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Учење на даљину 

Реализација образовно-васпитног 
рада учењем на даљину је започела 17. 
марта 2020. године.  

На посебном делу школског сајта 
постављена је платформа Подршка у 

учењу. На њој се постављају недељни 
планови наставника, наставни 
материјали за ученике и упутства за 

рад. 
Ученици су пратили часове на РТС-у, активности које организују наставници и 

радили домаће задатке. Настава се одвијала уз коришћење дигиталних уџбеника 
алата за учење на даљину (гугл учионица, вибер групе, електронска пошта...). И 
поред изазова оваквог начина учења, успостављена је комуникација са свим 

ученицима. Настава се организује у складу са могућностима и наставника и 
ученика и уз велику подршку родитеља (подршка деци у раду и сарадња са 

наставницима) што је омогућило да се одржи континуитет у раду и да настава буде 
квалитетна.  

Педагог и психолог пружају подршку наставницима и заједно са њима и 

подршку ученицима и родитељима за адаптацију на новонасталу ситуацију. 
Стручна подршка и комуникација са децом и родитељима се одвија и путем објава 

прилога/материјала на сајту школе на страни За родитеље. 
Директор координише целокупни рад школе у новонасталим околностима: 

сарађује са наставницима, стручним сарадницима и родитељима, као и са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Кроз комуникацију (онлајн 
и телефоном) са наставницима и стручним сарадницима континуирано прати 

реализацију образовно-васпитног рада и пружа подршку наставницима у 
превазилажењу појединих ситуација и недоумица.  

Ученици су током учења на даљину показали одговорност према раду и 
заинтересованост за учење путем онлајн алата. Да би се деца додатно мотивисала 
за рад и израду домаћих 

задатака библиотекари су у 
сарадњи са наставницима 

покренули акцију промоције 
дечијег стваралаштва.  

Најбољи радови ученика 

постављају се на школском 
сајту у делу Библиотека, 

Дечији радови. 
Библиотекари су позва-

ли ученике и да читају и 

пишу приказе књига. Обја-
вљена је листа дигиталних 

библиотека на којим се могу 
пронаћи бројна књижевна 
дела у е-форми. 



Нови изглед школског сајта 

Школски сајт је 2. априла 2020. године добио нови изглед. Једна од промена 
је то што се за све прилоге користи ћирилично писмо. 

Отворена је нова страна - За родитеље. За ту страну педагог и психолог 
припремају текстове који помажу родитељима и деци да лакше реше свакодневне 
ситуације у вези са учењем, мотивацијом, понашањем и сл. 

Бројни дечији радови настали током учења на даљину презентују се на 
посебним странама за сваки разред - Библиотека/Дечији радови. 

 
Наставничко веће 
Електронска седница Наставничког већа одржана је 7. и 8. априла 2020.  

Усвојен је предлог уџбеника за други, трећи, шести и седми разред за 
2020/2021. годину.  

 
Обележавање важних дана 
Поводом обележавања доласка пролећа, Дана планете Земље и Ускрса 

ученици су израдили литерарне и ликовне радове и најуспешнији су постављени 
на школском сајту. 

 
Припрема школе за рад 
У оквиру акције за сузбијање вируса Covid 19 коју врши Градска општина 

Врачар на својој територији, 23. априла 2020. дезинфикован је простор школе и 
тако је школа била спремна за почетак рада. 

 
Оштро Перце 
Ученици другог и четвртог разреда су писали приказе и илустровали књиге у 

оквиру пројекта и конкурса „Оштро Перце“. Најуспешнији су били: Уна Марковић 
II4, Лена Бојић, Ана Јoвановић, Вања Ракоњац и Дора Мокрањац, ученици IV5. 



Мај 2020. 
 

Дан школе 
Дан школе, 10. мај, обележен је 

дигиталном промоцијом дечијег 

стваралаштва. Ученици су позвани да 
пишу, цртају, говоре и покажу шта све 

знају и пошаљу своје прилоге. Писали 
су на теме „Моја породица и ја данас“ 
и „Речју против короне“, а било је и 

оних који су сами осмишљавали 
наслове за своје стихове и прозна 

дела. Део литерарних радова чинили 
су и бројни прикази књига које су ђаци читали. 

У оласти ликовне уметности ђаци су израдили радове у вези са учењем на 

даљину, али и многе друге који показују њихово расположење. Креирали су 
различите анимације и видео-прилоге у којима су се представили као рецитатори, 

музичари, спортисти и сл.  
Одзив ученика да учествују у Дану школе био је велики, а најбољи радови, 

по избору предметних наставника, представљени су на сајту школе у посебном 

делу школског сајта Вести/Дан школе у оквиру три категорије: Литереарни рад, 
Ликовни рад и Видео прилог. 



 
Осим дивних састава и цртежа ученици су се показали у рецитовању, 

свирању и певању. У томе су посебно успешни били Остоја Драшковић III3 и 
Рахела Леа Станић V4. 



Организација рада у боравку 

Школа је почела са радом 11. маја 2020. када је почела организација боравка 
за ученике од првог до четвртог разреда који ради од 7.30 до 16.30. 

У школи се примењују све мере заштите у складу са инструкцијама 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 

Селфи упитник 
У оквиру активности самовредновања наставници и ученици су од 18. до 29. 

маја попуњавали онлајн Селфи упитник и вредновали дигитални капацитет школе. 
 
Читам, па шта? 

Ученици другог, трећег и четвртог разреда наше школе учествовали су од 
марта до јуна 2020. у пројекту Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“, који 

има такмичарски карактер, а реализују га наставници и школски библиотекари. У 
првом, школском, нивоу ученици су читали по три књиге, писали приказе и 
илустровали их. 

На општинском и градском 
нивоу такмичења писали су и цртали 

на тему још две књиге, од којих је 
једна била њихова омиљена књига. 

Најуспешнији ученици који су 

учествовали у сва три круга 
такмичења су: Светозар Милић, 

Драгутин Пушица, Василиса Крунић, 
Лара Лончар и Дуња Јеринић, 
ученици II2, Вања Ракоњац и Богдан 

Шикоски, ученици IV5, Анисија 
Ћирић V1, Исидора Жикић V2 и Нина 

Орландић VI2. 
Ученик II2 Светозар Милић 

освојио је трећу награду. 

Сви дечији радови су 
постављени на страни пројекта 

„Читам, па шта?“. 
Такође, постављени су на 

посебним странама у оквиру дела 
школског сајта – Библиотека/Дечији 
радови, први и трећи круг, и на 

страни Дан школе/Литерарни 
радови/Прикази књига, где су 

представљене књиге по избору 
ученика из другог круга. 

 

Наставничко веће 
Електронска седница Наставничког већа одржана је 31. маја.  

Усвојен је предлог за брже напредовање ученика III4 Вељка Ковачевића. 
 
 

https://citampasta.rs/
http://ossvetisavabg.edu.rs/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4/
http://ossvetisavabg.edu.rs/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4/

