
                              Л Е Т О П И С 

             за  школску  2012/2013.  годину 

Општи  подаци 

    Школа је организована као самостална установа, у оквиру које је 10 одељења виших 

разреда. У  5. и 8. разреду имамо по 2 одељења са јако великим бројем ученика и у 

њима је због тога јако тешко радити. У нижим разредима имамо 11 одељења, у првом 

разреду по два и у осталим по три одељења. У школи постоји и једно комбиновано 

одељење за децу лако ометену у развоју са три ученика. 

    Укупан број ученика на почетку школске године био је 526. Ниже разреде 

похађало је 280, а више разреде 246 ученика. 

    За реализацију наставног плана и програма ангажовано је 36 наставника укупно у 

обе смене и један дефектолог. Један професор разредне наставе проглашен је 

технолошким вишком 100%. Планирано место учитеља у школи у Баваништу није јој 

обезбеђено из нама непознатих разлога. Ове године тај вишак решен је давањем 

сагласности Министарства за отварање продуженог боравка у којем је колегиница 

добила своје место.Отварање боравка успело је из другог пута када су обезбеђени сви 

технички услови, тј. када је адаптирана трпезарија и купљена сва опрема за боравак 

деце. 

    Прво полугодиште почело је 3. септембра 2012. године, а завршило се 21. децембра 

2012. године.Прво полугодиште имало је 78 наставних дана. 

    Друго полугодиште почело је 15. јануара 2013. год., а завршило се 12. јуна 2013. 

године за ученике од 1 – 7. разреда  и имало је 102 наставна дана, а за ученике 8. 

разреда 29. маја и имало је 92 наставна дана. 

    У току наставне године имали смо три наставне суботе, као и две радне. 

    Ученици су имали јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст у складу са школским 

календаром.За време зимског распуста организована је додатна и допунска настава за 

ученике. 

    Од укупно 520 ученика колико смо имали на крају наставне године у јуну је разред 

завршило 516 ученика. Један ученик упућен је не поправни испит из биологије и испит 

је положио, а 3 ученика воде се као неоцењени јер уопште нису долазили на наставу и 

они понављају разред.На крају школске године  разред је завршило 517 ученика. 

    На крају наставне године ученицима 8. разреда за изузетан успех у учењу и владању, 

одлуком НВ додељено је 57 диплома. Диплому „Вук Караџић“ добило је 8 ученика, а 

специјалне дипломе добило је 49 ученика.По предметима број диплома је следећи: 

српски језик – 5; енглески језик -3; математика -4; физика -1; хемија -2; биологија -3; 



историја -1; географија -4; ликовна култура -4; музичка култура -1; ТО -2; физичко 

васпитање -3; драмско стваралаштво -16 ученика. 

    За ученика генерације проглашена је ученица 8/2 разреда Жарков Маријана. 

Веома је свестрана девојчица и успешна у различитим областима, у српском језику, 

математици, биологији и драмском стваралаштву.Своје широко образовање показала је 

и приликом боравка у Петници.Као поклон од школе добила је књиге и сребрњак са 

ликом Ђуре Јакшића и својим именом. 

 

Организација наставе 

    У  РЕДОВНОЈ  НАСТАВИ  и даље доминира фронтални облик рада, али се све 

више користи и савременији облици као што су: учење откривањем, групни и 

индивидуални облик рада као и рад у паровима, лабораторијске вежбе, примена 

компјутерских програма, power point презентације... У настави се све више користе 

информације које добијамо преко интернета, јер школа има АДСЛ интернет 24 часа 

дневно. У кабинетима физике, хемије и ТО налазе се индивидуални компјутери који се 

користе у реализацији наставе.Ради се на томе да се нађу средства за компјутеризовање 

и свих осталих учионица. У школи имамо и информатичку учионицу ДИГИТАЛНУ  

ШКОЛУ која је намењена за све наставнике и ученике, али често долази до пада 

система па се не користи често. Ове школске године инсталирали смо у овој учионици 

електронске уџбенике, а преко Министарства уведен је бесплатан интернет па ће то 

олакшати рад у овој учионици.Овде је инсталирана  и ИНТЕРАКТИВНА  ТАБЛА, а 

уз њу се налазе и лап топ и пројектор који се такође користе за савременији приступ 

настави. 

