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1 О нама 

Ппшетак рада ПШ ,,Јајинци” везује се за далеку 1915. гпдину, а пбележила су 

га два ушитеља, Велимир Јпвић и Наталија Михајлпвић. Шкпла је свпј рад 

заппшела кап шетвпрпразредна да би Рещеоем ппщтине Впждпвац из 1965. 

гпдине и изградопм нпве зграде, фпрмирана псмпразредна ПШ ,,Јајинци'' са 

издвпјеним шетвпрпразредним пдељеоем у Ракпвици селу, а име дпбија пп 

истпријскпм месту, на кпјем је, у Другпм светскпм рату, стрељанп прекп 

80.000 рпдпљуба, жртава фащистишкпг терпра. Шкпла распплаже са три 

пбјекта укупне ппврщине 2696 m2 и 1.60 хектара земљищта. Матишна щкпла 

смещтена је у два пбјекта; нпвији са 1897 m2, старији пбјекат 242 m2 и 

фискултурна сала пд 557 m2 са щкплским двприщтем пд 0.70 хектара, на 

кпјем су изграђени птвпрени сппртски терени за пдбпјку, рукпмет и мали 

фудбал. Пбјекат издвпјенпг пдељеоа у Ракпвица - селу ппврщине је пд 240 

m2, са двприщтем пд 0.81 хектара, на кпм су птвпрени сппртски терени за 

кпщарку, рукпмет и мали фудбал. У маоем пбјекту прпстпр је искприщћен за 

једну групу прпдуженпг бправка и предщкплскп пбразпваое. Библиoтека је 

ппремљена нпвим пплицама и прмарима, а купљен је и прпграм за 

евиденцију библиптешкпг фпнда. Друга група ппдуженпг бправка биће 

смещтена у ушипници кпја је прилагпђена према стандардима прпписаним 

закпнпм. Пстале ушипнице сређене су за извпђеое кабинетске наставе. 

Шкпла ппседује сензпрну спбу за ушенике са ппсебним пптребама. Шкплске 

2021/2022. гпдине, уписанo је 78 ушеника 1. разреда, 64 ушеника у матишнпј 

щкпли и 14 ушеника у Ракпвица селу, а укупан брпј ђака је 525. Пдељеое за 

ушенике са ппсебним пптребама ппхађа 8 ушеника. 
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Кап устанпва пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа, наща щкпла, у свпм саставу 

има једнп издвпјенп пдељеое пд првпг дп шетвртпг разреда, са седищтем у 

Ракпвица селу. У матишнпј щкпли настава је прганизпвана за 25 редпвна 

пдељеоа пд првпг дп псмпг разреда и једнп ппсебнп пдељеое, две групе 

дневнпг бправка. У складу са пснпвним правцима рефпрме пбразпваоа, у 

ппгледу прпфесипналне улпге наставника, пријентације наставе на ушеое и 

исхпд ушеоа, демпкратизације щкплскпг система, щкпла ппсебну пажоу 

ппсвећује плакщаоу планираоа и прпграмираоа наставе. Пплазећи пд 

педагпщкпг станпвищта да је ушеник субјекат, лишнпст у пбразпвнп - 

васпитнпм прпцесу, неппхпднп је и даље унапређивати васпитни рад и 

активнпсти у пдељеоским заједницама и щкпли кап целини. Партнерски 

пднпс ушеник – наставник - рпдитељ, биће пплазищте и исхпд щкпле. Уз 

ппмпћ Савета рпдитеља, Шкплскпг пдбпра, лпкалне заједнице и других 

шинилаца радимп на ппбпљщаоу услпва рада и бправка ушеника у щкпли, 

репрганизацијпм и пплемеоиваоем ппстпјећег щкплскпг прпстпра, 

набавкпм нпвих ушила, ппремаоем кабинета, кап и избпрпм нпвих садржаја 

у зависнпсти пд интереспваоа ушеника. 
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НАСТАВНИ И ВАННАСТАВНИ КАДАР 

 

Планираое кадрпва изврщенп је према Гпдищоем плану рада щкпле и 

пптребама. Наставни предмети ппдељени су на наставнике, пдређене 

пдељеоске старещине, а ваннаставне активнпсти према афинитету и 

струшнпсти наставника. Углавнпм су усвпјени сви предлпзи струшних већа. 

Наставу реализују наставници разредне наставе са ушитељскпм щкплпм (1), 

са вищпм (5) и виспкпм щкплскпм спремпм (7). Наставници предметне 

наставе са вищпм струшнпм спремпм (3) и прпфеспра (24). Психплпг, педагпг 

и библиптекар щкпле са виспким струшним спремама (3). Верску наставу 

реализује Татјана Калезић, верпушитељ. 
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НАСТАВНП ПСПБЉЕ ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ЈАЈИНЦИ“ 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

пдељеоски старещина пдељеое 

Нада Ралевић 1/1 

Ружица Репац 1/2 

Сара Шаппоић 1/3 

Мирјана Дудукпвић 1/4 

Снежана Ппппвић 2/1 

Снежана Здравкпвић 
(замена Младен Пплић) 

2/2 

Весна Пбренпвић 2/3 

Весна Вујпвић 3/1 

Гпрдана Мартинпвић 3/2 

Соежана Вушенпвић 3/3 

Тијана Јпвић 4/1 

Нада Бпјић 4/2 

Бпјана Кецпвић 4/3 

Ушитељице у бправку 
Натаща Стеваншевић, Александра Драгпвић, Марија Карапанчић 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Презиме и име 
наставника 

предмет кпји предаје Разреднп старещинствп 
 

Саоа Јанкпвић,  СРПСКИ ЈЕЗИК  7/2 
Татјана Весић,  СРПСКИ ЈЕЗИК  / 

Марија Ђпрђевић,  СРПСКИ ЈЕЗИК  / 
Ивана Васић СРПСКИ ЈЕЗИК  6/1 

Весна Нещић,  МАТЕМАТИКА 8/3 
Нада Ђурпвић,  МАТЕМАТИКА / 

Јпвана Митрпвић МАТЕМАТИКА / 
Александра Митрпвић, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6/3 

Пливера Кпщанин ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / 
Марина Станкпвић  
Ђурђица Драгпјлп 

Маркпвић (замена) 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / 

Ана Анастасијевић ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / 
Гпрдана Бпјшић, ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 5/2 

Ивана Мищкељин ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК / 
Гпрдана Владић,  БИПЛПГИЈА / 
Радпјка Драгпвић БИПЛПГИЈА / 

Милијана Видицки ЛИКПВНА КУЛТУРА 7/3 
Радпјка Игоатпвић МУЗИЧКА КУЛТУРА / 
Милица Кпнатар, 
Невена Јпканпвић 

(замена) 

ИСТПРИЈА 5/1 

Златибпр Васић ГЕПГРАФИЈА 8/2 
Радпван Кпвашевић ФИЗИКА 7/1 

Марија Чикарић ХЕМИЈА 8/1 
Зприца Петрпвић ТЕХНИКА И 

ТЕХНПЛПГИЈА 
/ 

Александар Маркпвић ТЕХНИКА И 
ТЕХНПЛПГИЈА 

/ 

Маја Лукић, ИНФПРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВП 

/ 

Слпбпданка 
Максимпвић, 

ИНФПРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВП 

/ 

Радпван Кпвашевић ИНФПРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВП 

7/1 
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Зпран Рпсић, ФИЗИЧКП И 

ЗДРАВСТВЕНП 
ВАСПИТАОЕ 

6/2 

Александар Пиљак ФИЗИЧКП И 
ЗДРАВСТВЕНП 
ВАСПИТАОЕ 

5/3 

Татјана Калезић ВЕРСКА НАСТАВА / 
Ивана Бпгданпвић ППСЕБНП ПДЕЉЕОЕ II, IV, V, VI, VII 
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СТРУЧНИ ПРГАНИ УСТАНПВЕ 

 

На пснпву Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, струшни 

пргани щкпле су Наставнишкп веће кпга шине сви наставници и струшни 

сарадници, Пдељеоска већа кпга шине сви наставници кпји реализују наставу 

у пдређенпм пдељеоу, Струшна већа за пбласт предмета, а шине га 

наставници из групе српдних предмета, Струшни активи за развпј щкплскпг 

прпграма, Педагпщки кплегијум. 

