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Организација рада школе 
 

Пријем ђака првака уз краћу приредбу и упознавање ученика петог разреда и 
њихових родитеља са одељењским старешинама организован је 31. августа 2020. 

На почетку школске године Школа се определила за комбиновани модел 

наставе. 
 

Млађи разреди 
Настава за ученике млађих разреда почиње у 7.30. Ученици млађих разреда 

се деле у две групе, А и Б. За групу А часови почињу у 7.30 и трају до 9.55 

(четири часа). За групу Б часови почињу у 10.15 и трају до 12.05 (три часа). 
Наредне недеље за групу Б часови почињу у 7.30. 

Продужени боравак траје од 7.30 до 17.00. 
 
Старији разреди 

Настава за ученике старијих разреда почиње у 12.30. Ученици старијих 
разреда се деле у две групе А и Б. Група А долази у школу понедељком, средом и 

петком, а група Б уторком и четвртком. Наредне недеље група Б долази у школу 
понедељком, средом и петком, а група А уторком и четвртком. 

 

Учење на даљину 
Ученици који су се определили за учење на даљину, прате часове на РТС-у. 

Додатнa подршка наставника одвијала се постављањем наставног материјала на 
сајту школе у делу Подршка ученицима. 

Од 12. октобра 2020. у функцији је Гугл учионици преко G-Suite у оквиру које 

су формиране виртуелне учионице за подршку ученицима и држање часова.  
Од 30. новембра до 18. децембра 2020. реализована је за ученике старијих 

разреда настава у реалном времену путем платформе Google Meet из свих 
наставних предмета што је допринело и квалитету наставног процеса у смислу 
организације и доступности наставног процеса свим ученицима. 

 
Почетак школске године у организационом смислу протекао у проналажењу 

оптималних решења за обезбеђивање квалитеног наставног процеса и 
одговарајуће подршке ученицима у новонасталим околностима. Од укупног броја 

часова одређеног предмета ученици су у непосредном раду пратили половину 
часова. Коригован је распоред часова за други страни језик у петом и седмом 
разреду на предлог родитеља чиме је омогућено свим ученицима да једном 

недељно имају час другог страног језика. 
 

Обогаћени једносменски рад 
Школа од почетка школске године учествује у пројекту „Обогаћни 

једносменски рад“. Реализација и задужења наставника укључених у пројекат се 

усклађује са тренутним условима рада школе. Након првог тромесечја промењен је 
распоред рада наставника, они организују радионице са ученицима млађих 

разреда преподне. 
 
У Школи се од од 1. септембра до 27. новембра 2020. одвијала настава за 

ученике Пете београдске гимназије, са почетком од 16 часова. 



Септембар 2020. 
 

Угледни час 
Наставница Бојана Весковић је 14. септембра одржала у V5 угледни час из 

информатике и рачунарства, наставна јединица „Јединство хардвера и софтвера“. 

Часу су присуствовали наставници Наташа Томић, Јасминка Ристић и Драган 
Андрић. 

Циљ часа: Оспособити ученика да процени колико је утицај развоја 
техологије битан на развој савременог живота, упознати ученика са компонентама 
рачунара и меморијом рачунара. Ученици су имали задатак да уз помоћ 

наставника науче да разликују појмове хардвер и софтвер и да уз помоћ Лино 
табле представе један део рачунара о коме ће написати оно што су запамтили.  

 
Школски одбор 
Састанак Школског одбора одржан је 15. септембра. Усвојени су Извештај о 

раду школе и Извештај о раду директора за 2019/2020. Донесен је Годишњи план 
рада школе и План стручног усавршавањаза за 2020/2021. годину. 

 
Еколошка радионица 
У сарадњи са јавном установом „Србијашуме“ одржана је за ученике III4 

еколошка радионица, 14. септембра у парку испред Више пословне школе. Деца су 
имала предавање о томе како се шума чува и зашто нам је важна, а на поклон су 

добили пресеке стабла са годовима (повезивање садржаја из природе и друштва - 
оријентација у простору). Кроз игру пантомиме су погађали називе животиња које 
живе у шуми.  

 
Наставничко веће 

Седница Наставничког већа је одржана 15. септембра. Разматрани су 
Годишњи извештај о раду школе за 2019/2020. годину, Извештај о раду директора 
за школску 2019/2020. годину, ГПРШ за школску 2020/2021. годину. 

