари  природе, руке  у  тесту  и  народна  традиција  у  нижим  разредима. 

    У  вишим  разредима  учи  се  такође  веронаука  и  грађанско  васпитање, немачки  

језик, информатика  и  рачунарство, цртање-сликање-вајање, хор и оркестар, изабрани  

спорт  и  свакодневни  живот  у  прошлости. 



Слободне  активности 

    Слободне  активности  подразумевају  организовање  секција  према  интересовању  

ученика. И  ове  школске  године  организован  је  велики  број  секција  у  вишим  

разредима  и  то  су: литерарна, рецитаторска, драмска, информативна, језичка( 

енглески  и  немачки  језик), историјска, географска, математичка, љубитељи  хемије, 

физике  и  биологије, ликовна  и  музичка(хор  и  оркестар), „Шта  знаш  о  саобраћају“, 

спортске  секције( мушке  и  женске). У  нижим  разредима  организују  се  на  нивоу  

одељења  и  то  су  ритмичка, фолклорна  секција  и  шах. 

И ове  школске  године  ученици  су постигли завидне резултате  на такмичењима. 

    У  такмичењу  рецитатора  од  9  ученика  на  општинској  смотри  3  ученика  

пласирала  су  се  за  зонску  смотру. Од  нјих  троје  два  ученика-Маљевић  Лука 2/1 

и  Ранковић  Милица 6/1  учествовали  су  и  на  покрајинској  смотри. 

    Драмска  секција  је  са  својом  представом  прошла општинско, окружно, а  имала  

је  добар  пласман  и  на  покрајинском  такмичењу. 

    Из  географије  на  општинском  такмичењу  било  је  4  ученика  и  сви  они  узели  

су  учешће  и  на  окружном  такмичењу. 

    На  такмичењу  из  историје  3  ученика  била  су  на  општинском  такмичењу. 

Ученик  7/2  Константиновић  Ненад  остварио  је  велики  успех  и  на  окружном  

и  републичком  такмичењу  где  је  освојио  3.  место. 

    Из  математике  на  опшинско  такмичење  ишло  је  12  ученика  од  којих  се  двоје  

пласирало  и  на  окружном  такмичењу. 

    На  такмичење  из  хемије  ишло  је  3  ученика  и  сво  троје  је  учествовало  и  на  

окружном  такмичењу. 

    У  спортским  такмичењима  пласмане  на  општинским  такмичењима  имали  смо  у  

женској  одбојци, женском и мушком  рукомету, женској  кошарци, мушком  фудбалу. 

Највећи  успех  постигли  смо  у  женској  кошарци  са  којом  смо  прошли  

општинско, окружно, међуокружно  такмичење, а  на  републичком  такмичењу  

освијили  смо  3.  место. 

 

Културна  и  јавна  делатност 

    У  оквиру  радних  дана  имали  смо  следеће  активности: 

СЕПТЕМБАР  2008. – свечани  пријем  првака  у  хали  школе;  

 



ОКТОБАР  2008. – Обележавање  ДЕЧИЈЕ  НЕДЕЉЕ –  

    Нижи  разреди: обилазак  најважнијих  градских  установа; цртање  кредама  у  боји  

око  школе; спортски  дан(старе игре); дан  у  природи; изложба  дечијих  радова  на  

тему „ Одрасли  што  сте  стали, хајде  да  растемо  заједно“; музичке  игре; акција-

помоћ  друг  другу. 

    Виши  разреди: рецитовање; музички  квиз; спортски  сусрети. 

Ауто  шлока  ТОРНАДО  одржала  је  едукативно  предавање  о  саобраћају  ученицима  

1. 4. и 8. разреда. 

 

НОВЕМБАР  2008. – 8. новембра  обележен  је  Дан  просветних  радника.Награду  

најбољег  радника  у  нашој  школи  добила  је  наставница  биологије  Вука  Богданов. 

12.  новембра  обележена  је  годишњица  ослободилачких  ратова  1912-1918.  године. 

Ученици  виших  разреда  положили  су  цвеће  на  ковинском  гробљу. 

20.  новембра  обележен  је  Дан  дечјих  права – информације  о  дечјим  правима  

објављене  су  на  разгласу, а  направљени  су  и  пригодни  панои. 

