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1.

Основни подаци о школи

Основна школа „Раде Кончар” је васпитно-образовна установа у којој ученици
стичу основно образовање и васпитање од I – VIII разреда. За остваривање програмских
задатака школа користи једну школску зграду на територији општине Земун, у
Златиборској улици бр. 44, која је отпочела са радом 1962. године. Школа располаже са 18
учионица, два кабинета за ТО, 2 кабинета за информатику, једним за музичку културу,
трпезарију са припремним делом за ужину, две просторије за административно–
финансијско пословање

школе, просторијом за

педагога и психолога, наставничком

канцеларијом, канцеларијом за директора, фискултурном салом, школском библиотеком и
зубном амбулантом. Школа организује наставни рад у две смене и то по „хоризонталној”
подели. Школски простор је функционалан, естетски солидно обликован, а здравствено
хигијенски услови за рад су у потпуности обезбеђени. У односу на прописане нормативе
школа је солидно опремљена наставним средствима.
Школа располаже важним наставним средствима и то:

касетофон

9

пројектор за слајдове

3

рачунари

24

ТВ плејер

1

телевизор

3

фото-апарат

5

дијапројектор

9

видео камера

1

клавир „Пијанино”

1

микроскоп

8

епископ

1

графоскоп

4

мини - линија

6

Штампач ласерски

5

Апарат за фотокопирање

2

Дигитални пројектор

2

Лап-топ

1

ДВД плејер

2

Бим пројектор

2

Интерактивна табла

1

Дигитална учионица са 15 компјутера
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У односу на претходну годину материјално технички услови су доста побољшани:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

реновирана је учионица боравка као и два кабинета за техничко;
у школу је уведена телевизија;
рсходована је архива;
расходован је стари кабинет за информатику, а постављен нови са 15
рачунарских јединица;
купљени су ЛЦД телевизори 2 ком
купљени и постављени нови рачунари код педагога и психолога.
Замењене су табле у две учионице.
За почетак нове школске године купљени су уџбеници и приручници,
словарице, креде, свеске за припреме, компакт дискови.

2.

Запослени

2.1 Управа школе
Костић Маја, директор, ступила на дужност 21.09.2014.
Стручне службе:
Марија Боројевић, психолог
Биљана Ћулафић, педагог
Благица Здравковић, библиотекар
Административно особље
Јадранка Тодоровски, секретар школе
Јелена Живановић, шеф рачуноводства
Слађана Дошен, административни радник

2.2 Разредна настава
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА

ОДЕЉЕЊЕ

Чанак Јасмина

I–1
6
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Ерић Драгана

I–2

Марић Катица

I–3

Пражић Маја

II – 1

Петковић-Живановић Зорана

II – 2

Безбрадица Ратка

II – 3

Жужић-Силбашки Драгана

II – 4

Томић Биљана

III – 1

Јокић Ненад

III – 2

Чоко Зоран

III – 3

Гостовић-Јовичић Александра

III – 4

Микић Соња

IV -1

Николић Дејана

IV -2

Симић Драгица

IV -3

Којић Лидија

IV -4

Војиновић Дина

Боравак I разред

Петровић Биљана

Боравак II Разред

Пуцаревић Љиљана

Верска настава

7

Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2014/15.

Стефановић Бруно

Верска настава

2.3 Предметна настава

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА

Разредно
старешинство

Предмет

Полић Наташа

V–1

српски језик
грађанско васпитање:

Петаковић Јелена

VI – 2

српски језик грађанско васпитање

Миловановић Драгана

VII4

српски језик:

Коларић-Николин Драгана

VII1

српски језик:

Веселинов Тања
Пилић Радојка

француски језик
француски језик

VII2

Рајковић Биљана

енглески језик

Маринковић Наташа

VI3

енглески језик

Перић Радојка

VI1

енглески језик

Ражнатовић Бојана

ликовна култура:

VIII3

Бракочевић Јелена

музичка култура

Милоичић Владимир

историја

Јовичић Владимир

географија

VIII4
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Марковић Љиљана

историја

VI4

Поповић Милка

Географија грађанско:

Јурић Сибела

VIII1

физика

Јелић Зорица

VII3

математика

V3

математика

VIII2

Математика

Рили Ана
Новаковић Емира
Такач Живановић Марина

биологија

Шпирић Верица

биологија

Михајловић Катица

хемијадомаћинство

Николић Драгана

ТИО

Жаревац Драгана

ТИО

V2

Вучићевић Вера

ТИО:Информатика

Величковић Даница

физичко в

Вукосављевић Владимир

физичко в.

Дакић Марко

физичко в.

Ковачевић Зора

физика
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3.

Резултати са такмичења

Резултати са општинских такмичења 2014/15.

ИСТОРИЈА
Ученик

Наставник

Пласман

Бера Никола V3

Милановић Александар

II MEСTO

Драгаш Сања VI3

Марковић Љиљана

III MEСTO

Бошковић Михајло VII 3

Марковић Љиљана

II MEСTO

Марковић Лука VIII4

Марковић Љиљана

III MEСTO

Милићевић Димитрије VIII4

Марковић Љиљана

III MEСTO

СРПСКИ ЈЕЗИК КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
Ученик

Наставник

Пласман

Поповић Верица VII1

Николин Коларић Драгана

III МЕСТО

Ненадовић Катарина VIII4

Миловановић Драгана

III МЕСТО

Стаменковић Нина VIII2

Петаковић Јелена

I МЕСТО

Дрча Бојана VIII2

Петаковић Јелена

II MEСTO
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Ћирић Наталија VIII2

Петаковић Јелена

III МЕСТО

СРПСКИ ЈЕЗИК
Краснић Аница V2

Полић Наташа

I МЕСТО

Дрча Бојана VIII2

Петаковић Јелена

III МЕСТО

Ћуковић Миа VI1

Николин Коларић Драгана

II MEСTO

Шошо Ирина VI1

Николин Коларић Драгана

II MEСTO

ФИЗИКА
Симеуновић Андрија VIII2

Сибела Јурић

II МЕСТО

Дрча Тамара VI4

Сибела Јурић

II МЕСТО

Бјелогрлић Душан VI3

Сибела Јурић

пласман

Бакић Анђела VII1

Сибела Јурић

пласман

ХЕМИЈА
Мићановић Алекса

Михајловић Катица

II МЕСТО

МАТЕМАТИКА
Јанчевић Михајло III1

Томић Биљана

11
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Умићевић Алекса IV4

Гостовић Јовичић Александра

III МЕСТО

Бецић Леа VI4

Рили Ана

III МЕСТО

Симеуновић Андрија VIII2

Новаковић Емира

II МЕСТО

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Милица Порчић V2,

Јелена Бракочевић

I МЕСТО

Никола Гачић VI4

Јелена Бракочевић

I МЕСТО

Ива Дјуран VI4

Јелена Бракочевић

I МЕСТО

Катарина Поповић VII1

Јелена Бракочевић

I МЕСТО

Теодора Митрасиновић VII3

Јелена Бракочевић

I МЕСТО

Маша Божић и Нина Релић VII4

Јелена Бракочевић

I МЕСТО

Андријана Јанић V2

Јелена Бракочевић

II МЕСТО

Уна Живановић

Јелена Бракочевић

II МЕСТО

Ана Костић

Јелена Бракочевић

III МЕСТО

Невена Димитријевић

Јелена Бракочевић

III МЕСТО
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Ристић Јована

Маринковић Наташа

II МЕСТО

ГЕОГРАФИЈА
Душан Аничић VIII4

Владимир Јовичић

II МЕСТО

Алекса Ђорђевић VIII4

Владимир Јовичић

II МЕСТО

Познић Матеја VII2

Владимир Јовичић

II МЕСТО

Бакић Анђела VII2

Владимир Јовичић

III МЕСТО

БИОЛОГИЈА
Верица Поповић VII1

Марина Илић

I МЕСТО

Милица Гојковић

Марина Такач Живановић

I МЕСТО

Никола Бера V3

Марина Такач Живановић

II МЕСТО

Николина Николић VI2

Марина Такач Живановић

II МЕСТО

Алекса Ђорђевић

Марина Такач Живановић

II МЕСТО

Ивана Велов VII3

Марина Илић

II МЕСТО

Миа Ћуковић VI1

Марина Илић

II МЕСТО

Катарина Јаковљевић V2

Марина Такач Живановић

II МЕСТО
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Аница Краснић

Марина Такач Живановић

II МЕСТО

Никола Станковић VII2

Марина Илић

II МЕСТО

Нина Стаменковић

Марина Такач Живановић

III МЕСТО

Викторија Кончар

Марина Такач Живановић

III МЕСТО

Сања Милићевић

Марина Такач Живановић

III МЕСТО

Андреа Кандијаш

Марина Илић

III МЕСТО

Резултати са градског такмичења 2014/15.

ГЕОГРАФИЈА
Душан Аничић

Владимир Јовичић

III МЕСТО

ИСТОРИЈА
Димитрије Милићевић

Љиљана Марковић

II МЕСТО

Лука Марковић

Љиљана Марковић

III МЕСТО

СРПСКИ ЈЕЗИК
Ирина Шошо, српски језик

Драгана Николин Коларић

I МЕСТО

Бојана Дрча, српски језик

Јелена Петаковић

II МЕСТО
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Бојана Дрча, књижевна олимпијада

Јелена Петаковић

III МЕСТО

ФИЗИКА
Анђела Бакић

Сибела Јурић

III МЕСТО

БИОЛОГИЈА
Ивана Велов 7-3

Марина Илић

II МЕСТО

Миа Ћуковић 6-1

Марина Илић

II МЕСТО

Никола Станковић 7-2

Марина Илић

III МЕСТО

Аница Краснић 5-2

Марина Илић

III МЕСТО

Катарина Јаковљевић 5-2

Марина Илић

III МЕСТО

Никола Бера 5-3

Марина Илић

III МЕСТО

Верица Поповић 7-1

Марина Илић

III МЕСТО

Милица Гојковић 5-1

Марина Илић

III МЕСТО

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ТЕРЦЕТ

Јелена Бракочевић

15
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Републичко такмичење
1. Лингвистичка секција коју води наставница српског језика Наташа Полић
освојила је ДРУГО МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ лингвистичких секција.

Остала такмичења и конкурси
Сара Хубач IV1

такмичење рецитатора – прво место у граду

Софија Милосављевић, ученица 4/4, освојила је ПРВО МЕСТО на Светосавском

конкурсу Пријатеља деце Земуна и Библиотеке „Свети Сава“ у категорији литерарних
радова.

16
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4.

Школске активности током године

Ноћ истраживача

У оквиру промоције науке и Ноћи истраживача која је одржана у Београду
26.09.2014.год, нашу школу су 24.09.2014. посетили студенти Факултета за физичку
хемију Универзитета у Београду и извели нам неколико интересантних огледа. У
незаборавној авантури учествовали су ученици 6,7 и 8. разреда ОШ ”Раде Кончар”.

„Земун испод Земуна“
Дана 6.10.2014. у Општини Земун ученици наше школе су

присуствовали

предавању на тему „Земун испод Земуна“ које је одржао Зорна Љ. Николић. Том
приликом су се упознали са лагумима Земуна, као и са тим када и како су настали и чему
су служили. Ученике је водила наставница историје Љиљана Марковић.

Дечија недеља
У оквиру дечије недеље, 7.10.2014. у сали Дома пензионера одржане су две
приредбе, прва под називом: Млађи за старије у којој су се ученици наше школе,
пригодном приредбом представили својим старијим суграђанима и друга приредба: Друг
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другу, која је приређена као добродошлица ђацима првацима. Приредбу су спремили
ученици млађих разреда са својимим учитељима и учитељицама.

Доситејево перо
Ученици наше школе, чланови библиотекарске секције, 7. 10. 2014. године били су
у Удружењу књижевника Србије и присуствовали свечаном уручењу књижевне награде

„Доситејево перо“, коју додељују деца омиљеним писцима. Наши млади књижевни
критичари су тог дана добили дипломе и књиге и дружили се са награђеним писцима.
Кончар у посети 59. сајму књига

18
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На 59. Међународном београдском сајму књига, чланови библиотекарске секције
су, са наставницом француског језика Тањом Веселинов и библиотекарком Благицом
Здравковић, били гости на промоцији нових књига популарног француског писца
Кристофа Морија. Ученици су на часовима секције радили анализу одломака из романа
„Матје Идалф пред првим изазовом“ и „Матје Идалф и фантомска муња“, а они који су
били најзаинтересованији прочитали су и целе романе, па су на разговор са писцем
отишли одлично прирпемљени. Посебно су се потрудили ученици VII разреда који су са
наставницом Тањом Веселинов припремили питања на француском језику. Књижевни
сусрет је свима протекао у дивном расположењу и подједнако су уживали и ђаци и
наставници, као и сам писац који је на крају дружења изјаво да му је ово једно
незаборавно искуство.

Хоспитовање
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Филолошки Факултет у Београду одабрао је нашу школу за вежбаоницу својих
студената. Дана 4. 11. 2014. године почело је хоспитовање студената код наставника
српског језика и књижевности: Драгане Николин Коларић и Јелене Петаковић. Студенте је
на праксу довела асистент на катедри за Методику српског језика и књижевности мр
Наташа Станковић Шошо. Студенти би током праксе требало да се упознају са начином
извођења часова и вођењем педагошке документације.

Посета Ботаничкој башти Јевремовац

Ученици петог и шестог разреда су 07. Новембра 2014. год. у пратњи наставника
Наташе Полић, Драгане Жаревац и Марине Такач Живановић, уживали у посети
Ботаничкој башти Јевремовац. Посета је била орагнизована уз водича чије предавање је
било изузетно интересантно. Прелепе јесење боје баште очарале су децу па су била у
одличном расположењу.
Ђаци су показали одлично знање биологије одговарајући на питања водича. Ипак
било и ствари са којима су се први пут упознали па су научили и много нових занимљивих
података о Ботаничкој башти и разним биљкама које се у њој гаје. “Зашто око жбуна Тисе
не расту друге биљке?“ „Зашто за дрво Гинко кажемо да је живи фосил?“ „Које дрво је
познато као „Гвоздено дрво“?“ „Шта је ендемит и зашто Панчићева оморика спада у
ендемичне биљке?“ Ово су само нека од питања на која смо добили веома интересантне
одговоре од нашег водича.
20
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Посебно интересовање ученици су показали за водене биљке као и биљке које се
хране инсектима („биљке месождерке“).
Прелепи новореновирани стакленик је омогућио овим младим љубитењима
природе да завире и у неки други свет, свет пустињских и тропских биљака – кактуса,
млечика, орхидеја, банана…
На крају нашег обиласка упознали смо се са прелепим јапанским вртом и разним
занимљивим причама везаним за његов изглед.
И ђацима и наставницима ће овај излет остати у прелепом сећању.
Наставник биологије – Марина Такач Живановић
Сусрет са песником – Радислав Јовић

Ученици од првог до четвртог разреда су 13. и 14. новембра имали књижевни
сусрет са песником Радиславом Јовићем. Песник је говорио стихове из својих нових књига
„Звркотека“ и „Симпатије“, па је у учионицама владала пријатна атмосфера, орио се дечји
смех и бројни аплаузи. Сваки од сусрета са песником завршио се занимљивим разговором,
јер су ђаци имали прилику да питају књижевника све што их занима, али и да покажу шта
сами знају, рецитовали су и певали, казивали своје прве песме, и помогли да се ово
интересантно познанство претвори у дивно дружење.
Дани еколошког филма
Општина Земун 18.11.2014. приредила је програм „Новембарски дани еколошког
филма“ за основце. Програм садржи стручно предавање и видео презентацију еко21

Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2014/15.

