ЛЕТОПИС ОШ ЈАЈИНЦИ
2020 - 2021. година

Оливера Кошанин
АУТОР

Летопис 2020-2021. година ОШ „Јајинци”

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.
Школа располаже са три објекта укупне површине 2696 m2 и 1.60 хектара земљишта.
Матична школа смештена је у два објекта; новији са 1897 m2, старији објекат 242 m2 и
фискултурна сала од 557 m2 са школским двориштем од 0.70 хектара, на којем су
изграђени отворени спортски терени за одбојку, рукомет и мали фудбал. Објекат
издвојеног одељења у Раковица - селу површине је од 240 m2, са двориштем од 0.81
хектара, на ком су отворени спортски терени за кошарку, рукомет и мали фудбал.
У мањем објекту простор је искоришћен за једну групу продуженог боравка и
предшколско образовање. Библиoтека је опремљена новим полицама и ормарима, а купљен
је и програм за евиденцију библиотечког фонда. Друга група подуженог боравка биће
смештена у учионици која је прилагођена према стандардима прописаним законом. Остале
учионице сређене су за извођење кабинетске наставе. Школа поседује сензорну собу за
ученике са посебним потребама.
Школа је организована као установа основног образовања и васпитања, и у свом
саставу има једно издвојено одељење од првог до четвртог разреда. У матичној школи
настава је организована за 19 редовних одељења од првог до осмог разреда и једног
посебног одељења са којим ради дефектолог. У школској 2020/2021. години школа је
имала 23 редовна и 1 посебно одељење, две групе дневног боравка у матичној школи и
једну групу боравка у издвојеном одељењу и једну групу полазника припремног разреда.
Школске 2020/2021. године, уписана су 64 ученика 1. разреда, 54 ученика у
матичној школи и 10 ученика у Раковица селу, а укупан број ђака је 517. Одељење за
ученике са посебним потребама похађа 5 ученика.
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У складу са основним правцима реформе образовања, у погледу професионалне
улоге наставника, оријентације наставе на учење и исходе 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, наш циљ је да и даље унапређујемо васпитни
рад и активности у одељењским заједницама и школи као целини.
Партнерски однос ученик – наставник – родитељ, и ове године означен је као
полазиште и исход школе. Услед пандемије изазване вирусом Ковид – 19, приоритет
нам је био очување здравља свих чинилаца школског живота и одржавање нивоа
квалитета наставе и наставних садржаја. Био је велики и тежак изазов одговорити на
све промене, али смо заједничким снагама и узајамном сарадњом успешно одговорили
на све.
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Школска 2020/2021. година започела је у уторак 1. септембра 2020. године према
посебном плану реализације наставе услед пандемије. У складу са дописом број 601-003
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00027/1/2020-15 од 12.08.2020. године, ОШ „Јајинци“ припремила је и реализовала
оперативни план рада у матичној школи у Јајинцима и издвојеном одељењу у селу
Раковица.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ОШ „ЈАЈИНЦИ” (МАТИЧНА ШКОЛА)

Организација образовно –васпитног рада у првом циклусу
На основу анкете које смо спровели са родитељима ученика млађих разреда, а тичу се
организације наставе у школи, дошли смо до следећих података:
Већина ученика долазила је у школу на редовну наставу.
Мали број ученика (око 7%) определио се за наставу код куће преко РТС-канала и
одабрана је платформа преко које су часови релаизовани потпуним преласком на
онлајн наставу – Мајкрософт Тимс платформа.
Ученици млађих разреда долазили су сваког дана у школу.
Сва одељења млађих разреда подељена су на две групе (Група А и група Б).
Часови су трајали 30 минута и ученици млађих разреда су на настави у преподневним
терминима.
Организација боравка:
У матичној школи биле су 2 групе боравка:
1 група се финансира преко министарства.
1 група се финансира преко Града Београд.
Укупан број деце који су се узјаснили за боравак у школи је 60.
Формирне су 4 групе.
РАСПОРЕД ЗВОНА (МЛАЂИ РАЗРЕДИ)
1. час 7:30-8:00 (Група А)
2.час 8:05-8:35 (Група А)
Велики одмор (простор за дезинфекцију)
3. час 8:50-9:20 (Група А)
4. час 9:25-9:55 (Група А)
Простор за дезинфекцију учионица и проветравање
1.час 10:30-11:00 (Група Б)
2. час 10:05-11:35 (Група Б)
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Велики одмор (простор за дезинфекцију)
3. час 11:40-12:20 (Група Б)
4. интегрисана настава(Група Б)

