Извештај о реализацији ваннаставних активности
Слободне активности у основној школи представљају облик васпитно - образовног деловања
којим се омогућује ученику да открије, задовољи и даље развије интересовања, склоности и
способности за поједине области живота, рада и стваралаштва. Њима се битно доприноси
социјализацији потреба и мотива деце, свестраном и слободном васпитању ученика.
У току школске 2017/18.године рад ваннаставних активности се одвијао по наставном плану
и програму. Већина секција од прошле године наставља са радом и ове године, а глобални
планови новоуведених секција предвиђени су анексом као део школских програма. У школи
у млађим разредима реализују се садржаји следећих ваннастваних активности: драмска,
ликовна, спортска, музичка, разгибаоница, извиђачи, спортска, шах, литерарна, вредне руке,
еколошка и рецитаторска и укупно је обухваћено 436 ученика.
У старијим разредима око 320 ученика своја интересовања је испољило кроз рад спортских
секција (стони тенис, мали фудбал, кошарка, гимнастика и одбојка), литерарне, ликовне,
еколошко – биолошке, историја у сликама, математичке, секција француског језика, драмске
и секција у оквиру предмета техничко и информатичко образовање ( бродо-моделарство,
ракетно моделарство, саобраћајна, роботика и фото и видео ставаралаштво.

Ваннаставне
разредима

активности

Ликовна секција

у

млађим Име и презиме наставника
1. разред (Сања Сворцан Поповић, Ивана
Васиљевић),
2. разред (Оливера Борковац, Весна Ристић),
4.разред (Драгана Морача, Милица Квргић,
Милица Мијајловић)

Спортска секција

1.разред (Весна Огњановић)
3. разред (Мара Новаковић, Предраг Шућур)

Музичка секција

1. разред (Јелена Вучковић),
2.разред (Зорица Пјешчић)

Луткарска секција

2. разред (Татјана Пешић, Наташа Чолић)

Извиђачи

2. разред (Душанка Бугариновић),

Еколошка секција

3.разред (Љиљана Праизовић)

Драмска секција

1. разред (Ана Лукић),
2.разред (Мирјана Стојановић),
3. разред (Љиљана Главоњић),
4.разред (Драгана Ћурчић)

Шах

1. разред (Ружица Младеновић)

Рецитаторска

2.разред (Марија Божовић)

Разгибаоница

2. разред (Наташа Ђунисијевић)

Литерарна секција

1. разред (Весна Алић)
4. разред (Биљана Мунишић)

Ваннаставне
разредима

активности

у

старијим Име и презиме наставника

Ликовна секција 5-6.

Славица Тодорић

Драмска секција 5-8.

Радмила Симијоновић, Мирјана Гобељић,
Тијана Вучић

Рецитаторска секција 5-8.

Милан Станковић

Литерарна секција 5-8.

Рајка Тодоровић

Еколошко - биолошка секција 5-8.

Александра Блажић, Нина Крстонијевић
Живановић

Историја у сликама 5-6.

Ана Поповић, Милан Сретић, Жељко Тубић

Математичка секција 5-8.

Бора Пешић

Информатичка секција 5-8.

Милутин Јовановић

Ракетно моделарство 5-8.

Зоран Гргур

Ауто моделарство 6-8.

Снежана Јоцић

Бродо моделарство 8 р.

Небојша Миленковић

Роботика 5-8.р

Весна Игњатовић

Фото и видео стваралаштво 5-8.р

Душко Гаврић

Група певача 5-8.р

Гордана Милин

Секција француског језика 6-8.р

Наташа Перишин

Атлетика

Весна Јовановић( 5-6.р),
Верица Попов (7-8.р)

Одбојка

Весна Јовановић (девојчице 5-6.р) Милија
Бугарчић (дечаци 5-7.)
Верица Попов (девојчице 7-8.р), Горан
Стевановић (дечаци 7-8.р)

Рукомет 5-8.

Весна Јовановић

Мали фудбал 5-8.

Милија Бугарчић

Гимнастика 5-8.

Верица Попов

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

ПРВИ РАЗРЕД

Ликовна секција
Ликовну секцију похађају ученици три одељења првог разреда непарне смене I/ 1,3,5.
Секција се одржава средом. Похађа је 19 ученика.
Укупно је одржано 36 часова ликовне секције. Све планиране активности су реализоване.
Обрађиване су различите технике: сликање, цртање, вајање и колаж.
Уценици су активни ,воле да учествују у раду и радују се овим часовима.
Сања Сворцан Поповић

Рад ликовне секције у одељењима I/2, I/4 и I/6 био је права радост за све ученике који су бирали
да буду њен део. О томе је сведочила чињеница да је учионица увек била пуна деце у броју од
28 до 30 ђака до краја школске године, да се увек тражила столица више, као и да су ученици
показивали велико узбуђење пред саме часове секције, задовољство што су били и
нестрпљење како дочекати наредни сусрет.
То је била срж мотивације и инспирације за мене као учитеља, те сам свим срцем и жаром са
малим заљубљеницима у лепо правила феноменалне изложбе које су украшавале ходник
нашег Већа о чему сведоче направљене фотографије и видео записи. Радило се различитим
техникама, као и различитим медијима, у сфери ликовне и примењене уметоности. Атмосфера
је била радна, весела, надахнута, инспиративна, пријатељска, подржавајућа... На часовима
ликовне секције, уз одговарајући визуелни подстицај, приказ технике и начина рада и разговор
о теми уз прецизне инструкције, за ученике је бирана увек одговарајућа музика као подршка
у раду и релаксација.

