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О нама  

Почетак рада ОШ ,,Јајинци” везује се за далеку 1915. годину, а обележила су га 

два учитеља, Велимир Јовић и Наталија Михајловић. Школа је свој рад започела као 

четвороразредна да би Решењем општине Вождовац из 1965. године и изградњом нове 

зграде, формирана осморазредна ОШ ,,Јајинци'' са издвојеним четвороразредним 

одељењем у Раковици селу, а име добија по историјском месту, на којем је, у Другом 

светском рату, стрељано преко 80.000 родољуба, жртава фашистичког терора.   

Реализација наставе одвија се у три објекта, укупне површине 2093 m2, у два објекта у 

матиној школи у Јајинцима и једном издвојеном одељењу у Раковица селу.   

Школске 2019/2020. године, уписан је 6 ученика 1. разреда, 45 ученика у матичној школи 

и 16 ученика у Раковица селу, а укупан број ђака је 516. Одељење за ученике са посебним 

потребама похађа 5 ученика. 

  

                                                                          

  
  

Као установа основног образовања и васпитања, наша школа,  у свом саставу има једно 

издвојено одељење од првог до четвртог разреда, са седиштем у Раковица селу. У 

матичној школи настава је организована за 23 редовна одељења од првог до осмог 

разреда и једно посебно одељење, једну групу дневног боравка и две групе полазника 

припремног разреда.   
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У складу са основним правцима реформе образовања, у погледу професионалне улоге 

наставника, оријентације наставе на учење и исход учења, демократизације школског 

система, школа посебну пажњу посвећује олакшању планирања и програмирања наставе. 

Полазећи од педагошког становишта да је ученик субјекат, личност у образовно - 

васпитном процесу, неопходно је и даље унапређивати васпитни рад и активности у 

одељењским заједницама и школи  као целини.  

Партнерски однос ученик – наставник - родитељ, биће полазиште и исход школе.  

Уз помоћ Савета родитеља, Школског одбора, локалне заједнице и других чинилаца 

радимо на побољшању услова рада и боравка ученика у школи, реорганизацијом и 

оплемењивањем постојећег школског простора, набавком нових учила, опремањем 

кабинета, као и избором нових садржаја у зависности од интересовања ученика.  
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Школска 2019/2020. година започела је у понедељак 2. септембра 2019. године 

према Правилнику о календару васпитно-образовног рада основне школе за школску 

2019/2020. годину.   

Образовно-васпитни рад за ученике од 1-7. разреда остварен је у 40 наставних 

недеља, односно 180 наставних дана и завршен 16. јуна 2020. године. У првом 

полугодишту реализовано је укупно 101 наставни дан, а у другом 79 наставних дана.  
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Зимски распуст је због епидемије грипа продужен до 24. фебруара. Услед пандемије 

вируса Ковид 19, на територији читаве Србије, 15. марта, проглашено је ванредно стање 

и затворене школе, па је школска година настављена реализацијом наставе на даљину. 

Ученици млађих разреда пратили су наставу на програму РТС2 , а старијих разреда на 

РТС3. Сви часови доступни су и на платформи https://rtsplaneta.rs 

За ученике 8. разреда, образовно-васпитни рад остварен је кроз 37 наставних 

недеља, односно 170 наставних дана и завршен 2. јуна 2020. године.   

Прва седница Наставничког већа, одржана је 20.08. са почетком у 10 сати.   

У току школске године, ученици су имали следеће нерадне дане:  

• Новогодишњи и Божићни празници од 01- 09. јануара  

• Завршетак Првог полугодишта 31. јануара и зимски распуст од 01.02 -24.02.  

• Као нерадни дани обележени  су државни празници: Дан примирја у Првом 

светском рату, Васкршњи празници, Дан рада и Дан државности  

• Због ситуације са пандемијом, пролећни распуст није спроведен у целини, само 

за Васкршње празнике 

 Одржано је 6 редовних и 2 ванредне седнице Школског одбора, а Свет родитеља  током 

школске 2019/2020. године одржао је 5 седница. Наставничко веће реализовало је 5 седница.   

  

Школа је у 2019/2020. години радила по хоризонталној, недељној наизменичној 

смени. Ученици млађих разреда ишли су у једну, а ученици старијих разреда у другу 

смену, мењајући смене на недељном нивоу. Прва смена почињала је у 8,00 часова, а друга 

смена у 14,00 часова. У издвојеном одељењу Раковица – село, прва смена почиње у 8,00 

часова, а друга у 13,30 часова. Продужени боравак радио је од 7 до 13,30 и од 11,30 до 

16,30 часова. На молбу родитеља, неки ученици долазили су и од 6,00 часова, а остајали 

у школи и до 17,30 часова. Током ванредног стања, настава реализована путем праћења 

наставе на РТС-у и коришћењем платформи. Остварени су сврха, циљеви и задаци, како 

обавезних наставних предмета тако обавезних изборних (верска настава, пројекат 

грађанског васпитања, физичко васпитање – изборни спорт).  
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РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2019-20.  

 

1.   Почетак школске 2019-20. године 02.09.2019. 

 

2. Родитељски састанци од 4. 09. до 12. 09. 2019. 

 

3. Радост Европе Дечија недеља од 2. 10. до 5.10. 2019. 

 

4.  Дан школе 18. 10. 2019. 

 

5. Дан сећања на жртве у II светском рату 21.10. 2019. 

 

6. Дан просветних радника 

 

08.11. 2019. 

7. Државни празник 

 

11.11. 2019. 

8. Први класификациони период                            14.11. 2019. 

 

9. Велика отворена врата                           18.11. 2019. 

 

10. Родитељски састанци од 18.11. до 28.11. 2019. 

 

11. Први део зимског распуста од 30.12. 2019. до 07.01. 2020. 

 

12. Велика отворена врата 

 

14.01. 2020. 

13. Свети Сава                                 27.01. 2020. 

 

14. Крај првог полугодишта 31.01. 2020. 

 

16. Подела књижица 03.02. 2020. 

 

17. Други део зимског распуста од 03.02. до 17.02.2020. 

 

18. Пробни завршни испит                          27. и 28. 03.2020. 

 

19. Пролећни распуст од 13.04.2020. до 20.04.2020. 

20. Трећи класификациои период                       21.04.  2020. 

21. Велика отворена врата                       24.04.2020. 

22. Родитељски састанци                  24.04 - 30.04. 2020. 

23. Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фаш.у II св.р.                  

22.04. 2020 

 

24. Дан победе                          09.05. 2020. 

25. Велика отворена врата                                22.05. 2020. 

26. Завршетак школске године за ученике 8. 