Организација образовно-васпитног рада у другом циклусу
На основу анкете које смо спровели са родитељима ученика старијих разреда, а тичу се
организације наставе у школи, дошли смо до следећих података:
Већина ученика долазиће у школу на редовну наставу.
Мали број ученика (око 5%) се определио за наставу код куће преко РТС-канала.
Школа се одлучила за комбиновани модел.
Ученици долазе у школу у поподневној смени.
Ученици од 5. до 8. разреда се деле на две групе (група А и група Б)
Ученици долазе у школу наизменично.
Група А долази једне недеље у школу понедељком, средом и петком.
Група Б долази једне недеље у школу уторком и четвртком.
Следеће недеље се групе ротирају.
Број ученика који бораве у школи не прелази 50% од укупног броја.
Ученици када не бораве у школи имају обавезу да наставу прате код куће преко РТС
канала и изабране Мајкрософт платформе.
Такође ученици који су се определи да похађају наставу на даљину имају обавезу да
долазе на проверу знања у школу у предвиђеним терминима.
РАСПОРЕД ЗВОНА (СТАРИЈИ РАЗРЕДИ)
1.час 13:15-13:45 (Група А или Б)
2.час 13:50 -14:20 (Група А или Б)
Велики одмор простор за чишћење и дезинфекцију
3.час 14:35-15:05 (Група А или Б)
4.час 15:10-15:40 (Група А или Б)
5.час 15:45-15:16:15 (Група А или Б)
6. час 16:20-16:50 (Група А или Б)
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ОШ „ЈАЈИНЦИ” (ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ СЕЛО
РАКОВИЦА)
На основу спроведене анкете ученици млађих разреда у селу Раковица похађају наставу
у школи.Ученици ће похађати наставу по Основном моделу. Ученици се не деле на
групе (ученици броје до 15 ученика по одељењу).
Боравак ће бити организован у зависности од потреба родитеља.
У пре подневној смени наставу ће похађати 1. и 2. разред (једне недење)
У поподневној смени наставу ће похађати 3. и 4. разред (једне недеље).
Потом ће се групе ротирати идуће недеље.
РАСПОРЕД ЗВОНА (СЕЛО РАКОВИЦА)
Пре подневна смена
1. час 8:00-8:30
2.час 8:35-9:05
Велики одмор простор за чишћење и проветравање
3. час 9:20-9:50
4.час 9:55-10:25
После подневна смена
1. час 11:00-11:30
2. 11:35-12:05
Велики одмор простор за чишћење и дезинфекцију
3.час 12:20-12:50
4.час 12:55-13:25

*Сви запослени школе су добили Упутство о мерама превенције за Корона вирус –
Ковид 19 као и препоруке за поступање у случају појаве Ковид вируса у школи.
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*Одређена је и просторија где ће боравити ученик уколико има неке од симптома
Ковид вируса.
*Задужена је особа која ће мерити температуру запосленима.
*На уласку у школу постављен пано са свим неопходним информацијама и мерама
превенције Ковида 19.
*Сви родитељи ученика наше школе обавешетени су о организацији рада школе путем
сајта и одељењских старешина.
Због погоршања епидемиолошке ситуације на територији Републике Србије,
донета је измена Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе
према коме је друго полугодиште почело 18. јануара 2021. године, а школска година се
завршила 8. јуна за ученике осмог разреда, односно 22. јуна за ученике од првог до
седмог разреда. Зимски распуст почео је 21. децембра 2020. године. Завршни испит за
ученике осмог разреда одржан је од 23 - 25. јуна.
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

