ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА У РАЗВОЈУ СОЦИОЕМОТИВНИХ
КОМПЕНТЕНЦИЈА
I I 3 разред
СВЕТ ОКО НАС / ЧУВАРИ ПРИРОДЕ / ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ
 Развој и ширење еколошке свести, социјално разумевање , комуникацијa,
сарадњa угрупи
ЗАДАЦИ
 знати појам животне средине и њене елементе;
 препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној
средини;
 стицање знања о појавама које угрожавају животну средину;
 формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној
средини;
 развијање радозналости, креативности и истраживачких способности;
 подстицање еколошког образовања ка одрживом развоју, ка стварању бољег и
разумнијег света. То је свет у којем би се чувало богатство биолошке
разноликости
 подстицање социјалног разумевање туђих осећања, способност за
комуникацију, сарадњу, прихватање компромиса, емпатију итд.
ОТЕЖАВАЈУЋЕ ОКОЛНОСТИ
 није их било
ДОКАЗ О ЕВИДЕНЦИЈИ
 Извештај Одељењског већа
 Извод о активностима Одељењског већа
 Остварене посете и излети
 Извод о активностима сарадње са родитељима

мај /јуни 2016.

АКТИВНОСТ - ОДЛАЗАК НА САВУ

април 2016.

АКТИВНОСТ - САДИМО ЦВЕЋЕ ЗА УЧИОНИЦУ

ПОДИЗАЊЕ НИВОА АНГАЖОВАЊА УЧЕНИКА У РАДУ ШКОЛЕ
КРОЗВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ И РЕДОВНУ НАСТАВУ
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ
 Подстицање и разијање учениковог стваралачког мишљења и деловања
у складу са деомократским опредељењем друштва
ЗАДАЦИ
 развијање памћења и повезивање опажених информација што чини основу за
увођење у визуелно мишљење;
 развијање сензибилитета за лепо;
 стварање интересовања и потребе за посете изложбама,
галеријама, музејима;
 развијање љубави према вредностима израженим у делима
свих облика уметности
 упознавање и рад са ликовним техникама које се не могу
упражњавати на редовним часовима

ОТЕЖАВАЈУЋЕ ОКОЛНОСТИ


није их било

ДОКАЗ О ЕВИДЕНЦИЈИ





Извештај Одељењског већа
Извод о активностима Одељењског већа
Остварене посете и излети
Извод о активностима сарадње са родитељима
I I 1 разред

АКТИВНОСТИ:
септембар 2016 -Мирисна јабука; Кућица за птице

јануар 2016 - Обојимо зимску шуму

фебруар 2016 - Галактички бескрај; Геометрија модерног ликовног израза

март 2016 – Плетење  / украси за саксије

април 2016. Ускршњи базар-Хуманитарна акција
Пред Ускршњи распуст у дворишту наше школе одржан је продајни базар дечијих
рукотворина са циљем да се сав прикупњен новац донира социјално угроженој и /или
деци којој је новчана помоћ неопходна због лечења.

Ученици одељења II 3 и учитељица Марија Симеуновић и Бојана
Маринковић

СПОРТСКА СЕКЦИЈА / СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ
I Iразред
РАЗВОЈНИ ЦИЉ
 Доприносинтегралномразвојуличностиученика(когнитивном, афективном,
моторичком), кроз различите видове физичких активности .
 Стицање , усавршавање и примена моторичких умења ,
навикатеоријскихзнањаусвакодневнимиспецифичнимусловимаживотаирада
ЗАДАЦИ
 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
 Формирање морално вољних квалитета личности стицање и развијање свести о
потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине
 Развијање тимског духа, толеранције , подршке и оптимизма
АКТИВНОСТИ:
мај 2016.
На иницијативу и у сарадњи са наставником физичке културе наше школе ,
Гораном Петровићем, ученици већа IIразреда, 6. маја 2016. год. учествовали су на
Спортским играма младих у Хали спортова „Ранко Жеравица“ на Новом Београду.
Игре су организоване под покровитељством Међународног олимпијског комитета и
Светске фудбалске федерације.
Програм манифестације
дугорочно је везан уз
промотивно-едукативну акцију
"Живимо живот без дроге, јер
дрога одузима живот".
Наши екипа „Младост“ je
бројала 13 чланова за „Између
две ватре“ . Сјајном игром и
пожртвовањем, победили смо
финалисте „Звездару 1“ и
„Вождовац“.
ОТЕЖАВАЈУЋЕ
ОКОЛНОСТИ


Недостатак боље
организације саме
манифестације

ДОКАЗ О ЕВИДЕНЦИЈИ





Извештај Одељењског већа
Извод о активностима Одељењског већа
Остварене посете и излети
Извод о активностима сарадње са родитељима

 Тријумфовали смо са освојеним првим местом! Све честитке !!!

СРПСКИ ЈЕЗИК - РЕДОВНА НАСТАВА
I I 3 РАЗРЕД
19. 5. 2016. - Кроз наставу српског језика и слободних активности деца сазнају како
се написана пошиљка (писмо, разгледница, честитка) шаље и ко све учествује на том
путу до примаоца. Прошетали смо до оближње
„Поште“ у Immo Outlet Centar.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ
 Научити композицијски обликовати садржај
разгледнице, писма: уводна реченица-поздрав,

садржај и потпис. Оспособљавање за примену стеченог знања у пракси.

ЗАДАЦИ

 Развијати естетске и етичке вредности: тачност и стрпљивост.
 Научити искуствено на који начин се шаље пошиљка.
 Развијати лепа осећања и вештине комуникације и толеције кроз дружење,
разговор, игру и шетњу.
ОТЕЖАВАЈУЋЕ ОКОЛНОСТИ


Није их било

ДОКАЗ О ЕВИДЕНЦИЈИ





Извештај Одељењског већа
Извод о активностима Одељењског већа
Остварене посете и излети
Извод о активностима сарадње са родитељима

Марија
Симеуновић

ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ И ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – ХЕМИЈА
Развојни циљ: Повећање мотивисаности ученика за наставу хемије;
Стицање компетенције техника потребне за самостални рад;
Практична примена стечених знања.
Задаци:
Корелација ваннаставних активности из биологије, физике, географије,
информатике, ликовне културе и домаћинства;
Примена савремених, иновативних модела наставе
индивидуализацију, креативност и стваралаштво ученика;

који

Унапређивање рада ученика у активностима према
интересовањима и њиховим индивидуалним способностима;

подстичу
потребама,

Оспособљавање ученика за активности које ће ученицима олакшати да своја
стечена знања прошире и допуне израдом презентација из различитих области
хемије.
Отежавајући фактори: недостатак средстава и опреме.
У оквиру планираних активности за школску 2015/2016. годину реализоване су следеће
активности:
1.Ученици осмог разреда учествовали су у изради и презентовању Powerpoint
презентација ( на компјутру у кабинету хемије );
2.Израда паноа на теме:
- неметали у природи
- метали у Периодном систему елемената
- значај водоника и кисеоника за живи свет
-Ca; Al; Fe и Cu – налажење у природи
- легуре
-подела угљоводоника
- алкохоли
- естри
- масти и уља.
Ове активности реализоване су у оквиру наставних јединица ( евиденција се
налази у дневнику рада осмих разреда).
3. Ученици седмог разреда су правили моделе атома и моделе молекула елемената и
једињења ( од пластелина ), моделе кристалне решетке – кухињске соли, графита и
дијаманта. Правили су паное : хемија кроз историју и биографије познатих хемичара.
Наведене активности су биле остварене на часовима секције, а евиденција је у дневнику
осталих облика образовно – васпитног рада.