разреда       

02.06. 2020. 

27. Завршетак школске године за ученике 

од 1. до 7. разреда 

16.06. 2020. 

28. Завршни испит                                17,18. и 19. 06. 2020. 

29. Свечана додела књижица и диплома – 

Видовдан       

28.06. 2020. 
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НАСТАВНИ И ВАННАСТАВНИ КАДАР  

  

 Планирање кадрова извршено је према Годишњем плану рада школе и потребама. 

Наставни предмети подељени су на наставнике, одређене одељењске старешине, а 

ваннаставне активности према афинитету и стручности наставника. Углавном су усвојени 

сви предлози стручних већа. Наставу реализују наставници разредне наставе са учитељском 

школом (1), са вишом (5) и високом школском спремом (7). Наставници предметне наставе 

са вишом стручном спремом (3) и професора (24).  Психолог, педагог и библиотекар школе 

са високим стручним спремама (3). Верску наставу реализује Татјана Калезић, вероучитељ.   

 

РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО  

 

  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ОДЕЉЕЊЕ  

Весна Вујовић  1/1  
Гордана Мартиновић  1/2  

Сњежана Вученовић  1/3  
Тијана Јовић  2/1  
Нада Бојић  2/2  
Бојана Кецовић  2/3  
Нада Ралевић  3/1  
Ружица Репац  3/2  
Мирјана Дудуковић  3/3  
Снежана Здравковић  4/1  
Снежана Поповић   4/2  
Весна Обреновић  4/3  
Зоран Росић 5/1 

Сања Јанковић 5/2 

Милијана Видицки 5/3 

Марија Ђорђевић 6/1 

Златибор Васић 6/2 

Весна Нешић 6/3 

Татјана Калезић  7/1  
Гордана Бојчић  7/2  
Горица Масловарић  8/1  
Радован Ковачевић  8/2  
Гордана Владић   8/3  

  

Ивана Богдановић  

Одељење за ученике са сметњама у развоју  

Наташа  

Стеванчевић  
Продужени боравак  
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СТРУЧНИ ОРГАНИ УСТАНОВЕ  

 На основу Закона о основама система образовања и васпитања, стручни органи школе 

су Наставничко веће кога чине сви наставници и стручни сарадници, Одељењска већа кога 

чине сви наставници који реализују наставу у одређеном одељењу, Стручна већа за област 

предмета, а чине га наставници из групе сродних предмета, Стручни активи за развој 

школског програма, Педагошки колегијум. У школи раде тимови за самовредновање рада 

школе, Тим за инклузивно образовање, Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања, Тим за вредновање стручног усавршавања у школи и Тим за развојно 

планирање школе.  

  

РУКОВОДИОЦИ ВЕЋА ИЗВРШИОЦИ 

Руководилац већа првог разреда Сњежана Вученовић 

Руководилац већа другог разреда Бојана Кецовић 

Руководилац већа трећег разреда Ружица Репац 

Руководилац већа четвртог разреда Снежана Здравковић 

Руководилац већа петог и шестог разреда Сања Јанковић 

Руководилац већа  седмог и осмог разреда Татјана Калезић 

 

  

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗВРШИОЦИ 

Руководилац стручног већа млађих разреда Тијана Јовић 

Руководилац стручног већа српског језика Марија Ђорђевић 

Руководилац стручног већа страних језика Гордана Бојчић 

Руководилац стручног већа математике, 

информатике и ТИО 

Весна Нешић 

Руководилац стручног већа природних наука Радован Ковачевић 

Руководилац стручног већа друштвених наука Милица Конатар 

Руководилац стручног актива уметности и 

вештина 

Радојка Игњатовић 

Руководилац стручног већа физичког васпитања Горан Југовић 
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                ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ  

              У ШКОЛСКОЈ 2019-20. 
 

3/1  

 народна традиција 3/2 

3/3 

4/1  

народна традиција 4/2 

4/3 

5/1    

 

цртање, сликање, вајање 

 

хор и оркестар 

  

  шах 

 

5/2 

5/3 

6/1 

6/2 

6/3 

7/1 

7/2 

7/3 

8/1 цртање, сликање, вајање 

хор и оркестар 

  шах 

информатика и рачунарство 

8/2 

8/3 

 

 

ШКОЛСКЕ СЕКЦИЈЕ  

 

СЕКЦИЈЕ ИЗВРШИОЦИ 

Драмска секција Горица Масловарић, Сања Јанковић 

Новинарско-литерарна Марија Ђорђевић 

Рецитаторска Снежана Поповић, Горица Масловарић 

Ликовна секција Милијана Видицки, Тијана Јовић 

Спортска секција Весна Вујовић, Сњежана Вученовић, Зоран 

Росић и Горан Југовић 

Историјска секција Милица Конатар 

Географска секција Златибор Васић 

Биолошка секција Гордана Владић 

Спортска секција Горан Југовић, Зоран Росић 

Шта знаш о саобраћају Зорица Петровић 

Машинска секција Зорица Петровић 

Архитектура и грађевинарство Александар Марковић 

Авиомоделарство Александар Марковић 

Математичка секција Весна Обреновић, Нада Ралевић, Ружица 

Репац, Мирјана Дудуковић, Бојана Кецовић 

Калиграфија Снежана Здравковић 

Упознајемо француску културу и 

цивилазацију 

Гордана Бојчић 
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Усавршавање усменог говора енглеског 

језика 

Александра Митровић 

Математичка секција - 2. разред  Тијана Јовић, Нада Бојић 

Ликовна секција - 1. разред Гордана Мартиновић 

Спортска секција Весна Вујовић, Сњежана Вученовић 

Математичка секција - 3. разред Нада Ралевић, Ружица Репац, Мирјана 

Дудуковић 

Калиграфска секција - 4. разред Снежана Здравковић 

 

  

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ТОКОМ 2019-2020. ГОДИНЕ  

 Са жељом да својим ученицима омогућимо да откривају, одговоре и даље развијају 

своја интересовања, склоности и способности за поједине облике живота, у школи је 

организован велики број слободних активности као облика васпитно-образовног рада и 

друштвеног деловања. Оне подстичу најразноврсније видове стваралаштва и испуњавају део 

слободног времена. Пружају прилике и услове за заједничку игру, глуму, литерално и 

ликовно стваралаштво и спортске активности, као и бављење науком и активностима које 

подстичу друштвено-корисни рад и одговорност.   