РУКПВПДИПЦИ СТРУЧНИХ ПРГАНА УСТАНПВЕ 

РУКПВПДИПЦИ ВЕЋА ИЗВРШИПЦИ 

Рукпвпдилац већа првпг разреда Ружица Репац 

Рукпвпдилац већа другпг разреда Снежана Здравкпвић 

Рукпвпдилац већа трећег разреда Гпрдана Мартинпвић 

Рукпвпдилац већа шетвртпг разреда Тијана Јпвић 

Рукпвпдилац већа петпг и щестпг разреда Ивана Васић 

Рукпвпдилац већа седмпг и псмпг 
разреда 

Саоа Јанкпвић 

РУКПВПДИПЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗВРШИПЦИ 

Рукпвпдилац струшнпг већа млађих 
разреда 

Нада Бпјић 

Рукпвпдилац струшнпг већа српскпг језика Марија Ђпрђевић 

Рукпвпдилац струшнпг већа страних језика Александра Митрпвић 

Рукпвпдилац струшнпг већа математике, 
инфпрматике и ТИП 

Тамара Јаћимпвић 

Рукпвпдилац струшнпг већа прирпдних 
наука 

Гпрдана Владић 

Рукпвпдилац струшнпг већа друщтвених 
наука 

Златибпр Васић 

Рукпвпдилац струшнпг актива уметнпсти и 
вещтина 

Радпјка Игоатпвић 

Рукпвпдилац струшнпг већа физишкпг 
васпитаоа 

Зпран Рпсић 
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АКТИВНПСТИ УЧЕНИКА И ЗАППСЛЕНИХ ТПКПМ 2021-2022. 

ГПДИНЕ 

 

Са жељпм да свпјим ушеницима пмпгућимп да пткривају, пдгпвпре и даље 

развијају свпја интереспваоа, склпнпсти и сппспбнпсти за ппједине пблике 

живпта, упркпс измеоеним услпвима живпта и рада, прганизпван је велики 

брпј активнпсти кап пблика васпитнп-пбразпвнпг рада и друщтвенпг 

делпваоа кпји ппдстишу најразнпврсније видпве стваралащтва и испуоавају 

деп слпбпднпг времена. 

 СЕПТЕМБАР: 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ПРВИХ РАЗРЕДА 2021-22 

Ппнпснп смп и пве щкплске гпдине примили у свпје крилп пунп знаоа 

ушенике првих разреда. Уз реши дпбрпдпщлице директпра щкпле и ушитеља 

ушеници су ущли пп први пут у щкплске клупе. За ушенике и рпдитеље 

припремљен је прпграм представа "Змајевп великп срце" и рецитал ушенице 

Ивпне Митрпвић 1/1. Ушенике је сашекап и ппклпншић пд щкпле, да би им 

први щкплски дан бип лепщи. 
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ШУМСКИ ВИШЕБПЈ 

 
Шумски вищебпј је ппстап наща традиципналнп радп прганизпвана 

активнпст јер сваке гпдине у оему радп ушествујемп. 

Такп, смп се и пве гпдине радп пдазвали да ушествујемп у оему на ппзив и у 

прганизацији щумарскпг факултета града Бепграда. Билп је пкп 50 ушеника и 

наставника присутнп и некпликп људи кпји су нас дпшекали и угпстили у кругу 

двприщта факултета са припремљеним забавним и едукативним садржајима. 

Најпре, смп се такмишили у стандардним дисциплинама вищебпја ппщтп смп 

се ппделили у екипе пд пп шетвпрп. Свака екипа је дала све пд себе да 

ппстигне щтп бпљи резултат делујући према правилима вищебпја увек 

тимски щтп је пвде и услпв да мпже да се успещнп пређе са једне 

дисциплине на другу.  

Билп је изазпва сналажеоа, навијаоа, смеха, сарадое и радпсти на претек. 

Ппсле сппртскпг дела ушествпвали смп у едукативнпј радипници дпмаћина на 

тему екплпгије и пшуваоа прирпде. 

За крај, дпбили смп мајице са темпм екп радипнице у кпјпј смп ушествпвали 

„Авантура зелембаћа“. Пуни утисака и у пдлишнпм распплпжеоу радујемп се 

следећем вищебпју. 
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Ушеници пдељеоа III/2 су на креативан нашин ппказали щта су са свпјим 

ушитељицпм Гпрданпм Мартинпвић наушили п рељефу. 
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 ПКТПБАР: 

ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВПТИОА 

Дан защтите живптиоа пбележен је 4. пктпбра. У тпм дпгађају су ушествпвале 

ушенице биплпщке секције 6. разреда: Анастасија Судимац 6/1; Јпвана 

Вушкпвић, Даница лапшевић, Дијана Ћирпвић и Андријана Филиппвић 6/2; 

Љубица Цветкпвић 6/3. Пне су направиле панп и припремиле ПП 

презентацију, кпју су представиле ушеницима 5. разреда.  

Кппрдинатпр пвих активнпсти је Гпрдана Владић, наставник биплпгије. 
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

Пд 4. дп 10.пктпбра 2021. Пбележена је Дечија недеља. 

За мптп пвпгпдищое Дешије недеље изабрани су стихпви Љубивпја Рщумпвића 

„Дете је дете, да га вплите и разумете“. У нащпј щкпли је, кап и сваке гпдине, и 

пве гпдине пбележена Дешија недеља низпм активнпсти. 

Млађи разреди:  

Ушеници првпг разреда имали су дружеое са коижевницпм Јасминпм Јанкпвић 

и коижевнп веше уз ппклпн коиге „Зпплпщка вртещка“. 

Млађи разреди прганизпвали су ликпвне радипнице на слпбпдну тему у пквиру 

пдељенских заједница. 
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Игре без граница – пдељеое 4/1 и 4/2; 
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Ушеници 2. разреда представили су се драмским текстпм ушеницима 1. разреда. 
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2/2 драмски приказ „Лав и мищ“ Влада Спкплпвић и Лазар Стеванпвић 
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Рецитал песме „Хвала“Ј.Ј. Змај – Неда Милащинпвић, Јана Паунпвић, Влада 

Спасић, Димитрије Спкплпвић; 

Драмски приказ „Слатка математика“ Лазар Стеванпвић и Влада Спкплпвић 
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Старији разреди:  

У пдељеоу 7/2, наставница српскпг језика, Саоа Јанкпвић је заменила улпгу са 

ушеницима. Ушеници су тумашили ппезију Мике Антића на шаспвима пбраде 

песама из збирке „Плави шуперак“, дпк се наставница присетила какп је тп 

седети ппнпвп у ђашкпј клупи. Ушеници су вепма успещнп играли свпје улпге 

наставника, истишући све пнп щтп је важнп тпкпм пбраде лирске песме, 

пбраћајући се на примерен нашин псталим ушеницима и впдећи рашуна п тпме 

да ли су сви на време записали све щтп је пптребнп. 

Ушеник 8/3, Немаоа Симић, нащап се у улпзи наставника физике и математике. 

Имитирап их је вепма успещнп, изгпварајући карактеристишне фразе и 

пппнащајући специфишне ппкрете и гестпве кпји их карактерищу кап 

индивидуе. 
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Чланпви Ђашкпг парламента су са педагпгпм щкпле, Миланпм Пејпвић, 

ппсетили САНУ где је ппстављена  излпжба „ Трагаое за нпвим“ ппвпдпм 150 

гпдина пд рпђеоа Јпвана Душића, великпг песника српскпг мпдернизма. 

Ушеници су видели велику ппставку п Јпвану Душићу, кпја пбухвата оегпв 

кпмплетан живпт и рад. Путем аудип впдиша су им представљени и пбјащоени 

најважнији препкрети у раду и живпту великпг песника захваљујући кпјим је 

приказана изузетнпст Душићеве ппјаве. 
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Пбрађујући лектиру „Свемирски змај“ Дущана Кпвашевића, ушеници 7/2 су са 

наставницпм српскпг језика, Саопм Јанкпвић гпвприли п пднпсу деце и 

пдраслих и  п тпме кпликп пдрасли разумеју децу и оихпве пптребе. Тпм 

приликпм  ушеници су анкетирали свпје рпдитеље и дпщли дп занимљивих 

пдгпвпра. Из рпдитељских пдгпвпра дпщлп се дп сазнаоа да су и рпдитељи 

били деца кпја су имала свпје нестащлуке, игре, забране, жеље и пптребе 

несваћене пд оихпвих рпдитеља. Закљушили су да рпдитељи шестп забправе да 

су и пни били деца, али све из најбпље намере да би защтитили свпју децу. 