филмова „Орао крсташ“ и „Птица и човек“. Почев од 18. новембра у четири дана земунски
основци упознаће се са природним благом Србије и значајем очувања флоре и фауне.
Ученици наше школе, први су присуствовали пројекцији филма са својим наставницима
биологије: Верицом Шпирић и Марином Такач.

Ђаци су у оквиру интерактивне еко-радионице од стручних предавача Завода за
заштиту природе Србије, биолога и орнитолога сазнали о природном благу Србије и о
сталној потреби очувања свега онога што нам је природа даровала. У прилог чињеници да
се морамо одговорно односити према природном благу је и податак да је данас у Србији
укупно 1760 строго заштићених дивљих врста алги, биљака, животиња и гљива и 853
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива.

Наш ученик Милош Кланшчек у представи „Волво камиони“
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Петог децембра 2014. године у „Атељеу 212“ одржана је премијера представе
младе редитељке Маје Малетковић „Волво Камиони“ рађене према мотивима истоименог
романа најчитанијег шведског писца Ерленда Луа. У представи је маестрално одиграо
улогу Грегуса ученик VII2 ОШ „Раде Кончар“ Милош Кланшчек, који се ближи двестотом
извођењу на даскама овог позоришта. Грегус (Милош Кланшчек) нашао се између три
фрустриране усамљене и супротстављене одрасле особе: Доплера, свог оца (Владислав
Михајловић), госпође Мај Брит (Горица Поповић) и Антона фон Боринга (Младен
Андрејевић). Сјајни Кланшчек је, у свом стилу, и у овој представи очитао лекцију
одраслима показујући им да они у трагању за сопственим идентитетом заборављају
обавезе које имају према деци.
Након представе глумци су добили овације публике, а Кланшчеку су честитале и
његова разредна Радојка Пилић и директорка школе Маја Костић. Још једном: Браво
Кланшчек!
Постављен редизајниран сајт школе

Почетком децембра постављен је нови, редизајниран сајт школе. Сајт је модерно
урађен и замишљен тако да редовно прати сва дешавања у школи, али и да наставницима,
ученицима и родитељима служи као основно средство информисања о свим догађајима у
школи сајт можете посетити на адреси: http://osradekoncar.edu.rs/ .
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Реновирана је учионица боравка

Уз помоћ родитеља наше школе и Института „Михајло Пупин“ реновирана је
учионица боравка за I разред у приземљу школе. Предстоје нам радови на уређењу ове
учионице. Планирамо да уведемо телевизију, да купимо телевизор, поставиомо паное и
таблу… Ал` ће прваци уживати!

Фестивал науке 2014.

Дана 5.12.2014. Ученици наше школе су са својим наставницима: Сибелом Јурић,
Катицом Михајловић и Драганом Жаревац посетили фестивал науке. Уживали су у
огледима који су им представљени и одлучили да неке од њих изведу у школи.
24
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Дан еколошких јелки

Поводом Дана еколошких јелки, 22.12.2014. жири, у чијем саставу су били: Дејана
Николић – професор разредне наставе, Благица Здравковић – библиотекар и Лука
Марковић – председник Ученичког парламента, донео је следећу одлуку:
место: Одељење 3-1 За врло оригиналну слано – слатку јелку „Наранџа са кокицама
место: Одељење 2-1 За јелку „Поморанџица“
место: Одељење 4-3 За јелку „Светлећи пингвини“
Похваљујемо и остале јелке због креативности, па ће и оне добити дипломе:
одељење 1-1 „Снешко“
одељење 1-2 „Јелка са Деда Мразевима“
одељење 1-3 „Шарено злато“
одељење 2-2 „Јелка са огромним Снешком од чаша“
одељење 2-3 „Јелка Снешкица“
одељење 2-4 „Бели цветић“
одељење 3-2 „Лименко“
одељење 3-3 „Папирко“
одељење 3-4 „Јелка лептир“
одељење 4-1 „Јелка пахуља“
одељење 4-2 „Сајбер Светлана“
одељење 4-4 „Новогодишњи сокић“
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Реновиране две учионице техничког
Током зимског распуста, у јануару 2015. средствима која је школи доделила
Општина Земун на име редовног одржавања школе реновирана су два кабинета за
техничко. Уклоњен је стари девастирани паркет, изливене су кошуљице и постављен нов,
модеран спортски под. Учионице су окречене, офарбани су радијатори и столарија.

Уређење школе током зимског распуста
Током зимског распуста расходовани су стари неупотребљиви компјутери и
пресељен је нови информатички кабинет на други спрат. „Телеком Србије“ је школи
уплатио донацију за набавку рачунара и телевизора, те су купљена два телевизора – један
је постављен у учионицу боравка а други у зборницу. У школу је уведена кабловска
телевизија. Постављањем амфитеатарских столица отпочело је опремање свечане сале која
ће служити и као кабинет за музичку културу.

Лингвистичка секција је постигла завидан успех
јан 23, 2015 | УЧЕНИЦИ
Лингвистичка секција наше школе освојила је 2. место на републичком такмичењу
лингвистичких секција основних школа Србије, које организује Друштво за српски језик и
књижевност

Србије.

Ученице

VIII2

Бојана

Дрча,

Нина

Стаменковић,

Невена

Димитријевић, Наталија Ћирић и Јелена Ђурић награђене су за радове на теме:
„Граматички термини у Српској граматици Вука Караџића и Салу дебелога јера либо
азбукопротрес Саве Мркаља“ и „Жаргони и неологизми у делима савремених српских
дечјих писаца „. Ученицама и наставници додељене су дипломе и награде 2015/01/15.
године на Филолошком факултету у Београду, у оквиру Републичког зимског семинара за
наставнике српског језика.
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Руководилац лингвистичке секције Наташа Полић

Школска слава 2015.

У уторак 27.01.2015. године обележена је школска слава Свети Сава. Ученици су
са вероучитељицом Љиљаном Пуцаревић и учитељицама Катицом Марић и Ратком
Безбрадицом присуствовали литургији у Цркви Свете Тројице у Земуну.
Потом је, у сали Дома пензионера,

одржана свечана академија уз присуство

ученика и родитеља наше школе. Након академије, у школи је наш парохијски свештеник
отац Радмило, заједно са кумовима славе, Биљаном и Александром Јаковљевић, очитао
молитву и секао славски колач.
Био је то заиста свечан и леп дан!

27

Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2014/15.

Објављен рад наше ученице Теодоре Марковић VIII4
мар 16, 2015 | УЧЕНИЦИ
У књизи песама „Мајко теби на дар“ Братислава Голића у издању Културно
издавачког центра „Српска кућа“, Пожаревац, 2015. године, објављена је и песма наше
ученице Теодоре Марковић ученице VIII4, коју је писала у оквиру литерарне секције и уз
помоћ наставнице Драгане Миловановић. Надамо се да је ово почетак рада једне успешне
песникиње!

„Мислиша 2015″
мар 12, 2015 | НАСТАВА, Такмичења
У сарадњи са Математичким друштвом „Архимедес“ и ове године је у нашој школи
организовано математичко такмичење „Мислиша 2015″. Такмичило се стотину ученика II,
III, IV, V и VI разреда.
28
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Задаци су као и увек, били занимљиви, па је у школи владала радна атмосфера.
Прави математички празник!

Посета „Златном бору“
У четвртак 26. марта 2015. године ученици четвртих разреда били су у посети
вртићу „Златни бор“, како би им се представили и пожелели им добродошлицу у школу, а
поводом предстојећег уписа у први разред.

Одржана је мала приредба за предшколце, представили су се учитељи који примају
први разред у школској 2015/16. години, а психолог школе Марија Боројевић објаснила је
родитељима услове уписа. Предшколци, срећно!
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Кончар међу првих 20 основних школа у Београду
Како се завређује место међу најбољим београдским осмолеткама? Ранг листа
престоничких основних школа скројена је на основу највећег просечног броја бодова које
су мали матуранти прошле године „понели” из шестог, седмог и осмог разреда и
оствареног успеха на завршном испиту. Имена најуспешнијих налазе се на ранг листи
Министарствa просвете и науке. Од 165 редовних осмолетки у граду ОШ „Раде Кончар“
нашла се на завидном 16. месту, према писању „Политике“ од 15. 02. 2015. године.
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Сусрет ученика наше школе са градоначелником Београда
мар 26, 2015 | УЧЕНИЦИ
Градоначелник Београда Синиша Мали, свечано је отворио два спортска игралишта
у нашем суседству која је уредило Градско зеленило.

Ученици наше школе су га дочекали и захвалили му се, млађи су му поклонили
свој рад, а старији су са њим одиграли кошаркашку утакмицу на новом терену.

Уважени захтеви Ученичког парламента
мар 17, 2015 | УЧЕНИЦИ
Ученички парламент је, на седници одржаној у фебруару 2015. године директорки
школе упутио захтеве:
1. Да се у школском дворишту поставе клупице за седење.
2. Да се у женским тоалетима поставе огледала.
3. Да се испред школе направи паркинг за бицикле.
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Сви захтеви су уважени. Постављена су огледала у женским тоалетима, на
дворишном платоу је направљено десет клупица за седење и послат је захтев
Секретаријату за саобраћај за постављање паркинга за бицикле.
Надамо се да ће Ученички парламент и даље имати креативне идеје за унапређење
рада и изгледа наше школе!
Посета конаку кнегиње Љубице
Дана 03.04.2015. ученици су посетили конак кнегиње Љубице, при чему су се
упознали са утицајима Турске до средине 19.века и Европским утицајима од средине
19.века на начин одевања и уређење животног простора српских грађанских породица.
Они су били пажљиви и веома заинтересовани, што су показали постављајући разна
питања. Ученике су водиле наставница историје Љиљана Марковић и наставница српског
јеДрагана Миловановић.
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Час историје посвећен 6. априлу 1941.

Поводом обележавања годишњице нацистичког бомбардовања Београда 6. априла
1941. године ученици осмих разреда, у организацији професора историје Александра
Милановића и Љиљане Марковић, гледали су документарне снимке и играни филм о
суђењу генералу Алексадру Леру, „човеку који је бомбардовао Београд“.
Да се никада не заборави!
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Пролећни карневал 2015.

У петак, 24. априла 2015. одржан је весели пролећни карневал. Млађи разреди
показали су изузетну креативност у осмишљавању маски и програма. Родитељи су били
главни репортери и публика По дивном сунчаном дану наше двориште је врвело од
музике, песме и доброг расположења.

Обележавање стогодишњице Великог рата
У понедељак 27 априла, 2015. године у организацији професорке историје Љиљане
Марковић, у Дому пензионера у Земуну одржана је свечана академија поводом
обележавања стогодишњице Великог рата. Свечаност је отворио хор наше школе под
вођством професорке Јелене Бракочевић. Директорка школе је одржала пригодан говор.
Ученицима и родитељима је приказана презентација која је пратила цео ток рата од 19141918. Презентацију су пратили говори значајних личности овог рата у интерпретацији
наших ученика. Потом је глумица, Весна Станојевић извела своју монодраму о Милунки
Савић. Читава академија је трајала два сата, а у препуној сали Дома пензионера међу
публиком је владао потпуни мук. ДА СЕ НИКАДА НЕ ЗАБОРАВИ!
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Професионална оријентација ученика осмих разреда

Континуиран рад на професионалном информисању и саветовању ученика осмих
разреда реализован је током читавог другог полугодишта. Са ученицима су на овом плану
радили психолог школе и одељенске старешине.
Психолог је као први корак спровела тестирање свих ученика осмих разреда тестом
способности и упитником «Како видим себе у свету занимања». Након добијених
резултата ових тестова, психолог је обављала индивидуалне разговоре са ученицима
пружајући им поврате информације о процењеним способности, интересовања или
мотивациј, а уз анализу школског успеха вршено је професионално саветовање и
усмеравање ученика. Психолог школе је такође одржала и неколико предавања и
дискусија са одељењима везаних за принципе правилног одабира средње школе.
Ученицима су током предавања представљене поједине средње школе, њихове
специфичности, посебне способности и таленти које су потребе за упис ових школа,
начини уписа специјализованих средњих школа и итд.
Старешине су са своје стране у оквиру предвиђених часова са одељенским
старешином, ученицима, такође, говориле о начину уписа у средње школе,
карактеристикама појединих школа и посебних условима за уписа специјализованих
школа. Одржане су и радионице из програма професионалне оријентације планиране
Годишњим планом рада. Посебна пажња је посвећена и усмеравању ученика на припрему
завршног испита. Истицана је важности присуства припремним часовима и сарадње са
наставницима ради што бољег обнављања и усвајања градива.
У сврху професионалног инфомисања ученика осмих разреда у просторијма школе
организовано је и представљање већег броја средњих школа. Углавном се радило о
средњим стручним школама и приватним школама. У оквиру представљања једне од
приватних средњих школа ученици су чак имали прилику да погледају и монодраму:
Војвода Јанко Катић.
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Пробни пријемни испит
И ове године је за ученике осмих разреда организован пробни пријемни испит.
Ученици су у петак 17. априла 2015. године полагали пробни пријемни испит из српског
језика, а у суботу, 18. априла 2015. радили су комбиновани тест и тест из математике.
Тестови су рађени у холу школе .

Учествовали смо на такмичењу „Шта знаш о Црвеном крсту“

Ученице одељења IV 1:

Радовић Николета, Бошњак Александра, Костић

Анастасија и Стојић Јелена су у петак, 15. маја 2015. године, представљале нашу школу на
општинском такмичењу. Такмичиле су се у квизу „Шта знаш о Црвеном крсту“.