Снежана Здравковић

1/1

Снежана Поповић

1/2

Весна Обреновић

1/3

Весна Вујовић

2/1

Гордана Мартиновић

2/2

Сњежана Вученовић

2/3
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Тијана Јовић

3/1

Нада Бојић

3/2

Бојана Кецовић

3/3

Нада Ралевић

4/1

Ружица Репац

4/2

Мирјана Дудуковић

4/3

Горица Маловарић

5/1

Зоран Росић

5/2

Александра Митровић

5/3

Радован Ковачевић

6/1

Сања Јанковић

6/2

Милијана Видицки

6/3

Марија Ђорђевић

7/1

Златибор Васић

7/2

Весна Нешић

7/3

Татјана Калезић

8/1

Гордана Бојчић

8/2
Одељење за ученике са посебним потребама

Ивана Богдановић
Наташа

Продужени боравак

Стеванчевић

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.
РУКОВОДИОЦИ ВЕЋА

ИЗВРШИОЦИ

Руководилац већа првог разреда

Весна Обреновић

Руководилац већа другог разреда

Сњежана Вученовић

Руководилац већа трећег разреда

Нада Бојић

Руководилац већа четвртог разреда

Мирјана Дудуковић
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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

Нада Ралевић

Руководилац стручног већа српског језика

Марија Ђорђевић

Руководилац стручног већа страних језика

Гордана Бојчић

Руководилац стручног већа математике, информатике и Весна Нешић
ТИО
Руководилац стручног већа природних наука

Гордана Владић

Руководилац стручног већа друштвених наука

Сања Јанковић

Руководилац стручног актива уметности и вештина

Радојка Игњатовић

Руководилац стручног већа физичког васпитања

Зоран Росић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
У ШКОЛСКОЈ 2020-21.

4/1
4/2

народна традиција

4/3
5/1
5/2

цртање, сликање, вајање

5/3
6/1
6/2
6/3

хор и оркестар

7/1
7/2
7/3
8/1

шах

8/2
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ШКОЛСКЕ СЕКЦИЈЕ
СЕКЦИЈЕ

ИЗВРШИОЦИ

Драмска секција

Горица Масловарић, Сања Јанковић

Новинарско-литерарна

Марија Ђорђевић

Рецитаторска

Снежана Поповић, Горица Масловарић

Ликовна секција

Милијана Видицки, Снежана Здравковић,

Снежана Поповић и Весна Обреновић
Спортска секција

Горан Југовић, Зоран Росић

Историјска секција

Милица Конатар

Географска секција

Златибор Васић

Биолошка секција

Гордана Владић

Шта знаш о саобраћају

Зорица Петровић

Машинска секција

Зорица Петровић

Архитектура и грађевинарство

Александар Марковић

Авиомоделарство

Александар Марковић

Математичка секција

Тијана Јовић, Нада Бојић, Весна Вујовћ,
Гордана Мартиновић, Сњежана Вучновић,
Нада Ралевић, Ружица Репац, Мирјана
Дудуковић, Бојана Кецовић

Упознајемо француску културу и цивилазацију

Гордана Бојчић

Усавршавање усменог говора енглеског језика

Александра Митровић

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ТОКОМ 2020-2021. ГОДИНЕ
Са жељом да својим ученицима омогућимо да откривају, одговоре и даље развијају
своја интересовања, склоности и способности за поједине облике живота, упркос
измењеним условима живота и рада, организован је велики број активности као облика
васпитно-образовног рада и друштвеног деловања који подстичу најразноврсније видове
стваралаштва и испуњавају део слободног времена.
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СЕПТЕМБАР:
ПРИЈЕМ ПРВАКА
Пратећи препоруке МИнистарства просвете, науке и технолошког развоја због
епидемиолошке ситуације, ове године изостао је свечани пријем првака. Срећан
почетак и много успеха, нашим драгим првачицима пожелели смо по групама и уз
пригодне поклоне. Ова година је њима била највећи изазов!
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.
ОКТОБАР:
ДАН ЖИВОТИЊА
Презентацију поводом дана животиња, 04. 10. припремиле су ученице 6/1 разреда.
Презентацију можете погледати на нашем сајту.