Резултати анкете „И пни су били деца“ налазе се излпжени на панпу у хплу 

щкпле. 

Прпјекат "Радујмп се заједнп" у сарадои са Сппртским савезпм 

пспба са инвалидитетпм Бепграда 

У шетвртак (14.10.2021) на настави физишкпг и здравственпг васпитаоа ушеници 

5/2, 6/2 и 6/3 пдељеоа имали су прилику да се уппзнају са струшним 

сарадницима "Сппртскпг савеза пспба са инвалидитетпм Бепграда" у пквиру 

прпјекта "Радујмп се заједнп". Ппрпбали су се у сппртским активнпстима кпје 

симулирају сппртске дисциплине у кпјима се такмише пспбе са инвалидитетпм. 

Наушили су да је јакп малп пптребнп мпдификпвати игру или сппртску 

активнпст какп би у исту укљушили друга или другарицу са инвалидитетпм. 

 



Летопис 2021-2022. година ОШ „Јајинци” 

 

38 



Летопис 2021-2022. година ОШ „Јајинци” 

 

39 



Летопис 2021-2022. година ОШ „Јајинци” 

 

40 



Летопис 2021-2022. година ОШ „Јајинци” 

 

41 



Летопис 2021-2022. година ОШ „Јајинци” 

 

42 



Летопис 2021-2022. година ОШ „Јајинци” 

 

43 
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У складу са епидемиплпщкпм ситуацијпм Дан щкпле је пбележен 19.пктпбра 

2021. кап радни ненаствани дан.  

Слпган пвпгпдишое прпславе је бип „У здравпм телу, здрав дух“. 

Прпграм је шинип низ активнпсти за ушенике млађих разреда и трајап је пд 9 дп 

10:15 шаспва. Најпре су се ушеницима млађих разреда представили ушеници 

старијих разреда.  

На тему „Здрави стилпви живпта“ гпвприле су Андреа Станкпвић и Тара 

Ппппвић (ушенице 7/1), Ирена Филиппвић и Спфија Ппппвић (7/3) ушеницима 1. 

и 2.разреда.  

Јпвана Вушкпвић, Даница Лапшевић, Дијана Ћирпвић и Андријана Филиппвић су 

ушеницима 1. и 2.разреда ппказале презентацију п живптиоама.  

Анастасија Судимац и Дамјан Ппппвић (6/1)  гпвприли су ушеницима 3. и 

4.разреда п здравим стилпвима живпта.  

Презентацију „Бпгатства Србије“ припремиле су Стефанија Бпрпјевић, Тепдпра 

Димитријевић, Кристина Бпрпвић и Анастасија Ристић (8/3) и представиле 

ушеницима пд 1. дп 4.разреда.  

Пптпм се у пквиру шаса пдељенскпг старещине  гпвприлп п здравпм живпту и 

здравим навикама. Такпђе су се наставници предметне наставе представили 

ушеницима 3. и 4. разреда. 

За ушенике старијих разреда активнпсти су трајале пд 11 дп 13 шаспва.   

Ушеници су гледали презентације на теме п здравим стилпвима живпта. У пвим 

активнпстима су ушествпвали ушеници биплпщке секције 6.разреда: Анастасија 

Судимац, Дамјан Ппппвић, Андреј Бпјпвић (6/1), Јпвана Вушкпвић, Дијана 

Ћирпвић, Андријана Филиппвић и Даница Лапшевић (6/2).  

Ушенице 7.разреда Андреа Станкпвић, Тара Ппппвић, Спфија Ппппвић и Ирена 

Филиппвић ппказале су презентацију „У здравпм телу, здрав дух“, дпк су 

ушенице 8/3 Тепдпра Димитријевић, Кристина Бпрпвић, Стефанија Бпрпјевић и 

Анастасија Ристић гпвприле п бпгатствима Србије. 
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Кппрдинатпр пвих активнпсти била је наставница биплпгије, Гпрдана Владић. 
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Пптпм су пдељенске старещине разгпварале са ушеницима на тему „У здравпм 

телу, здрав дух“. Ушеници су имали прилике да ппгледају интервјуе са свпјим 

другарима кпји су успещни у некпм сппрту.  

Кппрдинатпри пвих активнпсти биле су наставнице српскпг језика и 

коижевнпсти: Марија Ђпрђевић, Александра Микпвић, Саоа Јанкпвић. Свпја 

плесна искуства пренеле су Анастасија Ристић и Елена Милпјевић, ушенице 8/3. 

Тамара Ђпрђевић (8/3) је гпвприла п тпме какп је и защтп ппшела да се бави 

стрељащтвпм.  Анђела Медпјевић (7/3) је гпвприла п свпјим искуствима у 

женскпм фудбалу. (интервјуи су на сајту щкпле) 

Немаоа Симић, ушеник 8/3, успещнп се ппрпбап у улпзи наставника физике и 

математике щтп су ушеници такпђе имали прилике да виде. За време ЧПС-а 

ушеницима 5. и 6.разреда су се представили наставници физике и хемије. 

Ппвпдпм пбележаваоа Дана щкпле  расписани су ликпвни и литерарни 

кпнкурси. Теме ликпвнпг кпнкурса биле су :  

Мпје рпднп местп и Мпј пмиљени сппрт.  

Награђени радпви међу ушеницима млађих разреда  су:  

1.Ђурђа Пљаша 2/2,  

2. Наталија Благпјевић 3/1,   
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3.Катарина Миленкпвић 3/2. 

У категприји старијих разреда, награђени ушеници су:  

1. Милица Стпјанпвић 6/1,  

2.Невена Наскпвић 5/2,  

3. Пгоен Антић 5/2. 
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Теме литерарнпг кпнкурса биле су: Наще здравље је у нащим рукама, Не ушимп 

за щкплу, већ за живпт, Границе не ппстпје – щтп вище саоащ, даље дпсежещ. 

Првп местп је псвпјила Натаща Нинкпвић (7/1)  кпја је писала на тему „Границе 

не ппстпје – щтп вище саоащ, даље дпсежещ“. Другп местп је псвпјила Лана 

Бптуоац 6/3 и тема „Не ушимп за щкплу, већ за живпт“. На трећем месту нащап 

се састав на тему  „Наще здравље је у нащим рукама“. Награде су  свешанп 

урушене ушеницима у пквиру пдељеоа. 
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Ушеници 5. и 6.разреда су приказали  стешене сппспбнпсти у пквиру 

гимнастишкпг пплигпна и пплигпна са лпптпм у фискултурнпј сали. Најпре су 

приказане  на гимнастишкпм пплигпну базишне вежбе ( кплут унапред, кплут 

уназад и звезда), а пптпм и неки напреднији елементи ( прескпк разнпщка, став 

на щакама дп кплута унапред, кплут уназад дп става на щакама). Пплигпн са 

лпптпм састпјап се пд наизменишнпг  савладаваоа задатака из пбласти 

фудбала, рукпмета и пдбпјеке кап једнпг дужег кретаоа у циљу приказиваоа  

кппрдинаципних сппспбнпсти ушеника. Кппрдинатпр сппртских активнпсти је 

бип наставник физишкпг васпитаоа, Александар Пиљак. 

Андреј Перић (5/2) је представип свпју ппрему и бицикл и гпвпрећи п тпме 

защтп је ппшеп да се бави бициклизмпм и какп је успеп да за краткп време 

ппстане државни првак у пвпј дисциплини. 
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Хпл щкпле су красили панпи са мптиваципним ппрукама кпје су радиле 

ушенице 6/2: Тепдпра Лпмић, Даница Лапшевић, Александра Јпванпвић, Дијана 

Ћирпвић, Јпвана Вушкпвић и Катарина Гпгић са наставницпм Саопм Јанкпвић. 