4. Ученици осмог разреда су током школске године израђивали пројектне задатке везане
за наставно градиво уз коришћење интрнета. Ове пројектне задатке израђивали су оквиру
домаћих задатака.
5. Ученици су на часовима додатне наставе изводили једноставније експерименте (
пример: растварање плавог камена, шећера и кухињске соли; правили хомогене и
хетерогене смеша, изводили огледе раздвајања састојака смеша, припремали засићене
презасићене и незасићене растворе.
6. 25.9. 2015.Београд Посета Басф – игралиште за иновације. БАСФ – ИГРАЛИШТЕ ЗА
ИНОВАЦИЈЕ је путујућа манифестација широм Средње Европе која је код нас
опрганизована у сарадњи Хемијског факултета и Центра за промоцију науке уз помоћ
међународне организације Достигнућа младих. Манифестација је тако организована да су
ученици могли да прилазе многобројним штандовима на којима су их чекали студенти
природних наука спремни да им покажу, објасне и растумаче дату појаву. Ђаци су мали
прилике да ураде и сами по који експеримент уз надзор студената. Била је организована
трибина на којој су говорили еминентни стручњаци а на крају су студенти извели
представу са ефектним звучним и визуелним ефектима.

Наставница Јелена Муцић ради у две школе, па је ова манифестација имала и додатну
вредност јер су вршњаци обе школе могли да се упознају и да размене своја искуства.

7. 26.12. 2015.Београд Посета Хемијског факултета поводом манифестације „Отворене
лабораторије“. Ученици наше школе врло радо одлазе на Хемијски факултет . У оквиру
манифестације „ОТВОРЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ“ седмаци и осмаци имали су прилику да
посете Хемијски музеј, а затима да у лабораторији самостално изводе задате експерименте
под надзором студената и професора. Поново су се дружили са ученицима ОШ“Јован
Дучић“. Веома је корисно што се ученици на Хемијском факултету сусрећу са
хемикалијама, прибором и посућем које основне школе нису у могућности да набаве. Два
сата имају прилику да самостално раде хемијске експерименте и да вежбају технику рада.
На крају су им студенти приредили краћу представу са ефектним експериментима.

8. 26.3. 2015.Београд Посета Хемијског факултете поводом манифестације „Тамо где
наука почиње“. ТАМО ГДЕ НАУКА ПОЧИЊЕ је манифестација коју је организовао
Хемијски факултет. Тема је била везана за спорт и хемију, а поебно се говорило о
доприносу који хемија даје савременом спорту . Ученици су присиствовали предавању
„Пупин – од физичке до духовне реалности“ и практичној радионици „Мишићи на
хемијски погон“. Ученици су у заиста инспиративном и занимљивом предавању могли да
се упознају са ликом и делом Михајла Пупина. У радионици су кроз експерименталан рад
сазнали и потврдили која нам харана даје енергију, зашто нас боле мишићи након

тренинга, како хемичар може да санира повреду, које супстанце из свакодневног живота
спадају у допинг средства.

9. децембат 2015.Београд Министарство просвете, науке и технолошког развоја и
компанија „ Цептер“ расписали су 2015. Конкурс за најбољи образовни филм са темом
„МОЋ ВОДЕ“ и седмаци ОШ“ Младост“ су се баш потрудили и сами направили филм.
Наш тим су сачињавали:
Маша Јовановић
Невена Рацановић
Наташа Ковачевић
Јана Ваљаревић
Ана Стевановић
Лука Исаиловић

Филм је конципиран тако да у првом делу говори о води као најважнијој супстанци за
живи свет. Слике нам омогућавају да уживамо у природним лепотама водених предела.
Затим се
говори о изузетно широкој примени воде што поткрепљују снимци
свакодневних активности ученика. У даљем току филма говори се о физичким особинама
воде које су пропраћене практично изведеним експериментима. Након тога о хемијској
структури воде а ради лакшег разумевања говор прати презентација и приказ групног
рада са дидактичким материјалом. У другом делу филма посебна пажња је посвећена
загађењу воде за пиће и опасности коју она представља за човека. Говор прате сликовни
материјал који су ученици сами сликаки у својој околини као и пар фотографија које су
пронашли на интербнету. Препоручују се и нека решења како путем употребе филтера
можемо пречистити своју воду за пиће. Цео филм има главну идеју да код ученика
развије свест о важности очувања незагађене воде за пиће.
Иницијатива за снимање филма је потекла од наставника хемије који је преко
школе обавештен да је расписан конкурс. На часу Хемијске секције ученици су врло радо
прихватили да учествују и изради филма. Посебно су били одушевљени идејом да имају
потпуну слободу у избору садржаја и организацији. Наставник им је доставио уџбенике
хемије за седми разред разних издавача, препоручио им едукативне сајтове и часописе.
Ученици су проучавали литературу и претраживали интернет, ишли на терен и
истраживали, снимали кратке филмове, сликали, правили дидактички материјал од
папира, правили презентацију у powerpoint програму, вршили одабир музике, код куће и у
школи радили практичне експерименте и доносили закључке о резултатима
експеримената, осмишљавали текст који су читали и наснимавали и монтирали филм.
Приказивање добрих и лоших примера људске активности развија свест код ученика да
свако може својим понашањем и навикама да допринесе да његова околина буде чистија и
самим тим здравија.Здрав стил живота се не може наметнути а овај филм доприноси да се
разумете важност и значај који он има за човека и на тај начин лакше усвоји.
Филм уводном поруком наглашава важност воде за живи свет. Даљим порукама
упућује на преузимање личне одговорности у очувању водених површина.Филм подстиче
на друштвени активизам и волонтерске активности везане за очување здраве воде и
здравља уопште.
Ученици су своја раније стечена знања из разних предмета географије, биологије, физике,
грађанског васпитања и домаћинства везаних за воду, искористили у осмишљавању
филма. Посебну пажњу су посветили наставним садржајима из хемије који говоре о
разлици између чистих једињења и смеша, физичким и хемијским особинама супстанци,
структури атома, ковалентној вези и води и њеној важности за живи свет. Пошто се ради о
седмацима употребили су скоро сва своја знања из хемије. При снимању и монтирању
филма практично су употребили знања из информатике.

У току стварања филма успостављена је корелативност са наставним садржајима многих
предмета. Филм користи искуства ученика из свакодневног живота што ће омогућити
широку практичну примену у различитим животним ситуацијама. Садржај филма
омогућује кумулативност у стицању знања и практичних вештина.Филм су осмислили
ученици који су из свог угла представили како они доживљавају „Моћ воде“ па је
остварена и вршњачка едукацијана на коју огромна већина ученика изузетно добро
реагује.
Колегама филм може да користи у бољој дидактичкој организацији часа. Представља
очигледно наставно средство које би појачало мотивацију ученика за ту наставну
јединицу. Успех њиховх вршњка или нешто старијих ученика да сниме филм, осмелио би
ученике да преузму самоиницијативу и да се и они опробају у неком практичном раду који
би допринео очуванју вода, лакше би се укључивали у вршњачка извештавања и
едукације, трибине и тако даље.
Филм се може погледати на адреси https://1drv.ms/u/s!AuLGAj3BquUjiHjiKKxE2WwVgTll
10. Такмичења 2016. Су одржана
Школско: 13.фебруар 2016.
Општинско: 05. Март 2016.
Градско: 03. Април 2016.
Републико: 21-22. Мај. 2016. У Аранђеловцу
Наши ученици су постигли веома добре резултатае.
ИЗУЗЕТНО СМО ПОНОСНИ НА НАШЕ ТАКМИЧАРЕ ПОСЕБНО НА УЧЕНИКА
74 РАЗРЕД ЛАЗАРА
РИСТОВИЋА

