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Организација рада школе  

 
Друго полугодиште је почело 18. јануара 2021. Рад школе је настављен по 

комбинованом моделу наставе. 
 

Настава у првом циклусу 
Настава у првом циклусу остварује се кроз непосредни образовно–васпитни 

рад у школи. Час траје 30 минута. 
Настава почиње у 8.00 часова. Ученици млађих разреда се деле у две групе, 

А и Б. Прве недеље за групу А часови почињу у 8.00 и трају до 10.25 часова. За 
групу Б почињу у 10.45 и трају до 12.35 часова. Наредне недеље за групу Б 
часови почињу у 8.00 часова. 

 
Настава у другом циклусу  

Настава у другом циклусу остварује се по комбинованом моделу. Час траје 30 
минута. Настава почиње у 13.00 и траје до 17.15. 

Ученици наизменично наставу похађају у школи и на даљину. Деле се у две 

групе А и Б. Прве недеље група А долази у школу понедељком, средом и петком, а 
група Б уторком и четвртком; следеће недеље обрнуто. 

По један час физиког васпитања, грађанског васпитања и верске наставе, 
СНА и ЧОС у свим разредима, ликовне и музичке културе у петом разреду, 
одвијаће се на даљину путем Гугл учионице. 

 
Учење на даљину  

Настава на даљину одвија се путем платформе G Suit (Google Classroom или 
Google Meet у време одржавања часова у школи) за ученике који наставу 

одређеним данима прате наставу код куће и за ученике који наставу прате на 
даљину по одлуци родитеља. Дигитални и остали материјали, објашњења, аудио и 
видео записи или сажетак са часа, уколико се час реализује у реалном времену 

путем Google Meet-a, постављају се у Гугл учионици тог дана у време када се 
одређени час одржава по распореду часова.  

Праћење напредовања и провера савладаности градива за ученике који 
наставу прате на даљину по одлуци родитеља реализује се у школи према 
динамици и распореду који наставник доставља ученицима. 

Распоредом додатне подршке, који је истакнут на сајту школе, предвиђен је 
један термин недељно у школи за праћење напредовања ученика.  

Отворена врата за родитеље се организују путем имејла или Google Meet-а 
једном недељно према распореду који је објављен на сајту школе. 

 

Од 15. марта до 16. априла 2021. реализована је за ученике старијих разреда 
настава у реалном времену путем платформе Google Meet из свих наставних 
предмета.  

Од 19. априла 2021. ученици старијих разреда похађају наставу у школи по 
комбинованом моделу. 

 
Обогаћени једносменски рад  
У другом полугодишту је настављена реализација пројекта „Обогаћни 

једносменски рад“. Наставници укључени у пројекат организују радионице са 
ученицима млађих разреда преподне. 



Јануар 2021. 
 

Седница Наставничког већа одржана је 15. јануара. Теме су биле: Припрема 
за реализацију образовно-васпитног рада у другом полугодишту и Усвајање 
распореда часова за друго полугодиште. 

 
Прослава Светог Саве 

Обележавање Савиндана је започето литургијом у Храму Светог Саве, 27. 
јануара. Литургији су присуствали, са својим ученицима, учитељица Горица 
Ивановић и вероучитељ Предраг Младеновић. 

Свечаном обреду сечењу колача у школи због епидемиолошке ситуације 
присуствовала је управа школе. 

На сајту школе – на страни Дан Светог Саве 2021. – представљено је дечије 
стваралаштво у дигиталном облику. Ученици су, подстакнути ликом и делом Светог 
Саве, писали песме, есеје, рецитовали, певали, свирали, правили стрипове и 

цртали. Неколико ученика израдило је презентације које садрже битне 
информације из живота Светог Саве. Тим поводом креирани су и квизови које су 

ученици решавали проверавајући своје знање. 
Путем платформе G Suit у Гугл учионицама одељењске старешине су 

реализовале свечани час посвећен Светом Сави. 
 

http://ossvetisavabg.edu.rs/%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b3-%d1%81%d0%b0%d0%b2%d0%b5-2021/


Фебруар 2021. 
 

Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 4. фебруара. Разматрани су 
Полугодишњи извештај о раду школе, Полугодишњи извештај о стручном 

усавршавању и Полугодишњи извештај о раду директора школе. Разматране су 
предности и недостаци реализације образовно-васпитног рада и предлози за 
унапређивање додатне подршке ученицима. 