Ушенице 8/1: Милица Пљаша, Јпвана Јпванпвић и Никплина Птащевић сликале 

су мптиваципне ппруке на енглескпм језику уз ппдрщку наставнице енглескпг 

језика , Пливере Кпщанин. Панп на францускпм језику на тему сппрта и здравпг 

живпта урадили су ушеници 5/2 са наставницпм францускпг језика, Гпрданпм 

Бпјшић. Наставница ликпвне културе, Милијана Видицки је пдабрала најлепще 

радпве ушеника ликпвне секције и украсила щкплске панпе: Уна Мајстпрпвић, 

Стаща Гркпвић, Маща Маринкпвић 5/1, Пгоен Антић, Марија Ледерер, Невена 

Наскпвић 5/2, Анђела Симић 5/3, Дуоа Милещевић 7/2, Ђпрђе Пбрадпвић, 

Милица Станкпвић 8/1, Јпвана Цветанпвић, Анастасија Прпкић 8/2, Аоа Сенић, 

Елена Милпјевић 8/3. 
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Ушенице 7/1, Тара Ппппвић и Андреа Станкпвић, и ушенице 7/3, Спфија Ппппвић 

и Ирена Филиппвић урадиле су панп п здравим живптним навикама.  

Резултати рада ушеника на шаспвима технике и технплпгије  излпжени су у хплу 

щкпле. Макете  Авалскпг тпроа, цркве Светпг Марка, манастира Благпвещтеое, 

Сппмен-парка у Јајинцима израђивали су ушеници 5/1: Дуоа Ајдукпвић, 

Андрија Вељкпвић, Ленка Врашар, Јпвана Вушекић, Јпвана Арсић и Стаща 

Гркпвић. 
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ШУМСКИ ВИШЕБПЈ НА АВАЛИ 

 

У петак, 22.10.202. ушеници 5/1 и 5/3 су уз пратоу наставнице Весне Нещић и 

наставника Александра Пиљака ушествпвали у щумскпм вищебпју у ппднпжју 

Авале. Дешаци и девпјшице наведених пдељеоа, ппдељени у групе пп 

шетвпрп, ппрпбали су се у надметаоу у фпрми пплигпна. Неки пд задатака 

били су: тестерисаое, укуцаваое ексера, вежбе кппрдинације, вежбе брзине 

и спретнпсти. Прганизатпри су за децу пбезбедили пп ланш пакет ппсле 

активнпсти. 
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 НПВЕМБАР: 

РАДИПНИЦЕ – ЦРВЕНИ КРСТ 

Безбеднпст у сапбраћају и здрави стилпви живпта; предаваоа су пдржали 

нащи бивщи ушеници Мина Дуоић и Ђпрђе Ненадић. 
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УГЛЕДНИ ЧАС – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Енглески језик - императив 

 

Функципналнп знаое ппстаје императив у растућем друщтву и сталнпм 

напретку. Стицаое функципналних, примеоивих знаоа и развијаое 

сппспбнпсти рещаваоа кпнкретних прпблема требалп би да буде 

неизпставна карактеристика сваке пспбе у тпку лишнпг развпја, кап и 

примарни циљ пбразпвних система. Са жељпм да се щтп вище приближи 

знашај и примена функципналнпг знаоа, наставница енглескпг језика, 

Пливера Кпщанин, заједнп са пдељеоем 8/1, накпн шаса пбраде глагплскпг 

пблика - императива, дала је истраживаке задатке ушеницима. Задатак је бип 

истражити и навести примере кпнкретне примене, ситуације из реалнпг 

живпта, где је упптреба императива била неппхпдна.  

Ушеници су се пдлушили за прављеое брпщура у вези са правилима 

ппнащаоа у пдређеним ситуацијама или на пдређеним местима. Псим 

писаних правила, брпщуре шине и иустрације. На пвај нашин, врлп лакп и са 

разумеваоем, стављаоем ппјма у кпнкретан кпнтекст, усвпјили су какп сам 

назив, такп и нашине примене пвпг прпстпг глагплскпг пблика.  
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Летопис 2021-2022. година ОШ „Јајинци” 

 

64 

  

 

 

Енглески језик – кпндиципналне реченице 

 

Ушеници 8/1 и наставница енглескпг језика Пливера Кпщанин, шас 

утврђиваоа на тему кпндиципналних решеница искпристили су какп би 

исказали свпје жеље на тему Када бих ... 

Евп неких најзанимљивијих радпва. 

If I … 

If I were rich, first of all I would buy a concert ticket for my favourite band or 

artist. I would travel around the world with my friends and family. I would also buy 

a house in Tokyo and make my dream house. I want to be a dentist, so I would set 

up my own dentist office. I would buy a dream car for my dad because I know he 

loves driving. I think my life would be perfect with that much money. 
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When I was younger I wanted to be an actress, so I still want to appear in a movie 

or TV serie and meet famous actors, like Johnny Depp. I would give money to kids 

in orphanages. I would buy the clothes that I have always wanted to wear.  

Maybe if I won a lottery I would be rich, so I could buy all those things Money can 

buy everything but love and happiness.  

Anastasija Lević 

 

If I … 

If I had more money, I would solve all world’s hunger.  Would help a lot of 

people so they can live their lives normally. Then, since I am so nice, I would buy 

something for myself. I would really love to help other people because it is so 

interesting to surprise them and make their day.  

Helping people means having a pure soul. I watch that types of videos on 

Internet a lot. People you help are so grateful. And for myself, I would like to have 

a lot of clothes that are trendy now. But first of all I would buy shoes that I want 

for a long time. I would also love to take my parents on vacation. Of course I 

would buy every single toy my little sister wants because she is the politest and 

generally the best little sister you could imagine. And for my parents a good car, a 

big house, a lot of heels and purses for my mum. They really do deserve everything 

good in life.  

Of course, money is not the most important thing in life. It’s health and love. 

You can’t buy everything.  

Nikolina Otašević 

 

If I … 

If I were a superbike rider, I would compete in very popular motorbike series 

– Moto GP. I would ride a Kawasaki H2R for the Kawasaki Racing Team. 

My competitors would be Valentino Rossi, Mark Marquez any many other 

super bike riders. I would be the very first Serbian rider in the Moto GP. We would 

race on a pretty popular track called Pike’s Peak in Italy. But I am very far from 

that dream. For the moment, I ride a Yamaha 125 Z stroke. And the closest thing 

to the Pike’s Peak is not even a real track, it’s half track half a polygon for safe 

driving. I am happy with what I have now as most of kids my age don’t even have 

a bicycle.  
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I chose to write about bikes because I like them, and I am a rider myself. 

Riding is my passion. 

Nemanja Anđelović 

If I ...  

Imagine you were rich. I do that quite often. Sure, being rich takes a lot of 

fun aspects out of your life, but all the new things you could do are cool as well. 

If I were rich, well realistically it probably won’t happen but you know, never 

say never, most of money would go to my family. But let’s say it’s all for me. ALL 

MINE! I suppose the very first thing I’d do is to meet my best friends who are both 

from Poland. Mybe I would get my own living space, like an apartment or a house, 

obviously small, but free from my siblings who are a constant annoyance. 

Following that, maybe I’d take trips to other countries but except from that I don’t 

relly know what else. There’s so much yet so little.  

All in all, I’d definitely lose some of my old traits, but I wouldn’t let myself 

become spoiled. But, hey, it would be fun.  

Milica Oljača 

If I ... 

If I were the richest man in the world I would donate my money to the 

people that need help. Those people will probably be grateful. 

The very thig that makes me the happiest man is when I make someone happy. I’d 

spend my money on vacations, on partie. You shouldn’t use someone because of 

his money. Money is not the most important thing. Furthermore, I would give a lot 

of money to homeless people. I would donate money to charities and orphanages. 

I’s se up a company that makes profit out of money.  

Money can’t buy everything. In my opinion the most important things are 

health and love and they have no price. Money can’t buy health but it’s important 

for life and it also makes a lot of people happy.  

Luka Ralević 

 

If I ... 

I don’t know when or if this would even happen but it doesn’t hurt to be 

prepared.  So to even survive on this island I would need an island with a healthy 

animal and plant life. 

First of all I need to scout out the island. Let’s say I found a bunch of banana 

and coconut trees. I would dedicate my whole first day to gathering wood and 
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establishing a water source. Since a human body without food can survive on 

average three weeks it isn’t my biggest priority. To get clear water I would try to 

catch a plastic bag drifting on the ocean. To my luck ocean is very much polluted 

so I won’t have a very hard time finding one. When I do find it I would cut a 

coconut in half, put salt water inside of it, then I would put a smaller coconut 

inside of it. After that I would pierce a stick through them and put the plastic bag 

on top. That way when I put this contraption in the sun, the water from the big 

coconut would evaporate, the bag would catch it and it will lead it inside the small 

coconut. And that’s how I get clear water. Next I will make spears to try to catch 

fish and then cook them. All that’s left to do is wait and pray to God someone will 

find me and save me.  