CODE WEEK
Ученици 3/2 у току октобра учествовали су

европском Code Week -y 2020. Том

приликом су ученици решавајући занимљиве задатке развијали алгоритамски начин
размишљања.
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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
13
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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 обележили смо тродневним активностима у току недеље, од 19.10. до
23.10.2020. године.
Том приликом расписан је ликовни конкурс на тему: “Пријатељство, љубав, домовина,
толеранција...” и
Литерарни конкурс на теме: “Зашто волим Србију” и “Солидарност, љубав и толеранција”.
Победницима конкурса књиге је уручила Дубравка Тадић, члан Општинског већа Општине
Вождовац.
19.10.2020.
 Моја Србија“, Олга Арсић 5/2
 „Ја волим Србију“, Вукашин Милидраг 4/2
 „Зашто волим Србију“, Андреј Перић 5/2, Ива Голубовић 8/1, Теодора Бојовић 8/1,
Данило Павловић 8/2
 „Србија“, Јован Арсић 7/1
 „Србија“, Љубица Цветковић 5/3
 „Зашто волим Србију“, Вукашин Милидраг 4/2
 ПАНО УЧЕНИКА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА ОДЕЉЕЊА 5/2- Србија
 ПРЕЗЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА – Србија
 Ученице 8. разреда, Андреа Николић и Софија Савић, изводе композиције „Расти
мој зелени боре“ и „Тече ми вода студена“ (видео снимак)
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НОВЕМБАР
4.11.2020 – СВЕТСКИ ДАН КЛИМАТСИХ ПРОМЕНА
Успешно је реализован низ активности којима смо обележили Светски дан
климатских промена. Засађена је садница дрвета у дворишту матичног објекта школе, а
планира се садња још пет садница у оквиру издвојеног објекта школе у Раковици.
Спроведена је акција сређивања околине школе. Одржано је предавање за ученике о
климатским променама. Целокупна акција протекла је у добром расположењу и духу
заједништва. ОШ „Јајинци“ у сарадњи са ЦОРБСОМ (Центар за одрживи развој и
безбедност саобраћаја) и Општином Вождовац обележила је Светски дан климатских
промена 4.11.2020. еколошком акцијом сређивања околине основне школе.
Наиме, будући да су предности положаја наше школе чистији ваздух, окруженост
зеленилом, близина Авале, заклоњеност од главног пута, близина стрелишта и спомен
парка Јајинци, изузетно нам је важно да наши ученици негују еколошку културу и свест и
доприносе одржавању ове природне еколошке оазе.
Током ове школске године школа се укључила у пројекaт „Заступајмо природу“орг.Цорбс. Сви учесници били су у обавези да носе заштитне маске и рукавице. Школа је
обезбедила неопходна средства. Чистили смо простор око школе који укључије предео око
чесме, око путића који води до школе, као и предео код аутобуске станице.
17
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Сви учесници Еко акције посадили су једно дрво у школском дворишту, као симбол
дуговечности, сарадње, еко културе и традиције. Општина је донирала једно дрво као
симбол нашег пријатељства – амерички јавор.
Драги родитељи и ученици, хвала вам на подршци и учешћу! Надамо се да ћемо и у
будућем периоду наставити да сарађујемо и дружимо се сличним поводима.
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ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ
Током октобра и новембра чланови Црвеног крста реализовали су радионице на тему
ненасилног понашања и промоције хуманих вредности.

МОЈ ДЕКА ЈЕ БИО ТРЕШЊА
Наша школа континуирано ради на новим приступима реализацији наставе и савременим
методама обраде, те је наставница српског Сања Јанковић са одељењем 6/2 реализована
час на тему Лектира из врећице. У врећицу се обацује 5 предмета који их подсећају на
лектиру како би се увежбавало асоцијативно мишљење, а 6. предмет је био повезан са
сопственим детињством и сећањем на деку.
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ДЕЦЕМБАР
ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ
Овај дан увек обележавамо низом предавања и дискусија. Одлуком Министарства
прешли смо на онлајн наставу тако да је овај дан обележен презентацијом и паноом
које су припремиле ученице седмог разреда. Презентација доступна на сајту школе.
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ЈАНУАР
ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА
Због епидемиолошке ситуације прослава школске славе Свети Сава спроведена је
другачије него иначе. Представници Ђачког парламента припремили су кратак програм о
животу и делу Светог Саве. На паноима у холу школе изложени су ликовни радови
ученика на тему лика Светог Саве.
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ФЕБРУАР
ДАН РОЗЕ МАЈИЦА
Активности поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког
насиља у периду 22.02-26.02. 2021. године