    Поред редовне наставе организује се и ДОПУНСКА НАСТАВА за ученике који у 

редовној настави нису постизали задовољавајуће резултате из одређених предмета и 

области. Такође се организује и за оне ученике који су због болести дуго одсуствовали 

из школе. а допунски рад се организовао током целе наставне године, односно одмах 

чим су се уочиле тешкоће ученика у усвајању појединих садржаја. 

    Осим овога организована је и ДОДАТНА  НАСТАВА за све оне ученике од 4. до 8. 

разреда који су изнадпросечних способности и оних који су посебно заинтересовани за 

продубљивање знања из одређених научних области. Планом и програмом одређен је 

један час недељно током целе наставне године за додатну наставу. 

    За  ученике 8. разреда одржана је ПРИПРЕМНА  НАСТАВА за полагање пријемног 

испита почевши од јануара до јуна месеца. 

    СПЕЦИЈАЛНО  КОРЕКТИВНИ  РАД се одвијао са ученицима који су на тесту 

зрелости показали ниже резултате или који су имали сметње вида, слуха, говора, 

манифестне сметње у понашању као што су АДХД синдром, тикови, анксиозност... 



     Поред обавезних предмета који се изучавају у настави и ове године постоји велики 

број ИЗБОРНИХ  ПРЕДМЕТА који су ученицима на располагању. Обавезни изборни 

предмети су грађанско васпитање и веронаука од 1. разреда, као и чувари природе у 

нижим разредима. У вишим разредима учи се такође веронаука и грађанско васпитање, 

немачки језик, изабрани спорт, информатика и рачунарство, цртање-сликање-вајање, 

хор и оркестар и свакодневни живот у прошлости. 

Слободне  активности 

    Слободне активности подразумевају организовање секција према интересовању 

ученика. И ове школске године организован је велики број секција у вишим разредима 

и то су: литерарна, рецитаторска, драмска, информативна, језичка( енглески и немачки 

језик ), историјска, географска, математичка, љубитељи хемије, физике и биологије, 

ликовна и музичка( хор и оркестар ) „Шта знаш о саобраћају“, спортске секције ( 

мушке и женске ). У нижим разредима организују се на нивоу одељења и то су 

ритмичка секција и шах. 

    И ове школске године ученици су постигли завидне резултате на такмичењима. 

    Из српског језика на општинском такмичењу прошло је 4 ученика, а на окружном су 

места освојила два ученика. 

    У такмичењу рецитатора од 10 учесника на опшинској смотри 5 ученика пласирало 

се за зонску смотру. Митић Никола 4/2 учествовао је и на покрајинској смотри. 

    Драмска је са својом представом прошла општинско, окружно, а имала је и добар 

пласман на републичком такмичењу. 

    На општинско такмичење из енглеског језика ишло је3  ученика и сви они су се 

пласирали и на окружном такмичењу. 

    Из географије на општинском такмичењу било је 3 ученика, сви они су освојили 

пласман и на окружном такмичењу. Ученик 8/1 разреда Јовановић Дамјан освојио 

је7. место на републичком такмичењу. 

    На такмичењу из историје троје ученика било је на општинском и окружном 

такмичењу, а ученик 7/1 Јовановић Срђан пласирао се и на републичком 

такмичењу. 

    Од великог броја ученика који су се такмичили из биологије највећи успех 

постигла је Жарков Маријана, ученица 8/2, која је освојила и 11. место на 

републичком такмичењу. 

    Од ученика 3. и 4. разреда који су се такмичили из математике, 4 ученика 4. разреда 

освојили су места и на окружном такмичењу. 

     Из хемије 2 ученика пласирала су се на окружном такмичењу, али нису ишли даље. 



    На такмичењу о познавању саобраћајних прописа поред општинског на окружном 

нивоу пласирало се свих 6 ученика. 

    У спортским такмичењима смо поред пласмана на општинским такмичењима 

учествовали и постигли добре резултате и на окружним такмичењима у женској 

кошарци и мушком фудбалу. 