I chose this theme because it’s fun and you can learn something from it. 

Lazar Mašulović 

If I… 

If I won a lottery. I wouldn’t tell my big family. I would tell my mum and dad 

but no one else because I would spend it really fast. 

With my money I would build a new house, buy a new phone, a bike, maybe a car. 

I would use my money smart, because if I weren’t careful I’d become broke. I 

would buy an old dodge impala for my dad because that is his dream car. For my 

mom I would take a gardener for her garden. 

 If I won a lottery now, to be honest I don’t know what I would do. 

 

Duško Petrović 
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 ДЕЦЕМБАР: 

МЕЂУНАРПДНИ ДАН БПРБЕ ПРПТИВ СИДЕ 

1. децембар је пбележен и у нащпј щкпли. У тпм дпгађају су ушествпвали 

ушеници биплпщке секције 8. разреда: Дущкп Петрпвић, Никплина Птащевић, 

Кристина Петрпвић и Милица Пљаша ушеници 8/1. Пни су направиле панп и 

припремили ПП презентацију, кпју су представили ушеницима 8. разреда. 

Такпђе су урадили и анкету на ту тему и направили анализу исте. 

Кппрдинатпр пвих активнпсти је Гпрдана Владић, наст. биплпгије, а 

сараднице су Милана Пејић и Јпвана Јевтић. 
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САРАДОА ДВЕЈУ ШКПЛА ЈАЈНИЦИ И ДАНИЛП КИШ 

(Упптреба Mitt app платфпрме) 

У субпту, 4.децембра 2021. представници наще щкпле и шланпви прпјектнпг 

тима Јпвана Јевтић, Младен Пплић и Саоа Јанкпвић присуствпвали су пбуци 

у ПШ „Данилп Кищ“. Кап шланпви прпјектнпг тима кпји је имап пбуку у 

Италији прекп фпндације Темпус и прпграма Erasmus +, кплеге из щкпле 

„Данилп Кищ“ су приказале презентацију Израда апликација за мпбилни 

телефпн упптребпм платфпрме Mit app inventor и пренели знаоа и вещтине 

кпје су тамп стекли. Пва пбука је намеоена наставницима кпји желе да 

унапреде дигиталне кпмпетенције упптребпм једнпставнпг алата за 

прављеое апликација. Стицаое пваквих ИКТ кпмпетенција има ппзитиван 

утицај на мптивацију ушеника за ушеое и ппдстише вещтине кап щтп су 

креативнпст, предузетнищтвп и интереспваое за щкплске задатке. Треба 

истаћи да су кплеге биле изузетнп гпстпљубиве, струшне и прпфесипналне, 

кап и изузетни дпмаћини кпји су ствприли вепма пријатну атмпсферу једне 

радне субпте и пружили ппдрщку и ветар у леђа пнима кпји планирају 

оихпвим стппама.  
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РАДИПНИЦА „У ТУЂПЈ КПЖИ“ 

Радипнице су  радили два педагпга щкпле Милана Пејпвић и Јпвана Јпвић у 

пдељеоу 2/3 усмерена на препреке са кпјима се супшавају деца са 

тещкпћама у развпју.  

Циљ је деца имају свест п уппрнпсти и напприма кпји деца са тещкпћама у 

развпју мпрају да улпзе да би мпгла да функципнису свакпдневнп. 
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ПРПЈЕКТНА НАСТАВА – ВУЛКАНИ 

У пквиру активнпсти крпз прпјектну нставу ђаци наще щкпле су у ппмпћ 

свпјих наставника на креативан нашин приказали неверпватне вулкане. 
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 ЈАНУАР 

НАЦИПНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКПГ ДИМА 

 

31. јануар је пбележен у нащпј щкпли. У тпм дпгађају су ушествпвале 

ушенице биплпщке секције 8. разреда: Анита Ђпрђевић, Наталија 

Михајлпвић, Анастасија Прпкић и Тепдпра Рајшић, ушенице 8/2. Пне су 

направиле панп и припремили ПП презентацију, кпју су представиле 

ушеницима 7. разреда. Такпђе су урадиле и анкету на ту тему (анкетирани 

су ушеници 7. и 8. разреда) и направиле анализу исте. 

 Кппрдинатпр пвих активнпсти је Гпрдана Владић, настaвник биплпгије. 
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УГЛЕДНИ ЧАС – How to choose a profession? 

У сталнпј пптрази за инпвативним и тежои ка интердисциплинарнпм 

приступу настави, ушеници 8/1 заједнп са наставницпм Пливерпм Кпщанин, а 

у сарадои са Тимпм за прпфесипналну прјентацију шији је рукпвпдилац 

Тијана Јпвић и Секцијпм за усаврщаваое усменпг изражаваоа на енглескпм 

језику, пдржали су угледни шас на тему представљаоа занимаоа. Час је 

замищљен кап интервју између двпје ушеника пд кпјих један ппставља 

питаоа, а други гпвпри преднпсти и мане пдбранпг занимаоа. 

Ушеници су сами псмислили питаоа и пдгпвпре уз сугестије наставника. Часу 

су присуствпвале Тијана Јпвић и Александра Митрпвић. Какп је тп изгледалп, 

мпжете ппгледати на следећем линку: 

 https://www.osjajinci.edu.rs/vazno/ugledni-cas-engleski-jezik-how-to-choose-a-

profession/  

  

https://www.osjajinci.edu.rs/vazno/ugledni-cas-engleski-jezik-how-to-choose-a-profession/
https://www.osjajinci.edu.rs/vazno/ugledni-cas-engleski-jezik-how-to-choose-a-profession/
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ШКПЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА 

 

Збпг епидемиплпщке ситуације прпслава щкплске славе Свети Сава 

спрпведена је другашије негп инаше. Представници Ђашкпг парламента 

припремили су кратак прпграм п живпту и делу Светпг Саве. На панпима у 

хплу щкпле излпжени су ликпвни радпви ушеника на тему лика Светпг Саве. 
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 ФЕБРУАР 

УГЛЕДНИ ЧАС „УМЕТНПСТ ЕГИПТА“ 

 

 Ушеници 5/1 су у петак 04.02.2022. заједнп са наствницпм ликпвне културе  

Милијанпм Видицки пдржали угледни шас на тему „Уметнпст Египта“. Тпм 

приликпм ушеници су направили кпрелацију са истпријпм и гепграфијпм и 

усвпјили дпста знаоа п развпју уметнпсти Египта. Ушеник пдељеоа за децу са 

сметоама у развпју ушествпвап је у изради цртежа шувене Златне маске. Часу 

су присуствпвали ппред директпра и педагпга щкпле и кплеге, Јпвана Јевтић, 

Ивана Бпгданпвић и Саоа Јанкпвић. Ушенишки радпви излпжени су у хплу 

щкпле. 
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ППСЕТА УЧЕНИКА 7/1 МУЗЕЈУ ИВЕ АНДРИЋА 

Ушеници 7/1 ппсетили су са наставницпм српскпг језика, Маријпм Ђпрђевић, 

Музеј Иве Андрића. У ренпвиранпм прпстпру и мпдернизпваним ппставкама 

уппзнали су се са живптпм и делпм нащег јединпг нпбелпвца. Курипзитет је 

бип шути аутентишан глас славнпг писца дпк изгпвара ппздравну реш на 

францускпм језику приликпм дпделе Нпбелпве наградe. 
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ДАН БПРБЕ ПРПТИВ ВРШОАЧКПГ НАСИЉА 

Дан борбе против вршњачког насиља обележен је разним 

активностима ученика уз помоћ и сарадњу предметних 

наставника као и Ученичког парламента.  
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ПРПЈЕКАТ  „ЗАСАДИ ДРВП“ 

У пквиру прпјекта „Засади дрвп“ реализују се и активнпсти „Гледај какп 

растемп“ кпје су првенственп намеоене ппдизаоу степена инфпрмисанпсти 

и пбразпваоа деце и ушеника п знашају пшуваоа живптне среднине, садои 

садница и оихпвпм пдржаваоу, кап и нашину на кпји треба да брину п 

прирпди. Нащи прваци су у шетвртак 24.02.2022. ппсадили свпј бели бпр. 
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 МАРТ 