Витезово пролеће
И ове године, као и претходних наша школа је 17.маја 2015. учествовала у
Витезовом пролећу. Том приликом су Бецић Лука, Здравковић Анђела и Кукић
Анђела добили награде часописа „Витез“. Ученике је водила учитељица Јасмина
Чанак.
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Читалачка значка 2015
Велики број ученика наше школе се, и у овој школској години, припремао за
„Читалачку значку“, а најбољи међу њима су отишли на општинско такмичење и
постигли дивне резултате. Они су освојили 34 награде и постали носиоци титула
Поштовани говорник и Поштовани писар. Посебно су се истакле Драгана Шурок,
Николета Радовић и Теодора Нешић, које су носиоци и једне и друге дипломе,
Данијела Станић која је освојила и титулу Поштовани говорник и титулу Велики
поштовани писар, што је највеће признање на нивоу општине за писање читалачких
дневника, и Виктора Цветковића за освојено прво место у општини и добијање
титуле Велики поштовани говорник.

Награђени ученици су:
Лука Бецић I1 – Поштовани говорник
Јелена Симеуновић I2 – Поштовани говорник
Катарина Каназир I3 – Поштовани говорник
Маријана Мрвић II2 – Поштовани писар
Уна Ерор II2 – Поштовани говорник
Драгана Шурок II3 – Поштовани говорник и Поштовани писар
Мина Мићановић III1 – Поштовани говорник
Татјана Смркуљ III2 – Поштовани говорник
Анђела Стојанчевић III3 – Поштовани говорник
Милица Грозданић III3 – Поштовани говорник
Арија Бижић III3 – поштовани говорник
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Марија Поповић III4 – Поштовани говорник
Софија Даниловић III4 – Поштовани говорник
Данијела Станић IV3 – Поштовани говорник и Велики поштовани писар – I
место
Милица Ракас IV1 – Поштовани говорник
Анастасија Костић IV1 – Поштовани говорник
Сара Хубач IV1 – Поштовани говорник
Сара Ковачевић IV1 – Поштовани писар
Јелена Стојић IV1 – Поштовани писар
Николета Радовић IV1 – Поштовани говорник и Поштовани писар
Урош Бабић IV2 – Поштовани говорник
Калина Костецки IV2 – Поштовани говорник
Милица Петрушић IV2 – Поштовани говорник
Анђела Димитријевић IV2 – Поштовани писар
Теодора Нешић V1 – Поштовани говорник и Поштовани писар
Катарина Јаковљевић V2 – Поштовани говорник
Ивана Велов VII3 – Поштовани говорник
Анђела Бакић VII1 – Поштовани говорник
Виктор Цветковић VII4 – Велики поштовани говорник – I место
Вељко Цветковић VIII3 – Поштовани говорник
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Дан школе 2015.
У петак 22. 05. 2015. прославили смо 53. Дан школе. Продајну изложбу наших
ученика није могла да омете ни киша која је почела да пада. Ученици су, весели
продавали своје рукотворине, док се двориштем орила музика.
Потом је, у фискултурној сали, одржана свечана приредба у коју су
припремили ученици и наставници. Хор, коме је дириговала наша професорка Јелена
Бракочевић, извео је неколико прелепих песама, а представила се и драмска секција
млађих и старијих разреда, рецитаторска секција и секција младих енглеза и
француза .
Директорка школе је похвалила све ученике који су постигли запажене
резултате на овогодишњим такмичењима, као и њихове наставнике.
Публика је учеснике у приредби наградила громогласним аплаузом.

39

Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2014/15.

Матурско вече 2015.
Ученици осмих разреда су у суботу 30.05. 2015. прославили своје матурско
вече у Сава центру. Организатор прославе био је Савет родитеља наше школе. Вече је
протекло у дивној веселој атмосфери. У два ујутру ученици су се растали грлећи се, а
било је и суза… Било је то вече за памћење….
ЦВЕТНА АЛЕЈА ЗЕМУНА 2015. ГОДИНЕ
Градска општина Земун је и ове године организовала традиционалну акцију
”Цветна алеја Земуна”, а у сарадњи са ЈКП ”Зеленило Београд” учествује и у
такмичењу на нивоу Београда ”За зеленији Београд.”
Завршна свечаност и проглашење победника одржано је у фоајеу општине Земун уз
присуство учесника и бројних гостију.
Жири у саставу Љиљана Марјановић, Зорана Цветковић, Ненад Лазаревић,
Стефан Бајић и Невенка Јаблановићпрогласио је победнике у неколико категорија.
Наша школа „Раде Кончар“ добила је треће место у категорији – Најлепше школско
двориште!
Изложба иконописачких радова
У недељу, 7.06.2015. у галерији куле Гардош, отворена је изложба
младих уметника иконописачке радионице „Свети Лазар“. Међу полазницима
радионице има неколико ученика наше школе. Надамо се да ће они ускоро, својим
знањем и талентом, украсити и зидове наше школе.
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Светски дан заштите животне средине

Поводом Светског дана заштите животне средине 8. јуна, ученици V, VI и VII
разреда присуствовали су предавању проф. Тање Кукобат, које је одржано у
просторијама Општине Земун. На крају предавања погледали смо краћи филм који
нам је показао како треба да се опходимо према нашој планети, како да је заштитимо
и сачувамо за будуће генерације. Ученике су водиле наставнице биологије Марина
Илић и Дијана Вукадиновић.

„Мој пут од куће до школе“
Општина Земун је организовала конкурс за најбољи литерарни и ликовни рад на
тему „Мој пут од куће до школе“. Дана 15.06.2015. Милачић Матеји, ученику 4-2 уручен
је бицикл за ликовни рад.
Уређење школе на летњем распусту
Током летњег распуста обновљена је сала за физичко васпитање, урађен је паркет,
обновљени кошеви и рапистол, промењена столарија на уласку у салу, на свлачионицама
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и справарници. Службени улаз је урађен и промењена су улазна врата. Холови школе, као
и сала и две учионице су окречени.
У учионицама на првом спрату купљене су клупе једноседи, промењене су табле у
шест учионица, намештај репариран у четири учионице. Санирана су врата на шест
учионица, а у две учионице постављен је кумир уместо масне цокле.
Радови у свечаној сали, који су започети на зимском распусту, су напредовали.
Урађена су прва три реда седишта и постављена је бина.
Столарија у делу зборнице, у канцеларији директора и ПП службе, као и
ученичким тоалетима у приземљу и на другом спрату је офарбана. Столарија на
трпезарији је у потпуности замењена новом.
На свим новопостављеним вратима, урађене су шпалетне. Укупно је сређено 500 m²
пода, укључујући и под у сали.
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5.

Успех ученика у 2014/15 години

5.1 Успех на полугодишту
1. Пролазност по одељењима и упоређивање са прошлом школском
годином
Ученици ПРВОГ РАЗРЕДА се не оцењују. Од 87 ученика 59 је одлично
напредовало а 25 ученика нешто спорије напредује, и то: 9 ученика у вештинама читања и
писања и 6 ученика у развоју моторике. Код 9 ученика је уочено одсуство пажње,
импулсивност и агресивност према другој деци, а код 1 ученика је успорен социјални
развој. Три ученика нису описно оцењена.
У ДРУГОМ РАЗРЕДУ има 86 ученика. 100% пролазности имају сва одељења сем
2-3 где је пролазност 90,0%. Укупна пролазност других разреда је 97,5%, тј. 0,6% виша
него прошлог полугодишта. Нема неоцењених ученика.
У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ има 100 ученика. Највишу пролазност има 3-3 и 3-4 100%,
затим 3-1 95,7% и 3-2 са 92%. Укупна пролазност трећих разреда је 98%, тј. 3,9 % виша
него прошлог полугодишта. Два ученика су неоцењена.
У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ има 95 ученика. Највиша пролазност је у 4-4 96%
пролазности, потом 4-1 95,7% и 4-2 и 4-3 са 91,3 %. Укупна пролазност четвртих разреда
је 93,6 %, тј. 0,4% мања него прошле године. Један ученик је неоцењен.
Број ученика од другог до четвртог разреда је 281 ученик (од првог до четвртог 368
ученика). Шест ученика је неоцењено (3 ученика у првом разреду-описно оцењивање, 2
ученика у трећем и 1 ученик у четвртом разреду). Пролазност ученика од другог до
четвртог разреда је 96,5%, што је за 1,2% више у односу на прво полугодиште школске
2013/14.године.
У ПЕТОМ РАЗРЕДУ има 82 ученика. Највиша пролазност је у 5-2 92,6%, следи 53 са 92% и 5-1 са 81,5%. Укупна пролазност петих разреда је 88,6 %, тј. 1,5 % виша него
прошлог полугодишта. Три ученика су неоцењена.
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У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ има 81 ученик. Највиша пролазност је у 6-3 100 %, следи
6-1 са 94,4 %, 6-2 85 % и 6-4 72,7 %. Укупна пролазност шестих разреда је 87,3 %, тј.
2,6% нижа него прошлог полугодишта. Два ученика су неоцењена.
У СЕДМОМ РАЗРЕДУ има има 95 ученика. Највиша пролазност је у 7-2 95,5 %,
следи 7-4 95 %, 7-1 92 % и 7-3 76%. Укупна пролазност седмих разреда је 89,1%, тј. 6,2 %
нижа него прошлог полугодишта. Три ученика су неоцењена.
У ОСМОМ РАЗРЕДУ има 89 ученика. Највиша пролазност је у 8-1 и 8-2 100 %,
следе 8-4 90,9 % и 8-3 85 %. Укупна пролазност осмих разреда је 93,2 %, тј. 16,6 % виша
него прошле године. Два ученика су неоцењена.
Од петог до осмог разреда има 347 ученика. Укупна пролазност је 89,6 % или за 2,7
% виша него на првом полугодишту школске 2013/14.године.
Од другог до осмог разреда има 628 ученика. 14 ученика је неоцењено.
Од првог до осмог разреда има 715 ученика.

2. Број негативних оцена и упоређивање са
прошлом школском годином
Од другог до четвртог разреда има укупно 22. негативне оцена или 9 мање него на
првом полугодишту 2013/14.школске године (2 негативне оцене у другом разреду, 3
негативне оцене у трећем разреду и 17 негативних оцена у четвртом разреду).
Највише негативних оцена има из следећих предмета: енглески језик - 7,
математика - 7, српски језик – 4 и природа и друштво – 4 негативне оцене.
У петом разреду има 28 негативних оцена или 12 мање него прошлог полугодишта.
У шестом разреду има 20 негативних оцена или 10 мање него прошлог
полугодишта.
У седмом разреду има 17 негативних оцена или 14 мање него прошлог
полугодишта.
У осмом разреду има 9 негативних оцена или 39 мање него прошлог полугодишта.
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Од петог до осмог разреда има укупно 74 негативне оцене или 75 мање него
прошлог полугодишта школске 2013/14.године.
Највише негативних оцена има из следећих предмета: 27 – енглески језик, 19 –
математика, 10 – историја, 5 – француски језик, 4 – географија, 2 - физика, 2 – техничко, 2
- физичко васпитање, 1 - биологија, 1 – музичко, 1 – српски језик.
Од другог до осмог разреда има укупно 96 негативних оцена или 94 мање него на
првом полугодишту школске 2014/15.године.

3. Васпитно-дисциплинске мере
Од првог до четвртог разреда један ученик има врло добро владање (ученик је из
другог разреда). Сви остали ученици имају примерно владање.
У петом разреду сви ученици имају примерно владање.
У шестом разреду 3 ученика има врло добро владање, 4 ученика има добро
владање, а остали ученици имају примерно владање.
У седмом разреду 4 ученика има врло добро владање, 1 ученик има добро владање
а остали ученици примерно владање.
У осмом разреду 3 ученика има врло добро владање, 1 ученик има добро владање, а
остали ученици примерно владање.
Од другог до осмог разреда 11 ученика има врло добро владање, 6 ученика добро
владање а сви остали ученици имају примерно владање. Поједини ученици су добили
усмену опомену од стране разредног старешине.
4. Сарадња са родитељима
Од 30 наставника који су учествовали у оцењивању квалитета сарадње са
родитељима
10 % сматра да има задовољавајућу,
83 % сматра да има добру сарадњу и
7 % сматра да има одличну сарадњу.
Аутор извештаја: педагог Светлана Вуканић
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5.2 Успех на крају школске године
А) Пролазност по одељењима и разредима, општи успех