 Ове школске године реализована је Пројектна настава - Пројектни дан млађих 

разреда на тему саобраћаја, за ученике 1. и 2. разреда. Кроз разне активности и презентације, 

на часовима српског и енглеског језика, математике, света око нас и музичке културе, 

ученици су обновили и проширили знање о саобраћају. 
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Од ове године, наша школа укључена је у пројекат „Превенција осипања дечака и 

девојчица Рома из образовног система” у сарадњи са ЦИП-ом и организацијом „Save the 

Children”. Циљ пројекта је успостављање и спровођење механизма за рану идентификацију 

ученика у ризику од осипања, реаговање и реализација мера превенције и интервенције на 

нивоу школе. Мере и активности које спроводимо у школи поддразумевају коришћење 

„Система за рану идентификацију”, изградњу капацитета школског особља и побољшање 

школског етоса, као и осмишљавање и примена разноврсних мера подршке уз продубљену 

и узајамну сарадњу са родитељима, увођење вршњачке подршке и ефикасније спровођење 

допунске наставе 
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СЕПТЕМБАР:   

ПРИЈЕМ ПРВАКА 

   И овог  септембра, у част нове генерације ученика првог разреда, са жељом да им 

овај дан остане у лепом сећању, уприличена је приредба добродошлице коју су 

припремили њихови старији другари. Након приредбе прваци су имали прилику да се 

упознају са својим учитељима, обиђу школу и имају свој први школски час. Ове године 

наша школа богатија за 3 одељења. Свим првацима желимо срећне и успешне школске 

дане, много игре и дружења и да им ови први дани у школи, као и сви остали, буду 

незаборавни. 

После здравице мамама, бакама и будућим ђацима уследила је прозивка деце по одељењима. 

Прваци су, са својим учитељима, весели и пуни утисака отишли у учионице. 

„У Недођију смо пошли, 

а у лепше царство дошли. 

Заједно кренимо у победе нове! 

Срећно прваци,  

школа вас зове!” 

 Ове школске године Оптшина Вождовац обрадовала је ђаке прваке ранчевима и 

перницама; Градски секретаријат за образовање поделио је књиге „Прварица“. Ранчеве су 

уручили представници Месне заједнице Јајинци, општинског одбора Вождовца и 

председник Школског одбора.  
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 ДЕЦА ПРОЈЕКТУЈУ ШКОЛУ 

 Ученици II/1 учествовали су на радионици  Деца пројектују школу,одржаној у у 

Научном клубу ЦПН, 9. септембра. На почетку ученици су саслушали уводно предавање о 

најмодернијим школама у свету, а затим су говорили о томе шта би они желели у својој 

школи, шта им недостаје, као и како они виде идеалну наставу. Након тога је уследио 

практичан образовни садржај, ученици су у групама радили  и пројектовали идеалну школу 

(фудбалске и кошаркашке терене, паркове, библиотеку, спољашњи изглед школе, идеалну 

наставу, итд). 
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 Ученици 2/2 су 16. септембра 2019. године, у пратњи своје учитељице, Наде Бојић 

учествовали у едукативној радионици Центра за промоцију науке. Активно су промишљали, 

планирали, цртали, мајсторисали и правили школу по својој мери од различитог материјала. 
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ДЕЦА НА ИНТЕРНЕТУ 2  

 Дана 23.09.2019. ученици старијих разреда посетили су Дом омладине и том 

приликом били део пројекта   Деца на интернету 2. Представа у Дому омладине урађена је 

по истинитим догађајима и састоји се од три приче: „У канџама педофила”, „Плави кит” и 

„Уништење”. Едукативну представу о злоупотреби и заштити деце на интернету одгледало 

је 75 деце у пратњи психолога школе и пет наставника. Део атмосфере представе можете 

погледати и путем следећег линка:  

https://www.instagram.com/p/B2xFDdlItOH/?igshid=8fkph50ksyz8 

 

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 

 Наша школа обележила је Европски дан језика, 26. септембар. Део ученика старијих 

разреда, заједно са наставницом енглеског језика и библиотекаром школе, Оливером 

Кошанин, организовали су радионицу. Циљ радионице био је израда паноа на коме ће на 

креативан начин бити представљене породице европских језика, а у другом делу радионице 

организован је разговор на тему најзаступљенијих језика у Европи и код нас, као и слушање 

основних поздрава приликом представљана на свим европским језицима.  

Будући да је наша школа део пројета Еко-школа, желели смо да искажемо и изражену свест 

о потреби чувања наше планете, па су изабрани мотиви из природе на којима су приказане 

породице европских језика. Други део био је посвећен упоређивању језичких израза којима 

поздрављамо друге људе и мелодичности самих језика. Осим матерњег који нам је увек 

најближи и најлепши и свеприсутног енглеског, наши ученици истакли су шпански језик као 

један од најлепших и најзвучнијих језика. Ово је била и добра прилика да чујемо 

интересовања наших ђака усмерена ка страним језицима и модел за будућу организацију 

радионица на тему страних језика са циљем да истакнемо и истражимо вишејезичност, 

различитост култура и интеркултуралност, толеранцију, отвореност и радозналост према 

другим народима и културама.  
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ПРВАЦИ У БИБЛИОТЕЦИ 

  Први пут у библиотеци били су наши најмлађи ђаци, наши прваци. Овом приликом 

упознати су са правилима коришћења библиотеке, исказали шта воле да читају, постали 

чланови библиотеке и изабрали своје прве књиге за читање. Драги прваци, нека ово буде 

само почетак, да вам књига буде верни сапутник и да из њих сазнате многе ствари које ће 

вам помоћи да сигурно корачате кроз живот.  
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ОКТОБАР:   

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА СТАРИХ ЛИЦА 

 Поводом Међународног дана старих лица, 1. октобра, група ученика старијих разреда  

заједно са наставницом историје Милицом Конатар и психологом школе Горданом Јовић 

обишла је дом за стара лица „Авалска оаза“ у Белом Потоку. Био је то сусрет два доба –  

младалачко,  пуно надања, жеља, љубави,  и позно,  испуњено смиреношћу, помирењем и 

љубављу. Љубав и топлина младих према старима и обрнуто, спојила нас је и учинила да  

проведених сат времена заједно, остане заувек у нашем сећању. Разговори су били испуњени 

смехом, сузама, сећањима, корисним саветима да поштујемо родитеље, да се клонимо 

„улице“, да  будемо пре свега „људи“. Обишли смо просторије у којима проводе дан, седели 

са њима у дворишту, упознали њиховог кувара. За тренутак, приближили смо се и могли да 

осетимо и наслутимо како изгледа њихов дан. Била нам је жеља да пренесемо поруку да и 

поред свих обавеза које нам живот намеће увек ћемо имати времена да размишљамо о 

старима и да смо спремни да део љубави који је у нама управо са њима поделимо. Да знамо 

да  нам они сада не могу увек много помоћи, али да су ту да се радују нашем успеху и да 

нам је њихов осмех на лицу путоказ да смо на правом путу. 