ППКЛПН КОИГЕ 

Дана 03.03.2022. библиптека Пснпвне щкпле „Јајинци“ и ушеници 8/1 разреда 

угпстили су академика,  прпфеспра  Љубищу Стпјмирпвића. Прпфеспр је тпм 

приликпм ппклпнип коиге щкплскпј библиптеци. Наща библиптека је 

ппстала бпгатија за јпщ једну лепу збирку коига.  
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ЧАС ПДЕЉЕНСКПГ СТАРЕШИНЕ „КАКП РЕШИТИ СУКПБ?“ 

Ппвпдпм превенције врщоашкпг насиља пдељеое 6/3 заједнп са свпјпм 

разреднпм, Александрпм Митрпвић на ЧПС-у бавили су се темпм „Какп 

рещити сукпб“. Ушеници су били изузетнп активни, радили су у групама, 

дускутивали и рещавали задужеоа. 
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МИСЛИША 

У нащпј щкпли је  пп 16. пут пдржан математишки празник „Мислища 2022" 

шији је прганизатпр МД "Архимедес". Сви заинтереспвани ушеници кпје није 

спрешила бплест су ушествпвали. Најуспещнији резултат су пстварили: 

Данчуловић Сара 1/3 

Митровић Ивона 1/1 

Стевановић Лазар 2/2 

Антић Андреа 3/1 

Обрадовић Ђорђе 3/1 

Жарковић Лука 3/1 

Костић Анђелија 4/2 и 

Обрадовић Софија 6. Разред 
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МЕЂУНАРПДНИ ДАН ШУМА 21. март  

И  
МЕЂУНАРПДНИ ДАН ВПДЕ 22. Март 

 
Ушеници 4/2 су са свпјпм ушитељицпм Надпм Бпјић пбележили  22.март,  

Светски дан впда кпји је деп прпјекта "Energy hunters" на ппрталу “eTwinning” 

са сарадницима из вище земаља Еврппе.  
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У пбележаваоу пвпг дана ушествпвали су и ушенице биплпщке секције 7. 

разреда: Милица Симић и Анђела Медпјевић 7/1, кап и ушеници хемијске 

секције: Никпла Малещевић, Немаоа Путникпвић, Андрија Стпјанпвић и 

Дущан Бпдирпга 7/3. ПП презентације су представили ушеницима 5. и 6. 

разреда. Кппрдинатпри пвих активнпсти су Гпрдана Владић, наст. биплпгије, 

и Марија Чикарић, наст.хемије. 
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ППСЕТА УЧЕНИЧКПГ ПАРЛАМЕНТА ПЕДАГПШКПМ МУЗЕЈУ 

У пратои педагпга щкпле Милане Пејпвић и Јпване Јевтић, педагпг 

приправника шланпви ушенишкпг парламента су ппсетили педагпщки музеј. 
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ПГЛЕДНИ ЧАС -  Prejudices 

 

Предрасуде прати генерализпваое људи и ппјава, непснпван и најшещће 

негативан став према припадницима пдређене групе, склпнпст ка 

дискриминацији и низак степен тплеранције. Ушеници 8/1 желели су да 

кпристећи савремену технплпгију кап средствп ппдушаваоа и пренпщеоа 

ппрука, искажу свпје ставпве у вези са предрасудама, ппвезујући енглески 

језик са српским језикпм, инфпрматикпм и грађанским васпитаоем. Каква је 

атмпсфера била на шасу у тпку групнпг рада, ппгледајте на фптпграфијама у 

наставку.  
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 АПРИЛ 

ПБРАДА ТЕМЕ SOCIAL ISSUESS КРПЗ ЧАСПВЕ ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА 

Разним активнпстима на шаспвима енглескпг језика настпјимп да кпд 

ушеника развијамп свест п пптреби пдгпвпрнпг пднпса какп према себи, 

такп и према другима. Свесни себе, нащи ушеници јашају и свпју 

индивидуалнпст и критишкп мищљеое. Ушимп какп да негуемп лишни и 

наципнални интегритет, какп да будемп птвпрени према 

мултикултурализму, какп да ппстанемп грађани света. Наща щкпла и 

ушипница местп је где се негују тплеранција, свест п пптреби за здравим 

нашинпм живпта, важнпсти сппственпг здравља и екплпщке свести. 

Впђени пвим вреднпстима, кап и жељпм да наставу ушинимп ближпм 

темама из свакпдневнпг живпта, пдлушили смп се да снимимп ппдкаст на 

енглескпм језику и упутимп ппруке кпје би мпгле да прпмене свест. 

Изабрали смп друщтвене прпблеме кпји су највище заступљени: глад у 

свету, бескућнищтвп, загађеое живптне средине, рпдну равнпправнпст. 

Пратећи кпрак псавремеоаваоа наставе, кпристили смп дигиталне алате 

при изради задатака. Какп су тим прпблемима приступили ушеници 8/1, 

ппгледајте у следећим прилпзима кпје мпжете наћи на следећем линку: 

https://www.osjajinci.edu.rs/vazno/social-issues/ . 

  

https://www.osjajinci.edu.rs/vazno/social-issues/
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ТАКМИЧЕОЕ WILLKOMEN – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Ушеници наще щкпле су и пве гпдине ушествпвали на такмишеоу 

Willkomen. 
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ПРПЛЕЋНЕ РАДПСТИ 

Прплеће смп дпшекали уз псмехе прпжети креативним идејама нащих 

ушеника. 
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ДАН ДПСИТЕЈА 

Дан сећаоа на Дпситеја Пбрадпвића, српскпг прпсветитеља и првпг 

министра прпсвете пве щкплске гпдине налази се у календару важних датума 

кпји се пбележавају у щкплама. Наща щкпла је пвај дан пбележила 

представљаоем лика и дела Дпситеја Пбрадпвића прекп презентација кпје 

су пдрадили ушеници заврщнпг разреда, кап и крп ппсету музеју.  

Активнпст израде презентација пдрађена је кап деп истраживашких радпва 

кпје је свакп пдељеое псмпг разреда дпбилп, а у сарадои са наставницима 

српскпг језика и библиптекарима щкпле. Истраживаое је рађенп у 

библиптеци уз упптребу библиптешкпг фпнда, кап и дпступних инфпрмација у 

електрпнскпм пблику. Ушеницима је демпнстриранп на кпји нашин мпгу да 

претражују библиптеку грађу кап и кпје врсте сајтпва мпгу садржати 

релевантне инфпрмације за пвај истраживашки рад.  
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У Дпситејеву шаст ушеници наще щкпле ппсетили су 14. 4. 2022. гпдине Музеј 

Дпситеја Пбрадпвића. Музеј се налази на Дпрћплу, на једнпм пд најлепщих и 

најстаријих делпва града. 
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ПГЛЕДНИ ЧАС: СВЕТСКИ ДАН КОИГЕ 

20. априла 2022. гпдине пдржан је пгледни шас ппвпдпм пбележаваоа 

Светскпг дана коиге. Час  су реализпвале наставнице српскпг језика Марија 

Ђпрђевић, Александра Микпвић, Ивана Васић и Саоа Јанкпвић у пдељеоима 

5/2, 6/1, 6/3, 7/2 и 8/1.   

Ушеници 8.разреда су дпбили истраживашке задатке на теме:  

1)„Најстарије српске коиге“  

2) „Мирпслављевп јеванђље“  

3)„Кпрелација „Мирпслављевпг јеванђеља” са сликарствпм  

 Бавећи се питаоем првих српских коига, ушеници су практишнп применили 

стешенп знаое п истприји српскпг језика. Преппзнали су редакције 

старпслпвенскпг језика и упшили оихпве упптребу у најстаријим српским 

коигама.Ушеници су унапредили свпје знаое п Мирпслављевпм јеванђељу и 

упшили главне пдлике српскпслпвенскпг језика. Ппсматраоем упптребљених 

графема у Мирпслављевпм јеванђељу и упптребпм пдгпварајуће литературе, 

ушеници су преппзнали сппј коижевнпсти и сликарства у пвпм делу.           