Школске 2014-15. године у школи је, закључно са јулом 2012. било 715 ученика.
У првом разреду од 84 ученика – 77 ученика је добро напредовао а 7 нешто
слабије у вештинама читања и писања у односу на почетак школске године. Два ученика
су остала неоцењена због изразитог изостајања са наставе, упућена су на разредни испит у
августу али се нису појавили те ће понављати разред. Два ученика ће, уз сагласност
родитеља, понављати разред јер нису успели да савладају програм услед изразитог
изостајања са наставе.
Највишу пролазност у млађим разредима има други разред – 97,7%, а следи
четврти разред са пролазношћу од 96,94% и трећи са 96,04%.
У другом разреду општи просек је 4,56 а најбољи просек је постигло одељење 2-2 –
4,64, следи 2-4 са просеком 4,56, 2-3 са просеком 4,4 и 2-1 са просеком 4,43. Успех 5.00 у
другом разреду постигло је 34 ученика и они су и похваљени. Двоје ученика је позвано на
разредни испит због тога што су изразито изостајали са наставе, они се на разредном
испиту нису појавили те ће понављати разред.
У трећем разреду општи просек је 4,49, а најбољи просек је постигло одељење 3-3 –
4,62%, следи 3-2 са просеком 4,50, 3-1 са просеком 4,46 и 3-4 са просеком 4,38. Успех 5.00
у трећем разреду постигло је 30 ученика и они су и похваљени. Четворо ученика је
позвано на разредни испит због тога што су изразито изостајали са наставе, те су остали
неоцењени, они се на разредном испиту нису појавили те ће понављати разред.
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У четвртом разреду општи просек је 4,54, а најбољи просек је постигло одељење 44 – 4,59, следе 4-2 и 4-3 са просеком 4,55 и 4-1 са просеком 4,49. Успех 5.00 у четвртом
разреду постигло је 41 ученик и они су и похваљени и награђени књигом. Два ученика су
позвана на разредни испит због тога што су изразито изостајали са наставе, те су остали
неоцењени, али они се на испиту нису појавили те ће понављати разред. Један ученик ће
понављати разред, јер није успео да савлада програм услед изразитог изостајања са
наставе.
Од другог до четвртог разреда пролазност је 96,94%. Општи успех је одличан са
просеком 4,52.
У старијим разредима пролазност је крајем јуна била потпуна – 100% с тим што је
шест ученика било неоцењено, и упућено на разредни испит јер није савладало градиво
услед изразитог изостајања са наставе. Ти ученици се нису појавили на разредном испиту,
и понављаће разред. У старијим разредима пролазност је на крају августа била 98% (дакле,
након разредних испита смањила се за 2%) Највећу пролазност је имао седми и осми
разред – 98,96, потом шести са 98,73% и пети – 95,06%.
Општи успех од петог до осмог разреда је 4,37.
У петом разреду општи просек је 4,16, а најбољи просек је постигло одељење 5-2 –
4,30, следи 5-3 са просеком 4,15, одељење 5-1 са просеком 4,03. Успех 5.00 у петом
разреду постигло је 13 ученика и они су и похваљени. Четворо ученика је позвано на
разредни испит због тога што су изразито изостајали са наставе, али они се на испиту нису
појавили те ће понављати разред.
У шестом разреду општи просек је 4,36, а најбољи просек је постигло одељење 6-3
– 4,53, следи 6-2 са просеком 4,46, одељење 6-1 са просеком 4,29 и 6-4 са просеком 4,06.
Успех 5.00 у шестом разреду постигло је 19 ученика и они су и похваљени. Један ученик
је позван на разредни испит због тога што је изразито изостајао са наставе, те је остао
неоцењен, али он се на испиту није појавио те ће понављати разред.
.
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У седмом разреду општи просек је 4,36, а најбољи просек је постигло одељење 7-1
– 4,51, следи 7-4 са просеком 4,40, одељење 7-2 са просеком 4,36 и 7-3 са просеком 4,06.
Успех 5.00 у седмом разреду постигло је 19 ученика и они су и похваљени. Један ученик је
позван на разредни испит због тога што је изразито изостајао са наставе, те је остао
неоцењен, али он се на испиту није појавио те ће понављати разред.
У осмом разреду општи просек је 4,32, а најбољи просек постигла су одељења 8-1 и
8-2 – 4,32, следи 8-3 са просеком 4,27, одељење 8-4 са просеком 4,25. Успех 5.00 у седмом
разреду постигло је 18 ученика и они су и похваљени. Један ученик је позван на разредни
испит због тога што је изразито изостајао са наставе, те је остао неоцењен, али он се на
испиту није појавио те ће понављати разред.
14 ученика осмог разреда су носиоци Вукове дипломе: из 8-1 то су Муса Матеја,
Даниловић Теодора, Милићевић Сања и Хубач Матеја; из 8-2 то су Симеуновић Андрија,
Стаменковић Нина, Дрча Бојана, Ћирић Наталија и Младеновић Даниел; из 8-3 то су
Цветковић Вељко, Ракоњац Ања и Кончар Викторија, из 8-4 то су: Марија Стефановић,
Марковић Лука и Аничић Душан. Титулу „Ђак генерације“ освојио је ученик 8-2
Симеуновић Андрија.
Од другог до осмог разреда пролазност је 97,5 %. Општи успех од другог до осмог
разреда је врло добар 4,44.

Б) Број негативних оцена
У млађим разредима има укупно 60 негативних оцена, а у старијим 82.

В) Просеци
Највиши просек предмета у млађим разредима је из физичког васпитања – 4,95, а
најнижи из енглеског језика – 4, 05 и математике 4,11.
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Највиши просек предмета у старијим разредима је из ликовне културе – 5.00, а
најнижи из математике – 3,56 и енглеског језика 3,62.

Г) Васпитно дисциплинске мере, изостанци
Од другог до четвртог разреда сви ученици, сем једног ученика из 3-4 одељења
имају примерно владање.
У петом разреду од 78 оцењених ученика 73 имају примерно владање, 4 врло добро
и један ученик добро владање
Сви оцењени ученици имају примерно владање.
У седмом разреду од 95 оцењених ученика, 3 имају врло добро владање, и 1 добро,
а остали примерно.
У осмом разреду од 87 оцењених ученика, 1 има врло добро владање, а остали
примерно. Укупно, од петог до осмог разреда 10 ученика има смањену оцену из владања
(осам врлодобро, 2 добро), а остали примерно.
Ове године укупан број изостанака је 58249, од тога је 56237 оправдано и 2012
неоправдано.

Реализација наставног плана и програма 2014/15. године
Током школске 2014/2015 године, од првог до четвртог разреда сви часови радовне,
додатне, допунске наставе, као и слободних активности – реализовани су. У старијим
разредима укупно није реализовано укупно 106 часова, највише из изборног спорта – 17
часова укупно, а потом и из грађанског васпитања – 19 часова укупно.
29.Август 2015.

Аутор извештаја: Биљана Ћулафић,
Педагог школе
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5.3 Вуковци и ученик генерације
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2015.
Симеуновић Андрија, одељење 8-2
ВУКОВЦИ
Муса Матеја, одељење 8-1
Хубач Матеја, одељење 8-1
Даниловић Теодора, одељење 8-1
Милићевић Сања, одељење 8-1
Ћирић Наталија, одељење 8-2
Дрча Бојана, одељење 8-2
Стаменковић Нина, одељење 8-2
Ракоњац Ања, одељење 8-3
Цветковић Вељко, одељење 8-3
Кончар Викторија, одељење 8-3
Стефановић Марија, одељење 8-4
Марковић Лука, одељење 8-4
Аничић Душан, одељење 8-4
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6. Слободне активности и секције у 2014/15.
6.1 Извештај о раду математичке секције млађих разреда
Часови математичке секције су редовно одржавани, једном недељно, према
предвиђеном распореду. Теме и задаци су усклађени са Годишњим програмом рада из
математике. План рада се састојао из следећих тема :
1. НУМЕРАЦИЈА БРОЈЕВА - 5 часова
2. РАЧУНСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ СА ПРИРОДНИМ БРОЈЕВИМА ДО 1 000 – 6 часова
3. ЛОГИЧКИ ЗАДАЦИ - 7 часова
4. КОМБИНАТОРНИ ЗАДАЦИ – 7 часова
5. БРОЈЕВНИ РЕБУСИ – 4 часа
6. МАГИЧНИ КВАДРАТИ И ДРУГЕ ШЕМЕ – 4 часа
7. МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ – 3 часа
Ученици су били веома успешни на школском и општинским такмичењу из
математике. На општинском такмичењу , ученици су освојили :
1. Јанчевић Михаило III/1 – 2. место
2. Костић Михајло III/1 – 3. место
На математичком такмичењу „Мислиша", ученици су освојили похвале МД
АРХИМЕДЕС за изузетне резултате:
1. Јанчевић Михаило III/1
2. Костић Михајло III/1
3. Тошев Марко III/2
Током целе школске године, ученици су редовно присуствовали часовима секције и
активно учествовали у раду.
Извештај поднео: руководилац секције Лидија Којић

6.2 Извештај о раду ликовне секције млађих разреда
Ликовна секција је ове школске године укључила у рад 28 ученика од 1. до 4.
разреда. Реализовала је успешно 34 часова и осам изложби у школи на теме: ''Дечја
52

Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2014/15.

недеља'' и права деце у октобру, ''Јесен у нашем крају'' у новембру, ''Новогодишњи и
Божићни празници'', у децембру, ''Пред ликом и делом Светог Саве'' у јануару, дечје
карикатуре у фебруару, ''Дан планете Земље'' у априлу, ''Пролећни карневал у нашој
школи (плакати) у априлу и ''Кончаријада'' у мају, ''Мој пут од куће до школе - појаве у
саобраћају'' у јуну. За Ускрс смо учествовали на конкурсу у фарбању дрвених јаја у
организацији Пријатеља деце Земуна.
Ученици 3. и 4. разреда су се нарочито истакли у раду и овладали свим понуђеним
техникама и ликовним средствима( цртање, вајање, гваш,креда, угљен, темпере, асамблаж,
декупаж...) Њих 15 је похваљено за рад у ликовној секцији на крају школске године.
Награђени ученик је Милачић Матеја 4/2 за:
1. најбољу дечју карикатуру на конкурсу ''Мали Пјер'';
2. најбољи рад на конкурсу ''Мој пут од куће до школе - појаве у саобраћају'', у
организацији општине Земун, за који је добио бицикл.
Извештај поднео: руководилац
секције Дејана Николић

6.3 Извештај о раду плесне секције млађих разреда
Плесна секција се одвијала сваког петка у просторијама школе. Похађало је
тридесетак ученика од првог до четвртог разреда. Ученици су долазили на часове плеса са
великим ентузијазмом и вољом за радом.
На часовима плеса, поред вежби обликовања и разгибавања, ученици су учили и
кораке латино плесова, као и различите кореографије, које су биле намењене приредбама у
школи.
Ова секција има за циљ правилан психофизички развој деце, ослобађање покрета у
простору, социјализацију и дружење, ослобађање деце за сценски наступ, као и
обезбеђивање довољног броја кореографија за потребе школских приредби.
Извештај поднео: руководилац секције Маја Димитријевски - Пражић
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6.4 Извештај о раду библиотекарске секција
Библиотекарска секција је почела са радом у другој недељи септембра месеца.
План и програм секције је остварен у потпуности. Одржано је 38 часова секције.
И у овој школској години, због бројног интересовања деце за ову секцију,
чланови су били подељени у више група које су имале часове средом, четвртком и петком.
Чланови групе која се припрема за такмичење „Читалачка значка“ нису
имали устаљени термин и долазили су по потреби, након што прочитају дело, на часове
косултовања око анализе књижевних дела и начина вођења читалачких дневника.
Чланови библиотекарске секције из млађе смене: Милица Ракас IV1, Сара
Хубач IV1, Анастасија Костић IV1, Сара Ковачевић IV1, Јелена Стојић IV1, Николета
Радовић IV1, Митар Папан IV1, Маринковић Александар IV1 и Иван Остојић IV1.
Чланови библиотекарске скеције из старије смене: Теодора Нешић V1, Мила
Димитријевић V1, Сара Милосављевић V1, Анђа Папан V2, Аница Краснић V2, Андријана
Јанић V2, Александра Бован V3, Јована Марковић V3, Јана Јакшић VI1, Виктор Цветковић
VII4, Катарина Стијеповић VII4, Маша Божић VII4, Дања Ерић VII4, Татјана Стекић VII4,
Дарко Стефановић VII4, Реља Стефан Лазаревић VII4, Вељко Цветковић VIII3, Ања
Ракоњац VIII3, Ђорђе Поповић VIII3.
За такмичење „Читалачка значка“ припремао се 71 ученик, а 36-оро је одабрано да
представља школу на општинском такмичењу „Читалачка значка“. Они су освојили 34
награде и постали су носиоци титула Поштовани говорник и Поштовани писар. Посебно
бих похвалила Драгану Шурок, Николету Радовић и Теодору Нешић, које су носиоци и
једне и друге дипломе, Данијелу Станић која је освојила и титулу Поштовани говорник и
титулу Велики поштовани писар, што је највеће признање на нивоу општине за писање
читалачких дневника, и Виктора Цветковића за освојено прво место у општини и
добијање титуле Велики поштовани говорник.
Награђени ученици су:
1.
2.
3.
4.
5.

Лука Бецић I1 – Поштовани говорник
Јелена Симеуновић I2 – Поштовани говорник
Катарина Каназир I3 – Поштовани говорник
Маријана Мрвић II2 – Поштовани писар
Уна Ерор II2 – Поштовани говорник
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6. Драгана Шурок II3 – Поштовани говорник и Поштовани писар
7. Мина Мићановић III1 – Поштовани говорник
8. Татјана Смркуљ III2 – Поштовани говорник
9. Анђела Стојанчевић III3 – Поштовани говорник
10. Милица Грозданић III3 – Поштовани говорник
11. Арија Бижић III3 – поштовани говорник
12. Марија Поповић III4 – Поштовани говорник
13. Софија Даниловић III4 – Поштовани говорник
14. Данијела Станић IV3 – Поштовани говорник и Велики поштовани писар –
I место
15. Милица Ракас IV1 – Поштовани говорник
16. Анастасија Костић IV1 – Поштовани говорник
17. Сара Хубач IV1 – Поштовани говорник
18. Сара Ковачевић IV1 – Поштовани писар
19. Јелена Стојић IV1 – Поштовани писар
20. Николета Радовић IV1 – Поштовани говорник и Поштовани писар
21. Урош Бабић IV2 - Поштовани говорник
22. Калина Костецки IV2 – Поштовани говорник
23. Милица Петрушић IV2 – Поштовани говорник
24. Анђела Димитријевић IV2 – Поштовани писар
25. Теодора Нешић V1 – Поштовани говорник и Поштовани писар
26. Катарина Јаковљевић V2 – Поштовани говорник
27. Ивана Велов VII3 – Поштовани говорник
28. Анђела Бакић VII1 – Поштовани говорник
29. Виктор Цветковић VII4 – Велики поштовани говорник – I место
30. Вељко Цветковић VIII3 – Поштовани говорник
У другом полугођу 6-оро ученика је учествовало на такмичењу „Доситејево перо“.
Млађи чланови жирија награде дечије критике „Доситејево перо“ су: Анђела
Димитријевић III3, Павле Ђоковић III3 и Татјана Смркуљ III2. Старији чланови жирија
дечије књижевне критике су: Татјана Стекић VII4, Катарина Стијеповић VII4 и Виктор
Цветковић VII4. Они су прочитали предвиђену литературу (најновије књиге наших
савреминих писаца за децу), водили са мном разговоре о прочитаним делима и написали
записнике у којима су изнели своје критичке осврте и дали оцене. Додела диплома за
учешће у дечјој књижевној критици очекује их у октобру следеће школске године. Они ће
тада присуствовати свеченој додели награда писцима који ће постати носиоци награде
дечије књижевне критике „Доситејево перо“.
Циљеви рада секције:
а) образовни:
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-

упознавање библиотечких послова (обрада књига, инвентарисање,

ревизија) и библиотечког фонда;
- припрема такмичара за „Читалачку значку“ и „Доситејево перо“;
- едукативни разговори и припремање материјала за рад на паноима,
(прављење паноа: Омиљена књига, Сусрет са писцем, Додела награда
„Читалачка значка“ и „Доситејево перо“, На сајму књига, Библиотекарска секција у
школској 2014/2015. години);
-