Културна  и  јавна  делатност 

    У оквиру радних дана имали смо следеће активности: 

СЕПТЕМБАР   2012. – свечани пријем првака у хали школе; 8. 09. 2012. – 

документарни филм „Тамо и овде“; филм о раду на представи „Хобити“. 

У сарадњи са ЦК Ковин одржана је презентација „Трговина људима“. 

ОКТОБАР   2012. – Обележавање Дечје недеље – трка  за  срећније детињство; у 

сарадњи са Домом пензионера организовано је дружење деце са старим лицима уз шах; 

књижевно вече у Градској библиотеци са Градимиром Стојковићем; изложба играчака 

у библиотеци школе; екскурзија ученика 8. разреда; посета Сајму књига у Београду; 

јесењи крос; акција солидарности Помоћ-друг другу 

    Овогодишњи слоган Дечје недеље је био „Растимо као једно- бољи смо 

заједно“.Нижи разреди ишли су у посете следећим установама:Градска библиотека, 

ПТТ, радиоБУС, Општина, Дом пензионера, Основне школе „Десанка Максимовић“ и 

„Ј. Ј. Змај“; правили су плакате посвећене овој теми; Правили су играчке од јесењих 

плодова; организовали су такмичење у старим играма. 

Виши разреди имали су следеће активности: прављење плаката на ову тему, литерарно-

музичко-немачки квиз;изложба фотографија – некад и сад; сусрети са пензионерима; 

спортски сусрети по разредима после наставе. 

НОВЕМБАР  2012. – Дан просветних радника обележен је радно; посета Фестивалу 

науке у Београду; представа „Мизантроп“ у Народном позоришту у Београду. 

ДЕЦЕМБАР  2012. – Изложба „Разоткривање тела“ у Београду – упознавање 

анатомије и физиологије човека посматрањем правих људских тела и органа очуваних 

посебном методом; обележавање краја 1. полугодишта; маскембал „Пут око света“; за 

Нову годину нижи разреди спремили су представу „Новогодишње чаролије“. 

ЈАНУАР  2013. – зимски дан – прављење ледених фигура, грудвање, санкање; 

обележавање школске славе Светог Саве – светосавска академија и резање 

славског колача – додела светосавске награде и сребрњака за два ученика – 

Васиљевић Милица 4/1 и Неда Николић 8/1 разред. 

ФЕБРУАР   2013. – Дружење са књижевником Градимиром Стојковићем у Градској 

библиотеци; Флуорисање и контрола зуба у нашој школи; 25. 02. у гостима су нам биле 

професорке Филолошке гимназије да представе осмацима своју школу. 



Ученици  2/1 са својом учитељицом Анђелков Весном учествовали су на ликовном 

конкурсу у „Блиц жени“ и освојили врло вредну књигу „Српске народне бајке за децу 

21 века“ и још 20 Дизнијевих сликовница које су ученици поклонили школској 

библиотеци. 

МАРТ  2013 – карневал на тему „У сусрет пролећу“; предавање за ученике 6. разреда 

на тему промена у пубертету, а за ученике 4. разреда на тему претпубертет; квиз опште 

културе; посета ученика осталих градских школа нашој поводом Дана школе. 

    Наша драмска секција направила је позоришну представу „100 година љубави“, 

којом смо обележили 100-годишњицу наше школске зграде; направљена је и 

ретроспектива школе некад и сад уз мноштво занимљивих информација и старих 

фотографија;  

    Представа се показала као веома успешна и стигла је и до репуличког 

такмичења. Ту је наша представа покупила чак 8 од 9 додељених награда, а то су: 

за најбољу представу, за најбољу режију( Дејан Младеновић), за најбољи текст ( 

Ненад Вулић- спољни сарадник и Марија Михајлов- професор), за оригиналну 

музику (Ненад Вулић), за најбољег глумца ( Стевановић Александар ), за најбољу 

глумицу ( Јока Јелена ), за најбољу колективну игру. 

АПРИЛ   2013 – пролећни крос на стадиону. 

МАЈ  2013 -  Приредба за Ускрс – другање – дружење са Активом жена 1, МЗ и са 

Змајевцима испред Центра за културу; пробни матурски тест за ученике 8. разреда. 