Захваљујемо се љубазном осбољу које нас је дочекало, а посебно социјалном раднику и 

директору установе. 

 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – од 2. до 6. октобра. Наша школа, традиционално, била је домаћин деци 

из европских земаља у оквиру манифестације Радост Европе. Као наставак веома успешне 

сарадње са Дечијим културним центром, и ове године угостили смо децу из Украјине. 

Организован је велики број активности, радионица, приказ спортских, музичких и 

креативних способности и вештина. Још једном смо имали прилику да боље упознамо 

културу, обичаје и начин живота наших гостију, као и да приликом заједничких активности 

разменимо искуства и са другим земљама Европе.  

 Специјални гости била су деца из Кине. Манифестација је отворена свечаним 

дефилеом центром града и приредбом на Калемегдану где су деца из гостујућих земаља 

приказала своје ношње и традицију. Деца из Украјине и наши ученици били су гости у 

амбасади Украјине где су на заједничкој радионици представили своју креативност. 

Настављено је са дружењем и ширењем вредности усмерених ка прихватању различитости 
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и одговорном поступању према планети земљи сађењем дрвећа на Ушћу, а затим и 

заједничким спортским активностима на Ади. Посета и дружење завршено је велики 

концертом у Сава центру. Видео запис дружења можете погледати на 

http://media.rtv.rs/ostalo/ukrajinska-panorama/50603.  
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ЕКО-РАДИОНИЦЕ 

 Малишани у матичној школи Дечију недељу започели су израдом паноа одељења од 

рециклирајућих материјала на тему „Моја природа“. У томе су им помогле учитељице и 

педагог и психолог школе. Свако одељење је имало задатак да од рециклирајућег папира и 

чепова направи своје обележје. У радној и веселој атмосфери у школском дворишту 

протекао је први дан Дечије недеље. 
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Малишани у издвојеном одељењу у Раковица селу показали су своју креативност 

израдом паноа од рециклирајућег материјала на тему „Моја природа”. У томе су им помогле 

учитељице. Свако одељење је имало задатак да од рециклирајућег папира и чепова направи 

своје обележје. 

 

 

 

ВОЋЕ ЈЕ МОЋНО 

У издвојеном одељењу у Раковица селу, у овиру Дечије недеље, промовисана је 

здрава храна. Ученици су припремили богату изложбу воћа и промовисали здрав и природан 

начин исхране. Заједно са учитељицама направили су шарене аранжмане воћа. Изложба је 

добила назив „Воће је моћно”. 
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ПОСЕТА МУЗЕЈУ 

Ученици 8/2 посетили су Музеј Вука и Доситеја, меморијални музеј, посвећен  

двојици великана српске културе, просветитељу и првом српском министру просвете 

Доситеју Обрадовићу и реформатору српског језика и писма, творцу српског књижевног 

језика, Вуку Караџићу.  Посета је замишљена као део програма у оквиру Дечје недеље. 

Ученици су од водича музеја добили основне информације о животу и раду наших 
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просветитеља и реформатора језика и правописа. Остварена је интеракција између ученика 

и водича кроз питања у вези са историјом и књижевношћу. Након предавања могли су 

самостално да погледају експонате. Најзанимљивије је било погледати салон у коме се 

налазе лични предмети Вука Караџића, као и простор са изложеним првим издањима 

Вукових књига. Простор који је посвећен његовој породици, фотографије деце Мине у 

Димитрија изазвао је посебну пажњу јер је могуће видети породично стабло Вукове и Анине 

деце са њиховим датумима рођења и смрти. Било их је тринаесторо, двоје је само преживело. 

Вукова збирка је богатија захваљујући Мини Караџић Вукомановић која је Вукову 

заоставштину поклонила Каљевини Србији крајем 19. века. 

 

 

 

ДАН ЖИВОТИЊА  

Предавање и презентацију поводом Дана животиња, 04.10.2019. реализовали су 

ученици 6/2: Анастасија Прокић, Теодора Рајчић, Милица Миленковић, Наталија 

Михајловић, Јелена Василијевић и Андрија Маринковић. Предавање је намењено 

ученицима 5. разреда.  
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ПОЛУДНЕВНИ ИЗЛЕТ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

Бојчинска шума - Музеј ваздухопловства  9.10.2019. 

Активности: 

- Шетња кроз шуму, јахање коња, вожња фијакером 

- Спортске анимације 

- Обилазак Музеја ваздухопловства 

КВИЗ „РАЗМРДАЈМО ВИЈУГЕ” 

Ученици 2/2 су активно учествовали у квизу Размрдајмо вијуге са циљем развијања 

сарадње међу ученицима и заинтересованости за логичко размишљање. Први задатак у 

квизу је био намењен одабиру вођа група који су бирали своје чланове. Свака група је 

изабрала своје име па је “размрдавање вијуга“ почело. Квиз је имао 10 задатака. Сви ученици 

су активно учествовали у решавању. 

 

 

 

CODE WEEK 2019.  

Ученици 2/2 су од 5-20. октобра 2019. године учествовали у CODE WEEK 

иницијативи која има за циљ да на забаван и привлачан начин свима омогући да упознају 

кодирање и дигиталну писменост.  
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ПOСЕТА 64. САЈМУ КЊИГА 

Ученици виших разреда наше школе су 23. 10. 2019. године са наставницима 

посетили Сајам књига.  Ова регионално највећа манифестација посвећена књизи бави се 

промоцијом књижевног стваралаштва и образовања. Неформално познат као празник књиге, 

овај Сајам, сваке године угости најзначајније домаће и иностране писце и издаваче. Ове 

године било је 980 излагача, 449 из 18 држава. Овогодишњи Сајам књига одржаван је под 

паролом „ПИСМО – ГЛАВА”у периоду од 20. до 27. 10. 2019. године. 

СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ „БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА“ 

Атлетски савез Србије (као носилац пројекта) заједно са Асоцијацијом за школски 

спорт града Београда и Спортским савезом ГО Вождовац, активно се укључио у реализацију 

пројекта „Брзином до звезда”  одржаном 24.10.2019. у нашој школи.  

 

 

ЕКО ЗАСТАВА 

Месец октобар обележавамо веома радно. Осим наставних активности, бринемо и о 

изгледу наше школе и дворишта. Од октобра школске 2019/2020 школа је званично добила 

признање и међународни статус Еко-школе, добила Зелену заставу као потврду за своје 

место на међународном нивоу. Управо једнообразовност на међународном нивоу чини 

јединственим овај препознатљиви и квалитетни модел васпитања и образовања. Школе које 
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испуне постављене критеријуме и које бригу за животну средину постављају као трајну 

вредност и начин живљења, добијају повељу o статусу Међународне Еко-школе . 