Ушеници 5. и 6.разреда су дпбили истраживашке задатке шије резултате су 

представили крпз панпе и презентације. Урађени су панпи на теме: 

„Најлепще светске библиптеке“ и  „Најзанимљивије коиге света“ и 

презентације на теме: 

1)Библиптека града Бепграда 

2)Најшитаније коиге и најзанимљивије коиге за децу  

3) Непбишне коиге - најмаоа, највећа, најстарија коига 

Ушеници 6/1 су урадили презентацију “Најппзнатије библиптеке света“ . 

Ушеници 7.разреда су дпбили истраживашке задатке: 

1)„Награђиване српске  коиге“ – дпбитници Нпбелпве и НИНпве награде 

Ушеници су гпвприли п тпме щта су Нпбелпва и НИНпва награда, кп су 

вищесртуки лаурети, кп је и защтп вратип награду, уппређујући да ли је вище 

награђиваних коижевника или коижевница, представљајући на занимљив и 

несвакидащои нашин коиге и оихпве писце. 
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2)„Српске коиге и филмпви “ - екранизације коижевних дела (щкплске 

лектире) 

Ушеници су истраживали кпје су тп  коижевна дела у саставу щкплске дпмаће 

лектире дала инспирацију за снимаое филмпва или тв серија. Крпз оихпв 

приказ се мпже видети на кпји нашин су ппвезане коиге, оихпве 

екранизације и шиталашка публика. 

Предтавници група су презентпвали резултате свпјих радпва на шасу крпз 

интеракцију са наставницама. Накпн представљаоа оихпвих радпва, цртали 

смп дрвп прпблема: Защтп деца данас малп шитају? Ушеници су набрајали 

узрпке и ппследице пвпг прпблема данащоице. Оихпви пдгпвпри се налазе 

на  фптпграфији исппд. Ппхваљују се сви ушеници кпји су ушествпвали у вепма 

успещнпј реализацији пвпг шаса за свпј труд, рад и залагаое. 
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ПРПДАЈНА ИЗЛПЖБА „НАЈЛЕПШЕ УСКРШОЕ ЈАЈЕ“ 

21.04 пбележили смп Светски дан планете Земље Ускрщопм излпзбпм ппд 

називпм "Најлепще ускрщое јаје".Ушеници пд 1. дп 4.разреда  правили су  

заједнп са ушитељима пд рециклираних материјала Ускрщоа јаја, цртеже, 

кпрпице, зешеве пд папира и друге мптиве. Базар је пбележен и прпдајнпм 

излпжбпм, кап и дпдељиваоем награда за најлепще Ускрщое јаје. Излпжбу 

су ппсетили и шланпви већа Ппщтине Впждпвац Бпјана Јакщић, Небпјща 

Здравкпвић и Љубища Пејшић. Уз излпжбу приређена је и презентација на 

тему „Светски дан планете Земље“.  Прганизатпри пве излпжбе су 

наставница верпнауке Татјана Калезић, , педагпг щкпле Милана Пејпвић  и 

ушитељице из ИП у Ракпвица селу, Мирјана Дудукпвић, Весна Пбренпвић, 

Бпјана Кецпвић, Соежана Вушенпвић и Марија Карапанчић. 
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 МАЈ 

МЕЂУНАРПДНИ ДАН БИПДИВЕРЗИТЕТА 

Пбележен је Међунарпдни дан бипдиверзитета - 22. маја, предаваоем и 

презентацијпм ушеницима 4. разреда. Презентацију су урадили ушеници 

Андрија Вељкпвић и Лазар Прпкић 5/1.  

Кппрдинатпр активнпсти је Гпрдана Владић, наст.биплпгије и Пливера 

Кпщанин, наст.енгл.језика. 



Летопис 2021-2022. година ОШ „Јајинци” 

 

112 



Летопис 2021-2022. година ОШ „Јајинци” 

 

113 
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ПЧУВАОЕ РЕПРПДУКТИВНПГ ЗДРАВЉА 

У пквиру теме Пшуваое репрпдуктивнпг здравља, ушенице Хелена Илић и Ана 

Самарчија 8/1, пдржале су предаваое ушеницима 7. разреда и приказале 

презентацију п пубертету, адплесценцији, и пплнп пренпсивим бплестима и 

кпнтрацепцији.   

Кппрдинатпр је наставница.биплпгије, Гпрдана Владић. 

Какп је тп изгледалп, мпжете ппгледати на следећем линку: 

https://www.osjajinci.edu.rs/vazno/ocuvanje-reproduktivnog-zdravlja/  

РЕЦИ „НЕ“ ДУВАНСКПМ ДИМУ 

Ушеници 5/1, Алекса Пущица и Данилп Ћпрлука, пдржали су предаваое 

ушеницима 5. разреда на п щтетнпсти дуванскпг дима. Пни су направили ПП 

презентацију и панп на ту тему, шиме је пбележен и Међунарпдни дан прптив 

пущеоа.  

Кппрдинатпр пвих активнпсти је Гпрдана Владић, наставница.биплпгије. 

Какп је тп изгледалп, мпжете ппгледати на следећем линку: 

https://www.osjajinci.edu.rs/vazno/reci-ne-duvanskom-dimu/  

ПРАВИЛНА ИСХРАНА 

Ушенице 5. разреда, Јпвана Арсић и Маща Маринкпвић 5/1 и Невена 

Наскпвић и Хелена Милић 5/2, пдржале су предаваое на тему „Правилна 

исхрана“. Ушенице су направиле ПП презентације на ту тему и крпз разгпвпр 

са ушеницима 5. разреда, презентпвале су је 23.маја.  

  

https://www.osjajinci.edu.rs/vazno/ocuvanje-reproduktivnog-zdravlja/
https://www.osjajinci.edu.rs/vazno/reci-ne-duvanskom-dimu/
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 ЈУН 

ПГЛЕДНИ ЧАС „ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА У ТЕЧНПСТИМА, 

ЕЛЕКТРПЛИЗА, ПРПВПЂЕОЕ НАДРАЖАЈА КРПЗ НЕРВНУ ЋЕЛИЈУ“ 

Пгледни шас (биплпгија, физика, хемија) ппд називпм Електришна струја у 

тешнпстима, електрплиза, прпвпђеое надражаја крпз нервну ћелију - пдржан 

је у 8/1 и 8/3. Кппрдинатпри активнпсти су Радпван Кпвашевић, наст.физике; 

Марија Чикарић, наст.хемије; Гпрдана Владић и Радпјка Драгпвић, 

наст.биплпгије. шасу су присуствпвали: Јелена Раншић, директпрка щкпле; 

Милана Пејић, педагпг и Јпвана Јевтић, педагпг приправник; Гпрдана Бпјшић, 

наст.франц.језика и Саоа Јанкпвић, наставница.српскпг језика. 
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ПЛАНЕТАРИЈУМ 

Ушеници 4/2 су 3.6.2022. гпдине су у пратои свпје ушитељице Наде Бпјић 

градским превпзпм ищли у ТЦ "Галерија" где су присуствпвали прпјекцији 

"Планетаријум" кпју је прганизпвап Центар за прпмпцију науке . Тпм 

приликпм су уппзнавали делпве града , важне лпкације и први пут се впзили 

екп аутпбуспм на свпје великп задпвпљствп. На радипници су дпбили 

инфпрмације п звездама ,сазвеђима, планетама . Свим ушеницима је 

измерена висина . Приликпм пдласка дпбили су впду, платнену тпрбу и 

картпн уз кпји мпгу да прате свпј раст дп звезда. 
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ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

7.6.2022. гпд. пбележен је Међунарпдни дан защтите живптне средине (5. 

јун). Ушеница Јана Црнпброа је урадила презентацију и пдржала предаваое 

на ту тему ушеницима 6. разреда.  

Кппрдинатпр активнпсти је Гпрдана Владић, наставница биплпгије. 
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УЧИМП И УЖИВАМП У БЕП ЗПП ВРТУ 

Ушеници 4/2 су са свпјпм ушитељицпм Надпм Бпјић 8.јуна 2022.гпдине ищли у 

Беп Зпп врт где су ушествпвали на радипници Центра за прпмпцију науке 

"Шта је старије - птица или јаје". Ушеници су дпбили инфпрмације п птицама , 

оихпвпм перју,кпстима,јајима,нашину живпта и пстављаоу пптпмства. 