    У мају нас је посетила и Покрајински омбудсман за заштиту права детета, Марија 

Кордић са сарадницима, обишли су школу, разговарали са директором, ученичким 

парламентом, а потом су пустили филм „Безбедан интернет за безбедну децу“. 

    22. маја, на иницијативу Министарства просвете и Министарства здравља, подржали 

смо акцију „Вежбам-јачам тело и развијам идеје!“. То је био јавни час фискултуре 

на терену школе коме су присуствовали сви ученици и наставници и радили вежбе 

обликовања и плесне вежбе. 

    Овог месеца, на иницијативу удружења грађана „Еко зона Ковин“, започели смо 

пројекат-ИЗРАДА  КОЛЕКТОРА – искоришћавање сунчеве енергије, односно 

осветлимо школско двориште користећи сунчеву енергију. Пројекат је завршен августа 

месеца и колектори су постављени у дворишту школе. 

 ЈУН    2013 – 1. 6. 2013. субота – обележавање Међународног дана екологије; 

завршна приредба ученика нижих разреда; дружење са Активом жена 1. МЗ које су 

припремиле пакетиће за ученике из социо угрожених средина и за децу са посебним 

потребама. То је већ традиција и ми смо им на томе веома захвални. 

 

 



Екскурзије, посете, излети 

    Дводневна екскурзија 8. разреда изведена је 27. и 28. октобра, а маршута је Бечеј, 

Зрењанин, Суботица, Палић.  

    Крајем маја и почетком јуна реализоване су и остале екскурзије: 

1. разред – Бела Црква, језера, Вршац; 2. разред – Београд; 3. разред – Нови Сад, 

Сремски Карловци; 4. разред – Опленац, Аранђеловац, Топола; 5. разред – Идвор, 

Српска Црња, Ковачица, Зрењанин; 6. – Тршић, Троноша, Церска битка; 7. разред – 

Ниш, Нишка бања. 

    У сарадњи са Црвеним крстом урађена је презентација ученика 8/1 и 8/2 разреда са 

темом „Трговина људима“. Такође је организовано и предавање за девојчице 7. и 8. 

разреда „Рак грлића материце“.  

    Сви догађаји који су се организовали у току школске године били су пропраћени на 

радио „Бус“ –у, радио „ИКС“-у и у локалним новинама „Ковин Експрес“. 

    Наша школа сарађује и са Полицијском управом кроз предавања на тему „Безбедност 

у саобраћају“ са ученицима 1. и 5. разреда, као и приликом обиласка школе у 

случајевима васпитно-дисциплинских проблема. 

ГАЛЕРИЈА – Октобарски ликовни салон, изложба појединих уметника, изложба 

уметничких фотографија... 

ПОЗОРИШТЕ – „7 Снежана и један патуљак“, „Новогодишња чаролија“-представа 

наших ученика нижих разреда, „Мизантроп“, „Иза кулиса“, „Продуценти“. 

ФИЛМ – „Тамо и опет назад“, „Делфин сањар“, „Храбра Мерида“, „Мадагаскар 3“, 

„Замбезија“. 

ГРАДСКА  БИБЛИОТЕКА – пријем првака, изложба играчака, књижевне вечери- 

Градимир Стојковић, Виолета Бабић... 

Посета 57. међународном Сајму књига у Београду. 

Посета изложби „Разоткривање тела“ у Београду. 

Посета концертима које организује Центар за културу у Ковину- слушање класичне 

музике у извођењу Синфонијског оркестра младих, балетске представе... 

 

Програми  и  тимови  у  школи 

    И у току ове школске године наставили смо са радом на инклузивном образовању, 

јер су нам то биле потребе школе.У нашој школи уназад 30 година постоје специјална 

одељења од 1. до 4. разреда за децу лако ометену у развоју. Они се прикључују у 



радовне разреде од 5. у складу са својим могућностима. За њих се израђују посебни 

програми  прилагођени сваком детету понаособ. У овакав вид образовања укључили 

смо 2 ученика у 4. разреду, 2 ученика у 6. разреду и 3 ученице у седмом разреду. 