организовање часова изражајног читања и разговора о прочитаним

делима.
б) васпитни:
- развијање љубави према књизи и нтересовања за читање и чување књиге;
- књижевни сусрети и дружење са писцима и глумцима;
- рад на прикупљању половних уџбеника и школске лектире за сиромашне
ученике, као и спровођење акције „Дародавци својој школској библиотеци“;
в) функционални:
- оспособљавање ученика за коришћење библиотечког фонда и пректично
коришћење приручника;
- оспособљавање ученика за обраду књига (печатирање и инвенрисање);
- оспособљавање ученика за послове ревизије;
- опособљавње ученика за изнајмљивање књига;
- оспособљавање ученика за оправку оштећених књига.
Часови библиотекарске секције су редовно реализовани и велики број
ученика је стално долазио. Они на часовима показују заинтересованост за обављање
библиотечких послова, али и за књижевност у општем смислу речи. Похвалила бих
њихову креативност, која посебно долази до изражаја приликом уређивања ентеријера
библиотеке, прављења паноа и писање литерарних радова за књижевне конкурсе, као и
беспрекорно интересовање и понашање на књижевним сусретима и током одласка на
Сајам књига. У овом полугођу чланови секције су се дружили са многим писцима. Прво су
прошлогодишњи чланови жирија дечије књижевне критике, иначе и садашњи чланови
секције, били на додели награда „Доситејево перо“ и тамо су имали прилику да упознају
скоро све награђене писце. Затим смо били на Међународном београдском сајму гости
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„Креативног центра“ на промоцији књига Кристофа Морија, познатог француског писца
који је објавио популаран серијал књига о Матјеу Идарфу. Ученици су се вредно
припремали за тај сусрет, па су са мном на часовима секције радили анализу одломака из
романа „Матје Идарф пред првим изазовом“ и „Матје Идарф и фантомска муња“, а са
наставницом француског језика Тањом Веселинов су се припремили за конверзацију са
писцем на француском језику. На часу библиотекарске секције ученици су се дружили и
са песником Радиславом Јовићем, а посебно су уживали када смо са нашом литерарном
секцијом и наставницом Драганом Миловановић отишли у школу „Горња Варош“, где су
упознали ученике из те школе, чланове литерарне секције, и присуствовали књижевном
сусрету са писцем Душаном Пејчићем, аутором Романа „Мушки дневник“.
Чланови библиотекарске секције су и једни од најажурнијих када је у току
хуманитарна акција „Дародавци својој школској библиотеци“ преко које сваке године
наша библиотека значајно обогати свој фонд, нарочито када је у питању популарна
књижевност за децу.
Извештај поднео: руководилац секције Благица Здравковић

6.5 Извештај о раду секције „ручни рад“

Секција „Ручни рад“. Секција ручни рад ради са 16-оро деце првог разреда, која су
веома уредно долазила на часове. Све планиране теме су реализоване: увлачење конца у
иглу, увлачење конца и везивање чвора, ушивање дугмади, ушивање поруба, зашивање
крпице за крпицу, украшавање једнобојних мајица дугмадима и перлицама и излагање на
базару у оквир Кончаријаде. Деца су израђивала рукотворине и од других материјала:
новинског папира, картона, украсног папира и материјала за рециклажу. Све ове теме у
великој мери су допринеле развоју фине моторике, а то је нарочито значило ученицима из
социјално депримираних средина – побољшали су слику о себи, а то се позитивно
одразило и на њихово читање и писање.
Извештај поднео: руководилац секције Јасмина Чанак
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6.6 Извештај о раду драмске секције млађих разреда
Драмска секција у овом периоду је имала укупно 36часова. Ученици су редовно и
радо долазили на часове. Омогућен је рад свим заинтересованим ученицима из Већа
првака и то чини укупно 14 ученика.
Ученици поред редовних припрема за сцену, покрет и правилан говор припремили
су три драмска комада ''Азбука'', '' Црвенкапа'' и ''Ко је најбољи''. Мали драмски комад
''Азбука'' је изведен на приредби поводом Школске славе – Свиндана, 27. јануара 2015.
године. Други драмски комад су ученици извели на Кончаријади, Дану школе 22. маја
2015. године и били запажени и награђени великим аплаузом. Драмски комад ''Ко је
најбољи'' је изведен на родитељском састанку на крају школске године. Ученици који су
били укључени у рад секције били су задовољни постигнутим резултатима. Остварени су
сви циљеви рада драмске секције: изражајно читање, ослобађање на сцени, правилан
изговор итд.
Извештај поднео: руководилац секције Катица Марић

6.7 Извештај о раду литерарне секције млађих разреда
У току ове школске године одржано је 72 часа литерарне секције.Обрађене су све
предвиђене теме.Сви пријављени ученици су редовно долазили на часове литерарне
секције.Теме о којима су ученици писали су:
„Како смо провели летњи распуст“
„Октобарске боје“
Акција “Дани солидарности са старим лицима“ ,посетили смо Дом пензионера,у
месецу октобру,чланови литерарне секције су се друзили са пензионерима и читали своје
радове на тему „Волим баке и деке“
„Јесен је јесен рана од бакра сва исткана“
„Сарин зивотни позив“,ученица Јелена Стојић је освојила треће место
„Доживљај који ћу памтити“
„Пред ликом Светог Саве“,ученица Софија Милосављевић је освојила прво место
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„У сусрет празницима“
„Пролеће куца на наша врата“
„Весели завршетак школске године“,и многе друге теме.
Ишли смо на доделу награда у организацији Пријателји деце Земуна
Ученици су редовно долазили на часове литерарне секције и са задовољством
учествовали у раду.
Извештај поднео: руководилац секције Соња Микић

6.8

Извештај о раду секције „енглески језик“ млађих разреда
26 чланова секције, ученика III i IV разреда активно је учествовало у раду.

Активности су биле прилагођене интересовањима ученика и развијали су њихову машту,
креативност и радозналост. Ученици су учили песме, приче, дијалоге и језичке игре. Све
време су били веома мотивисани и лепо су сарађивали. Учествовали су на приредби у три
вртића у циљу презентације рада школе будућим првацима, као и на приредби поводом
дана школе. Дана 12. 06. Извели су краћи програм за све ученике млађих разреда.
Извештај поднео: руководилац секције Биљана Рајковић

6.9 Извештај о раду рецитаторске секције млађих разреда
Рецитаторска секција је радила од почетка школске године. У току године је
одржано 36 часова. Код ученика млађег школског узраста се пробудио интерес за
рецитовањем, учењем рецитала и игроказа. Секција је подстицала развијање ученичке
маште, креативности и оригиналности. Ученици су оспособљени за лепо и изражајно
рецитовање. Рецитаторска секција је омогућила развој личних склоности за књижевност и
књижевно стваралаштво, те је развила и неговала интерес за литерарно и говорно
презентовање књижевне уметности. Развила се код ученика љубав према књизи, као и
проширила се знања о књижевном стваралаштву. Ученици су се на секцији упознали с
дикцијом, акцентом, артикулацијом, интонацијом и темпом. Открићем лепоте поезије,
ученици су били подстакнути на читање и самостални истраживачки рад.
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Школско такмичење у рецитовању је одржано 3.12.2014. године. По мишљењу
комисије било је много одличних рецитатора, а најбољи су били следећи ученици: Сара
Хубач (IV-1), Огњен Пауновић (II-4), Анђела Димитријевић (IV-2), Јелена Симеуновић (I2), Мина Мићановић (III-1) и Милица Грозданић (III-3). Ученица Сара Хубач се пласирала
чак и на републичко такмичење.
Чланови рецитаторске секције су учествовали са увежбаним садржајем и на
школским манифестацијама: приредба за школску славу Св. Саву у јануару, приредба за
Дан школе у мају.
Извештај поднео: руководилац секције Драгана Ерић

6.10 Извештај о раду литерарне секције старијих разреда
Литерарну секцију похађају ученици шестог, седмог и осмог разреда. Часови се
редовно одржавају, организују и реализују. О томе сведоче прошлогодишње награде и
учешће на бројним конкурсима.
Ученици су до сада реализовали више тема и радова,од којих су најзанимљивији:
1.НЕДОВРШЕНА ПРИЧА. Изабрана је прича ЛЕПОТАН ЛАЗАР,ауторке СЛАВКЕ
ПЕТКОВИЋ ГРУЈИЧИЋ ,за коју су ученици сами писали завршетак по свом избору.
2. Конкурс који организују Пријатељи деце Земуна, на тему Пред ликом Светог
Саве. Послата су три најуспешнија рада,а остали су изложени на паноу секције.
Најбољи радови су посебно похваљени и истакнути у холу школе.Такође су
прочитани

на

свечаности

поводом

прославе

Савиндана-школске

славе.

На

прошлогодишњем конкурсу за НЕДОВРШЕНУ ПРИЧУ ученица 7-4 Марија Крсмановић
освојила је награду.
Чланови литерарне и библиотекарске секције су 2.12.2014. били гости Основне
школе ГОРЊА ВАРОШ на КЊИЖЕВНОЈ ВЕЧЕРИ писца Душана Пејчића и промоцији
његове нове књиге Мушки дневник.На овај начин смо остварили планирану сарадњу међу
секцијама и међу школама.

60

Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2014/15.

У децембру су ученици вредно радили и правили новогодишње честитке, јелке и
украсе како би оплеменили хол школе и свој радни и животни простор. Тиме смо желели
да свим ученицима и радницима школе пожелимо срећне празнике и много успеха у
Новој години. У марту је ученица 7-4 Уна Мареља освојила награду за најдуховитију
причу на литерарном конкурсу МОЈ ЗЕМУН, који је организовала ГО Земун. У априлу су
наши ученици писали стихове за литерарни конкурс ДЕЧЈЕ ЛИПАРСКЕ ВЕЧЕРИ и
такмичили се за престижну Повељу ЂУРИНО ПЕРО. Тема је била слободна, а учесници
су могли послати највише три своје песме. У мају је био организован конкурс о
саобраћају, тема ПАЖЊА-УЧЕ(С)НИК У САОБРАЋАЈУ! Ученици су на ову тему радо и
озбиљно писали, а сви њихови радови праћени одговарајућим илустрацијама и цртежима
изложени су на паноу у ходнику на првом спрату.
Наши ученици су били посебно вредни и успешни и с поносом их похваљујем.
Извештај поднео: руководилац секције Драгана Миловановић

6.11 Извештај о раду рецитаторске секције старијих разреда
Рецитаторску секцију похађали су заинтересовани и надарени ученици. Часови су
се редовно одржавали по предвиђеном плану и програму.
Годишњи фонд часова рецитаторске секције је 36 и сви су одржани.
Ученици су учествовали у припремама и реализацији приредбе за Светог Саву и
за приредбу поводом Дана школе. Организована је и пригодна академија поводом Првог
светског рата у којој су учествовали и рецитатори.
Ученици су редовно похађали часове и активно учествовали у раду секције.
Анализом рада дошли су до закључка да им је учешће у рецитаторској секцији помогло у
савладавању изражајног казивања, правилног акцентовања речи и саваладавању треме.
.
Извештај поднео: руководилац секције Драгана Николин Коларић
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6.12 Извештај о раду новинарске секције старијих разреда
Новинарску секцију похађао је велик број ученика. Часови су се

редовно

одржавали по предвиђеном плану и програму. Годишњи фонд часова новинарске секције
је 36, а полугодишњи 18.
Ученици су веома активно учествовали у истраживањима занимљивих тема и
прављењу зидних новина. Зидне новине су прављене два пута у току сваког тромесечја.
Ученици су били подељени у тимове и заједнички испуњавали договорене задатке.
Радили су интервјуе, извештаје, репортаже. Најревноснији су били у истраживачком раду
на интернету на задате теме (Божић, свадбени обичаји, необична занимања, модни кутак,
ученички бисери, земље Европе, значајни владари, екологија итд.) Ученици су показали
велику зрелост, креативност и склоност ка тимском раду.
Извештај поднео: руководилац секције Драгана Николин Коларић

6.13 Извештај о раду хора
У току првог полугодишта школске 2014/2015. год. часови хора су текли по
утврђеном плану и програму, тако дасу у потпуности реализовани. Часови су се
одржавали редовно, с тим што је понекаддолазило до промене термина због поклапања са
осталим активностима ученика,који су похађали више секција, (додатне-допунске наставе)
у исто време.Од септембра месеца извршена је аудиција ученика, што се иначе и
практикује свакегодине, ради одабира чланова за ову врсту музичке активности.
Такође, се вршио и одабир композиција, које би дошле у обзир за
предстојећепрославе-приредбе, као и избор солиста за такмичење „Златна сирена „ које
треба да се одржи у фебруару месецу 2015. Члан хора по избору наставника музичке
културе Ана Костић V1 je учествовала на такмичењу „Чисто пријатељство“ 02. 11. 2014.
год. у организацији Едукативног центра Бејза и освојила диплому, награду и ваучер за
учење турског језика.
У првом полугодишту је била у току припрема репертоара за предстојећу
Светосавску приредбу у јануару 2015. год.На приредби ће учествовати: хор,
солисти,инструменталисти, и биће изведене музичке тачке у складу са прославом школске
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славе. Поред Светосавске химне биће изведене још три нумере од којих је за песму
„Савиндан“ текст написао песник Благоје Рогач, а музику проф. музике Јелена
Бракочевић.
Извештај поднео: руководилац секције Јелена Бракочевић

6.14 Извештај о раду лингвистичке секције старијих разреда
У току школске 2014/2015. године укупно је одржано 36 часова лингвистичке
секције. Секцију су похађале ученице седмог и осмог разреда.
У току првог полугодишта ученице осмог разреда завршиле су своје истраживачке
радове, који су затим послати на конкурс у Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Теме радова су: „Граматички термини у делима `Сало дебелога јер либо азбукопротрес`
Саве Мркаља и `Српска граматика` Вука Стефановића Караџића“ и „Жаргони и
неологизми у делима савремених српских писаца за децу“. Крајем децембра стигло је
обавештење да је лингвистичка секција наше школе освојила друго место на републичком
такмичењу, а дипломе и награде уручене су ученицама и наставници 15.1.2015. године на
Републичком зимском семинару за наставнике српског језика, на Филолошком факултету
у Београду.
У другом полугодишту ученице седмог разреда упознате су са етапама у изради
научноистраживачког рада. Ученице су проучавале задатке претходних генерација. Затим
су почеле припреме за писање радова на теме: „Презимена ученика наше школе која су
постала од властитих имена“ и „Називи телевизијских и радио емисија“. Ученице су
прикупљале материјал, анализирале га заједно са наставницом, а затим самостално
започеле да пишу радове. Радови ће бити завршени почетком следеће школске године и
послати на конкурс Друштва за српски језик.
Извештај поднео: руководилац секције Наташа Полић
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6.15 Извештај о раду драмске секције старијих разреда
Драмска секција формирана је у септембру, а њени чланови су изабрани на
аудицији о којој су били обавештени сви ученици наше школе. С обзиром да Драмска
секција спада у слободне активности, ђаци су се пријављивали према сопственом
интересовању, а заједно смо одлучивали о избору ученика за одређене улоге.
Драмску секцију су у школској 2014/2015. години похађали следећи ученици:
Данило Миловановић 6/3, Николина Николић 6/2, Виктор Цветковић 7/4, Катарина
Стијеповић (само у другом полугодишту), Дања Ерић 7/4 (само у другом полугодишту),
Јана Плазинић 7/3, Матеја Ранковић 8/3 (само у првом полугодишту), Вељко Цветковић
8/3 и Марија Стефановић 8/4 (само у првом полугодишту).
Драмски текст на којем смо радили током првог полугодишта примерен је
приредби која се организује поводом прославе Светог Саве, школске славе, 27. јануара. У
питању је текст који сам сама написала и насловила „Свети Сава у сновима“. Комад се
допао и ученицима, а радо сам прихватила и неке њихове сугестије и предлоге. У другом
полугодишту заједно смо изабрали и увежбали једночинку „Један Алекса и пет јединица“.
Ученицима се допао текст јер је, како су рекли, савремен и духовит. Ова представе је
изведена 22. маја на прослави Дана школе.
Драмска секција се током првог и другог полугодишта састајала редовно, једном
недељно, у за то распоредом предвиђеном термину. По потреби смо се састајали и чешће
не би ли што боље увежбали улоге. Похваљујем све ученике за ангажовање, труд, озбиљан
приступ и редован долазак на пробе.
Извештај поднео: руководилац секције Јелена Петаковић
6.16 Извештај о раду географске секције