Накпн радипнице су уживали у псталим садржајима кпје нуди Беп Зпп врт. 
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МАЛИ И ВЕЛИКИ САПБРАЋАЈКП 

Ушеници наще щкпле ушествпвали су на квизу знаоа „Сапбраћајкп“ у 

прганизацији „Путеви Србије“. 

Из млађих разреда: Немаоа Михајлпвић 1/1, Милпщ Крзман 2/1, Ђпрђе 

Гарић 3/2, Бпјана Стпјиљкпвић 4/1 

Из старијих разреда: Алекса Китић 5/3, Стефан Јпванпвић 6/2, Стефан Чабрић 

7/2, Милица Грујић 8/1. 
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ППСЕТА АВАЛИ 

 

Ушеници 4/2 ппсетили су Шумскп предузеће „Србија щуме“ у ппднпжју 

планине Авала са свпјпм ушитељицпм Надпм Бпјић. 
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ДПДЕЛА НАГРАДА ПСМАЦИМА У ППШТИНИ 

 

Ппщтина Впждпвац је наградила најбпље ушенике псмих разреда. 
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ЛАЗАР МАШУЛПВИЋ 
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2021-22. 

              И НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ВУК КАРАЏИЋ 

 

       ЧЕСТИТАМО! 

 

 

                      Н О С И О Ц И  В У К О В Е   Д И П Л О М Е 

                                

      МИЛИЦА ГРУЈИЋ 8/1                                     ЈПВАН АРСИЋ 8/1 



Летопис 2021-2022. година ОШ „Јајинци” 

 

130 

                            

     НИКПЛИНА ПТАШЕВИЋ 8/1                   МИРКП ГАРДИЈАН 8/2 

 

                      

      ТЕПДПРА РАЈЧИЋ 8/2                           НАТАЛИЈА МИХАЈЛПВИЋ 

8/2 
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КРИСТИНА БПРПВИЋ 8/3                        УНА ДИМИТРИЈЕВИЋ 8/3 

 

 

                                     

                                         АОА СЕНИЋ 8/3 
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РЕЗУЛТАТ ЗАВРШНПГ ИСПИТА 
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САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА 

 

Рпдитељи су вепма утицајан фактпр васпитнп - пбразпвне средине, ппсебнп у 

пвим изазпвним временима када смп супшени и са бпрбпм за пшуваое 

здравља услед пандемије. Пбпстрана и садржајна сарадоа између щкпле и 

ппрпдице ушеника представља императив за усппстављаое кпнтинуитета 

између друщтвенпг и ппрпдишнпг васпитаоа у нащпј заједници. Ппрпдица 

треба да ппстане птвпрена за васпитне утицаје струшоака, а са друге стране 

рпдитељима треба пмпгућити активнп ушещће у ппјединим сегментима 

пбразпвнп - васпитнпг рада. Пснпвни задаци у пвпј щкплскпј гпдини били су: 

- Спрпвпђеое педагпщкп-психплпщкпг пбразпваоа рпдитеља 

- Ангажпваое щтп већег брпја рпдитеља у рещаваоу и реализацији 

ппјединих задатака и делпва прпграма щкпле какп би васпитнп - пбразпвни 

рад са ушеницима бип щтп ефикаснији (ушещће рпдитеља у пствариваоу 

прпграма слпбпдних активнпсти, прпфесипналне пријентације, екскурзија, у 

прганизпваоу слпбпднпг времена и др.) 

- Прганизпваое и неппсреднп ушествпваое у ппвезиваоу щкпле са 

друщтвенпм срединпм (укљушиваое у акције уређеоа ппстпјећих пбјеката и 

других акција и манифестација пд интереса) 

- Збпг специфишнпсти ситуације и прпглащеоа ванреднпг стаоа, ппсебнп је 

пјашана сарадоа са рпдитељима јер су били велика ппмпћ свпјпј деци 

приликпм кприщћеоа платфпрми за ушеое на даљину. 

Пблици сарадое са рпдитељима- Индивидуални разгпвпри су најадекватнији 

пблик сарадое за ппмпћ ушенику. Пн пбезбећује присан пднпс и ппвереое. 

Оиме се прикупља највище инфпрмација. Прекп лишних кпнтаката и 

наставник ће неппсреднп бити уппзнат са услпвима живпта ппрпдице, 

екпнпмским и стамбеним питаоима, хигијенским услпвима, културним 

навикама, пднпсима у ппрпдици, пднпсима рпдитеља према деци, 

здравственпм стаоу, психпфизишкпм развпју детета итд. 

- Шкпла прганизује шетири пута гпдищое Ппщта птвпрена врата кпја су 

ппказала дпбре резултате у унапређеоу сарадое са рпдитељима. Пве 

гпдине, услед падемије вируса Кпвид 19 пва активнпст је изпстала. 

Пружа мпгућнпст ппсете шаспвима кап и реализацију шаса уз ппмпћ и 

сарадоу наставника. 
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- Расппред индивидуалних разгпвпра утврђен је за целу щкплску гпдину и 

истакнут у хплу щкпле, на тај нашин дпступан свим рпдитељима. 

 

САРАДОА СА МИНИСТАРСТВПМ ПРПСВЕТЕ 

 

Тпкпм щкплске гпдине щкпла је пстварила успещну сарадоу са Шкплскпм 

управпм Бепград и оеним нашелникпм. Све активнпсти спрпведене у щкпли 

у сарадои са Шкплскпм управпм. Накпн ступаоа на снагу ванреднпг стаоа на 

теритприји Републике Србије, на крају сваке недеље слати су Извещтаји п 

реализпваним активнпстима у тпм перипду кап и п планираним за наредни 

перипд. Све инструкције Шкплске управе и Министарства у пптпунпсти су 

исппщтпване, ппсебнп приликпм прганизације најпре прпбне, а пнда и 

главне Мале матуре. 

 

САРАДОА СА ППШТИНПМ ВПЖДПВАЦ 

Kап сваке гпдине пдржан је састанак са представницима Пплицијске управе 

Впждпвац, у вези са безбеднпщћу у сапбраћају и ппмпћи службеника у раду 

щкпле. Наща щкпла аплицирала је за дпдељиваое щкплскпг пплицајца. 

Будући да смп екп-щкпла кпја кпнтинуиранп развија свест п пптреби защтите 

живптне средине, у сарадои са ппщтинпм ушествпвали смп у прпјекту ЕЕ 

„Птпад пдвпји – прирпду псвпјиˮ. 

 

ПРПГРАМ ШКПЛСКПГ МАРКЕТИНГА 

 

Интерни маркетинг 

Табеларни и графишки приказ п ппстигнутим успесима нащих ушеника на 

такмишеоима истакнути су на пгласнпј табли, ТВ-у са пбавещтеоима у хплу 

щкпле, на сајту и Коигпм пбавещтеоа. Урађенп је и идејнп рещеое за лпгп 

щкпле, урађени банери ифлајери за прпмпвисаое щкпле. 

Рпдитеље редпвнп инфпрмищемп на рпдитељским састанцима, Свету 

рпдитеља, Птвпреним вратима п раду са ушеницима и пбразпвнп-васпитним 

питаоима у щкпли. Ушеници и млађих и старијих разреда у сарадои са 

наставницима презентују свпје радпве на щкплским панпима кпји красе 
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хпднике, ушипнице и приредбе. Стална ппставка урамљених ушенишких 

радпва излпжена је у хплу щкпле. Свпј таленат, ангажпваое и рад 

ушеници ппказују на щкплским свешанпстима: прпславе Дана щкпле, Светпг 

Саве, свешани пријем првака, Дешија недеља, приредбе за крај щкплске 

гпдине, приредбе приликпм пбележаваоа разлишитих щкплских активнпсти. 

Месна заједница Јајинци и Ракпвица селп и ппщтина Впждпвац активнп су 

укљушени у све активнпсти кпје прганизује щкпла. Акценат сарадое је на 

ппбпљщаоу живпта и рада ушеника. Активни смп шланпви прганизације 

Црвени крст; у прганизацији Ђашкпг парламента спрпведене су акције 

сплидарнпсти и прикупљаое средстава. Стални смп шлан акције „Чеп за 

хедикеп”. У хплу щкпле ппстављенп је сандуше за дпбрпвпљни прилпг за 

ппмпћ деци у Звешанскпј. У щкпли су прганизпване и прпдајне излпжбе. 

 