    Да би се што више помогло наставницима у раду са овом децом оформљен је и Тим 

за инклузивно образовање, а имамо и помоћ дефектолога. Ове године 

реализован је у потпуности и пројекат наше школе „Небо је исто за све“ у оквиру 

ДИЛС-а. 

   Започета је и идентификација даровитих ученика са којима такође треба посебно 

радити на разијању њихових талената. 

    Због честих проблема у понашању ученика, како у њиховом међусобном односу, 

тако и у односу са наставницима, као и појаве туча и других облика насиља у школи 

постоји и Тим за заштиту ученика од насиља. Овај тим реагује на сваки нови 

случај насиља у школи и ради на превенцији нових проблема. Остварио је и врло добру 

сарадњу са родитељима и са МУП-ом, што је неопходно у решавању ових проблема. 

    У школи постоји и Тим за самовредновање. На овом тиму утврђује се колико је 

добра наша школа, шта је то што је добро, а шта још треба дорадити или исправити. 

Ове године наставници су кроз анкету вредновали свих 7 области рада школе које се 

односе на наставу и учење. Ученици су,такође, попуњавали анкету у којој су 

одговарали на следећа питања: Шта је позитивно у школи у раду на часовима из било 

ког предмета? и Шта бисте променили у раду из било ког наставног предмета? 

    Било је и више обука и стручног усавршавања. Одржан је семинар „Оцењивање 

ученика“ . 

    Тим за школски развојни план прави нови план рада на сваке 4 године. И ове 

године приоритет су следеће теме: настава и учење, постигнућа ученика и њихов 

квалитет, подршка ученицима у учењу. 

    У школи се спроводи и Програм превенције поремећаја понашања и 

употребе ПАС код ученика. У програм су укључени ученици свих узраста и са њима 

се ради на часовима ОС и ОЗ. Ове године реализоване су следеће теме: Лична хигијена, 

Превентивне мере за спречавање цревних заразних болести, Како да сачувамо здравље, 

Претпубертет, Психофизичке промене у току раста и развоја, Борба против ТБЦ и 

пушења, Основне информације о СИДИ. У сарадњу су укључени и Дом здравља Ковин 

као и Црвени крст. 

    Планирани програм превенције болести зависности „10 корака“ реализован је у сва 

три одељења 6. разреда. 

    Ученици гимназије, активисти Омладине ЈАЗАС-а одржали су по један час са седмим 

и осмим разредима о СИДИ.  



Стручно  усавршавање  запослених 

    Одржано је неколико семинара: 

1) Обука за употребу интерактивне табле за све наставнике и стручне сараднике. 

2) 15. 12. 2012. године одржан је семинар „Оцењивање ученика“, у организацији 

Министарства просвете ( за по 5 чланова ). Семинар је био веома садржајан и 

практичан. 

3) 27. и 28. 12. 2012. године за цео колектив био је семинар „Рад са децом и 

омладином са проблемима у понашању“ у организацији школе. Семинар је оцењен 

као добар и веома практичан. 

4) Обука за употребу „Интерактивних уџбеника“ из биологије, физике, математике, 

хемије и енглеског језика. 

5) Стручна трибина, 25. 3. 2013. у организацији СУРС –а, а у Центру за културу – 

„Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“- „Правилник о 

вредновању квалитета рада установа“ и „Спољашње вредновање школа у 

Србији“. 

6) Стручна трибина, 19. 5. 2013. године у организацији СУРС-а, у Црвеном крсту, - 

„Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању“ – 

портфолио. 

7) 24. 8. 2013. семинар у школи „Д. Максимовић“ – 6 колега је присуствовало а семинар 

је посвећен теми – Портфолио ученика.  

 

Осавремењивање  и  унапређивање  наставе 

    Постоји константација директора да се на часовима добро ради, али у великој мери 

на класичан начин. Одрађени су и неки веома занимљиви угледни часови који су 

доказали да се може радити и на мало савременији начин, користећи она техничка 

средства која школа већ поседује.Неки од њих су:  

1) корелација биологија- географија –техничко, 7. 2. 2013. године. 

2) корелација биологија – информатика, 10. 5. 2013. године. 

3) час биологије – поступак са особама без свести – где су ученици 7. разреда који су 

активисти Црвеног крста демонстрирали цео поступак на моделу. 