ДРУГА НАГРАДА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

Још на почетку седмог разреда показивао је велику заинтересованост и таленат за хемију.
Велики труд се исплатио и Лазар Ристовић је на РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ у
Аранђеловцу 2016. Године освојио ДРУГУ НАГРАДУ. Доказао је да поседује много шире
знање хемије него што захтева основно-школско образовање, истрајност у континуираном
раду и радозналост правог истраживача.
Сигурни смо да ћемо се овим дечаком поносити и у будуће јер ће својим радом успети да
досегне висине познатих светских научника.
Ево резултата са овогодишњих такмичења осталих наших такмичара у које се уздамо и
држимо им палчеве да следеће године постигну још веће успехе.
Имеи
презиме одељење наставник општинско
градско
републичко
такмичара
1 ЈОНА
71
В.Живић
3.
ПЛАСМАН
СТОЈАНОВИЋ
2 АЛЕКСАНДРА
71
В.Живић
3.
ПЛАСМАН
УРОШЕВИЋ
3 АЛЕКСАНДАР
72
В.Живић
2.
ПЛАСМАН
АНЂЕЛИЋ
4 ЛАЗАР РИСТОВИЋ
74
Ј. Муцић
1.
1.
2.
5 НЕМАЊА
74
Ј. Муцић
1.
ПЛАСМАН
РАДИЊИЋ
6 АНА КОСТИЋ
75
Ј. Муцић
2.
ПЛАСМАН
7 ПЕТАР
74
Ј. Муцић
2.
ПЛАСМАН
БРАУНОВИЋ
8 ДАНИЛО ПЕШИЋ
74
Ј. Муцић
2.
ПЛАСМАН
9 МАРКО
73
Ј. Муцић
2.
ПЛАСМАН
СПАСОЈЕВИЋ
10 СТЕФАНОВИЋ
81
В.Живић
3.
САРА
наставница хемије Јелена Муцић

РАЗДВАЈАЊЕ СМЕША – ОБРАДА

VII РАЗРЕД

Мотивација: Моји ученици одрастају уз нову технологију и од малена користе рачунаре,
дигиталну аудио и видео технику, мобилне телефоне и све алате дигиталног доба. Од
потребне информације дели их само један клик мишем и сматрам да је веома битна улога
наставника да их усмери за којим ће информацијама трагати. Потрудила сам се да им
часове вежбања и утврђивања употребом
једноставних програма ИКТ учиним
другачијим. Време им брже пролази јер је час динамичнији, забавно им је док решавају
квиз и нису свесни да на тај начин уче јер „забава нема никакве везе са учењем“.
Рад у групама у њима развија такмичарски дух али и најплеменитија осећања. Ђаци са
бољим успехом имају жељу и прилику да помажу онима који слабије разумеју градиво да
би сви заједно остварили боље резултате. Слабији ученици бивају мотивисанији јер имају
прилику да допринесу тиму који побеђује. Сви се осамостаљују у практичном
лабораторијском раду.
Вршњачка едукација се показује као веома учинковита. Битно да се сви угледају на
позитивне примере из своје непосредне близине. „Кад може Пера из осмог два, зашто не
бих могао и ја...!“
То су ми биле основне смернице да прве часове утврђивања некеко повежем, да их учиним
занимљивијим и својим трудом дам деци шансу да заволе хемију.
Циљ часа: Одабир поступка за раздвајање састојака смеше и увежбавање практичних
вештина састављања апаратура.
Ток часа: На почетку часа је наставница хемије дели ученике у групе и пушта
квиз
у
виду
стрипа,
урађен
у
програму
http://www.toondoo.com/
(https://drive.google.com/file/d/0B4_vf7JRzPj3NVBfZ0JMd3pGWTA/view?usp=sharin)
у
коме је било потребно решити и укрштеницу, урађену у програму Hot Potatoes 6. Циљ је
да ученици читањем стрипа, и тако пролазећи кроз већи број њима блиских, животних
ситуација, обнове и утврде физичке и хемијске промене супстанци.
Vojin je sa drugovima otišao na izlet.

Tata je Vojinu skuvao šerbet.
3. Karamelizacija šedera
je:
a) fizička promena
b) hemijska promena

Mama je Vojinu skuvala supicu.

1. Kuvanje supe je:
a) fizička promena
b) hemijska promena
5K
5

Р

И

1С
1

Т

А

Л

И

З

А

Ц

И

Ј

А

А

Tata je Vojinu izmerio temperaturu.

2. Merenje temperature je:
a) fizička promena
b) hemijska promena

4. Ceđenje limuna je:
a) fizička promena
b) hemijska promena

Sestra je Vojinu napravila limunadu.

Slededeg jutra Vojin je ozdravio.

14. Ukucavanje eksera je: 15. Paljenje vatre je:
a) fizička promena
a) fizička promena
b) hemijska promena
b) hemijska promena

Svi su bili sredni i radosno obavljali svoje poslove.
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Након тога су уследиле лабораторијске вежбе.Натавник хемије је припремио
картице
са
упутствима
за
рад
https://drive.google.com/file/d/0B4_vf7JRzPj3bjRrMjBKcTdhbkk/view?usp=sharin
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На крају часа је спроведена евалуација у коме су ученици требали да оцене колико су
задовољни
припремом наставника за час, односом наставника према ученицима, колико им је час био
занимљив, и то тако што су убадали шпенадле у мету од стиропора.Час је реализовала
наставница хемије Јелена Муцић. Часу присуствовали директор Весна Јоцић, педагог
Ђина Узелац и наставница италијанског Весна Видојевић.

КОВАЛЕНТНА ВЕЗА – ОБРАДА

VII РАЗРЕД

Мотивација: Савремену наставу не можемо замислити без примене ИКТ јер већина
ученика највећи део дана проводи са мобилним телефонима у џеповима и добар део свог
живота су „на мрежи“. Имају мало стрпљења да прате класично предавање. Велики сам
поборник коришћења савремених технологија у служби олакшавања праћења наставе и
усвајања знања, али некад је обичан картон, селотејп и добра идеја довољно да учине час
динамичнијим а деци занимљивијим.
Циљ часа: Да ученици схвате узроке грађења ковалентне везе између атома неметала и
да стекну основна знања о начину на који се представља образовање ковалентне везе.
За овај час урадила сам асоцијацију која би требало да подстакне радозналост и
заинтересује ученике за нову лекцију.
Autor:
Nastavnica
hemije
Jelena Mucić

HEMIJSKE
VEZE

privlači ih
jezgro

A1
kruže
A2
negativni
A3
valentni
A4

menja ih
čičak

B1
iduB2
u paru
odvezuju
B3 se
patika
B4

C1
fiksni
C2
halo
C3
mobilni
C4
kartica

D1
srce
D2
večna
D3
14.D4
februar

majka dete

A B C D
Konačno
rešenje
vezа

elektroni

pertle

telefon

ljubav

VEZA?

romantična
genetska
neraskidiva
kratka veza luka
politička
krvna
prijateljska
bračna
drugarska poslovna
radio
postojana periodična
HEMIJSKA dnevna
duga
telefonska saobraćajna

wi-fi

Даље предавање прати ппт интерактивна презентација са уметнутим филмићима која
омогућава активан разговор са ученицима у току предавања.
L
K
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Kiseonik

n=2
n=1
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K

TROSTRUKA KOVALENTNA
VEZA
tri elektronska para

Šta je sa azotom?

oktet
oktet

Kovalentna veza

K
Autor:
Nastavnica hemije
Jelena Mucić

10Ne n = 1

n=2
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Neon
2.7.2016
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N N
Atom azota

N N

Atom azota
Molekul azota

Zajednički elektronski
parovi

Направила сам две коцке које су на свакој страници имале Луисов симбол неког
елемента. Ученици су их бацали и на табли исписивали ковалентну везу између елемената
у добијеној комбинацији. (рад у групи)

За ученике који теже прате градиво направила сам puzzle које су
(индивидуални рад)

слаагали .