1. Понедељак, 22.02. 1-8. разреда - Прочитано обавештење за ученике о обележавању
Међународног дана борбе против вршњачког насиља.
2. Среда, 24.02. 1 -8. разреда - део првог часа- Посвећен теми борбе против вршњачког
насиља. Прочитана „Прича о Дану розе мајица“, и кратко продискутовано са
ученицима о поукама ове приче.
3. У седмици од 22.02. до 26.02. ученици 1-8. разреда, у оквиру својих одељењских
заједница (на ЧОС-у, часу Ликовне културе) израдили постере и паное на тему.
осмислили слоган одељења на тему пријатељства, толеранције различитости и
сарадње

међу

ученицима.

Слоган

ученици

исписују

паноу/постеру. Радови су изложени у холу матичне школе.
4. Презентација за родитеље „Безбедност деце на интернету“
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НУРДОР ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
Једна од најважнијих вредности којима наша школа тежи јесте хуманост. Осим акције
Чеп за хендикеп која се спроводи током целе године, наша школа је ове године
учествовала и у НУРДОР акцији куповиним дрвених оловака са семеном одређене
биљке. Помоћ је намењена деци оболелој од малигних болести.
МАРТ
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
Ученици 3. разреда учествовали су ове године на Малим олипмијским играма одржаним
02.03.2021. и освојили 2. место на општини.
МИСЛИША
Са великом радошћу и ентузијазмом дочекали смо овогодишње такмичење из математике
Мислиша које прошле године због увођења ванредног стања није одржано.
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Ликовни конкурс „Авалски торањ“
27.03.2021. Градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић уручио је на Авали награде
победницама ликовног конкурса „Најбоља идеја за Авалу” у оквиру Међународног
пројекта „УрбФорДан”.
Наше ученице 5/1 Андреа и Наталија Денић освојиле су трећу награду на тему „Макета
уличних светиљки“. Град Београд се овим пројектом придружио породици европских
градова кроз које протиче Дунав, попут Беча и Будимпеште, који учествују у оваквим и
сличним пројектима, а чији је циљ очување урбаних шума и заштита животне средине.
Авала, као природно и културно-историјско благо Београда, сасвим заслужено нашла се у
друштву заштићених европских урбаних шума.

Центар за стратешке пројекте
„Електронско учење и екологија“
31.03.2021. у свечаној сали у Шумицама нашим ђацима уручене су награде за учешће у
пројекту „Електронско учење и екологија“ у организацији Центра за стратешке
пројекте“.
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1. награда Душан Чоловић 5/2
2. награда Нађа Стриковић 5/2
3. награда Лазар Илинчић 5/2
Пројектом „Електронско учење и екологија“, ученицима се кроз предавања и
радионице, али и уживо у природи, приближила ова важна тема. Баш на Светски дан
климатских промена, 04.11.2020. у ОШ Јајинци одржан је Дан екологије, у склопу ког
су ђаци чистили двориште и помагали у садњи дрвета. Амерички јавор им се толико
допао да су га одмах прихватили као члана дружине и дали му надимак - амерички
Миле.
Главни циљ ове акције је да се подигне свест код деце о озбиљности ситуације, како би
променом навика у свакодневној рутини лично допринели очувању животне средине.
После сакупљања смећа, ђаци ОШ Јајинци имали су час о климатским променама, а на
овим радионицама имали су прилику да се додатно упознају са поступањима у кризним
ситуацијама, све кроз игру, дружење, предавања, квизове, филмове, презентације…
Финални догађај пројекта био је онлине квиз који је одржан 27.03.2021. на коме
учествовао велики број деце из наше школе. Троје ученика је добило награде, а сви су
добили захвалнице за учешће.
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АПРИЛ
Ликовни конкурс Васкршње радости

ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Овај дан обележен је низом презентација које су припремили ученици 5. разреда.
Радови доступни на сајту.
АГИ И ЕМА
Обрада лектире "Аги и Ема" Игора Коларова са ученицима 5-2.
Кроз корелацију српског језика и књижевности и грађанског васпитања бавили смо се
анализом ликова и догађаја у роману.
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Говорили смо о односу родитеља и деце, о (не)одговорности родитеља,али и о
потребама детета. У роману је веома живописно насликан живот савременог човека са
акцентом на отуђеност која је актуелна у данашњем свету.
Покушали смо да скренемо пажњу управо на тај проблем бавеци се његовим узроцима
и последицама. Деца су имала задатак да израде плакате на којима це исписати своје
поруке Агијевим родитељима.
Њихове поруке треба сви да прочитамо.
Циљ је да укажемо на важност постојања чврсте и здраве породице за будућност
појединца,али и грађанског модерног друштва.
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Предавање о безбедности у саобраћају – Црвени крст
Ученицима првог разреда представници Црвеног крста, наши бивши ученици, одржали су
предавање о безбедности у саобраћају.
Уз добру атмосферу и поштовање свих мера безбедности малишани су уживали у
едукативном предавању.
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МАЈ
СРПСКА СОЛИДАРНОСТ
Да вреднујемо хуманост и солидарност, да препознајемо праве вредности, наша школа
показала је у прикупљању помоћи деци са Косова када смо им обезбедили део
школског прибора.
ТАКМИЧЕЊЕ WILLKOMMEN
И ове, као и готово сваке претходне године, учествовали смо на Willkommen
такмичењу. Овог пута наши учесници били су петаци и седмаци, укупно са 12 ученика.
Тест је био за све ново искуство јер се радио електронски, па је било потребно и
технички испунити захтеве организатора.
За прва два дела теста (провера знања речи, граматике и разумевања прочитаног теста)
знамо да смо били више него успешни јер смо одмах добили проценат успешности, а за
писане саставе чекамо оцене.
Другарство при припремању за такмичење и при заједничком решавању техничких
потешкоћа приступа такмичењу показало је тимски дух.
ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
05. 06.2021. обележен је програмом и активностима које су организовали Гордана Владић,
наставница биологије, Милана Пејић, педагог, наставници разредне наставе - Весна
Вујовић, Тијана Јовић, Нада Бојић и Бојана Кецовић, као и ученици 2/1 (рецитатори), 3.
разреда (правили су различите украсне предмете од разноврсног материјала), 5. разреда
(правили су кућице и склоништа за птице), Милица Грујић 7/1 (израдом паноа и
презентовањем указала је на значај и заштиту животне средине). Програм и изложба
радова постављени су у дворишту школе, а изложби су присуствовали ученици и
родитељи ђака (у складу са епидемиолошком ситуацијом).
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УГЛЕДНИ ЧАС: Виљем Шекспир „Ромео и Јулија“ - ЉУБАВ
27.маја 2021. одржан је угледни час на тему љубави кроз обраду драме „Ромео и Јулија“
Виљема Шекспира. Час су реализовали наставници Александра Митровић (енглески језик),
Оливера Кошанин (енглески језик), Сања Јанковић (српски језик) и Радован Ковачевић
(информатика) у одељењу 8-2.
Ученици су добили истраживачке задатке на теме:
- Енглеска у доба Шекспира (државно уређење, социјална класификација и верске
прилике);
-Одлике епохе хуманизма и ренесансе у доба Шекспира; ко је био Виљем Шекспир;
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- Ком књижевном роду и врсти припада Шекспирово дело; де и како је настала трагедија;
шта чини предмет трагедије; шта је инспирисало Шекспира да напише своју драму; тема
Шекспирове драме.
Ученици су презентовали резултате својих истраживачких радова. Након сваке
презентације изводили смо кључне речи и дискутовали о тадашњем државном уређењу,
родној (не)равноправности, о томе шта чини предмет трагедије и да ли су и на који начин
протагонисти могли да избегну трагичан исход своје љубави, као и о идентитету самог
писца, Виљема Шекспира.
Након тога смо се бавили приказом и компарацијом енглеског језика кроз време. Приказан
је видео са изговором енглеског језика у доба Шекспира. Савремену верзију су показала
два ученика кроз драмски приказ на енглеском језику и ученички пар кроз драмски приказ
на српском језику. Ученици су били подстакнути да критички размишљају кроз осврт на
приказано бавећи се питањима разлика, главних дистинктивних обележја, разумевања, али
и личног укуса. Током потраге за кључним појмовима ученици су упоређивали главне
ликове кроз њихов доживљај љубави.
На крају је изведен драмски приказ текста који су писале ученице 8-2 (Андреа Калезић,
Ана Гарић и Ема Марковић) - верзија Ромеа и Јулије пресликана на данашњицу:
упознавање и љубав на друштвеним мрежама. Након драмског приказа дискутовали смо о
појмовима љубави и упознавања некада и данас цртајући дрво проблема и наводећи узроке
и последице одређених понашања.
Похваљују се сви ученици 8-2 који су учествовали у веома успешној реализацији часа за
свој труд, рад, активност и залагање.
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ШУМСКИ ВИШЕБОЈ
Спорт и спортско умеће као саставни део школског живота.
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ЈУН
УГЛЕДНИ ЧАС – ПОЗНАТЕ ЖЕНЕ МАТЕМАТИЧАРКЕ
Циљ овог часа био је упознавање ученика са радом и делом познатих математичарки кроз
допринос родној равноправности код ученика наше школе. Задатак је био упознавање са
достигнућима жена математичара, путем групних радова на задате теме. Чињеница је да је
жена познатих у науци било мање него мушкараца подстиче нас на размишљање о
узроцима ове појаве. Да би ове ове научнице дошле до великих открића било је потребно
да превазиђу одређене препреке“. Подстицали смо дивергентно мишљење путем технике
„Брејнсторминг“. Жене до почетка 20. века нису имале могућност да добију ни
математичко ни било какво другачије образовање, и да је чак до почетка 20. века било
забрањено женама да званично похађају наставу на универзитетима.
Ученици су упознати са појмом родне равноправности која подразумева једнакост
мушкараца и жена у учешћу у друштвеном и политичком животу, и са чињеницом да је
родна равноправност, политика једнаких могућности и борба против дискриминације по
овом питању људско право. Прикупљени су и издвојени подаци из различитих
области.Прикупљене податке ученици су средили и анализирали.
комуницирали