Гeoгрaфсka сeкциja je формирана септембра месеца школске 2014/15 са 8
полазника, ученика VI разреда. Циљ слободних активности из географије je да омогући
ученицима да кроз практичне и очигледне кораке и примере нађу везу са теоретским
градивом са часова.
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Као основа, Ученцима су послужила стечена знања у нижим разредима и то из
предмета: Географија, “Познавање природе” и “Свет око нас”. Програм рада секције je
прилагођен настави VI разреда.
Tokoм септембра и октобра пажња је посвећена физичкој географији (хидросфера,
биосфера, клима) a у склопу тога:
- презентација мултимедије на тему Силе природе (ДВД “Планета Земља, издања
National Geografic 2006 год. и “Физичка географија за 6 разред”, Мултисофт 2004).
Ученике је посебно привукла знатижељност у погледу мултимедијалне наставе кao
и занимљиве пројекције на тему вулкана, земљотреса и климатских непогода у склопу
физичке географије.
У другом тромесечју тема je било становништво света a ученици су имали за
задатак израду семинарских радова на тему становништва, религије, насеља и привреде.
Читање семинарских радова je пропраћено дискусијом и мултимедијалним материјалом
(слике, ДВД) на задату тему.
Другом полугодишту тема je прилагођена настави са редовних часова a тo je
“Европа и њене регије”, али је акценат на слободним активностима стављен на
занимњивости које ученици не могу сазнати на редовним часовима услед недостатка
времена.
-по жељи ученика на крају године у школском дворишту je организована
оријентација у простору помоћу компаса и GPS-a. Ученици су практично могли да виде
како се одређују стране света, географска ширина, дужина, надморска висина и читање
географске карте у практичним условима.
Извештај поднео: руководилац секције Владимир Јовичић

6.17 Извештај о раду секције из архитектуре
Секција из архитектуре се одржава сваког другог уторка када ученици иду у
преподневну смену. Часови се обављају као двочас, а по потреби и више часова.
Крајем новембра изашло је на сајту клуба техничара Србије тема за такмичење из
техничке дисциплине: архитектура и грађевинарство. Теме су:
•

Ученици 5.разреда-Практична израда по задатку на самом такмичењу;
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•

Ученици 6.разреда- МАКЕТА ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ СТАМБЕНО-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
•

Ученици 7.разреда- ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ;

•

Ученици 8.разреда-УПРАВЉАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА СВЕТЛОСНИМ

СИГНАЛОМ.
Највише заинтересованих ученика је из 5.разреда. Припрема се одвија у
припреми за тест.
Такмичење се одвијало у ОШ „ Светозар Милетић“ дана 15.03. 2015.г. На жалост
од три ученика на такмичење је због болести пошао један ученик Јакушин Никола. На
такмичењу је освојио десето место.
Дана 05.12.2013. сам у сарадњи са наставницама хемије и физике водила ученике
на Фестивал Науке.
Извештај предао: руководилац секције наставница Драгана Жаревац

6.18 Извештај о раду саобраћајне секције
Циљеви организовања и рада саобраћајне секције су: омасовљене активнсти на
унапреењу саобраћајне културе и безбедности у саобраћају свих ученика, наставника и
родитеља и подстицање афинитета и талената за опредељење на неко од занимања из
области саобраћаја.
Секција је организована за ученике од петог до осмог разреда. Часови секције су се
одржавали једном недељно, у зависности од потреба, a у време такмичења и чешће.
Посебну пажњу смо посвећивали:
•

кретању пешака и бициклиста у саобраћају

•

стицању опште саобраћајне културе

•

организовању сколског такмичења „ Шта знаш о саобраћају“

•

припреми полигона за вежбање

Рад секције се одвијао према предвиђеном плану.Велики део времена је подређен
практичној примени стеченог знања из области саобраћаја:
•

вожња бицикла на полигону и
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•

решавању тестова

Школско такмичење је одржано 31. марта. На општинско такмичење се пласирала
следећа екипа:
Група Б до 12 година:
1.

Нешић Теодора

2.

Папан Анђа

3.

Стефановић Марко

4.

Мирковић Андреј

Група Ц преко 12 година:
1.

Радивојевић Гордана

2.

Миладиновић Ања

3.

Завишић Марко

4.

Руњајић Јован

46. општинска смотра „Шта знаш о саобраћају“ за ученике основних школа je је
одржана у недељу 26. 4. 2015 у OШ “ Светозар Милетић“ у Земуну.
На градско такмичење се пласирала ученица Радивојевић Гордана. Такмичење је
одржано 10.5.2015 у Пионирском граду.
Извештај поднео: руководилац секције Драгана Николић

6.19 Извештај о раду информатичке секције
Информатичка секција је почела са радом почетком

првог полугодишта

формирањем само једне групе од ученика који су чланови информатичке секције од
прошле школске године.Тако је настављен континуитет у раду који је неопходан.
Поред редовних часова у школи акценат је стављен на ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ.
Полазници су наставнiку прибавили своје мејл адресе које су међусобно разменили у
оквиру тима. На те адресе наставнок је ученицима достављао одређену грађу и упутства
за одређену тему. На адресу наставника ученици су могли да постављају питања и очекују
одговоре.
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Наставнику и ученицима за спровођење планираног програма били су доступни
многи извори са интернета. Наставник је са ученицима усвојио критеријуме селекције
образовних софтвера за наставу.
У договору наставника и ученика одржан је велики број часова које су ученици
утрошили радећи код куће на задатим пројектима, што је био план секције, самим тим
такви часови нису евидентирани у малом дневнику.
Циљ секције је био да се ученици подстакну на међусобну комуникацију путем
електронске поште. Поштујући план и програм секције ученици су добијали одређене
програмске задатке и рашавали их по фазама, свако свој део задатка а затим разменом
комплетирали одговоре на задовоњство свих учесника. Поред знања за чије постигнуће су
морали уложити велики труд развијан је и такмичарски дух међу ученицима.
Тежиште секције

током године било је на учењу принципа програмирања у

програмском језику Pascal, C# , програмском језику C, Visual Basicu.
План рада са планираним садржајем је реализован.
Ученици су у великој мери овладали терминологијом која је потребна за праћење
наставе у оквиру тема ПРОГРАМИРАЊЕ И УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ, и показали
интересовање и самоиницијативност за проширење стечених знања и додатно
самообразовање. Издвојене су следеће кључне речи: учење, поучавање, конструктивизам,
инструктивизам, образовни софтвери, програмски језици.
Посебно истичем ученике шестог разреда. Због неблаговремоног обавештенја о
термину такмичења а првенствено због незаинтересованости ученика за тај вид
експонирања ученици нису учествовали на такмичењу .
Извештај поднео: руководилац секције Вера Вучићевић
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7.

Екскурзије, излети, рекреативне

7.1 Извештај о изведеној настави у природи ученика првог разреда
У петак 08. маја смо кренулина наставу у природи, у сарадњи са туристичком
агенцијом „Via Tours Petrović“. Полазак је био у 09.30 часова испред школе. У аутобусу су
була два одељења првог разреда: I/1 (21 ученик) и I/2 (19 ученика), као и две учитељице
Јасмина Чанак и Драгана Ерић. Пут је протекао у најбољем реду и стигли смо у 13.30
часова на Дивчибаре у хотел „Хеба“. Деца су распоређена по собама и већ тог поподнева
почеле су њихове планиране активности, затим им је послужена ранија вечера.
Време током боравка на Дивчибарама је било веома пријатно, тако да смо га
максимално искористили за дуге шетње и рекреацију на прелепој планини Маљен. Уз
помоћ одличног рекреатора Муње (и Микија) организован је спортско-рекреативни
програм, шетње као и забава у дискотеци у вечерњим сатима. Обишли смо врхове
планине: Црни врх, Краљев сто и Голубац. Чули смо приче и легенде о овој планини,
упознали живи свет у пролеће. Научили смо да разликујемо бели и црни бор, видели смо
веверицу, разне птице, јелена... Такмичили смо се у турнирима, навијали, јурили се и
надисали свежег ваздуха. У време поподневног одмора радили смо задатке из математике
и српског језика на наставним листовима. У вечерњим сатима, у дискотеци, имали смо
сјајна представљања у песми, глуми, рецитовању, плесању, прављењу фризура и
урнебесног маскенбала.
Храна је била разноврсна, а деца су била задовољна. Оброци су били сервирани на
време и то: доручак у 9.15, ручак у 13.30, ужина у 16.00 и вечера у 19.30 часова. Храна је
била укусна и понуђена у изобиљу. За време трајања наставе у природи имали смо малих
проблема са стомачним вирусом, тако да нам је била потребна помоћ врло посвећеног
доктора Жарка Мирковића, који је све време био присутан и на располагању.
Настава у природи је трајала седам пуних пансиона и завршила се 15. маја. На дан
повратка уз помоћ љубазног особља хотела „Хеба“ спаковани су дечји кофери у аутобус.
У 14.30 часова са пуно лепих утисака кренули смо за Београд у који смо стигли у 18.30
часова.
Извештај поднео: руководилац већа Драгана Ерић
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7.2 Извештај о изведеној настави у природи ученика другог разреда
Одељења II-2 и II-3 су планирала и извела наставу у природи у Сокобањи, у
периоду од 17.10.2014. до 24.10.2014. године, у хотелу'' Бањица'', а у организацији
туристичке агенције “Ловћен“'. Цена аранжмана је износила 16 940,00 динара, а плаћање
ће се одвијати у девет месечних рата. Родитељи ученика су се изјаснили и дали сагласност
путем анкете. Превоз је организован комфорним аутобусом, уз пратњу представника
агенције.
У Сокобању смо стигли око 12 часова и одмах смо смештени у вишекреветне
собе, на истом спрату хотела. Први оброк нам је био ручак. Током наредних дана деца су
имала 3 оброка и ужину. Учитељице су сачиниле мени избором једног јела, од три
понуђена за сваки оброк. Храна је била укусна, квалитетна и разноврсна.
У реализацији постављених задатака учешће су узели рекреатор, доктори, као и
особље хотела.
Током наредних дана смо свакодневно шетали, пре и после подне, и били смо
веома активни. Обишли смо целу Соко Бању, њене културно-историјске знаменитости,
излетишта Лептерију, Сокоград, „Стазу здравља“ Увече смо имали организован
културно-забавни живот: маскенбал, фризуријаду, нај- плесни пар, такмичење музичке
столице, квиз знања, покажи шта знаш.Повратак је организован по плану 24. 10.2014.
године и у Земун смо стигли у 16 часова.
ЗАКЉУЧАК: Превоз је добро организован и изведен. Услуга у хотелу је била
професионална и брза. Собе су простране и светле, свакодневно усисаване и брисане,
грејање солидно. Храна је била разноврсна и укусна. Боравак у Сокобањи је протекао врло
активно и занимљиво. Време је било сунчано и топло, те смо сваки дан користили за што
дужи боравак у природи, шетње и обиласке. Часови су одржавани у просторијама хотела,
као и на отвореном простору.
Сматрамо да смо у потпуности остварили главне циљеве и задатке рекреативне
наставе. Ипак, увек ваља поново напоменути да је боравак са вршњацима, у природи,
многоструко користан и веома значајан, у одрастању и стасавању наше деце. Не само да
су стекли знања о: рељефу, природним лепотама, занимањима људи, бањама, саобраћају...
него су и учили да буду солидарни, толерантни, несебични, културни, брижни.

Тек

заједнички, седмодневни суживот утиче на то да наша одељења постану прави колектив,
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права заједница, у којој се сви поштујемо и покушавамо да се разумемо. У томе и јесте
вредност и сврха седмодневног одвајања од родитеља. И зато је свака рекреативна једно
непроцењиво и непоновљиво искуство, како за нас учитељице, тако и за децу.
Извештај поднео: руководилац већа Безбрадица Ратка

7.3 Извештај о изведеној настави у природи ученика трећег разреда
Веће других разреда је планирало наставу у природи у Сокобањи. 33 ученика,
одељења III/2 и III/1 провело је 8 дана у Сокобањи, у периоду од 22.9.2014. до 29.9.2014. у
хотелу ''Бањица'', а у организацији туристичке агенције '' МИВЕКС''. Цена аранжмана је
износила 18 595,00 динара, а плаћање се одвијало у девет месечних рата. Родитељи
ученика су се изјаснили путем анкете састављене на основу ПРАВИЛНИКА О
ПЛАНИРАЊУ, ОРГАНИЗОВАЊУ И ИЗВОЂЕЊУ ИЗЛЕТА, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ,
ЛЕТОВАЊА И ЗИМОВАЊА који је прописало МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ. Група је
кренула на пут у понедељак, 22. 9. у 8 часова и 30 минута са кашњењм од пола сата услед
недоласка саобраћајне полиције на преглед аутобуса, а у пратњи наставника Биљане
Томић и Ненада Јокића

и представника агенције. Превоз је организован и изваден

одличним аутобусом '' Ниш експреса '' . Путовање је протекло у пријатном и добром
расположењу. У току путовања направљена је једна пауза у трајању од 30 минута коју су
ученици искористили за освежење. У Сокобању је група стигла у 12.30 и одмах је
смештена у хотел. Ученици су смештени у четворокреветне собе, свака опремљена
телевизором, сви на једном спрату хотела. У хотелу се налазила лекарска служба која је
била доступна 24 часа. Ученицима је први оброк била вечера. Током наредних дана имали
су три главна оброка и једну ужину. Учитељи су сачинили мени избором једног јела од
два понуђена за сваки оброк. Храна је била укусна, квалитетна и разноврсна. Ученици су
били на свим пешачким излетима. Обишли смо центар града и видели старо турско
купатило АМАМ , посетили парк '' Борићи '' где се налази Хајдук Вељкова чесма и летња
позорница '' Врело '' , били смо на излетишту '' Лептерија '' и видели стари град из доба
Римљана Сокоград, до ког нисмо ишли из безбедносних разлога. У самом хотелу су
нудили организацију излета аутобусом до рудника мрког угља '' Соко '', други излет до
Бање Јошанице и трећи, до планине Озрен . Ми смо ишли на излет до планине Озрен.
Нисмо били упознати да је ово је једини хотел у Сокобањи у коме је организована ''
71

Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2014/15.