Сви заједно смо на компјутеру исцртавали мапу ума и на тај начин утврдили типове
ковалентне везе.
JEDNOstruka

Nepolarna

DVOstruka

Polarna

N
e
m
e
t
aL
i

TROstruka

За домаћи имали су на блогу „Хемија стварност и магија“, чији сам аутор и уредник
https://hemijastvarnostimagija.wordpress.com/ , да ураде квиз у програму classmarker.
Угледни час је одржан у свим одељењима седмог разреда а часовима су присуствовали
Весна Јоцић – директор школе и педагог Ђина Узелац.
Час је био веома динамичан, ученици су били заинтересовани, добро су сарађивали док су
радили у групама а ја сам на наредном часу била веома задовољна усвојеним знањем.

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Mатематика

Развојни циљ: Развијање менталних способности и оспособљавање ученика за примену
математичких знања.
Задаци:
1. Потстицање способности посматрање логичког, аналитичког и апстрактног мишљења.
2. Побуђивање математичке радозналости.
3. Оспоспобљавање ученика за сагледавање улоге и примене математике у различитим
подручјима човекове делатности – математичко моделовање.
4. Стицање навика и умешности у коришћењу различитих извора знања.
5. Изграђивање смисла за самостални рад ученика, рад у пару и групни рад.
6. Оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометриским
конструкцијама.
7. Оспособљавање ученика да користе своју информатичку писменост у примени
математике
Активности: - Визуална презентација геометрије и занимљиве математике у оквиру часова
редовне наставе.
- Организовање вршњачке визуалне презентације одређених тема
ученицима истог узраста.
- Организовање радионица за израду наставних средстава у оквиру часова
редовне наставе математике.
Носиоци активности: Ученици шестих, седмих и осмих разреда, предметни наставници.
Оствареност: У оквиру редовне наставе математике и домаћег задатка ученици петог,
седмог и осмог разреда су израђивали нова наставна средства (паное, Power Point
презентације и жичане моделе геометријских тела). У кабинету математике су изложена
направљена наставна средства.
Ученици седмог разреда (73 и 74) су одржали предавања својим вршњацима. Педавања су
одржана на тему: - Питагорина теорема;Како је Талес измерио пирамиду;Златни пресек.
У нижим разредима (42, 43, 44) одржани су часови обраде на тему Множење вишецифрених
природних бројева у циљу упознавања ученика са начином рада у вишим разредим.
Евиденција одржананих часова се налази у дневницима поменутих одељења.
Време реализације: 2015/16. школска година
Евалуација: Вредновање нивоа усвојеног знања.
Наставници математике: Драгана
Миљковић, Драгана Бадњаревић

Науновић,

Александар

Ангеловски,

Катарина

КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Развојни циљеви:
-Унапређење саобраћајне културе и безбедности ученика као учесника у
саобраћају.
-Стицање основне техничке и информатичке писмености.
Развојни задаци:
-Израда школског саобраћајног полигона, ради развијања вештине управљања
бициклом код ученика, чиме се постиже њихова већа безбедност као учесника у
саобраћају.
-Повезивање науке и технике, практична примена закона физике
-Развијање способности практичног стварања, односно реализације сопствених
идеја.
-Развијање психомоторних способности, прецизности у раду, упорности и
истрајности приликом решавања задатака.
Активности:
-Вожњa бицикала на полигону.
-Теоријски део наставе се обављао у учионици, као и практични део наставе, где je
извршена израда модела у редовној настави и такмичарских модела.
Носиоци активности:
- Полигон су израдили наставници актива Техничког и информатичког образовања
( Даника Пап, Славица Стајић Врачевић, Борислав Цвејић, Мирољуб Красић) заједно са
ученицима који су похађали саобраћајну секцију.
Отежавајуће околности:
Саобраћајни полигон је нацртан на школском фудбалском игралишту, тако да је
његово коришћење било могуће само уз договор са наставницима физичког васпитања.
Отежавајућа околност су били и неповољни временски услови.
Општинско такмичење је одржано 16.04.2016. у 13.00ч, на дан одржавања Београдског
маратона, што је спречило две ученице да дођу на такмичење.
-Због утицаја временских прилика и зато што се налази на терену за физичко
васпитање, полигон је оштећен.
Евалуација
-Ученици су успешно савладали постављене препреке на полигону, што им је
помогло да се снађу и током самог такмичења. Ученици су остварили задовољавајуће
резултате на општинском такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ одржаном у ОШ „Драган
Лукић“ 16.04.2016.г. У „Б“ категорији екипно су освојили III место, а у „Ц“ категорији у
појединачној конкуренцији такође III место на Општинском такмичењу.

-Постигнути су добри резултати и у осталим категоријама такмичења из Техничког
и информатичког образовања, као што је републичко такмичење у Ваздухопловном
моделарству.
- Постигнути резултати на такмичењима из Техничког и информатичког
образовања и "Шта знаш о саобраћају" за школско, општинско, градско и републичко
такмичење, школске 2015/2016. године, евидентирано је у Дневницима осталих облика
васпитно - образовног рада од V –VIII разреда, и извештајима о раду.

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: СРПСКИ ЈЕЗИК – редовна настава и ваннаставне активности
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ:
- Развијали смо читалачке навике код ученика;
- Успоставили смо корелацију књижевности, музичке културе, ликовне културе и
историје;
- Развијали смо потребе за мултидисциплинарним приступом уметности.
ЗАДАЦИ:
- Проширивали смо ученичка знања о изабраном писцу;
- Примеивали смо стечене читалачке вештине на шири књижевни корпус;
- Издвајали смо занимљивости из живота писца које доприносе развијању читалачких
навика и способности.
АКТИВНОСТИ:
- Прикупљали смо материјал од стране ученика;
- Селектовали материјал уз помоћ наставника;
- Композиционо смо уклапали материјал (књижевност, музичка култура, ликовна
култура, историја) уз помоћ наставника.
ОТЕЖАВАЈУЋИ ФАКТОРИ:
- Обезбеђивање костима и декора за сцену.
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
- У току школске 2015/2016. године.
ЕВАЛУАЦИЈА:
- Вредновали смо стечене читалачке спосбности и интердисциплинарни приступ
уметности.