 

ДЕЦЕМБАР  2008.. – 1.  децембар, Дан  борбе  против  СИДЕ, обележен  је  кратким  

информацијама  које  су  спремили  ученици  и  који  су  то  презентовали  преко  

разгласа  и  путем  едукативних  паноа. 

Крај  1.  полугодишта  обележен  је  игранком  у  хали  школе  са  групом  „Смајл“  из  

Смедерева. 

 

ЈАНУАР  2009. – У  школи  је  радно  обележена  школска  слава  Свети  Сава. 

Организована  је  свечана  светосавска  академија  у  којој  су  учествовали  ученици  

како  виших  тако  и  нижих  разреда. После  академије  уприличено  је  сечење  

славског  колача  и  подела  переца  и  жита  за  све  ученике  и  запослене  у  школи. 

 

МАРТ  2009. – обележен  је  још  један  ДАН  ШКОЛЕ. Поводом  овог  датума  у  

школи  су  у  току  недеље  организоване  разне  активности:литерарно-музички  

матине; квиз  опште  културе; изложба  ликовних  и  техничких  радова; библиотека  је  

расписала  литерарни  конкурс  на  коме  су  најбољи  радови  и  награђени; 

организована  је  ЗАМЕНА  УЛОГА, активност  у  којој  ученици  на  један  дан  постају  

наставници; одржани  су  и  ОГЛЕДИ  у  оквиру  наставних  предмета  Рука  у  тесту  за  

ниже  и  хемија  за  више  разреде. 



Све  активности  забележене  су  и  фотоапаратом и  налазе  се  у  архиви  школе. 

Такође, све  ове  активности  пратила  је  и  литерарна  секција  која  је  своја  запажања  

истакла  и  на  паноу  у  ходнику  школе. 

Круна  обележавања  Дана  школе  је  била  школска  представа „Пепељуга“  у  

извођењу  наше  драмске  секције. То  је  једна  осавремењена  бајка  урађена  на  

веома  занимљив  начин. 

 

АПРИЛ  2009. – пролећни  крос  на  стадиону. 

ЈУН  2009. – Почетком  јуна  Завод  за  унапређивање  васпитно-образовног  

процеса  извршило  је  национално  тестирање  ученика  4.  разреда. Ученици  су  

тестирани  из  три  предмета- српског  језика, математике, природе  и  друштва,  с тим  

што  је  сваки  ученик  урадио  тест  из  само  једног  предмета, а  који  ће  предмет  

бити  одређивало  се  методом  случајног  избора.Тестирање  је  трајало  60  минута. 

Весели  и  предиван  програм  приредили  су  нам  ученици  нижих  разреда  на  крају  

наставне  године. 

 

Екскурзије, посете, излети 

    Тродневна  екскурзија  8.  разреда  изведена  је  од  21. до 23. октобра  2008. године, 

а  маршута  је  Бечеј, Зрењанин, Суботица, Палић. 

    Крајем  маја  и  почетком  јуна  реализоване  су  и  остале  екскурзије: 

1. разред – Бела Црква, језера, Вршац; 2. разред – Београд; 3. разред – Нови Сад, 

Сремски Карловци, 4. разред – Опленац, Аранђеловац, Топола; 5. разред- Идвор, 

Српска Црња, Ковачица, Зрењанин; 7. разред – Ниш, Нишка бања ( 2 дана ). 

    У  сарадњи  са  Црвеним  крстом, поводом  обележавања  Дечје  недеље, 

организована  је  Трка  за  срећније  детињство, на  којој  су  учествовали  и  наши  

ученици. 

    Све  активности  које  су  се  одвијале  у  току  школске  године  пратили  су  Радио 

„Бус“  и  локалне  новине  „Ковин Експрес“. 

    Предавање  о  безбедности  у  саобраћају  које  је  и  ове  године  за  наше  

ученике  организовала  ауто  школа  „Торнадо“  из  Ковина, пропратила  је  и  

забележила  и  екипа  ТВ  емисије  „САТ“. Прилог  о  томе  емитован  је  у  емисији  

на  првом  програму  РТС-а. 