 
Посета музеју 

Одељење V5 (група Б) у пратњи одељењског старешине Бојане Весковић 
посетило је Музеј Николе Тесле, 22. септембра 2020. Упознали су се са Теслиним 

открићима и његовим животним путем. 
 
Обука наставника 

У оквиру стручног усавршавања у установи одржана је обука наставника за 
рад у Гугл учионици, примену платформе G-Suit, 24. септембра. Обуци је 

присуствовало 30 наставника, стручни сарадници и директор школе. Обука је 
реализованоа у организацији удружења SCIO. 

 

Дечија недеља 
У оквиру обележавања Дечије недеље ученици наше школе су учествовали на 

ликовном конкурсу са темом „Шта у мом срцу лежи“. 
 
 

 
 



Октобар 2020. 
 

Баушумова радионица 
У оквиру манифестације Дани европске баштине која 2020. године слави 

наслеђе и образовање ученици II2 су посетили 3. октобра Центар за ликовно 

образовање „Шуматовачка“ и учествовали у креативној ликовној Баушумовој 
радионици. Била је то сјајна прилика да деца истраже ликовне технике као што су 

цртање, сликање и вајање и створе права ремек дела. 
 



Приказ семинара 

У оквиру стручног усавршавања у установи Невена Љамић, наставник 
разредне наставе у боравку, приказала је 9. октобра семинар „Дечија атлетика - 

примена савремених програма у раду са ученицима и атлетска такмичења у 
школи“. Излагању су присуствовали наставници разредне наставе и помоћник 
директора/педагог.  

 
Гугл учионица 

Од 12. октобра у функцији је Гугл учионици преко G-Suite у оквиру које су 
формиране виртуелне учионице за подршку ученицима и држање часова. Ученици 
старијих разреда су усвајали ново градиво, решавали задатке и активно 

учествовали у раду данима када су наставу пратили од куће за наставне предмете 
који су се одржавали у школи, као и од 30. новембра када су прешли у потпуности 

на онлајн наставу. Такође, преко G-Suite су се одвијали часови неколико 
наставних предмета који су се одвијали онлајн од 1. септембра.  

 

Дигитална учионица 
Наставници који су похађали обуку „Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала“ предали су своје задатке, припреме за часове, до 13. 
октобра. 

 
Дан ослобођења Београда 

Обележен је Дан ослобођења Београда – 20 октобар. Наставница историје 
Марија Јовичић израдила је презентацију која је постављена на Сајт школе. 
Садржај презентације указује на важност овог датума подижући националну свест 

код ученика. 
 

Семинар 
Акредитовани семинар „Јавни говор - технике излагачке писмености'' је 

одржан у нашој школи, 17. октобра. Реализатор је удружење Изражајност. Обуку 

су похађала 24 наставника разредне и предметне наставе, стручни сарадници и 
директор школе.  

 
Угледни час 

Наставница Наташа Томић је одржала 23. октобра угледни час у V5 из Технике 
и технологије, наставна јединица „Правила и прописи кретања пешака, возача 
бицикла и дечијих возила (ролери, скејт, тротинет) у саобраћају – рачунарска 

симулација и саобраћајни полигон“. Часу су присуствовали наставници Бојана 
Весковић, Јасминка Ристић и Драган Андрић. 

Ученици петог разреда су имали задатак да понове и науче правила кретања 
пешака и бициклиста у саобраћају. На часу су прво одгледали филм, презентацију 
која је урађена у програму Prezzi, а затим одраде на рачунарима или телефонима 

кратак упитник ради проверавања исхода. Задатак је успешно реализован. 
Ученици су били врло активни. 

 
 
 

 



Новембар 2020. 
 

Дан толеранције 
Дан толеранције је обележен у нашој школи током Недеље толеранције од 16. 

до 20. новембра 2020. 

Наставнице предметне наставе и библиотекарка су одржале заједничке 
часове са ученицима четвртог разреда. Након разговора о значењу појма 

толеранција, ђаци су наводили примере толерантног и нетолерантног понашања у 
свом окружењу. Библиотекарка је представила једну причу из књиге Јасминке 
Петровић „Риба риби гризе реп“, која је послужила за даљи разговор о постојању 

и поштовању различитости. 
Ученици IV2 су писали и цртали на тему толеранције. 