Наставник српског језика
Марта Анђелић

ОБЛАСТИ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ И ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ЛИКОВНА КУЛТУРA, ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Увођење ученика у комплексан свет ликовне уметности као и његово оспособљавање за
визуелну комуникацију. Развијање стваралачког мишљења код ученика.
Развијање способности и сазнања за све ликовне елементе, стваралачки рад, различите
материјалне и естетске критеријуме, визуелну перцепцију, изражавање и креативност креативно мишљење, оплемењивање животног и радног простора као и неговање укупних
људских достигнућа ради сопствене еманципације и културе рада.
СТАНДАРДИ:
Формирање правилног приступа ликовној уметности као и познавање елемената ликовног
језика. Развијање мултикултурних односа кроз ликовно стваралаштво. Унапређење
културе живљења као и креативне способности за оплемењивање кроз: ликовне секције,
посете, изложбе, и друге ликовне манифестације ради стицања знања због добробити своје
средине и друштва.
ЗАДАЦИ:
Развити способност код ученика за опажање, памћење и доживљавање облика, боје и
просторних односа, појава и законитости у природи и друштву које се односе на ликовно
васпитање. Да зна да користи различите материјале за рад, стиче естетске критеријуме и
разуме уметничко дело.
Опажање и перцепција, изражавање и креативност, анализа и вредновање:
Ученици треба да разликују основне елементе израза и користе једноставну
терминологију у ликовној уметности. Да познају основне и изражајне могућности
класичних и савремених медија, техника, алата и материјала који се користе у ликовном
васпитању и да безбедно и примарно користе алат и материјал за уметничке активности.
Да препознају да су савремени медији (фотографија,видео,интернет, стрип, рекламне
поруке...) средства за уметничко изражавање. Да процењују и вреднују своје радове,
радове других ученика и остала ликовна дела. Да препознају ликовна остварења и њихове
ствараоце.

Линија, облик, смер, пропорције, ритам, композиција, орнамент, стрип, фотографија:
Ученици треба да самостално или у групи спроводе процес рада : постављање проблема,
истраживање и
повезивање садржаја и идеја из других области учења са проблемом који се истражује.
Упознају шта је линија, облик, смер, ритам и да све то организују у једну целину. Да лако
препознају шта је орнамент, стрип, плакат, решење за костим, књигу, илустрацију, да
умеју практично да решавају поменуте проблеме уз обавезну употребу једног од
елемената који има за циљ да произведе ефекат, и да одстрањују кич и плагијат из свог
стваралаштва.

АКТИВНОСТИ:
СЕПТЕМБАР

5.разред – Линија – „Живптиоа“ – Ликпвна техника: плпвка - сенчеое
Ученици 5.разреда су имали задатак да у техници плпвка нацртају живптиое са
разрађеним детаљима (длака, крзнп, крљушт...). Излпжба у хплу шкпле...

5.разред – Линија – „Панпрама“ - Ликпвна техника: кплаж
Колаж-сликање на тему „4 стране света" (повезана прича,обележја, људи, знаменитости,
природа...) - панорама (рад у паровима). Излпжба у хплу шкпле...

6. разред – Прпппрције „Ппртрет“ – Ликпвна техника: плпвка (сенчеое)
Цртање и сликање спонтаног ритма бојених мрља линија и светлина на тему „Портрет“. Излпжба у

кабинету за ликпвну културу...

НОВЕМБАР

5.разред – Линија – „Град“ – Ликпвна техника: флпмастер и туш
Ученици 5. разреда су у пквиру наставне јединице „Линија“, цртали „Град“ у техници флпмастер и
туш. Извлачење ритмова линија на претходно урађеној скици и попуњавање цртежа шрафурама....
Излпжба у кабинету за ликпвну културу...

5.разред – Ппвпдпм птвараоа Музеја савремене уметнпсти...
Ппвпдпм птвараоа Музеја савремене уметнпсти, ученици пдељеоа 5/1 су уз ппмпћ
студената са Ликпвне академије направили излпжбу свпјих радпва инспирисану делима
из музеја…Излпжба је била у хплу шкпле...

ДЕЦЕМБАР

8. разред – Прпппрције „Ппртрет“ – Ликпвна техника: плпвка (сенчеое)
Однос величина – студија портрета (постављање тачних пропорција на фигури)

5.разред – Ппинтилизам – Ликпвна техника: темпера
Сликање темеперама уз помоћ штапића на тему „Пејзаж“

АПРИЛ

5. разред – „Ускршои базар“
Ученици 5. разреда су правили велики билбпрд за Ускршои базар кпји је бип пдржан у
двпришту ОШ. „Младпст“, и директнп су учествпвали у сампб базару прпдајући
рукптвприне кпје су личнп направили.

6. и 8. разред – „Ускршое дечије чарплије“
Ппвпдпм Ускрса, ученица 6. и 8. разреда су псликавали дрвена јаја у различитим техникама, и
оихпви радпви су излпжени у хплу РТС-а.

Нoсипци активнпсти прпфеспри ликпвне културе: Фабјанпвић Ваоа и Деспптпвић Златкп
Отежавајући фактпри: Отежана временска артикулација у пднпсу на пстале предмете.

ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА ЗА ПОДРУЧЈЕ БРИГА О УЧЕНИЦИМА
У циљу повећања безбедности ученика, наставног и ваннаставног особља, повећања
подстицајних услова за несметан боравак у школи, као и заштиу од свих облика насиља,
злостављања и занемаривања, школске 2015/16. урађено је следеће:
1. Подизан је ниво свести и осетљивости свих укључених у живот и рад школе за
препознавање насиља, злостављања и занемаривања.
2. Стварана је и негована клима прихватања, толеранције и уважавања. Успостављени
су системи ефикасне заштите.
3. Организоване су радионице са темом уочавања и решавања проблема насиља,
занемаривања, злостављања.
4. Израђен је Програм заштите ученика од насиља. Дефинисани су поступци и
процедуре за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља. Праћена је и
евидентирана врста и учесталост насиља.
5. Програм превенције малолетничке деликванције реализовао се у оквиру садржаја
рада Наставничког већа, разредних и одељенских већа, Савета родитеља на
повезивању свих области рада у школи које обухватају системско праћење појаве
деликвенције код ученика. Кроз рад ОЗ остваривао се програм васпитног рада, а
кроз ваннаставне активности као основни фактор садржајног спровођења
васпитног рада. Праћен је развој сваког детета са ризиком у понашању у сарадњи
са одељенским старешином, стручним сарадницима, родитељима, Центром за
социјални рад и МУП-ом Новог Београда и градским МУП-ом.
6. Тим за спречавање насиља, злостављања и занемаривања деце је током школске
године радио на анализирању инцидентних ситуација са елементима насиља који
су се одигравали у простору школе и васпитног рада. Посебан акценат је дат
корективном раду односно појачаном васпитном раду са ризико – ученицима и
подељена задужења члановима Тима и наставницима. Такође наглашена је
важност саветодавног рада са њиховим родитељима у оквиру Саветовалишта за
родитеље.Тим је израдио креативне и превентивне радионице усмерене на
упознавање ученика са међусобним разликама, увиђање значаја конструктивне
комуникације и адекватног реаговања на насиње, залагање за равноправност.
7. Настављен је превентивни рад кроз реализацију пројекта „Школа без насиља“.
Реализација овог пројекта утицала је на спречавање и смањење насиља међу децом
у школи.
8. Ангажован је Вршњачки тим за решавање конфликтних ситуација и догађаја.
Ученици петог разреда су за ученике трећег разреда одржали предавање и
презентацију о злоупотребама употребе петарди. Ученици су писали литерарних
радове у оквиру часова српског језика на тему толеранције. Ученици су писали
литерарних радове у оквиру часова српског језика на тему толеранције.