 

Дан борбе против вршњачког насиља 
Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава се последње 

среде у фебруару под називом „Дан розих мајица“. У нашој школи организоване су 

активности током целе седмице од 22. до 26. фебруара 2021. године. 
На часовима одељењског старешине наставници су разговарали са ученицима 

на тему толеранције, емпатије, поштовање права и различитости, развијање 

сарадње и оснаживање за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање 
конфликата. Такође, ђаци су гледали филм „Сваки пута кад зауставите насиље, 

има наде“ који је припремио Уницеф. На часовима ликовне културе ученици 
старијих разреда су исписивали пароле у вези са ненасилном комуникацијом и 
израдили паное који су постављени у холу школе. 

Ученици I4 и I5 су писали поруке пријатељства својим другарима. Научили су 
шта значи бити добар друг и како се све може решити на леп начин. Ученици II2 су 

правили беџеве од папира, ученици II5 су представи овај дан на моделу ружичасте 
мајице. Ученици IV5 су направили пано „Стоп насиљу“ и порукама исказали колико 
је важно успротивити се насиљу.  



Педагог Татјана Перишић је одржала радионицу на тему „Ненасилно 

решавање конфликата“ са ученицима V3.  
Психолог Маја Димитријевић је одржала предавање на тему насиља за 

чланове Вршњачког тима за заштиту од насиља, а затим и радионицу за обуку 
ученика да сами воде радионице са вршњацима. Презентација на тему 
„Електронско насиље“, која је коришћена током предавања, постављена је у гугл 

учионици педагога. 
Ученици V5 су цртали цртеже и писали поруке подршке. За време великог 

одмора 24. фебруара, на сам Дан борбе против вршњачког насиља, ђаци су 
пустили балоне на којима су биле исписане поруке подршке. 

У оквиру ликовне радионице ученици одељења I2, I5, II1, II2, II5, III1, III3, III4, 

IV1 и IV2 уз помоћ учитељица у продуженом боравку направили су пано посвећен 
овом важном дану. Ученици су осмишљавали и писали поруке које оснажују у 

борби против вршњачког насиља, украшавали, цртали и бојили детаље који су на 
крају представљали групну композицију на плакату под називом „Свако од нас је 
јединствен, заједно смо непроцењиви“. 

Ђаци су гледали кратке филмове о важности ненасилне комуникације и 
дискутовали на ту тему. Били су мотивисани за рад и активно су учествовали у 

радионици и још једном освестили вредност ненасилне комуникације и употребе 
„Ја“ порука у решавању проблема. 

Психолог Маја Димитријевић је одржала радионицу за ученике другог и 

четвртог разреда у боравку. Након гледања анимираног филма о вршњачком 
насиљу, разговарала је са децом о начину решавања проблема, а затим су ђаци 

говорили о овој теми износећи примере из свакодневног живота. 
 



Март 2021. 
 

Полигон у школском дворишту 
Учитељица Невена Љамић је 1. марта поставила полигон у школском 

дворишту за ученике у продуженом боравку. Деца из свих група су на најбољи 

начин искористила поподневно слободно време за спортске активности и тако 
развијала моторику и тимски дух. Овим активностима промовисан је здрав стил 

живота. 
 
8. март 

Поводом обележавања Међународног дана жена за ученике II1 и II2 у боравку 
организована је креативна радионица. Са учитељицама Јеленом Миладиновић и 

Весном Самарџић деца су израдила паное којима су честитала 8. март 
наставницама, мамама и бакама. Панои су постављени у холу школе. 

 

Читам, па шта? 
Ученици другог, трећег и шестог разреда су у марту учествовали у пројекту 

Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“, који има такмичарски карактер. У 
првом, школском, делу ђаци су читали по три књиге, писали приказе и 
илустровали их. Уз помоћ библиотекарке ученици су у школској библиотеци 

израдили коначне радове. Ученице II1 су у библиотеци цртале ликовне радове. 
Радови су објављени на сајту школе и сајту пројекта. 



Весници пролећа 

На часовима пројектне наставе у II1 обрађена је тема „Живи свет“. Уз помоћ 
учитељице Бранкице Виторовић ученици су истраживали и прикупљали 

занимљивости о весницима пролећа.  
 

 
Пројектна настава у II4 

Ученици II4 су на часовима пројектне наставе у фебруару и марту израдили 
паное на теме „Кад порастем, бићу“ и „Чаролије враголије“. На часовима ликовне 
културе су цртали на тему „Позориште и позорница“. Ликовни радови су настали у 

комбинацији цртежа и оригамија. 