Са ученицима V1, V2, VI1, VI2, VI4, VIII2 и VIII4 о толеранцији су разговарале 
наставнице Драгана Јањић, Наташа Томић и Марина Луковић и библиотекарка 
Слађана Галушка. Ђаци су, 

осим о ситуацијама из 
личног искуства, говорили и 

о примерима толеранције у 
књижевним делима која су 
читали. 

На часу Грађанског 
васпитања ученици VII1 су 

са наставницом Аном 
Стојановић разговарали о 
толеранцији. Ученици су 

говорили о томе шта за њих 
значи бити толерантан. За 

некога је то разумевање и 
хуманост, за другога 
стрпљење, поштовање или 

међусобно уважавање. 
Ученици су направили 

занимљив пано са 
симболичним значењем – 

пружити руке некоме ко је 
различит и другачији. 

Педагог и одељењски 

старешина Бојана Весковић 
су одржале часове са 

ученицима V5. Након разго-
вора о значењу појма толе-
ранција, ђаци су наводили 

примере толерантног и 
нетолерантног понашања у 

свом окружењу.  
О толеранцији су 

наставници на часовима 

одељењског старешине разговарали са ученицима свих одељења. Ученици су 
израдили ликовне радове у вези са овом темом. 



Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 10. новембра. Разматрани су 
реализација образовно-васпитног рада и успех, дисциплине и владања ученика на 

крају првог тромесечја. Разматрани су извештаји стручних већа поводом 
уједначавања критеријума оцењивања. Анализиран је рад ученичких организација 
и њихов допринос остваривању задатака и разматран је план набавке наставних 

средстава и дидактичких материјала. 
 

Школски одбор 
Седница Школског одбора одржана је 6. новембра. Дата је сагласност Вртићу 

„Свети Сава“ за коришћење просторије мале сале, на период од три недеље, од 9. 

до 27. новембра. 
Седница Школског одбора одржана је 21. новембра. Разматран је предлог да 

се разреши дужности заменик председника ШО Владо Маријан, разматрани су 
успех, владање и изостанци ученика на тромесечју за 2020/2021. и Извештај о 
постигнућу ученика на Завршном испиту за 2019/2020. Усвојен је Анекс Годишњег 

плана рада школе у делу 40–часовне радне недеље. Донета је одлука о 
реализацији годишњег пописа са стањем на дан 31. децембар 2020.  

 
Ликовни конкурс 
Дечји културни центар Београд, расписао је у новембру 2020. конкурс за децу 

млађег школског узраста, под називом „Домовина се брани лепотом и знањем“. 
Ученици II1 Лена Ковачевић, Маша Петровић, Јован Поповић и Лука 

Милошевић су награђени дипломама, а њихови ликовни радови похваљени су на 
конкурсу.  



Децембар 2020. 
 

Онлајн настава 
Од 30. новембра до 18. децембра за ученике старијих разреда реализована је 

настава у реалном времену путем платформе Google Meet из свих наставних 

предмета. То је допринело квалитету наставног процеса у смислу организације и 
доступности наставног процеса свим ученицима. 

 
Дабар 
У нашој школи је одржано такмичење Дабар од 23. новембра до 4. децембра. 

Ове године је такмичење било ревијалног карактера.  
Циљ овог такмичења је Побољшање и унапређење информатичких вештина, 

ширење и популаризација рачунарства и информатике, упоређивање знање из 
области рачунарских наука и информационих технологија између ученика у Србији 
и Европи, откривање даровитих ученика из информатике, промоција социјалног 

контакта између младих људи из различитих школа и порекла. 
 

Mojе право на игру и слободно време 
У организацији Пријатеља деце Београда, организован је конкурс на тему 

„Mojе право на игру и слободно време“, поводом обележавања Међународног дана 

детета. 
Указујући на значај дечје 

игре, права детета на одмор и 
слободно време, као и на њихово 
слободно учешће у културном 

животу и уметности, организован 
је ликовни конкурс. Уз коришћење 

различитих материјала (картон, 
глина, папир, пластелин, реци-
клажни материјал и сл.) било је 

потребно израдити инсталацију 
или скулптуру и на тај начин 

приказати како деца проводе своје 
слободно време, као и чега се 

играју. 
Ученици II1 Новак Петровић и 

Павле Воротовић освојили су 

треће место на конкурсу. 
 