 



ГАЛЕРИЈА – Октобарски  ликовни  салон, изложба  појединих  уметника, изложба  

уметничких  фотографија... 

ПОЗОРИШНЕ  ПРЕДСТАВЕ – „Позоришни  час“, „Пинокио“, „Пепељуга“ ( 

представа  наше  драмске  секције ), „Весело  позорје“, „Да  знаш, колико  те  волим?“, 

„Поп Ћира и поп Спира“, „Пољуби  ме  Кејт“, „Плишани  шешир“, „Дама  из  

Максима“, „Едмунд  Кин“, „Маратонци  трче  почасни  круг“. 

ФИЛМ – „Кунг-фу  панда“, „Мадагаскар 2“, „Муња“. 

ГРАДСКА  БИБЛИОТЕКА – посета  библиотеци  и  упис  првака  у  чланство, 

изложба  „Лепо  писање“. 

Посета  53.  међународном  САЈМУ  КЊИГА  у  Београду. 

КОНЦЕРТИ – у  организацији  Центра  за  културу- слушање  класичне  музике  у  

извођењу  Синфонијског  оркестра  младих. 

 

Прогарми  и  тимови  у  школи 

  У  школи  постоји  Тим  за  развојно  планирање  и  самовредновање. На  

овом  тиму  утврђује  се  колико  је  наша  школа  добра, шта  је  то  што  је  добро, а  

шта  још  треба  дорадити  или  исправити. Ове  године  кључна  је  била  област  7. 

Она  обухвата  следећа  подручја  вредновања: 7.1 – руковођење, 7.2 – 

организација  рада  школе; 7.3 – школски  развојни  план; 7.4 – обезбеђивање  

квалитета. 

   Такође, у  школи  функционише  и  Тим  за  вредновање  и  самовредновање  

рада  школе. 

    Поред  овог  постоји  и  Тим  за  превенцију  насиља. Због  честих  проблема  у  

понашању  ученика,  како  у  њиховом  међусобном  односу,  тако  и  у  односу  са  

наставницима, као  и  појаве  туча  и  других  облика  насиља  у  школи, јавила  се  

потреба  за  формирањем  оваквог  тима. Овај  тим  реагује  на  сваки  нови  случај  

насиља  у  школи  и  ради  на  превенвцији  нових  проблема. Остварио  је  и  врло  

добру  сарадљу  са  родитељима  и  са  МУП-ом, што  је  и  неопходно  у  рашавању  

ових  проблема. 

    У  школи  се  спроводи  и  Програм  превенције  поремећаја  понашања  и  

употребе  ПАС  кад  ученика. У  програм  су  укључени  ученици  свих  узраста  

и  са  њима  се  ради  на  часовима  ОС  и  ОЗ. Ове  године  реализоване  су  следеће  

теме: Лична  хигијена, Превентивне  мере  за  спречавање  цревних  заразних  болести, 

Како  да  сачувамо  здравље, Претпубертет, Психофизичке  промене  у  току  раста  и  



развоја, Борба  против  ТБЦ  и  пушења, Основне  информације  о  СИДИ. У  сарадњу  

су  укључени  и  Дом  здравља  Ковин  и  Црвени  крст. 

    Планирани  програм  превенције  болести  зависности  „10  корака“ реализован  је  у  

сва  три  одељења  6. и 7. разреда. 

    Ученици  Гимназије, активисти  Омладине  ЈАЗАС-а  одржали  су  по  један  час  са  

садмим  и  осмим  разредима  о  СИДИ. 

    Поводом  Дана  борбе  против  СИДЕ ученици  7. и 8.  разреда  направили  су  пано „ 

СИДА  И  ДРОГА „ који  је  изложен  у  холу  школе. 

 

Стручно  усавршавање  запослених 

    Ове  школске  године  семинари  су  били  бројни  и  разноврсни. Школа  је  као  

домаћин  организовала  2  семинара: 

1)  „ Компетентан  наставник – између  теорије  и  праксе“ и  

2)  „ Описмењавање  срца“  

3)  „ Како  васпитавате  у  школи“ – проф.  Љубица  Продановић 

  Остали  су  били  индивидуални  семинари  у  организацији  Учитељског  друштва, 

Министарства... 