Ученици који су долазили на ликовну секцију су они који имају афинитета према ликовном
изразу, који имају унутршњу снажну потребу да се ликовно изражавају, али и они који су у
јединственој атмосфери која је креирана препознали да желе да буду њен део, отварајући се
ка уметности, и уигравајући пажњу, стрпљење у раду, јачајући веру у себе и др.
Ивана Васиљевић

Шаховска секција
Шаховска секција у првом разреду одвијала се једном недељно и обухватала је ученике свих
одељења првог разреда. Одржано је свих 36 планираних часова. План и програм шаховске
секције је реализован и у том смислу ученици су овладали основним законитостима и
принципима шаховске игре.
Секцију је похађало 25 ученика из одељења I/1, I/5, I/7. Часови шаховске секције одржавани
су четвртком, 5.час у преподневној смени и претчас четвртком у поподневној смени.

Кроз 36 часова секције ученици су савладали основе шаха, упознали се са шаховском таблом,
фигурама, њиховим кретањем и вредношћу. Научили су шаховску нотацију, правила игре и
увежбавали игру кроз одигравање партија.
Часови су се састојали од теоријског дела и практичног дела у коме су ученици одигравали
партију, део партије или потез на шаховској табли или радили на припремљеним радним
листићима. Сваки ученик је имао и своју фасциклу у коју је одлагао све што се теоријски и
писмено ради на часовима. Ученици су били заинтересовани и редовно су долазили на часове.
Кроз већи број занимљивих и атрактивних примера, који су се односили на вештину играња
шаха, ученици су се заинтересовали за игру.

На последња четири часа одржаван је турнир у шаху и проглашаван победник који је освајао
неки слаткиш и пригодну диплому.
Ружица Младеновић

Драмска секција
Драмску секцију у другом полугодишту похађају ученици из одељења 1/1, 1/3 и 1/7.
Укупно их има око 12 ученика. Број ученика се смањио због приватних обавеза,и неусклађеног
времена. Током протеклог периода, одржано је 16 часова секције на којима су обрађиване
различите теме које прате програм. Ученици су са уживањем пратили рад секције, и радо
учестовали у изради сцене, костима, у избору комада за извођење, у избору музике. Опробали
су се у писању сценских дела, игроказа, дијалога, драматизације. Драмска дружина окупља
децу која показују интересовања и таленат за глуму и сценско изражавање.
Програм рада драмске секције реализује се кроз систем драмских игара који пружа
значајне могућности за развој стваралачких способности у васпитању и образовању.
Систем драмских игара обухвата следеће игре:
• игре за концентрацију, пажњу и машту,
• игре за ослобађање и култивисање говора,
• игре у дијалозима – драмске игре,
• игре за ослобађање у простору и покрету.
Доказано је да се дете у ваннаставним активностима потврђује као стваралац, а кроз емотивну
ангажованост у драми касније показује боље успехе у учењу и памћењу стичући способност
флексибилне и стваралачке личности.

Учитељ: Ана Лукић

Литерарна секција
Реализовано је 36 часова. Чланова секције има 7 из одељења I-2 и I-4.
На часовима су изведене игре Ланац, Покупи расута слова, Слагање слогова, На слово на лово,
читање омиљених песмица и дечје штампе и кроз разне активности ученици су полако али

сигурно закорачили у свет писане речи. Имали су прилику да се друже са песникињом
Мирјаном Петров. Ученици су са посебном радошћу посећивали часове и уживали у раду..
Весна Алић

Музичка секција
Музичку секцију похађају ученици сва три одељења првог разреда парне смене прво 2,4,6.
Секција се одржава средом и похађа је 18 ученика.
До краја школске године одржано је 36 часова музичке секције, у другом полугодишту 16
часова. Све планиране активности су реализоване и остварени су планирани циљеви.
Обрађивани су садржаји певања и слушања музике,мелодијске и ритмичке вежбе,музичке игре
и бројалице.
Уценици су активни ,воле да учествују у раду и радују се овим часовима. Посебно им се
допадају музичке игре у којима су били разиграни и весели као и певање песама.Сви ученици
били су вредни и распевани.
Јелена Вучкови