Организована су спортска такмичења у школи која су посвећена безбедном и
сигурном школском окружењу.
9. Благовремено и континуирано су обавештавани ученици, родитељи и запослени о
решавању конфликтних ситуација.
10. Организован је саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше
насиље, који су посматрачи насиља са циљем ублажавања последица насиља.
11. Часове одељењског старешине смо посветили теми електронског насиља,
злоупотреби и програму превенције насиља.
12. Коришћени су садржаји грађанског васпитања у превенцији насилништва кроз
радионице ученика.
13. Ажурирани су панои у холу школе са темама: о ненасилној комуникацији,
порукама пријатељства, толеранцији, врстама насиља... .
14. Приказивали смо филм са темом толеранције и представу „Лилика“ која је
отворила расправу на тему насиља над децом у породици, у којој су учествовали
ученици, психолог и глумица.
15. Трудили смо се да повећамо ефикасност дежурстава наставника и ученика.
16. У циљу превенције недозвољених облика понашања и повећања безбедности,
школа је ангажовала дневно обезбеђење предузећа „Sion gard“ у сарадњи са
Саветом родитеља.
17. Градска општина Нови Београд је умрежила видео надзоре свих основних школа
на својој територији, уз њихову помоћ повећан је број и квалитет камера које су
постављене у школи и ван ње.
18. Истакли смо права, обавезе и одговорност кроз правила понашања ученика,
родитеља и запослених, кораке за решавања насиља и поделили кућни ред
ученицима и родитељима.
19. Водили смо евиденцију о присуству непожељних лица у школском објекту,
покушајима оштећења објекта и радњама које нарушавају кућни ред – књига
дежурства, записници школских чувара, евиденционе листе дежурних ученика.
20. Упознавали смо родитеља са Правилима понашања у школи и Посебним
протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама који разрађује интерни поступак у ситуацијама
сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања и пружа оквир за
превентивне активности ради унапређења стандарда за заштиту ученика.
21. Са циљем да побољшамо безбедне услове за рад и боравак у школи, сарађивали
смо са Министарством унутрашњих послова, Центром за социјални рад, локалном
заједницом.
22. Школу је посетио министар унутрашњих послова РС и том приликом су одржана
предавања за ученике шестог разреда на тему безбедности деце у саобраћају. За
ученике старијих разреда МУП је одржао предавање на тему „Заштите од

електронског насиља“ и за ученике седмог разреда на тему „Превенције
залоупотребе наркотика“.
23. Организовали смо родитељске састанке на којима су представници Одељења за
сузбијање малолетничке деликвенције Управе криминалистичке полиције
одржали предавања о трговини децом и о њеној превенцији, вршњачком и
електронском насиљу, као и безбедном коришћењу Интернета.
24. Психолог школе је реализовала радионице у старијим разредима на тему
превенције насиља „Упознавање са међусобним разликама“ „Реституција“, „Да
насиље не буде невидљиво“ и сл. Спроведено је социометријско истраживање у
четвртим разредима на тему „Ко се са киме дружи“ у циљу утврђивања климе у
одељењу и интерперсоналних односа. Ученици шестог разреда су са психологом
школе присуствовали представи ,,Сајбер буквар” у Сава центру у Уницеф-овом
пројекту ,,Школа без насиља”.
25. Педагог школе је реализовала радионице на тему „Како реагујемо на насиље“,
„Ненасилна комуникација“, „Коме дугујем извињење“,“Утицај вршњачке групе на
понашање“, „Како се дружимо у ОЗ“ , „Кога највише ценимо“ „На основу чега
бирамо пријатеље“, „Коме би доделила медаљу за другарство“ „Једно моје добро
дело“, „Шта је за мене добар друг“, „Пусто острво“, „Шта бих волео да други
мисле о мени“, „Кога сам и када пријатно и непријатно изненадио“ и сл.
26. Реализоване су радионице у оквиру Програма „Едукативно-превентивни центар“
са Центром за позитиван развој деце и омладине. Радионице су водили
дипломирани дефектолози са дугогодишњим практичним искуством у едукативнопревентивном раду са децом и омладином. У радионицама су учествовали
ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда, а на тему „Вршњачко насиље“,
„Притисак вршњака“, „Електронско насиље“ и „Контрола љутње“.
27. Постављени су интерфони са камерама у 8 учионица у којима се реалзује
продужени боравак.
28. Замењено је 30 неонки у великој фискултурној сали, остатак неонки је оспособљен
да ради.
29. Замењено је 28 сијалица паник расвете.
30. Купљено је 15 против пожарних апарата.
Отежавајући фактори: Друштвена толеранција лошег понашања и насиља, одрасли који
подржавају насиље и пружају лош пример – негативна идентификациаја.
Носиоци активности: Директор , педагог , психолог, Тим за заштиту ученика, све
наставно и ненаставно особље, вршњачки тим, Министарство унутрашњих послова,
Центар за социјални рад као и локална заједница.
Евалуација: Праћење ефеката предузетих мера кроз извештаје, број
реализованих активности, број организованих трибина, радионица, број турнира

и осталих манифестација, број учесника организованих манифестација, као и
задовољство ученика. Број злостављане и занемарене деце која добијају
адекватну и ефикасну заштиту и подршку од стране надлежних служби и
институција.
Докази о евиденцији организованих активности налезе се : у Дневницима
васпитно-образовног рада, одељенским евиденционим листама о понашању
ученика, Извештаји ораду школе, стручних и одељенских већа, Извештају о
самовредновању школе, Књига дежурства
Време реализације: Од 1. септембра. 2015. године до 31. августа 2016. године, у
континуитету.

Област промене – Ресурси за подручја: наставни кадар -стручно усавршавање и
професионални развој запослених
Развојни циљ: Подршка професионалном развоју како би се унапредила настава и
компетенција запослених у школи
1. Израђен је план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и
директора према потребама и интересовањима наставника, а у складу са правцима
развоја образовања и потребама школе.
2. Органиуоване су на нивоу стручних и одељенских већа, размене искустава и
дискусије везане за садржаје семинара и трибина на којима су наставници
присуствовали.
3. Похађањем разноврсних семинара, подстицали смо стицање нових и усавршавање
постојећих компетенција важних за унапређење васпитно-образовног рада.Школа
је подстицала и финансијски подржала учешће на акредитованим семинарима и
трбинама који су се организовали у школи или ван школе. Школа је била домаћин
Зимских сусрета учитеља Београда. Реализовано је 32 семинара, на којима је
присуствовало 960 наставника разредне настве, 64 предавача, велики број издавача
и 40 представника наше школе. Пре тога одржани су семинари „Школа игара –
увод у спорт“ за 10 наставника разредне наставе; енглески језик „Learing That lasts“
i „Better speaking for teachers and students“ за 4 наставника; италијански језик
„Италијански језик као страни језик између уџбеника и нових мултимедијалних
средстава “, „Кризе у професионалном развоју наставника и могућности
превазилажења“ за 2 наставника, „Рад са билингвалном децом“ за 2 наставника;
француски језик – 1 наставник „ Угледни час, прилика за све “; српски језик
Републички Зимски семинар, трибина „Актуелна питања образовне реформе у
Републици Србији“ за 5 наставника српског језика ; физичко васпитање „Једна
мала лопта може променити свет“ и конференција „Настава физичког васпитања у
спречавању насиља“ за 4 наставника; Музичка култура „Механизам успостављања