 

ПРЕДШКОЛЦИ У БИБЛИОТЕЦИ 

Заједнички час на коме смо читали и причали о бајкама, првим словима и омиљеним 

песмицама, одржали су предшколци са својом учитељицом Љиљом и библиотекар школе, 

наставница Оливера, која је читала приче о првим словима. Лепо дружење и веома забавне 

активности у којима смо уживали, почетак је будуће сарадње и реализације заједничких 

пројеката. Предшколци су спремили и поклон за библиотеку и направили честитку за 

добродошлицу. 

 

 

ДАН ШКОЛЕ 

Дан школе прослављен је 18.10.2019. у Издвојеном одељењу у Раковица селу, где је 

прослављен и јубилеј школе. За почетак  хор ОШ „Јајинци” отпевао је химну наше школе, а 

затим је дугогодишњи сарадник школе, Горан Боровић, пустио голубове да полете као 

симбол пријатељства и мира. Јелена Ђорђевић, директор школе, обратила се гостима и 

поделила захвалнице, а затим нас је са историјом Раковице села упознала Весна Вујовић,  

учитељица наше школе. Још једном хор је наступио са песмом „Шанзелизе”, уз пратњу на 

кларинету Наталије Требјешанин. Ученици 2/3 су рецитовали песму „Школа”, а онда су нам 

ученици 2/1 и 2/2 одиграли „Пингвинов плес” уз помоћ своје учитељице, Тијане Јовић.  

„Магарећи валцер”  нам је одсвирао Александар Нешић, ученик 3/2, а Онда су ученици 2/3 

рецитовали песму „Тајна”.  Чланови КУД „Радост” представили су своје најмлађе чланове  

сплетом игара, а затим смо гледали „Слатку математику” коју су нам припремили ученици 
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2/3. Хор је извео „Горгону”, грчку народну песму уз пратњу виолине Нађе Отовић, 

кларинета Наталије Требјешанин и даира Иване Станојевић. Погледали смо  4/3 и „Поделу 

улога”, Гвида Тартаље. Ученици 5/3, учесници ЦИП пројекта, рецитовали су песму „Мама 

и тата се држе за руке”. 

       Хор је опет наступио са песмама „Огрејала месечина”, уз пратњу клавира Ђорђа 

Ненадића и „Андро вердан”, уз пратњу даира Иване Станојевић. Ученици старијих разреда 

приредили су драмски приказ „Покондирена тиква”. За крај је наступио још једном наш 

фолклор,а онда су се водитељи програма захвалили гостима на присуству. 
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НОВЕМБАР:  

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 Наша школа континуирано ради на што већој укључености осетљивих група у 

редован рад школе, изградњи капацитета школског особља, као и примени различитих мера 

подршке и иновативних метода реализације наставе. Усмерене ка том циљу, наставнице 

енглеског језика Александра Митровић и Оливера Кошанин одржале су угледни час за 

одељење са посебним потребама на тему Моја породица. 

 Час је реализован у просторији библиотеке где је обезбеђен приступ 

мултимедијалним садржајима неопходним за квалитетну и наставу где се знања могу 

конкретно применити. Овом приликом истакнут је значај породице и учили смо термине на 

енглеском језику којима се означавају чланови породице. Упоређивали смо сличности и 

разлике у називима у српском и енглеском језику и дискутовали о значају породице у 

друштву. Уз дигитални уџбеник и задатке који су захтевали употребу рачунара, такође смо 

истакли значај информатичког описмењавања и употребе дигиталних садржаја.  
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 Сам садржај часа нагласио је корелацију између српског и енглеског језика, 

музичког, грађанског и света око нас. Ученици одељења са посебним потребама активно су 

учествовали у раду и успешно реализовали постављене задатке. Изразили су велико 

задовољство и жељу за учествовањем у даљим активностима. 

 

Угледни час српског језика са 4-2 

Са жељом да се истакне значај читања као и одлазака у библиотеку и развијања 

читалачких навика, професор разредне наставе Снежана Поповић и библиотекар школе 

Оливера Кошанин организовале су угледни час српског језика у библиотеци школе.  

Ученици 4/2 учествовали су у заједничком читању, анализи, тумачењу и 

упоређивању сличности и разлика између лектира Бела Грива и Леси се враћа кући, 

износили емоције које су у њима изазване читањем и нагласили значај хуманог и безбедног 

опхођења према животињама. Такође су истакли улогу животиња у одрастању деце и 

сазревању људи.  

Завршни део часа био је посвећен илустрацијама поменутих јунака из дела, ученици 

4/2 илустровали су начин на који су они замислили поменуте животиње – Бела Грива и 

Леси из мог угла.  Садржај и активности на часу истакли су корелацију између наставних 

предмета: српски језик, природа и друштво, грађанско и ликовна култура. 

 

9.11.2019. год. Одржано је предавање на тему СИДА за ученике 7. разреда. 

Предавање и пано припремиле су ученице Андреа Ралевић и Тијана Ломић 7/2 и Ива 

Голубовић и Теодора Бојовић 7/1. Спроведена је и анкета на исту тему међу ученицима 7. 

и 8. разреда. Тиме је обележен Дан борбе против СИДЕ. 
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ЕКО ПРЕДСТАВА „КАД ВЕШТИЦА ШУМУ ЧУВА” 

Позориштанце „Вождовчић” негује дугу традицију сарадње са школом. Сваке 

године их радо угостимо и ученици уживају у њиховом репертоару. Ученици млађих 

разреда гледали су еколошко-интерактивну  представу „Кад вештица шуму чува”.   
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ – 16. НОВЕМБАР 

 
 Наша школа практикује толеранцију, учи и о њој размишља сваког дана прихватањем 

различитости у што ширемсмислу. Покушавамо да развијемосвест да свако људско биће 

заслужује поштовање, не као израз слабости већ чињенице да свако има право да буде оно 

што јесте. Желимо да живимо у отвореном и толерантном друштву које уважава 

различитости и свима пружа шансе и могућности, желимо да радимо на култури мира, 

толеранције и међусобног разумевања. Једна од активности које су спроведене ка том циљу 

јесте и обележавање Међународног дана толеранције који је наставница Милијана 

Видицкиреализовала активностима са одељењем 5/2, а чији је крајњи продукт пано који нас 

увек подсећа на потребу да стално учимо о толеранцији и наставимо да је практикујемо.  
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ДЕЦЕМБАР:   

НАШИ ДРАГИ ГОСТИ 

 Наша школа узвратила је гостопримство ОШ ,,Бранко Ћопић” из Београда пригодним 

новогодишњим програмом. Уживали смо у наступима ученика две школе, смејали се, певали 

и поздравили сваког учесника посебно. Школа је на поклон добила новогодишњу јелку. Овај 

поклон обезбедила је мама ђака школе ,,Бранко Ћопић” Ивана Павловић Галин, којој се и на 

овај начин, још једном захваљујемо. Ово дружење показало је чврсте везе и пријатељство 

као и жељу да и убудуће учествујемо у заједничким пројектима, ширимо сарадњу и 

развијамо међусобно уважавање. 
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МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КОЛАЧА 

 У Београду је 08.12.2019. одржан је Међународни фестивал колача. Међу учесницима 

биле су ОШ „Јован Шербановић” (Рановац), ОШ „Бранко Ћопић” (Београд) и наша школа. 