Школа здравља'' за децу која имају бронхитис, бронхијалну астму, честе упале грла и
друга стања која су праћена отежаним дисањем, кашљем и искашљавањем, као и за децу
која имају деформитете стопала и кичменог стуба. '' Школа здравља '' укључује све
потребне прегледе као и медикаменте потребне за лечење ових болести, по цени од 800,00
динара за све време боравка, што је могло бити понуђено родитељима, уколико желе да
њихово дете буде подвргнуто медицинском третману.Повратак је организован по плану
29. 9. после ручка. Ручак је био у 12. 00 часова, а полазак из Сокобање у 13.00 часова.
Група је путовала удобним аутобусом и у повратку, али без пратње представника
агенције. У току повратка такође је направљена једна пауза. У Земун смо стигли у 16. 45,
што је било раније од планираног , али су родитељи ђака били благовремено обавештени
о променама и сви преузели по доласку, своје дете. ЗАКЉУЧАК: Превоз је добро
организован и изведен. Боравак у Сокобањи је протекао врло пријатно и занимљиво.
Време је било сунчано и погодно за шетње и обиласке сем пар дана када је падала
незнатна киша. Деца су пуно времена провела на чистом ваздуху и што је најбитније, сви
су били здрави. Објекат је погодан за смештај деце и извођење наставе у природи. Особље
хотела нам је излазило у сусрет за све за шта смо се обратили. Сокобања свакако завређује
да буде уврштена у могуће дестинације за извођење наставе у природи, како због својих
природних лепота тако и због богате историје.
Током боравка остварени су следећи циљеви:
•Упознавање природних лепота планинског краја, флоре и фауне;
•Упознавање основних облика рељефа; препознавање и именовање различитих
врста вода;
•Уочавање и дефинисање особина бања и бањских лечилишта;
•Развијање основних појмова о непосредном природном окружењу и повезивање
тих појмова;
•Уочавање, описивање и објашњавање различитих саобраћајница, врста саобраћаја,
као и различитих превозних средстава;
•Развијање љубави и другарства, као и солидарности међу ученицима;
•Упознавање ученика са правилима која треба поштовати током путовања, као и са
правилима лепог понашања у хотелским објектима, поштовање кућног реда;
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•Обратити пажњу на културу облачења (сходно временским приликама), неговање
хигијенских навика, осамостаљивање ученика ( савесна брига о својим стварима,брига о
уредности тела,одеће и обуће)
Реализоване посете и обиласци:
•Позната излетишта: Лептерија, Сокоград,
•Реализован излет на планину Озрен, до ''Очне клинике''
•Посета бањског лечилишта, стационара и болнице
•Ученици упознати са значајем ''стазе здравља'', трим стазе
•Реализован обилазак културно-историјских знаменитости
•Организован врло активан и културно-забавни живот: маскенбал, фризуријада,
нај- плесни пар, такмичење музичке столице, квиз знања, покажи шта знаш- ученичко
стваралаштво, нај-литерарни рад, нај-цртеж.
Извештај поднео: руководилац већа Ненад Јокић

7.4 Извештај о изведеној настави у природи ученика трећег разреда
Разредно веће трећих разреда је реализовало наставу у природи на Златибору у
хотелу „Сунчани брег“ у времену од 17.5.2015. до 24.5.2015. у организацији туристичке
агенције „Мондотравел“. На Златибору је боравило три одељења трећих разреда (III1, III2
и III3).
На наставу у природи смо кренули у осам часова испред школе после прегледа
аутобуса од стране припадника саобраћајне полиције. Аутобус је био веома удобан и пут
до Златибора је протекао у најбољем реду.
Испред хотела смо стигли око 12:30 где су нас дочекали радници хотела који су
уједно и однели ученички пртљаг до соба. Сам боравак је протекао без проблема уз велико
ангажовање Владе рекреатора који нас је водио у свакодневне шетње и организовао
спортске и културне активности.
Храна у хотелу је била одлична. Са нама је боравила и докторка која нам је била на
располагању 24 часа.
У Земун смо се вратили 24.5.2015. у 19:00 часова.
Извештај поднео: руководилац већа Ненад Јокић
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7.5 Извештај о изведеној настави у природи ученика четвртог разреда
Настава у природи за ученике IV разреда реализована је у периоду од 15 - 22. 10.
2014. године у Дечијем одмаралишту Митровац на Тари у организацији Центра дечијих
летовалишта и опоравилишта града Београда. На наведени облик наставе кренуло је
укупно 77 ученика

четвртог разреда одељења IV-1,2,3,4 и учитељице Микић Соња,

Николић Дејана ,Симић Драгица и Којић Лидија.Путовало се удобним високоподним
аутобусима са клима уређајима, најкраћим путем преко Ваљева и Дебелог брда. Пауза у
путовању је била на стајалишту главне аутобуске станица у Ваљеву, како у одласку ,тако и
у повратку. Деца су била смештена

у два објекта- у централном павиљону , у

четворокреветним собама смештено је одељење

IV-2 , а у првом павиљону,

у

вишекреветним собама одељења IV-1,3,4. Оба објекта имала су учионице са потребним
средствима за организовање наставе . Оброци су били у централном објекту
дискотека где су се

одвијале

као и

вечерње активности. Дан је започињао јутарњом

гимнастиком испред централног објекта. Након доручка следило је оцењивање соба од
стране рекреаторке , а затим одлазак у рекреативно- сазнајне шетње. Тако смо посетили
ловачку чеку , замку за вука , Тисово брда , Козју стену, Тепих ливаду , Долину шетеча и
вртаче. У свакој шетњи деца би чула занимљиве приче о посећеном месту и стекла бројне
информације о планини Тари , њеној флори и фауни , резерватима у оквиру националног
парка , као и околним местим и значајним објектима у окружењу. Изузетан доживљај за
децу је било организовање вечере уз логорску ватру. Показали су велико ангажовање за
решавање теста знања истраживачко- сазнајног типа који је тимски радило свако
одељење посебно. У поподневним часовима организоване су спортске активности :
традиционалне игре (надвлачење штапом и конопцем ,скок у даљ, сађење кромпира ),
фудбалске утакмице мешовитих екипа , игра

„између две ватре“.Сваки резултат

појединаца или одељења награђиван је дипломом од стране рекреатора. Вечерње
активности су биле разноврсне : ревија фризура, маскенбал, ја имам таленат, игре без
граница ,плес и игра уз музику по жељи деце. Храна је била разноврсна, а јеловник
прилагођен укусу деце. Особље је било љубазно, а имајући у виду узраст гостију, веома
толерантно и на услузи. Здравствено стање ученика је било добро. Најчешћи проблем је
била промуклост код појединих ученика , мање огреботине и једна озбиљнија повреда
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руке ученице Иване Радовић из одељења IV-3 о чему постоји посебан, детаљан извештај.
Све здравствене проблеме евидентирала је и збрињавала дежурна докторка у амбуланти
одмаралишта. Можемо закључити да су на овој настави у природи сви планирани циљеви
и задаци реализовани, да деца носе позитивне утиске и доживљаје и да су одлични
временске прилике посебно допринеле успешној реализацији свих садржаја. Тара је
планина изузетних природних лепота , а смештај деце у оваквим објектима има својих
предности и недостатке што треба имати у виду приликом одлучивања за ову дестинацију.
Извештај поднео: руководилац већа Симић Драгица

7.6 Извештај о једнодневном излету ученика првог разреда
Дестинација: КУПИНОВО – ОБЕДСКА БАРА – ДОЊИ ТОВАРНИК – ПЕЋИНЦИ.
Једнодневни излет је организован 03.06.2015. године преко „VIA TOURS PETROVIĆ“
агенције. У 8 часова нас је чекао аутобус испред школе. Након сат и по времена вожње
стигли смо у Музеј хлеба у Пећинцима. Дочекао нас је кустос и власник музеја, Јеремија
који је одржао едукативни час. Ученици су упознали начин на који је земља била
обрађивана некада и како је изгледало сеоско домаћинство у прошлости. Музеј је богато
украшен сликама Јеремије са пределима из Војводине, Шумадије и Источне Србије и с
мотивима ветрењача и воденица. Јеремија је водио ученике кроз овај музеј, наглашавајући
да је то пут од земље преко хлеба до неба. Ученици су имали прилику да виде изложену
збирку оруђа за обраду земље од прастарих времена до данас, машине за млевење жита,
затим око стотину врста погача и хлебних колача.
Посетили смо сеоско домаћинство у селу Доњи Товарник, које је показало како се
на селу живи данас. Ученици су могли да виде домаће животиње које се гаје на селу,
начин чувања и коришћење производа од животиња.
Сусрет са великим белим родама био је незаобилазан у путу до Купинова, има их
на готово сваком димњаку. У Купинову смо видели етно-парк са најстаријом
православном црквом у Војводини из 15-ог века (црква св. Луке) који су подигли деспоти
Бранковићи, кућу из 19-ог века грађену од плетари, покривену трском и са термомдоксатом.
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У Бојчинској шуми имали смо организован ручак у ресторану, а након ручка
ученици су имали прилику да јашу коња. Такође, искористили смо време за слободне
активности ученика у парку. Након ужине кренули смо назад.
У повратку за Београд, свратили смо у Јаково у манастир Фенек, где нас је
пријатном добродошлицом дочекао један од монаха. Испричао нам је да је манастир
посвећен св. Петки.
Деца су се пуна лепих утисака и позитивних коментара вратила у Београд у 18:30
часова..
Извештај поднео: руководилац већа Драгана Ерић

7.7 Извештај о једнодневном излету ученика другог разреда
Веће другог разреда је реализовало једнодневни излет: Земун – СРП Засавица –
Етно зданије „Змаја од Ноћаја“ – Земун , у организацији туристичке агенције '' ВИА
ТУРС Петровић''. Цена аранжмана је износила 2 590, 00 динара, а плаћање се одвија у
четири месечне рате.
Родитељи ученика су се изјаснили путем анкете састављене на основу
ПРАВИЛНИКА

О

НАСТАВЕ

ПРИРОДИ,

У

ПЛАНИРАЊУ,

ОРГАНИЗОВАЊУ

ЛЕТОВАЊА

И

И

ИЗВОЂЕЊУ

ЗИМОВАЊА

који

је

ИЗЛЕТА,
прописало

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ.
Група је кренула на пут у среду, 13. маја 2015. у 8.00, у пратњи учитељица и
представника агенције. Квалитетан и луксузан даблдекер возио је пажљив и сигуран возач.
Најпре смо обишли остатке римског града у Сремској Митровици. Видели смо
најдужи пешачки мост у Европи и сазнали како је град добио име. Водич нас је упознао са
занимљивостима овог градића, у мери дечијих капацитета пажње и на њима занимљив
начин.
Преко Сремске и Мачванске Митровице смо стигли у Засавицу. Након краћег
одмора, провозали смо се туристичким бродићем „Умбра“ , у пратњи стручног водича,
који је деци дао информације примерене њиховом узрасту. Ученици су уочили ретке
биљне и животињске врсте. По повратку су се играли у резервату и куповали сувенире.
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На ручку смо били у Етно зданију „Змаја од Ноћаја“. Ђаци су обишли етно-собу,
прошетали и неко време се играли у дворишту здања. Након тога смо се вратили у
резерват, где је било предвиђено слободно време за игру и дружење.Време је било
сунчано и лепо, тако да је угођај био потпун.
У Земун смо стигли око 19 часова. Деца су се вратила препуна утисака и радосног
расположења. Понесени енергијом игре, шале, смеха и дружења, весело су „испловили” у
загрљаје родитељима, који су их сачекали испред наше школе.
Извештај поднео: руководилац већа Ратка Безбрадица

7.8 Извештај о једнодневном излету ученика трећег разреда
Дестинација: Фрушка Гора, Нови Сад, Петроварадин, Стражилово. Веће трећих
разреда је планирало и извело једнодневни излет у организацији туристичке агенције
''Бео-арс''. Цена аранжмана је износила 2 260,00, а плаћање се одвијало у три месечне рате.
Родитељи ученика су се изјаснили путем анкете састављене на основу
ПРАВИЛНИКА

О

НАСТАВЕ

ПРИРОДИ,

У

ПЛАНИРАЊУ,

ОРГАНИЗОВАЊУ

ЛЕТОВАЊА

И

И

ИЗВОЂЕЊУ

ЗИМОВАЊА

који

је

ИЗЛЕТА,
прописало

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ. Сагласност за извођење једнодневног излета дали су
родитељи 77 – оро ученика (III-1 / 17 ученика, учитељица Биљана Томић, III-2 / 21
ученик, учитељ Ненад Јокић , III-3 / 19 ученика, учитељ Зоран Чоко, III-4 / 20 ученика,
учитељица Александра Гостовић-Јовичић).
Група је кренула

на пут у четвртак, 13. маја 2015. у 8.00 часова, у пратњи

наставника и представника агенције , изузетно комфорним аутобусом. Путовање је
протекло у пријатном и добром расположењу. Прво смо посетили МАНАСТИР
КРУШЕДОЛ. Деца су упозната са богатим историјским наслеђем овог нашег лепог
манастира. Следећа је била посета ПРИРОДЊАЧКОМ МУЗЕЈУ у Новом Саду. Ученици
су били одушевљени изложеним експонатима, а највише интересовања су изазвали
фосилни остаци мамута. У музеју су ученици имали прилику да се упознају са богатом
флором и фауном овог краја. Из Природњачког музеја отишли смо у обилазак
ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ.Поглед на Дунав, Нови Сад и околину, као и неизбежно
фотографисање, остаће у трајном сећању ученика. Посета Петроварадину се окончала
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лепо припремљеним ручком. Сала за ручавање у ресторану Барутана је веома пространа,
услуге особља на високом нивоу, а сервиран ручак одличан. Све похвале! Потом смо
обишли Сремске Карловце. Ученици су се у Карловцима упознали са институцијама као
што су Саборна црква, Патријаршијски двор, Богословија, Капела мира

и чувена

Гимназија. Посета СТРАЖИЛОВУ је била наша крајња дестинација. У игри и забави
ученици су се пријатно и лепо дружили.