    Учитељи  и  наставници  предметне  наставе  присуствовали  су  и  семинарима  у  

оквиру  Зимских  сусрета  учитеља  у  Београду – ЈАНУАРСКИ  ДАНИ  ПРОСВЕТНИХ  

РАДНИКА. 

 

Осавремењивање  и  унапређивање  наставе  

    Оно  што  је  значајна  иновација  коју  поседујемо  већ  неколико  година  уназад  је  

ЕЛЕКТРОНСКИ  ДНЕВНИК. Он  нам  је  омогућио  лак  приказ  оцена  родитељима  

који  дођу  у  школу,  као  и  могућност  штампања  оцена  за  ученика. Тада  родитељи  

гледају  оцене  и  понашање  само  свог  детета, а  не  неког  другог. 

    Електронски  дневник  омогућава  родитељу  да  стекне  увид  у  оцене  свог  детета  

и  без  доласка  у  школу, а  путем  интернета. 

    Исто  тако, родитељи  могу  да  провере  напредовање  и  успех  свог  детета  путем  

СМС- поруке.  

    Још  једна  важна  новина  је  веб  сајт  наше  школе  који  омогућава  да  се  и  сви  

остали,  осим  запослених  и  ученика, могу  упознати  са  радом  школе. На  сајт  



редовно  постављамо  извештаје  и  фотографије  са  свих  дешаваља  које  школа  

организује  у  току  године. Адреса  је: 

www.os-djurajaksic.edu.rs 

e-mail:osdjaksic@nadlanu.com 

    Унапређење  је  постигнуто  и  поставком  и  применом  рачунара  у  кабинетима  

физике, хемије  и  биологије, употребом  различитих  програма  у  настави, као и  учења  

уз  помоћ  интернета  које  је  олакшано  када  је  Министарство  обезбедило  бесплатан  

АДСЛ  24  сата  дневно  свим  школама. Ученицима  је  овакав  вид  рада  веома  

интересантан  јер  су  активни  учесници  и  истраживачи. 

 

Материјално  стање  и  проблеми  школе 

    Током  ове  и  протеклих  година  колегиница  Мирјана  Несторов  је  направила  нова  

оригинална  наставна  средства  које  је  користила  у  раду  и  она  и  остале  колеге,  

као  и  сценографију  за  прославе. 

    На  квалификациони  испит  је  изашло  55  ученика  и  сви  ученици  су  положили  

квалификациони  испит. 

    Ове  године  није  купована  стручна  литература, књиге  и  енциклопедије  за  

библиотеку  јер  буџетом  општине  нису  обезбеђена  средства  за  то. Школа  је  на  

поклон  добила  неколико  књига. 

    У  току  ове  године  купили смо  7  компјутера, 15 ТФТ  монитора, 1  штампач ( 

скенер,копир,факс), 2 ЦД  касетофона, 1 ДВД, 1  лап  топ, 5  УПС.-ева, 2  мини  линије, 

1 рачунарска  машина, 1  компресор  за  ваздух  и  1  усисивач. 

    Комплетно  је  реновирано  грејање, окречене  су  и  поједине  учионице  и  делови  

ходника. 

    Остају  нам  још  као  велика  инвестиција  и  следећи  послови: 

1)  замена  електро  инсталација 

2)  замена  столарије 

3) замена подова  у  учионицама 

4)  кречење  фасаде  споља  и  изнутра 

5) У  хали  школе  уместо  стакла-копелит-заменити  лексаном 

    Проблем  у  току  године  било  је  и  понашање  појединих  ученика, што  је  

резултирало  бројним  дисциплинским  поступцима  као  и  понављање  разреда  код  

неких  ученика  због  избегавања  наставе. 

http://www.os-djurajaksic.edu.rs/


    Проблем  је  и  недостатак  средстава  за  многе  активности  које  су  неопходне  за  

живот  и  рад  школе.  

    И  поред  ових  проблема  школска  година  је  протекла  у  пријатној  

атмосфери, и  завршена  је  наставничком  екскурзијом,  која  је  била  веома  

садржајна  и  лепо  организована. 

 

                                                                       Летопис  води  библиотекар 

                                                                                  Стоја   Сенка 

     

 

 