    Оно што је значајна иновација коју поседујемо већ неколико година уназад је 

ЕЛЕКТРОНСКИ  ДНЕВНИК. Он нам је омогућио да путем интернета и СМС-а у 

сваком тренутку можемо обавестити родитеље о оценама њиховог детета. 



     

Направљен је и веб сајт наше школе.Адреса је: 

e-mail: osdjaksic@open.telekom.rs 

    Сајт школе служи да се и остали, осим запослених и ученика, могу упознати са радом 

ове школе. На сајт редовно постављамо извештаје и фотографије са свих дешавања која 

школа организује у току године. Оно што је новина од ове школске године је летопис 

који школа води, а он је постављен и на сајту школе. Летопис сумира целу школску 

годину и садржи податке о свим битним стварима које су ту школску годину 

обележиле. 

    Унапређење је постигнуто и поставком и применом рачунара у кабинетима физике, 

хемије и биологије, употребом различитих програма у настави, као и учења уз помоћ 

интернета које је олакшано када је Министарство обезбедило бесплатан АДСЛ 24 сата 

дневно свим школама. Ученицима је овакав вид рада веома интересантан јер су активни 

учесници и истраживачи. 

    Преко пројекта ДИЛС – а добили смо средства за осавремењивање наставе по 

центрима интересовања, као и за студијске посете и семинаре. 

 

Материјално стање  и проблеми  школе 

    Окречено је 12 учионица и направљена је трпезарија од једног дела ходника – поред 

кухиње. 

    Одлуком Министарства просвете добијена је сагласност за продужени биравак, тако 

да смо једну учионицу комплетно реновирали и прилагодили за боравак. Од 

Општинске управе добили смо новац за адаптацију ходника у трпезарију, што је и био 

услов који смо требали да испунимо да бисмо добили дозволу за рад. Кувана храна 

добија се из расторана „Утва“. Боравак је почео са радом у понедељак, 21. 1. 2012. 

године и важи само за ученике 1. и 2. разреда. 

    Ове године на Сајму књига купована је стручна литература и лектира за ученике од 

средстава родитеља који су дали новац за куповину. Нажалост, буџетом Општине ни 

ове године нису обезбеђена средства за ову област, као ни средства за даровите 

ученике. 

    Хуманитарном акцијом запослени су сакупили новац за помоћ ученицима наше 

школе – Петровић Јовану 7/1, Петров Вукашину 6/2, и Деспић Марији 7/2. 

    Ове године купљени су и образовни софтвери који су такође у функцији 

наставе.Купљена је и интерактивна табла која је веома корисна у раду. 



    Набављено је – 2 пројектора и 2 лап топа, 1 интерактивна табла, софтверски 

програми за дигитални кабинет, 1 рачунар, 4 преносива музичка ЦД –а, 2 орфова 

инструментарија, 1 синтисајзер, 1 покретни троделни пано са точкићима, 1 сликарски 

штафелај, 1 угаона гарнитура , 2 полице, 2 школска ормарића, 2 струњаче и подметачи 

– јастуци за столице. 

    Општина нам је обезбедила средства за замену дотрајалих подова у приземљу. 

Окречене су скоро све учионице, и офарбана је ламперија. 

Остаје нам као велика инвестиција реконструкција: 

- елрктроинсталације – обезбеђена су средства буџетом за израду пројектне 

документације 

- замена столарије 

- кречење фасаде споља и ходника унутра 

- у хали школе уместо стакла – копелит 

Имали смо и неколико проблема: 

- проблеми у понашању појединих ученика 

- 1 упозорење професору физике по пријави родитеља 

- проблеми са ТА „Матик турист“ приликом избора понуђача за извођење 

екскурзије 

- примопредаја радова и употребна дозвола за подове у ходнику школе 

- недостатак средстава за многе активности које су неопходне за живот и рад 

школе. 

 

И поред свих проблема који су нас пратили, школску годину завршили смо 

успешно, поносни на све оне добре ствари које смо у току школске године заједно 

урадили. 

 

                                                                                             Летопис  води  библиотекар 

                                                                                                       Стоја   Сенка 

     

     

 

     

     

     



 

     

     

 

      

 

 

     