Школе су се побратимиле у мају и тиме продубиле и ојачале већ постојећу сарадњу. На сајму 

су учествовали ученици 3/1 и 7/2 разреда наше школе. Уз велику подршку родитеља који су 

спремили колаче за изложбу, наши малишани су били на висини задатка. Догађај је био 

хуманитарног карактера и колачи су однети деци без родитељског старања. Манифестације 

оваквог карактера подстичу дечију креативност и машту и подижу свест о солидарности и 

хуманости међу најмлађима. Родитељима се захваљујемо на великој подршци и заједничком 

учествовању. 



  Летопис 2019-2020. година ОШ „Јајинци”  

  

41  

  

 

 

 

СЛАТКИШ ЗА ДЕЧИЈИ ОСМЕХ ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ         

 

 Још једном показујући потребу да се помогне онима којима је помоћ најпотребнија и 

улепшају празнични дани,  и препознајући значај хуманитарног рада, ученици наше школе 

учествовали су на  хуманитарном турниру у малом фудбалу „Слаткиш за дечији осмех” који 

организује Ђачки парламент Средње занатске школе у сарадњи са невладином 

организацијом ЦИРП - Центар за инклузивни развој и подршку. Турнир је  одржан у балону 

Средње занатске школе 23.12.2019. године. 

 Ово је четврти по реду хуманитарни турнир инклузивног типа, на којем наша школа 

радо узима учешће. Циљ је био да се заједничким снагама прикупи што више слаткиша који 



  Летопис 2019-2020. година ОШ „Јајинци”  

  

42  

  

су допремљени установама социјалне заштите у којој су корисници деца са сметњама у 

развоју.  

 

  

 

НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 

 Манифестација Новогодишњи базар одржана је 26.12.2019. у Јајинцима и издвојеном 

одељењу у Раковица селу. Оно што је предност оваквих манифестација јесте да су деца 

заиста сама урадила невероватне креативне украсе. Потпуно смо били одушевљени бројем 

посетилаца. Госте је дочекала  фантастична атмосфера веселих малишана и сјајно 

расположење. Пуни ходници пријатеља, комшија, мама и очева са великим одушевљењем 

кренули су на поставку изложбе. Учесници су била деца од првог до осмог разреда. Свако 

одељење је имало свој штанд са рукотворинама које су свима нама вратиле леп осећај 

вредности породице и школе. 

 Честитке са дивним жељама, украси за јелку, подметачи за чаше, држачи за салвете, 

лепи венчићи, аранжмани за новогодишње вече и још много тога. Идеје су биле ту, а вешти 

прсти као да су се пар месеци припремали за овако важан догађај. Овде су малишани кроз 

боје, колаже и нове материјале успели да покажу шта је то смислено, креативно учење, 

учење у групи и од групе као и предузетнички дух. Манифестација је хуманитарног 

карактера. 
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ЈАНУАР:   

БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ - ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА 

   Болести зависности велики су и пратећи проблем развоја савременог друштва. Са 

жељом да на време упознамо децу са проблемима и последицама различитих болести 

зависности, 23.1.2020. одржано је предавање на тему Болести зависности чиме је 

обележен национални Дан без дуванског дима -31. јануар.  

   Предавање и презентацију за ученике 6. и 7. разреда припремили су ученици 7/1 

(Михајло Јанићијевић, Ива Голубовић, Дуња Вујичић, Софија Савић и Наталија 

Требјешанин) и 7/2 (Андреа Калезић, Анастасија Ћулафић, Андреа Николић и Нађа 

Отовић). Пре предавања спроведена је и анкета међу ученицима 7. разреда која је 

показала да наши ученици поседују свест о проблемима и последицама ових болести, али 

да је неопходно континуирано радити на едукацији.  
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ЗАШТИЋЕНА ДОБРА НАШЕ ЗЕМЉЕ 

 Никада није довољно наглашавати и истицати колико је наша земља лепа, да би 

требало да је чувамо и вреднујемо све оно што нам даје. Србија је земља прелепих предела, 

традиције и богатстава коју, чини нам се, ипак не познајемо довољно. Са жељом да 

прикажемо део лепота, посебности које поседује, одржано је предавање и презентација на 
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тему Категорије заштићених природних добара наше земље. Предавање за ученике 8. 

разреда припремили су и презентовали ученици 8/2 (Милица Живановић, Димитрије Ђурић 

и Анђела Трипковић) и 8/1 (Марија Обрадовић, Наталија Китић, Нађа Стојчевић и 

Андријана Гогић). Ученици су предавањем указали на значај биодиверзитета на Земљи као 

и његовог очувања. 
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ПОСЕТА СРПСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА И УМЕТНОСТИ 

 Део ученика 8/2 био је у обиласку Српске академије наука и уметности. Ови обиласци 

имају вишеструку важност. Упознавање младих са значајем, историјом и улогом САНУ, 

добар је начин да им се пружи целовита слика о САНУ, као највишој научној и уметничкој 

институцији у Републици Србији. То је добра прилика да прошире стечено знање повезујући 

информације о нашим научницима и њиховим делима са школским градивом. 