Ученици су

са члановима своје групе, остварили међусобну комуникацију, заједно

дошли до закључака. Свака група је изабрала свој начин презентовања: на паноу, усмено
излагање, у облику електронске презентације. Ученици презентују и извештавају чланове
других група и наставнике о свом раду.Ученици коментаришу радове других група, дају
своје предлоге,савете. Наставник врши рекапитулацију часа читањем делова текста из
књиге Николе Тесле "Аутобиографија".
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ДОДЕЛА НАГРАДА ОСМАЦИМА У ОПШТИНИ
Општина Вождовац је наградила најбоље ученике осмих разреда. Ђак генерације Михајло
Јанићијевић добио је на поклон таблет и књигу, а носиоци Вукових диплома награђени су
књигом. Свечана додела била је 22.06.2021. у Културном центру „Шумице“.
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СВЕЧАНА ДОДЕЛА НАГРАДА И ДИПЛОМА ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА У
ШКОЛИ
28. јуна 2021. одржана је свечана додела награда, диплома и сведочанства ученицима
завршног разреда. У присуству родитеља, одељенских старешина и директора школе
одржана је кратка драматизација Шекспирове драме „Ромео и Јулија“ у извођењу ученика
8/2. Директор школе је уручио награде и дипломе ученику генерације и носиоцима
дипломе Вук Караџић.
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РЕЗУЛТАТ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Школска
година