Упознали су део богатства нашег

НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА.Повратак у Земун испред школе је био у 19.00
часова .
ЗАКЉУЧАК: Излет

је добро организован и изведен. Дан

је протекао врло

пријатно и занимљиво. Посећене дестинације су примерене дечјем узрасту.Ученици су се
вратили са излета весели и задовољни. Иако већ дуго сарађујемо са агенцијом и овог пута
им се захваљујемо на професионалној организацији и врло коректној сарадњи.
Извештај поднео: руководилац већа Ненад Јокић

7.9 Извештај о једнодневном излету ученика четвртог разреда
Излет, за ученике IV-их разреда, реализован је 12. маја 2015.године. Одабрана
дестинација је била Зобнатица –Суботица – Палић.
На излет је кренуло 78 ученика и то: IV1-18 ученика , IV2-21ученик , IV3-15
ученика,

IV4-24 ученика

и

учитељице наведених одељења: Соња Микић , Дејана

Николић, Драгица Симић и Лидија Којић.
Путовали смо новим , удобним

аутобусом са клима уређајем и тв-ом. Након

паузе на бензинској пумпи, стигли смо на ергелу у Зобнатици. Обишли смо штале са
расним коњима , музеј –ковачницу и мањеж. Домаћини су дали основне информације о
узгоју , пореклу, намени и успесима њихових коња .
Путовање смо наставили ка Суботици где смо посетили ужи центар града. Кратко
смо се задржали на главном тргу и видели Споменик цару Јовану Ненаду, Градску кућу,
Плаву фонтану. Пут смо наставили ка Палићу. Најпре смо обишли ЗОО-врт, а након ручка
у оближњем ресторану, обишли смо и објекте на обали језера: Женски штранд, Велику
терасу и парк у којем су ученици провели кратко време у игри и дружењу. Током
путовања водич се трудио да унапред информише децу о местима и објектима које треба
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да посетимо, на шта треба да обрате пажњу, како да се понашају у току путовања и на
местима која смо посећивали.
Из Палића смо кренули у 16.40. У повратку, ученици су могли да гледају филм и
у Земун стигли смо око 19.15 минута.
Закључак:Планирани циљеви и задаци излета су у потпуности остварени. Већина
планираних посета је реализована и деца су била задовољна оним што су видела и
доживела. Ипак, мишљења смо да је излет захтеван , да смо посете ергели и центру
Суботице

морали извести ужурбано како бисмо стигли и обишли све на Палићу.

Сматрамо да, због дужине путовања, треба изоставити

посету

Суботици, а то време

искористити за слободну игру и дружење у парку поред Палићког језера што

деца

највише воле и очекују на сваком излету.
Извештај поднео: руководилац већа Драгица Симић

7.10 Извештај о једнодневном излету ученика петог разреда
Ученици петог разреда ишли су на једнодневни излет 14. маја 2015. године, на
релацији Београд – Вршац – манастир Месић – Београд, у организацији туристичке
агенције „Виатурс Петровић“.
После краћег чекања полиције која је требало да прегледа аутобус, кренули смо око
8:20 из Београда. Вожња до Вршца је протекла без проблема, уз причу водича о ономе што
ћемо видети на излету. У Вршцу смо посетили реновирани Музеј града Вршца, Музеј
старе апотеке у којој се налазе и слике Паје Јовановића и археолошка збирка, Саборну
цркву Светог Николе и катедралу Светог Герхарда, највећу католичку цркву у нашој
земљи. Тамо, нажалост, нисмо чули оргуље зато што је човек који их свира био спречен да
дође, па су деца била мало разочарана. У сваком музеју и цркви кустоси су нам одржали
предавање о поставкама. Ручали смо у Дому Црвеног крста, на Вршачким планинама, а
затим су се ђаци играли у лепо уређеном парку и на игралиштима који припадају овом
објекту. После посете манастиру Месић, упутили смо се ка Белој Цркви, где је требало да
проведемо још мало времена поред језера. Међутим, пошто је ту земља била влажна од
кише која је падала, а и зато што су капије кампа биле затворене, продужили смо ка
Београду, а паузу смо направили на једној пумпи. Ипак, нисмо изгубили много времена
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јер смо се, управо из страха да нас не ухвати киша, мало задржали на игралиштима на
Вршачким планинама. У повратку ђаци су певали, али су се све време лепо понашали и
возач и водич су нас похвалили.
Задовољни смо излетом и агенцијом. Водич и возач су били љубазни. Аутобус је
био комфоран. Ручак је био добар и деца су лепо јела. Замерка је то што у програму није
прецизирано да ли је обилазак фабрике „Свислајон“ панорамски или не, па су деца
очекивала да обиђемо фабрику. Сматрамо да убудуће треба да буде јасно истакнуто шта се
разгледа панорамски, а шта не.
Извештај поднео: руководилац већа Наташа Полић

7.11 Извештај о једнодневном излету ученика шестог разреда
У сарадњи са туристичком агенцијом „Виа Турс Петровић“, Веће шестог разреда
успешно је реализовало једнодневни излет на дестинацији Земун – Топола – Опленац –
Аранђеловац – Орашац – Земун. Цена аранжмана је износила 2480,00 динара, а плаћа се у
четири рате.
Група је кренула на пут 2. јун 2015. године у 8 часова једним даблдекер
аутобусом, удобним и добро климатизованим. Вожња до Тополе је била пријатна, возач је
возио пажљиво, деца су уживала у лепом крајолику, а савесни представник агенције
повремено се укључивао не би ли упознао путнике са занимљивим и важним историјским
подацима. Прва станица нам је била Топола, значајно место у историји српске
државности. Обишли смо Карађорђев конак у коме смо чули занимљиво предавање о
Карађорђу и устаницима, почетку Првог српског устанка и изгледу овог дела Србије у
првој деценији 19. века. Такође, ученици су видели оружје и оруђе које се користило у то
време, а у другој просторији фотографије чланова породице Карађорђевић. Потом смо
ушли у цркву Рођења Пресвете Богородице и ученици су могли да упале свеће.
Уследила је кратка вожња до Опленца. Најлепши утисак и на ђаке и на
професорке оставила је монументална црква Светог Ђорђа и њене прелепе иконе урађене
техником мозаика чији су се златни листићи пресијавали на сунцу. Обилазак ове
грађевине употпунило је стручно предавање о њеном настанку, а деца су са посебном
пажњом разгледала маузолеј породице Карађорђевић. Такође, обишли смо и кућу краља
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Петра Првог у којој је, како смо сазнали од кустоса, краљ боравио док је трајала градња
цркве Светог Ђорђа. Имали смо прилику да видимо слике и личне предмете краљевске
породице (краљева сабља, краљичина круна).
Путовање се наставило до следећег стајалиште, до Аранђеловца. Овде су се
деца посебно лепо провела јер су могла слободно да се играју и забављају у пријатној
хладовини великог парка Буковичке бање, а ко је желео пробао је и чувену минералну
воду. Након ове освежавајуће паузе, поново смо се укрцали у аутобус и кренули на ручак.
С обзиром да је дан био веома топао, свима је пријало што нам је ручак био послужен на
тераси ресторана направљеног у етно стилу, у хладовини. Деца су била задовољна
оброком.
Последње важно историјско место везано за Први српски устанак које смо
обишли тог дана био је Орашац. На збору у Орашцу 1804. године Карађорђе је изабран за
вођу устаника, а како се све то одиграло испричала нам је кустос музеја у Орашцу и то на
лицу места, у Марићевој јарузи где је све и почело, што је читавој причи дало посебан тон.
Деца су у музеју могла да виде портрете устаничких вођа и одело Карађорђа Петровића.
Након обиласка спомен комплекса у Орашцу, ђаци су испред музеја и школе, на травнатој
површини и теренима за фудбал, поново уживала у игри и дружењу. Време је било
сунчано и топло што је употпунило читав доживљај. Расположени и опијени свежим
ваздухом и сунцем,

у поподневним часовима, кренули смо назад за Земун и стигли

испред школе око 19 часова.
Похваљујемо агенцију која је реализовала све што је било предвиђено
аранжманом и представника агенције који се све време са нама консултовао и успешно
сарађивао.
Извештај подне: руководилац већа Љиљана Марковић

7.12 Извештај о дводневној екскурзији ученика седмог разреда
Дестинација екскурзије је била: Земун – Рајкова пећина – Неготин – Зајечар –
Феликс Ромулијана – Гамзиград – Земун (15. и 16.октобар). На екскурзију смо кренули у 8
часова ауто-путем ка Пожаревцу. Затим смо преко Кучева и Мајданпека стигли до Рајкове
пећине. Пут је лош и јако незгодан,јер немате где да се зауставите и направите паузу и то
нам је свима тешко пало.Уз стручног и љубазног водича обишли смо пећину и деци се то
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јако допало,јер већина никада није била у пећини. Пут смо наставили према Неготину,где
смо без паузе стигли у 14.30. Деца су једва дочекала слободно време од 45 минута да
разгледају центар града и прошетају пешачком зоном. Са представником агенције
посетили смо кућу Стевана Мокрањца,а потом и Завичајни музеј Хајдук Вељка
Петровића. Обе изложбе су оригиналне и занимљиве,посебно зато што су ђаци већ учили
о томе и показали су знатно интересовање и знање. У хотел Инекс смо се брзо
сместили,јер су нас чекале припремљене и распоређене собе по спратовима и одељењима.
Смештајем смо били непријатно изненађени,јер хотел није реновиран и слике које су нам
презентоване

су

лажне.

Деца

су

одмах

бурно

реаговала,јер

су

наишла

на

бубашвабе,прљаву постељину и ћебад у појединим собама,а у мојој соби није било топле
воде ни наредног дана. Вечером смо били задовољни,порције су биле солидне. У понуди
је наведена и дискотека и једно пиће за ученике. И ту смо имали неспоразум,јер је власник
објекта прилично нељубазно од мене тражио новчану надокнаду од 100 динара по детету
као улазницу за дискотеку,тј.трпезарију у којој смо вечерали.Морали смо да зовемо
водича да то реши,па су деца ипак имала и дискотеку и бесплатно пиће,што ће агенција
накнадно платити хотелу. Када смо правили план за сутрадан,водич је рекла да немамо
времена за обилазак Зајечара и да ће то изоставити из програма.Пошто су се наставнице
побуниле,предложила је да доручак буде у 8,а ручак у 10 часова као решење да све
стигнемо. Наравно да на то нисмо пристале,па је ручак заказан у 12 сати. Имали смо
слободно преподне за обилазак града.Одмах након ручка,кренули смо у Зајечар,где смо
посетили Историјски музеј,сталну поставку везану за археолошко налазиште Феликс
Ромулијана.Одатле носимо дивне утиске,јер смо чули одлично предавање кустоса
музеја.Затим смо обишли и само налазиште,врло импресивно и необично,нешто што ће
деца сигурно упамтити,јер то никад нису виделa.Наставили смо пут ка Гамзиграду,без
задржавања,јер агенција није знала да је бања руинирана и затворена и да тамо нема шта
да се види ни где да се направи планирана пауза.Сви смо поново били непријатно
изненађени,јер је прва наредна пауза била после Ћуприје,деци је било мука и једва су
издржали без тоалета.У Земун смо стигли у 20 часова. Екскурзијом нисмо
задовољни,много је пропуста и агенција није испунила оно што је понудила.Не носимо
лепе утиске са путовања.Дестинацију препоручујемо,али агенцију Луксим и хотел никако.
Извештај поднео: руководилац већа Драгана Миловановић
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7.13 Извештај о тродневној екскурзији ученика осмог разреда
Дестинација екскурзије: Благовештење – Ариље – Златибор – Шарган – Дрвенград
– Сирогојно (15.16.17.октобар 2014.). 1.ДАН: Ђаци су кренули у 8 часова, модерним
аутобусом на спрат, у пратњи својих разредних старешина, доктора и водича агенције.
После правовремених пауза на Ибарској магистрали, стигли смо у Овчарско кабларску
клисуру, где смо посетили манастир Благовештење. Ученици су могли да се упознају од
старешина са историјом манастира, а и да уживају у природним лепотама Овчар бање и
клисуре. Наставак пута нас је водио у Ариље где смо посетили Цркву Св. Ахилија и
градску галерију са експонатима и пропратном причом туристичког представника из
Ариља. Деца и наставници су имали и нешто времена за слободну шетњу центром Ариља.
У вечерњим сатима смо стигли на Златибор и сместили се у хотел „Спорт Трим СРЦ“ где
је послужена вечера. Хотел се састоји из две суседне смештајне зграде које се не разликују
по квалитету, при чему истичем максималну коректност хотелског особља и услова
смештаја и исхране у хотелу. Након вечере организована је дискотека за ученике, а после
поноћи сви ђаци су били у својим собама. 2.ДАН: Након доручка кренули смо према
Мокрој Гори и туристичкој железници „Шарганска осмица“. Ђаци су се сместили у три
резервисана вагона за нас и уследила је вожња од два сата са кратким паузама за сликање
и пиће. Након тога посетили смо оближње брдо Мећавник и етно село „Дрвенград“. Ту
смо одгледали кратку филмску пројекцију у локалном биоскопу и разгледали етно село уз
пратњу водича. У поподневним сатима уследио је повратак у хотел на Златибору, ручак, а
време до вечере је искоришћено за слободне активности ученика у хотелу (ТВ, интернет,
друштвене игре), с` обзиром да је време напољу било кишовито. Након вечере, поново је
организована дискотека, а ђаци су у 1 сат по поноћи морали бити у својим собама. 3. ДАН:
Након доручка уследила је шетња по туристичком центру Златибора, обилазак језера и
Краљеве чесме. После шетње по центру, уследио је ручак у хотелу, напуштање хотела и
полазак према етно селу Сирогојно на Златибору. Ученици су могли да виде како је некада
изгледало аутентично српско село, а данас јединствен музеј под отвореним небом. После
тога уследио је повратак за Београд са повременим успутним паузама. У Београд смо
стигли око 21 час уместо планираних 20 часова, због лоших метео услова и гужве на
Ибарској магистрали. ЗАКЉУЧАК: Истичем да је агенција „Спорт Трим Травел“ у
потпуности испунила договорени план и програм екскурзије. Смештај и исхрана су били
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сасвим коректни и од стране ђака није било примедби. Истичем посебне похвале на рачун
водича агенције Марка који је показао изузетну предусретљивост према наставницима и
ђацима наше школе.
Извештај поднео: руководилац већа Владимир Јовичић
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