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Крај другог полугодишта 
Седнице одељењских већа на крају другог полугодишта за ученике осмог 

разреда одржане су 4. јуна. 
Седница Наставничког већа на крају другог полугодишта за ученике осмог 

разреда одржана је 5. јуна. 

 
Састанак са родитељима 

Састанак са представницима родитеља четвртог и шестог разреда одржан је 
4. јуна. Разматрана је могућност да се пет одељења у тим разредима расформирају 
и формирају по четири одељења. 

 
Састанак тимова 

Заједнички састанак Актива за развојно планирање, Тима за унапређивање и 
развој квалитета школе и Тима за самовредновања одржан је 6. јуна.  

На састанку је разматрана реализација активности из Акционог плана за 

2018/2019. школску годину, као и активности из Плана за унапређивање и развој 
квалитета школе и Плана самовредновања.  

 
Излет 
За све ученике који су учествовали на републичким такмичењима и њихове 

наставнике, школа је организовала наградни излет, 8. јуна 2019. Обишли су 
Сремске Карловце, Крушедол, Петроварадин и Нови Сад.  

Дан је протекао у лепом расположењу, шетњи и веселој атмосфери. 



Читам, па шта? 

Ученица V2 Нина Орландић освојила је треће место на такмичењу „Читам, па 
шта?“ које је организовала Библиотека града Београда. Завршни сусрет је одржан 

12. јуна 2019. Аутори најбољих приказа су добили награде и дипломе у 
Библиотеци „Петар Кочић“ на Врачару.  

 

Наставничко веће 
Свечана седница Наставничког већа на којој је проглашен ђак генерације 

одржана је 13. јуна. За ђака генерације изабрана је ученица VIII2 Софија Гагић. 
 
Завршни испит 

Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 17, 19. и 20. јуна.  
У понедељак, 17. јуна, полагали су тест из српског језика, у среду, 19. јуна, 

комбиновани тест и у четвртак, 20. јуна, тест из математике. 
 
Комисија за избор директора  

Састанак комисије за избор директора директора ОШ „Свети Сава“ по 
конкурсу од 29.05.2019. године одржан је 20. јуна.  

Истог дана комисија је обавила интервју са кандидатима.  
 
Крај другог полугодишта 

Седнице одељењских већа на крају другог полугодишта за ученике од првог 
до седмог разреда одржане су 21. јуна. 

Седница Наставничког већа на крају другог полугодишта одржана је 24. јуна. 
Разматрани су оствареност наставног плана и програма за ученике од првог 

до седмог разреда и успех и дисциплина. 

 



Савет родитеља 

Електронска седница Савета родитеља одржана је 26. и 27. јуна. 
 

Наставничко веће 
Посебна седница Наставничког већа за прибављање мишљења о кандидатима 

за избор директора ОШ „Свети Сава“ по конкурсу од 29.05.2019. године на којој 
присуствују сви запослени одржана је 28. јуна. 

 

Практични радови 
На часовима технике и 

технологије и техничког и 
информатичког образовања у 
другом полугодишту школске 

2018/2019. ученици шестог, 
седмог и осмог разреда су 

радили практичне радове и 
пројектне задатке.  

Ученици шестог разреда 

су имали задатак да направе 
модел/макету сеоског дома-

ћинства. То је био наставак 
активности пројекта „На 
крилима књиге“ у ком су у 

првом полугодишту учество-
вали ученици VI4 и VI5. 

Задатак су радили у групама. 
Прво су са наставницама 
Наташом Томић и Бојаном 

Весковић разговарали о 
задатој теми. Свака група 

ђака је разрадила свију идеју 
кроз скицу. Затим су бирали 
материјале које ће користити 

(картон, дрво, камен, глину, земљу...) и израдили пројектне задатке.  
Ученици седмог разреда су радили практичне радове обрадом метала - лима и 

жице. Користили су конструкторске комплете и правили моделе бунара и 
чивилука.  

Ученици осмог разреда су правили струјно коло са светлећим диодама, 
транзисторима и отпорницима. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