 

 

ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ – ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 

 После свечаног сечења колача у 12 часова, ученици 8/1, водитељи  програма,  у име 

колектива Основне школе ,,Јајинци” пожелели су добродошлицу и пријатан боравак 

гостима. Културно-уметнички програм почео је хорским извођењем химне Светом Сави и 

песмом ,,Васкрсење” . Затим су наступиле здравица учитељу, ученика 6-1, Луке Крбањевића 

и Луке Ралевића, фолклорна група Студио за народну игру и очување традиције “Глумац”,па 

рецитал ученика 3-2. Затим је опет наступио хор са песмама „Шедрик” и „Деца неба”, 

драмски приказ „У потрази за Светим Савом” старијих разреда, наступ на клавиру ученице 

1/2 Данине Митровић, рецитали ученица 3/1 Јанковић Маше, Раковић Маше и Лене 

Нинковић и ученика 5-3, учесника ЦИП пројекта. За сам крај су Софија Савић и Андреа 

Николић отпевале дует и наступила још једном фолклорна група. 
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МАРТ:   

ДРВО ГЕНЕРАЦИЈЕ 

   Ђаци прваци су 05.03.2020. посадили своје дрво генерације о коме ће водити 

рачуна. Општина  Вождовац је у сарадњи са Градском управом реализовала овај пројекат. 
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ПРОГЛАШЕЊЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 На територији Републике Србије, 15. марта 2020. године, проглашено је ванредно 

стање као последица пандемије вирусом Ковид 19. Проглашење ванредне ситуације значило 

је и комплетно затварање образовних институција. Услед такве ситуације, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, припремило је модел учења који је подразумевао 

учење на даљину, тј. наставу која је емитована на ТВ екранима. Као и све школе и наша 

школа је преузела овај модел наставе и ученици су пратили наставу путем канала РТС 2 и 

РТС 3, а додатне материјале и објашњења добијали су од својих наставника путем 

различитих платформи. Похваљујемо сарадњу деце, родитеља и наставника која је била на 

високом нивоу како бисмо на најбољи начин ублажили последице на образовни рад. Наша 

професорка енглеског језика, Оливера Кошанин, учествовала је у припреми, снимању и 

реализацији часова енглеског језика који су емитовани на каналима РТС-а.  

 Наши ђаци активно су учествовали у свим активностима. Презентација ученице 

Маше Нешковић, Циљеви одрживог развоја, објављена је на Биоблогу 

https://bioloskiblog.wordpress.com/ На овом блогу можете погледати и одтале радове наших 

ученика који су били веома активни. 
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РЕЗУЛТАТ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 

Школска 

година 
Број ученика 

Просек 

из 

српског 

језика 

Просек из 

математике 

Просек из 

комбинованог 

теста 

Просек 

са сва 

три 

теста 

2016/17 
46 

+2уч.ИОП2 
15,7 13,87 15,14 14,9 

2017/18 
 

60 

+2 уч. ИОП2 
14,42 10,61 15,08 13,37 

2018/19 61 11,83 12,11 11,46 11,75 

2019/20 62 14,68 13,42 16,03 14,71 

 

 

 Од 62 ученика који су изашли на завршни испит 62 је уписало средњу школу. 1 

ученик је уписао Балетску  школу “Лујо Давичо” у Београду. 1 ученица је уписала приватну 

школу. 1 ученик је уписан директно преко Школске управе. 

 

 

44 ученика уписало је прву жељу 

6 ученика је уписало другу жељу 

5 ученика је уписало трећу жељу 

2 ученика је уписало четврту жељу 

1 ученик је уписао пету жељу 

1 ученик је уписао десету жељу 
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РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
 

  
ПРЕДМЕТ 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

  
ОДЕЉЕ

ЊЕ 

ОПШТИНСКО ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО Похвала 

I II III I I

I 
III I II III   

математи

ка 

Маша 

Раковић 

3/1               * 

општин

ско 

математи

ка 

Вукашин 

Милидраг 

3/2                   * 

општин

ско 

математи

ка 

Даница 

Лапчевић 

4/2                  * 

општин

ско  

математи

ка 

Лана 

Ботуњац 

4/3   *               * 

општин

ско  

математи

ка 

Урош 

Тевановић 

5/2   *        

математи

ка 

Лазар 

Машулови

ћ 

6/1          * 

општин

ско  

математи

ка 

Михајло 

Јанићијев

ић 

7/1 *          

физика Михајло 

Јанићијев

ић 

7/1   *       *        

физика Никола 

Николовск

и 

7/2  *         

физика Лука  

Исић 

7/2   *         

хемија Михајло 

Јанићјеви

ћ 

7/1  *          

хемија Никола 

Николовск

и 

7/2   *         
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хемија Никола 

Лапчевић 

7/2   *        

биологија Лука Исић 7/2   *        

биологија Лазар 

Ћирковић 

8/2   *        

биологија Огњен 

Ћирковић 

8/2   *        

биологија Млица 

Живанови

ћ 

8/2   *        

 

 

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ОСТВАРЕНИ НА КОНКУРСИМА И ОСТАЛИМ     

                                               ТАКМИЧЕЊИМA 

НАЗИВ КОНКУРСА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

ОДЕЉЕЊЕ НАГРАДА/МЕС

ТО 

Општински ликовни 

конкурс “Пред ликом 

Светог Саве” 
 

 

Општински литерарни 

конкурс “Пред ликом 

Светог Саве” 

 

 

Општински конкурс 

„Недовршена прича“ 
 

 

 

 

Литерарни конкурс 

„Мој пријатељ 

ватрогасци“ 

 

 

Наташа Нинковић  

 

 

 

 

Драгана Обрадовић 

 

 

 

 

Лазар Ћирковић 

 

 

 

 

 

 

Софија 

Станојковић 

 

 

 

 

 

 

ученици 3/1 и 7/2 

5/1 

 

 

 

 

8/3 

 

 

 

 

8/2 

 

 

 

 

 

 

8/3 

 

 

 

 

 

 

 

3/1 и 7/2 

2. награда 

 

 

  
 

      3. награда 

 

 

 

 

       3. награда 

 

 

 

 

 

 

       3. награда 

 

 

 

 

 

 

 

      похвала 
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Међународни фестивал 

колача „Cup-cake“ 

 

Литерарни конкурс 

„Другарство ми пуно 

значи“ - онлине 

  
 

 

 

 

Маша Раковић 

 

 

 

3/1 

 

 

 

похвала 

 

Хуманитарни турнир у 

малом фудбалу 

„Слаткиш за дечији 

смех“ 

ученици 6. и 7. 

разреда 

 

6. и 7. разред 

диплома 

Пројекат „Брзином до 

звезда“ 

ученици 3. и 4. 