 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 24. марта. Тачкке дневног реда су 

бле: Упознавање са записником о ванредном инспекцијском надзору и Одлука о 
избору уџбеника за 3, 4, 7. и 8. разред. 



Април 2021. 
 

Међународни дан дечије књиге 
Међународни дан дечије књиге, 2. април, обележен је различитим 

активностима са ученицима трећег, четвртог и петог разреда од 30. марта до 9. 

априла 2021. На часовима библиотекара ученици III1, III3 и III4 су разговарали о 
обележавању овог дана и важности читања. Део часова је био посвећен бајкама, 

њеним елементима и порукама. Ђаци су, затим, говорили о омиљеној бајци и о 
томе шта су научили из ње. Договорено је да се направи плакат којим би се 
промовисало читање. Задатак за ученике је био да нацртају илустрацију омиљеног 

дела и напишу препоруку за читање. Од радова ученика III1 и III4 направљена су 
три паноа, по један за свако одељење и један заједнички.  

 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 7. априла. Разматрани су успех 

ученика у учењу и владању на крају трећег тромесечја и реализација образовно-

васпитног програма. Договорен је начин обележавања Дана школе и организација 
Пробног завршног испита.  

 
Пробни завршни испит 
Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 9. и 10. априла. 

Тест из математике ђаци су полагали 9. априла, а из српског језика и комбиновани 
тест - 10. априла. 



Дан планете Земље 

Поводом обележавања Дана 
планете Земље ученици III4 су током 

априла 2021. правили скулптуре од 
рециклажног материјала и свој кутак 
за рециклажу који се налази у 

учионици. Активности су спроведене 
на часовима пројектне наставе, 

ликовне културе и природе и 
друштва.  

Ученици су показали велико 

интересовање за рециклажу, као и за 
правилну и корисну употребу 

рециклираног материјала. 
 
Безбедност у саобраћају 

У оквиру пројекта под називом „Желим да возим, морам да знам!“ за ученике 
IV2 одржано је предавање, 8. априла. Циљ пројекта је да вожњу бицикла 

приближи деци као занимљиву активност, а истовремено и да деца стекну 
потребна знања и вештине да безбедно учествују у саобраћају као возачи 
бицикла. Предавање је организовао Савет за безбедност саобраћаја Градске 

општине Врачар у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај града Београда. 
Агенција за безбедност у саобраћају „Пролаз“ и Градска општина Врачар 

организовали су 21. априла обуку о безбедности у саобраћају за ученике првог, 
другог и трећег разреда. У школском дворишту је направљен полигон на коме су 
ђаци стицали знања о правилима за безбедно понашања учесника у саобраћају. 

 
Пројектна настава 

На часовима пројектне наставе ученици II3 су у марту и априлу 2021. правили 
кућице за птице. Део кућица је постављен у холу школе у оквиру изложбе поводом 
обележавања Дана школе, а део је изложен у учионици.  

 



Оштро Перце 

Пројекат Оштро Перце реализован од фебруара до априла 2021. године. 
У фебруару је библиотекарка одржала часове у свим одељењима другог, 

трећег и четвртог разреда и са ученицима разговарала о књигама и читању. Након 
разговора о важности читања, ученици су говорили о делима која су читали у 
школи и својим омиљеним књигама. У априлу су часови библиотекара били 

посвећени бајкама, њеним елементима и порукама. Ђаци трећег и четвртог 
разреда су говорили о омиљеној бајци и о томе шта су научили из ње. На основу 

упутства за писање бајке, стварали су своје бајковите приче. 
Ученици старијих разреда су користили упутства библиотекара за писање 

приказа књига и бајки у оквиру часова предмета Српски језик и књижевност и 

слободних наставних активности Креативно писање, а затим су писали приказе 
омиљених књига и били су у улози стваралаца бајки.  

 



Активности за обележавање Дана школе 
 
Изложба ликовних радова  

Као део активности обележавања Дана школе у априлу је организована 
изложба ликовних радова у холу школе. 

 

 



 

Представа  
Ученици IV2 су 28. априла извели кратки драмски комад „Свети Сава“ по 

тексту који је припремила њихова учитељица Вера Храстински.  
Уз одличан избор костима и добро постављену сцену, ученици су показали 

своје глумачке вештине пред малобројном публиком у свечаној сали школе. 

И извођачи и гости су оценили ову представу веома успешном. 
 

 
 