критичког става деце школског узраста у односу на музику“ – 2 наставника;
математика „Математика и примене“, „Савремена настава математике“,
Архимедесова трибине, „Диференцирани приступ настави математике“ – 2
наставника; ТИО – 4 наставника „Методика електротехнике у техничком и
информатичком образовању“; Историја – 2 наставника „Велике годишњице у
српској историји, истраживања и дилеме у историографији“, „Школско
законодавство – основа развоја образовања и васпитања“ – за 30 наставника.
4. Унапредили смо менторски рад са наставницима приправницима.
5. Организовали смо трибине и предавања у школи у сарадњи са локалним
заједницама и осталим образовним институцијама на нивоу општине и града.
6. У спосатављали сарадњу са осталим школама са Новог Београда и заједно са њима
планирања стручно усавршавање наставника према својим потребама а у складу са
правцима развоја образовања.
7. Учествовали у пројектима који доприносе унапређивању васпитно-образовног рада
наставника.
8. Пратили и оспособљавали наставни кадар за примену нових образовних
технологија како би се унапредила пракса.
9. Неговали партнерске односе са родитељима и ученицима.
10. Троје запослених су напредовали у струци: један наставник је дипломирао на
факултету, један магистрирао и један докторирао.
11. Организовали смо и присуствовали угледним часовима на нивоу школе.
12. Треће место на конкурсу „Дигитални час“ у организацији Министарства трговине,
туризма и телекомуникацијa 2015. са радом „Основни појмови хемије“, корелација
хемије, математике и историје, члан трочланог тима (Ј. Муцић, С. Богићевић, В.
Костић).
13. На конкурсу Савеза учитеља – Београда „Примери добре праксе“ похваљени су
радови Тање Вречко и Аделе Радивојевић под називом „Кустоси детективи у
акцији“ и тематски дан - „Дан јабука“
14. На Међународној конференцији „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“
у Чачку са радом су учествовали Весна Јоцић, Марија Трујкић, Марта Анђелић,
Горан Петровић, Милан Тешић и Тамара Веапи. На 4 Међународној конференцији
Спофа 16 у Београду „Sport Facilitis Modernization and Construction“ са радом су
учествовали Весна Јоцић, Горан Петровић, Марија Трујкић, Марта Анђелић и
Милан Тешић.
Евалуација:
Увид у уверења, сертификате и потврде о присуствовању семинарима. Анализа
извештаја о раду стручних већа. Анализа евиденционих листа са посећених часова.
Број одржаних угледних часова. Увид у табеларне прегледе остручном
усавршавању на нивоу школе (број семинара, број сати и број наставника),
Извештај о раду школе, Извештај о самовредновању, Записницима стручних већа и
записнику Наставничког већа
.

Отежавајући фактори:
Незаинтересованост појединих наставника за стручно усавршавање, недостатак
финансијских средстава.
Носиоци активности:
Директор, руководиоци стручних већа и спољни сарадници
Време реализације:
Од 1. септембра. 2015. године до 31. августа 2016. године у континуитету.
Докази о евиденцији: дипломе, уверења, сертификати и потврде о
присуствовању семинарима се налазе у досијеима запослених, Извештајима о
раду школе, стручних и одељенских већа, Извештају о самовредновању школе.

Директорка школе
Весна Јоцић

Област: Подршка ученицима – подручје рада Професионала оријентација

Циљ:
Помоћ при одлици о даљем избору образовања.

Задатак:
1. Са ученицима седмог и осмог разреда реализоване су радионице и часови одељењског
старешине на тему професионалне оријентације.
2. Оранизовано је тестирање пријављених ученика.
3. Обрађен је тестовни материјал.
4. Обављени су индивидуални саветодавни разговори са ученицима.
5. Обавњени су индивидуални саветодавни разговори са родитељима ученика.
Активности:
1. На нивоу рада са ученицима седмог и осмог разреда психолог и педагог школе
одржале су радионице на тему професионалне оријетације из пројекта „На
преласку у средњу школу“.
2. На нивоу рада са ученицима седмог и осмог разреда психолог и педагог одржале су
часови одељењског старешине на тему професионалне оријетације.
3. Током целокупног осмогодишњег школовања ученици су путем представљања
занимања родитеља упознати са различитим профилима рада.
4. У јануару 2016. године током наставне суботе, организовано је тестирање
пријављених ученика осмог разреда у библиотеци школе. Ученици су били
подељени у групе од 15 ученика и тестирани су тестом професионалне
оријентације и батеријом тестова КОГ – 3.
5. Тестовни материјал је обрађен од стране психолога уз сарадњу библиотекара
школе.
6. Тестирање је прошло у лепој и радној атмосфери.
7. Психолог школе обавила је индивидуалне саветодавне разговоре са тестираним
ученицима поводом одабира средње школе. На тестирању је присуствовало 94
ученика која су показала изузетну заинтересованост и залагање. Саветодавни
разговори ученика обављени су путем усаглашавањем њихових жеља,
интересовања и компетенција.
8. Остварена је сарадња са родитељима ради индивидуалног саветовања о
професионалној оријантацији ученика.
9. Организовани су сусрети са представницима из различитих области занимања.
Ученици су обавештени о Данима отворених врата у разним средњим школама,
биле су им доступне пригодне брошуре, плакати и програми рада гимназија и
средњих стручних школа.

Евалуација:
10. Евалуација професионалне оријенатције од стране ученика, у оквиру
самовредновања рада школе.
11. Извештај Тима за професионалну оријентацију, Извештај о самовредновању,
Извештај о раду психолога школе, Извештај о раду педагога школе, Извештај о
раду школе, фотографије са тестирања ученика осмог разреда

Отежавајући фактори:
Недовољна заинтересованост ученика и родитеља.

Време реализације:
Од октобра 2015. године до јуна 2016.године, у континуитету.

Психолог школе
Јована Васић

Област промене: Етос - Екологија (Естетско и функцијонално уређење школског
простора)
Развојни циљ: подизање еколошке свести кроз еколошку едукацију у складу са одрживим
развојем.
Задаци:


Иницирање примарне селекције секундарних сировина и рециклажа као бриге о
животној средини.



Креативно оплеменити мање атрактивне просторе.

Активности:


Набављени су контејнери за одвојено сакупљање корисног отпада : пластике,
стакла и металних конзерви.



Ученици школе су учествовали у пројекту «Проверено добра вода» предавање је
прилагођено ђацима млађег школског узраста. Гледали су презентације о значају
пијаће воде, учествовали у квизу и добили интересантне пакетића корисне
садржине.



Ученици школе су учествовали у хуманитарној акцији «Чеп за хендикеп».



Ученици и запослени воде рачуна о чистоћи учионице, школе, дворишта ...



Редовно смо чистили, косили и уређивали школско двориште. Уклањали графите
са зидова школе..



Разговори на тему „Одрживи развој и животна средина“ (обновљиви и
необновљиви извори енергије).



Посета ученика фестивалу еколошке културе ,, Green ,, фест у Дому омладине
Београда (евидентирано у дневнику осталих облика образовно васпитног рада 6. и
8. разреда).



Оплемењивали смо радни простор биљкама. Набавили смо намештај за седам
учионица, средили подове у библиотеци и учионици у којој се реализује
припремни предшколски програм.



Рационално смо трошили воду, струје, хартије ...



Учениви су правили и излагали Еколошке паное у школе.



Одржане презентација о заштити животне средине од стране ученика.



Прављење еколошких играчака и употребних предмета од отпадне амбалаже.

Носиоци активности:
Директор, ученици, наставници, биологије, наставници разредне наставе и васпитачи,
техничко особље, родитељи и локална самоуправа.