разреда 

3. и 4. разред диплома 

 

 

 

„МИСЛИША 2020.“ 

Име и презиме ученика одељење место/награда 

Лука Жарковић 1/1 похвала 

Касија Костић 1/2 похвала 

Огњен Андрић  2/2 похвала 

Софија Гогић 

 

2/1 3. награда 

Матеја Миленковић 2/1 похвала  

Данина Митровић 2/1 1.награда  

Филип Ожеговић  

 

2/1 похвала 

Ђорђе Отовић 2/1 2.награда 

Милош Павасовић 2/2 похвала 

Новак Рајчић 2/2 3.награда 

Бојана Стојиљковић  2/1 2.награда 

Реља Видојевић  3/2 похвала 
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Даница Лапчевић  4/2 похвала 

Михало Јанићијевић 7/1 3.награда 

 

 

Ђак генерације и носиоци Вукове дипломе 

 

 

Ђак генерације 

 

Лазар Ћирковић 8/2 

 

 

 

 

 

Носиоци Вукових диплома 

Филип Гогић 8-1 

 

Милица Живановић 8-2 

 

Лазар Ћирковић 8-2 

 

Огњен Ћирковић 8-2 

 

Јован Јоксимовић 8-3 

 

Посебно су похваљени следећи 

ученици за успешан рад у Ђачком 

парламенту и учествовање у 

школским активностима 

Матија Таневић 8-1 

Маша Нешковић 8-1Ђорђе Ненадић 8-

1 Никола Бабић 8-2 Драгана 

Обрадовић 8-3 Јована Вукићевић 8-3 
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ДИПЛОМЕ И ЗАХВАЛНИЦЕ 

ДОДЕЛИО ЗА АКТИВНОСТ  КОМЕ? 

Математичко друштво 

„Архимедес” 

  

„Мислиша 2020” ОШ 

„Јајинци” 

Математичко друштво 

„Архимедес” 

„Мислиша 2020” Нади Бојић 

Општински ватрогасни 

савез Вождовац 

  

За учешће на конкурсу „Мој 

пријатељ ватрогасац” 

  

ОШ 

„Јајинци” 

Дечији културни центар 

Београд 

ФЕДЕХО 

  

Фестивал дечијих хорова 

  

ОШ 

„Јајинци” 

  

ОШ“Бранко Ћопић“ 

  

За развој сарадње двеју школа 

  

ОШ 

„Јајинци” 

Средња занатска школа и 

Центар за инклузивни 

разој и подршку 

  

Учешће у манифестацији 

„Упознај нас са осмехом” 

  

ОШ 

„Јајинци” 

 

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Родитељи су веома утицајан фактор васпитно - образовне средине. Обострана и 

садржајна сарадња између школе и породице ученика представља императив за 

успостављање континуитета између друштвеног и породичног васпитања у нашој 

заједници. Породица треба да постане отворена за васпитне утицаје стручњака, а са друге 

стране родитељима треба омогућити активно учешће у појединим сегментима образовно 

- васпитног рада. Основни задаци у овој школској години били су:  

 Спровођење педагошко-психолошког образовања родитеља  
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 Ангажовање што већег броја родитеља у решавању и реализацији појединих задатака 

и делова програма школе како би васпитно - образовни рад са ученицима био што 

ефикаснији (учешће родитеља у остваривању програма слободних активности, 

професионалне оријентације, екскурзија, у организовању слободног времена и др.)  

 Организовање и непосредно учествовање у повезивању школе са друштвеном 

средином (укључивање у акције уређења постојећих објеката и других акција и 

манифестација од интереса)  

 Због специфичности ситуације и проглашења ванредног стања, посебно је ојачана 

сарадња са родитељима јер су били велика помоћ својој деци приликом коришћења 

платформи за учење на даљину.  

    

Облици сарадње са родитељима   

 Индивидуални разговори су најадекватнији облик сарадње за помоћ ученику. Он 

обезбећује присан однос и поверење. Њиме се прикупља највише информација. Преко 

личних контаката и наставник ће непосредно бити упознат са условима живота 

породице, економским и стамбеним питањима, хигијенским условима, културним 

навикама, односима у породици, односима родитеља према деци, здравственом стању, 

психофизичком развоју детета итд.  

 Школа организује четири пута годишње Општа отворена врата која су показала добре 

резултате у унапређењу сарадње са родитељима. Ове године, услед падемије вируса 

Ковид 19, реализована су Отворена врата 2 пута, током првог полугодишта.  

 Пружа могућност посете часовима као и реализацију часа уз помоћ и сарадњу 

наставника.  

 Распоред индивидуалних разговора утврђен је за целу школску годину и  истакнут у 

холу школе, на тај начин доступан свим родитељима.  

  

САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ПРОСВЕТЕ  

      Током школске године школа је остварила успешну сарадњу са Школском управом 

Београд и њеним начелником. Све активности спроведене у школи у сарадњи са Школском 

управом. Након ступања на снагу ванредног стања на територији Републике Србије, на крају 

сваке недеље слати су Извештаји о реализованим активностима у том периоду као и о 

планираним за наредни период. Све инструкције Школске управе и Министарства у 
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потпуности су испоштоване, посебно приликом организације најпре пробне, а онда и главне 

Мале матуре.  

  

САРАДЊА СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ВОЖДОВАЦ  

 Током првог полугодишта 2019-20. било је неколико организованих састанака са 

представницима Општине, на којима је увек био присутан неко од чланова Општинског већа 

задужен за образовање. За све ученике 1. разреда ГО Вождовац припремила је ранчеве и 

пернице. Представници ГОВ били су гости свих наших школских манифестација.  

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА  

  

Интерни маркетинг  

 

 Табеларни и графички приказ о постигнутим успесима наших ученика на 

такмичењима истакнути су на огласној табли, ТВ-у са обавештењима у холу школе, на сајту 

и Књигом обавештења. Урађено је и идејно решење за лого школе, урађени банери и флајери 

за промовисање школе.  

 Родитеље редовно информишемо на родитељским састанцима, Свету родитеља, 

Отвореним вратима о раду са ученицима и образовно-васпитним питањима у школи.  

Ученици и млађих и старијих разреда у сарадњи са наставницима презентују своје радове на 

школским паноима који красе ходнике, учионице и приредбе. Стална поставка урамљених 

ученичких радова изложена је у холу школе. Свој таленат, ангажовање и рад ученици 

показују на школским свечаностима: прославе Дана школе, Светог Саве, свечани пријем 

првака, Дечија недеља, приредбе за крај школске године, приредбе приликом обележавања 

различитих школских активности. Месна заједница Јајинци и Раковица село и општина 

Вождовац  активно су укључени у све активности које организује школа. Акценат сарадње 

је на побољшању живота и рада ученика. Активни смо чланови организације Црвени крст; 

у организацији Ђачког парламента спроведене су акције солидарности и прикупљање 

средстава. Стални смо члан акције „Чеп за хедикеп”. У холу школе постављено је сандуче 

за добровољни прилог за помоћ деци у Звечанској. У школи су организоване и продајне 

изложбе. 

  

 