Просек из
Број ученика

српског
језика

46

2016/17

60
+2 уч. ИОП2

математике

Просек из

Просек

комбинованог

са сва

теста

три теста

15,7

13,87

15,14

14,9

14,42

10,61

15,08

13,37

+2уч.ИОП2

2017/18

Просек из

2018/19

61

11,83

12,11

11,46

11,75

2019/20

62

14,68

13,42

16,03

14,71

2020/21

48
+1уч. ИОП2

17,32

15,54

18,20

17.02

Просечан број бодова на крају разреда
шести

седми

осми

укупно

16,79

17,29

17,14

51,22

Просечан број бодова стварених на завршном испиту
Српски језик
11,80

Математика

Комбиновани

10,01

12,74

Просечан укупан број бодова

34,86
87,15

Од 48 ученика који су изашли на завршни испит 48 је уписало средњу школу. 1 ученик је
уписао Средњу занатску школу у Београду. 1 ученица је Музичку школу „Мокрањац“.
39 ученика уписало је прву жељу
4 ученика је уписало другу жељу
2 ученика је уписало трећу жељу
1 ученик је уписао четврту жељу
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1 ученик је уписао пету жељу
1 ученик је уписао девету жељу
Просек уписа по средњим школама
93,75%
- гимназије – 29,17% (Филолошка и посебно
одељење за информатику и рачунарство)
- електротехничка – 12,5%
- економска – 10,41%
- правно-пословна – 8,33%
- медицинска – 8,33%
- ГСП – 4,16%
- Геолошка и хидрометеоролошка – 4,16%
- ваздухопловна – 4,16%
- трговачка – 4,16%
- угоститељско –туристичка – 2,08%
- зубнотехничка – 4,16%
- хемијско-прехрамбена – 2,08%
- ПТТ – 2,08%

Четврогодишње школе

6,25%
- школа за негу лепоте - 2,08%
- средња занатска школа – 2,08%
- угоститељско-туристичка – 2,08%

Трогодишње школе

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ОСТВАРЕНИ НА КОНКУРСИМА И ОСТАЛИМ
ТАКМИЧЕЊИМA

НАЗИВ КОНКУРСА

“Пријатељство, љубав,
домовина, толеранција”
‘’Пријатељство, љубав,
домовина,
толеранција…’’

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА

ОДЕЉЕЊЕ

Софија

3/1
3/1

Милица Милешевић
Петар Ојданић
Катарина
Миленковић
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НАГРАДА/МЕСТ
О

1.награда
2.награда

2/1

2.место

2/1
2/2

3.место
3. место
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,,Пријатељство,љубав,дом
овина,толеранција”
“Пријатељство, љубав,
домовина, толеранција”
Општинско такмичење из
математике -ДМС
Окружно такмичење из
математика - ДМС
Општинско такмичење из
физике - ДФС

Сара Петковић
Богдан Стојановић

2/3

1.место
2.место

Андреа Калезић
Тијана Ломић
Андреа Николић
Данило Павловић
Урош Тевановић
Михајло Јанићијевић

8/2
8/2
8/2
8/2
6/1
8/1

1.место
1.место
2.место
2.место
1. место
2. место

Урош Тевановић

6/1

3. место

Михајло Јанићијевић

8/1

2. место

Ђак генерације и носиоци Вукове дипломе

Ђак генерације

Михајло Јанићијевић 8/1

Никола Николовски 8-2
Коста Бодирога 8-2
Носиоци Вукових диплома

Никола Лапчевић 8-2
Лука Исић 8-2
Теодора Бојовић 8-1
Петра Стопа 8-1
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Родитељи су веома утицајан фактор васпитно - образовне средине, посебно у овим
изазовним временима када смо суочени и са борбом за очување здравља услед пандемије.
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
- 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 ова активност је изостала.
Пружа могућност посете часовима као и реализацију часа уз помоћ и сарадњу наставника.
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- 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 потпуности су испоштоване, посебно приликом организације најпре
пробне, а онда и главне Мале матуре.
САРАДЊА СА ОПШТИНОМ ВОЖДОВАЦ
Да би ова изазовна година била успешна сарадња са општином је настављена. Општина је
донирала 4 рачунара за рад деце са социјалним проблемима. Такође, као сваке године
одржан је састанак са представницима Полицијске управе Вождовац, у вези са
безбедношћу у саобраћају и помоћи службеника у раду школе. Наша школа аплицирала је
за додељивање школског полицајца.
Будући да смо еко-школа која континуирано развија свест о потреби заштите животне
средине, у сарадњи са општином учествовали смо у пројекту ЕЕ „Отпад одвоји – природу
освојиˮ.
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
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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.
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