Евалуација: Број деце која су учествуовал у активностима, фотографије пре и
после уређења школе, дворишта, изглед биљака и простора, фотографије
еколошких паноа и панои, број изложби, обележавање еколошких датума, број
предавања, радионица, евиденција активности у дневницима васпитно- образовног
рада, извештај о раду школе и самовредновања.
Отежавајући фактори:
Недостатак материјалних средстава и недовољна заинтересованост учесника.
Време реализације:
Од 1. септембра. 2015. године до 31. августа 2016. године у континуитету.

Весна Јоцић
Марта Анђелић, Јована Васић

Област промене – у овиру подручја Ресурси сагледавали смо материјално-техничке
показатеље
Циљ: Унапређење школског простора , опреме, наставних средстава и њихово коришћење.
Задатак:
1. Промена пода у учионицама, великој фискултурној сали и ходницима.
2. Промена фасадне столарије.
3. Кречење школског простора.
4. Набавка савремених информационо технолошких уређаја.
Активности:
1. Ове школске године промењен је под у библотеци и у чионици у којој се реализује
припремни предшколски програм. Саниране су плочице по ходницима.
2. У седам учионица у приземљу промењени су прозори и купљен је нови намештај.
3. Окречено је 14 учионица, велика и мала фискултурна сала, справарница и део
ходника.
4. Школа је опремљена новом паметном таблом, 3 рачунара са великим мониторима.
У предходној школској години наставници и ученици су користили:
у 5 учионица рачунар, пројектор и паметну таблу;
у 6 учионица рачунар и пројектор;
у 6 учионица рачунар и велики монитор;
2 кабинета информатике.

Просторни услови, опрема и намештај допринели су унапређењу рада, као и унапређењу
коришћења савремене информационе технологије. Остварено је пријатно, безбедно и
стимулативно окружење.
Школа располаже потребним савременим наставним
средствима, која су у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима. Сви
материјално-технички ресорси су доступни наставницима и ученицима и функцији су
наставних и ваннаставних активности.

Евалуација:
Може се видети у просторијама школе, у Извештају о раду школе, Извештају
директора, Извештају о самовредновању, пописним листама.
Отежавајући фактори:
Недостатак материјалних средстава.
Време реализације:
Од 1. септембра. 2015. године до 31. августа 2016. године, у континуитету.
Весна Јоцић, Марта Анђелић, Јована Васић

ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
БИОЛОГИЈА
Вршњачка едукација ученика 8. разреда о болестима зависности
( евидентирано у дневницима 8.разреда , дневнику осталих облика васпитно
образовног рада 8 разреда, летопису школе )
Циљ: здравље младих и превенција који се постиже чувањем и унапређивањем здравља
младих , смањењем ризика и поремећаја здравља , развијањем здравствене заштите
прилагођене младима у адолесцентном периоду , као и помагањем младима да препознају
и избегну различите ризике по здравља који могу настати злоупотребом психоактивних
супстанци , односно развојем болести зависности
Задатак: пробудити интересовање ученика да кроз презентације , дискусије, дочарају
конфликтне ситуације , проблеме и последице, особа зависних од дроге , алкохола и коцке
Активност: аудио и видео презентације , дискусија
Носиоци активности – ученици 8. разреда –чланови биолошке секције , педагог школе
Ђина Узелац , наставник биологије Татјана Павловић

Посета ученика фестивала еколошке културе ,, Green ,, фест у Дому омладине
Београда
(евидентирано у дневнику осталих облика образовно васпитног рада 6. и 8. разреда)
Циљ : упознавање угрожених системских категорија биљака и животиња Србије,
животињског света националног парка ,,Вирунга“ у Конгу

Задатак: примена усвојеног знања у препознавању биљних и животињских врста и
њихових екосистема као и стицање знања о непознатим и заштићеним врстама наше
земље и националног парка ,,Вирунга,, у Конгу ,са акцентом у заштити планинских горила
Активност: гледање филма , уочавање, посматрање,препознавање,фотографисање
Носиоци активности: ученици 6. и 8. разреда-чланови биолошке секције, наставник
биологије Татјана Павловић , еколошке организације , Дом омладине Београда

Време реализације: прво полугодиште школске 2015 / 2016. година
Евалуација: процена учешћа ученика у дискусији

ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ - ДОМАЋИНСТВО
Развојни циљ: Повећање мотивисаности ученика за домаћинства;
Стицање техника потребних за самостални рад;
Практична примена стечених знања.
Задаци: Корелација ваннаставних активности из биологије, ликовне културе и хемије.
Примена савремених, модела наставе који подстичу индивидуализацију,
креативност и стваралаштво ученика;
Унапређивање рада ученика у активностима према потребама, интересовањима и
њиховим индивидуалним способностима;
Оспособљавање ученика за активности које ће ученицима олакшати да своја
стечена знања примене у пракси.
Отежавајући фактори: повремен недостатак простора за ради и недостатак адекватног
простора за прктични рад.
У оквиру планираних активности за школску 2015/2016. годину реализоване су следеће
активности:
Из области „Култура одеванја“ научили су на који начин да препознају природне и
вештачке сировине за израду текстилних материјала.
Оспособили су се да да према својствима материјала бира одговарајући материјал у
складу саса наменом одеће одеће;
На часовима практинче вежбе вршен је одабир дугмади према врсти материјала, ученици
су научила да пришивају различите дугмиће на различите тканине. Одабир средстава за
одржавање одеће од памука, лана вуне, свиле и синтетичких материјала.
Испитиванје својства текстилних влакана и тканина и тумачење декларацијеа на
етикетама одеће.
Упоређивање понашања природних и вештачких материјала на повишеној температури и
под дејством избељивача.
Уклањање мрља са одеће ( технички бензин, избељивачи.савремене хемикалије за
уклањање флека.)
Евалуација-процена оспособљености и учешћа ученика у савладавању добијених
задатака.

Исхрана човека
Оперативни задаци:
Ученик треба да:
Зна да се исхраном уноси шест главних врста супстанци неопходних људском организму
(протеини, угљени хидрати, масти и уља,витамини, минерали и вода)
Формира практична знања и вештине припремања хране и руковања прибором, посуђем,
справама и машинама за припремање хране.
Планира дневне оброке и сатавља јеловнике, у складу са општим принципма правилне
исхране.
Садржаји:
Биолошки важне супстанце: масти и уља, угљени хидрати, протеини, витамини, минерали
и вода и њихова улога у организму ( градивна, енергетска , заштитна)
Вода- значај у исхрани и припремање хране.
Последице неправилне исхране: гојазност, булимија, анорексија, авитаминозе,
хиповитаминозе,хипервитаминозе.
Еколошка хранаи генетски модификона храна.
Загађивање хране и н заштита од загађенја.
Евалуација- процена практичног знања и вештине припремања хране и руковање
приборо, посуђем, справама и машинама за припремање хране.
Ученици седмих разртеда су учествовали у набавци намирница воћне салате.

Ученици седмих разреда су од рециклажног материјала плели корпе различитим
техникама.

Што је 15.01 2016.године пропратила ТВ-екипа РТС и сачинила прилог, који је емитован
у Београдској хроници.
27. 04 2016. г. је на иницијативу наставника , Верице Живић и уз учешће и ангажованље
ученика седмог разреда ,којима су се придружили и ученици млађих разреда,
организована је продајна изложба, а прикупљени новац је предат на располагање
Специјалној школи, Нови Београд.
Директорка школе
Весна Јоцић