ESSAY – 2020 
Центар за образовање и културу „Божидарац 1947“ организовао је, за 

ученике основних школа Врачара, такмичење „ESSAY – 2020“ за најбољи 

литерарни рад на тему „Живот и радост“. 
Учитељица Горица Ивановић је изабрала пет радова ученика III2 наше школе 

и послала их у новембру 2020. на такмичење. Резултати су објављени у децембру 
2020. Душан Торбица, ученик III2, освојио је прво место са песмом „Живот и 
радост“. 

 



Учимо о пауку 

Ученици II1 су током часова пројектне 
наставе обрадили тему „Шта све можемо да 

научимо од паука“. Уз помоћ учитељице 
Бранкице Виторовић они су истраживачке 
задатке радили по групама. Пронашли су 

информације о исхрани, изгледу, начину на 
који паук лови плен, као и занимљивости о 

пауковима, а затим своје своје радове 
представли по групама. Две групе ђака су 
радиле илустрације и уметнички приказ паука. 

Радови ученика су постављени на два паноа и изложени у холу испред учионице. 
 

 

Шта ћу бити кад порастем 
Ученици II1 су се током часова пројектне наставе „Шта ћу бити кад порастем”, 

у сарадњи и договору са учитељицом Бранкицом Виторовић, бавили 

истраживачким задацима, прикупљали и класификовали информације о 
карактеристикама различитих занимања. Подељени су у групе за рад и свака 

група израдила је различит информативни део, илустрације, записе из штампе, 
интервјуе са личностима различитих профила занимања. Од радова су израђени 
панои који су постављени испред учионице. 



Занимања 

Ученици II2 су учествовали у пројекту „Занимања“ у оквиру наставне теме 
Пројектне наставе „Шта ћу да будем кад порастем“. Пројекат је реализован на три 

часа пројектне наставе у децембру 2020. Циљ је био да се ученици усвоје знања о 
занимањима људи и и да се подстакну да размишљају о свом будућем занимању. 
Успостављена је корелација са наставом српског језика, ликовне културе и света 

око нас. Ученици су кроз цртеже презентовали занимања којима желе да се баве. 
Говорили су својим друговима о тим занимањима и слушали једни друге. 

Сарађивали су у изради заједничког паноа који је постављен у ходнику поред 
учионице.  

Ученици су били веома задовољни радовима. Наставник Маринел Ардељан је 

оценио реализацију пројекта веома успешном јер су ученици применили своја 
знања о занимањима људи и кроз ликовни рад и усмено излагање приказали чиме 

би волели да се баве у животу. 
 
Мој крај 

Ученици III1 су кроз одељенски пројекат „Мој крај“ представили Храм светог 
Саве, своју школу и околину. Коришћен је рециклажни материјал – картон, 

картонске амбалаже, затим каменчићи, делови керамичких плочица, разни 
плодови, суве гранчице, лишће. Активностима пројекта повезан је садржај више 
предмета.  

Ученици на часовима природе и друштва учили о насељу и о плану насеља, 
на часовима српског језика су писали састав на тему „Мој крај“ и на часовима 

ликовне културе су говорили о употреби природних и вештачких материјала у 
сврху стварања уметничког дела.  

Продукти пројекта су изложени у холу школе. 

 

 
 



Изложбе ликовних радова 

Ученици четвртог разреда су израдили бројне ликовбе радове. Најлепши 
радови су постављени на паноима у ходнику поред учионице у школској 

библиотеци и у холу школе. Радови су презентовани и у прилозима на сајту школе. 
 
Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 24. децембра. Разматрани су 
реализација образовно-васпитног рада и успех, дисциплине и владања ученика на 

крају првог полугодишта. Анализирана је оствареност Плана стручног 
усавршавања, опремљеност кабинета наставним средствима и фреквентност 
њиховог коришћења. Договорен је начин обележавања Дана Светог Саве. 

 
Нова година 

У сусрет Новој години ученици млађих разреда направили су честитке са 
различитим мотивима, користећи различите технике и материјале.  

Ликовни радови ученика II1 и IV1 послужили су за израду честитки које су 

објављене на сјту школе. 
 