Спортска секција
На спрoтској секцији у првом разреду има 24 ученика првог разреда , 18 дечака и 6
девојчица. Сва деца су долазила редовно на часове четвртком како је предвиђено и распоредом
часова. Часови су одржавани на школском терену, када су временски услови то дозвољавали
или у малој сали. Програм је оствариван по предвиђеном плану.
Часови који су реализовани на терену су обухватили трчање у различитим
формацијама, трчање различитом брзином и дужином стазе, као и високи и ниски старт.
Организована су и два кроса, јесењи и зимски. На часовима у малој сали рађене су вежбе снаге,
брзине, спретности и издржљивости и савладавање препрека. Одржано је међуодељењско
такмичење у кросу. У спортској дворани „Партизан“ одржан је полигон спретности у
организацији Софка Чукарица и освојили смо друго место. Учесници су добили медаље а
школа пехар. Укупно је одржано 35 часова.
Весна Огњановић

ДРУГИ РАЗРЕД
Рецитаторска секција
Током првог полугодишта одржано је 19 часова рецитаторске секције. Часови се
реализују у непарној смени другог разреда. Часове рецитаторске секције похађа 11 ученика:
2 ученика одељења II1 и 9 ученика одељења II5. До формирања извиђачке секције број ученика
заинтересованих за ове часове био је незнатно већи.

Након формирања групе и договора о раду, ученици су кроз неколико почетних часова
учили да правилно, чисто и јасно изговарају речи и реченице, вежбали интонацију и правилно
акцентовање речи. Имали су прилику да кроз самосталан одабир дечије песме прикажу своје
рецитаторско умеће, али и да уоче грешке и настоје да поправе своје изражавање.
Неки од планираних и реализованих садржаја били су и : Говор тела и рецитовање, Израз
лица и гестикулција, Однос са публиком и преношење емоције, Како започињемо, а како
завршавамо рецитовање . Кроз такве задатке јачали смо дечју сигурност, исказивање и
изражавање, али и уживљавање у рецитовање, као и битан контакт с публиком.
Ученици су по слободном избору, уз мање сугестије, бирали песме из лектире Љубивоја
Ршумовића „Ово је време чуда“, и на практичном примеру показивали научене технике.
Кроз учење краћих драмских текстова повезивали смо добро рецитовање и изражавање са
добром глумом. За приредбу поводом школске славе, ученици су добили пригодне стихове и
краће драмске текстове о Светом Сави, и у томе су показали сјајно умеће. Кроз ове часове
припремамо децу и за такмичење рецитатора, планирано у марту. Крајем школске године
планирана је Рецитаторска смотра за родитеље деце која су секцију похађала, као приказ
целокупног годишњег рада.
Током другог полугодишта одржано је 16 часова рецитаторске секције. Часови се
реализују у непарној смени другог разреда. Током другог полугодишта часове рецитаторске
секције похађали су само ученици одељења II5, укупно 9 ученика.
Кроз изражајно читање а затим и рецитовање одабраних књижевних текстова ученици су
вежбали интонацију, правилан изговор и акцентовање речи, али и правилно држање тела као
и комуникацију са публиком . Ученици су вежбали, али и такмичили се у брзом учењу задате
песме напамет, јачајући технике лаког и брзог памћења. Упознајући се са великим бројем
песама наших најпознатијих песника, усвајали су и технике писања песама- учили да лако
римују речи и користе песничке слободе. Кроз учење краћих драмских текстова повезивали
смо добро рецитовање и изражавање са добром глумом.
Пригодним одабиром песама обележили смо Дан жена, Дан заљубљених, као и крај
школске године. За школско такмичење рецитатора припремали су се сви ученици који су
похађали секцију, али је као најбољи рецитатор одељења одабрана ученица Лена Вучковић.
На такмичењу рецитатора представила се песмом Љубивоја Ршумовића „Господин Видоје
Станић“. Планирана рецитаторска смотра као приказ рада наше секције је остварена кроз
завршну приредбу на крају 2. разреда , на којој су ученици показали своје знање и умеће као
одлични рецитатори.
Марија Божовић

Драмска секција

Циљ драмске секције јесте да ученици овладају правилним и уверљивим изражавањем,
да се оспособе за тумачење доживљаја одабраних књижевних дела, позоришних, филмских и
других уметничких остварења.
Задаци драмске секције:
۩ - упознавање успешног служења језиком, покретом, мимиком...у различитим видовима
употребе истог у разноврсним комуникативним ситуацијама/ улогама;
۩ - индивидуално и заједничко изражајно интерпретирање;
۩ - развијање смисла за глумачко стваралаштво и креативност;
۩ - задовољење основних дечјих потреба за игром улога;
۩ - неговање колективног живота и рада;
۩- неговање спонтаног и слободног изражавања пред масом.
Часови драмске секције извођени су једном недељно, четвртком.
Драмску секцију је похађало 28 ученика другог разреда парне смене:
II/2 – 15 ученика,
II/4 – 5 ученика,
II/6 – 4 ученика и
II/7 – 4 ученика .
На часовима смо играли игре за развијање концентрације, игре за ослобађање у
простору, радили вежбе опуштања, вежбе чула, имитације, пантомиме, припремали се
за новогодишњу приредбу.
Новогодишња приредба за родитеље одржана је 27. децембра 2017. године у свечаној
сали школе.
Ученици су писали драмске текстове, правили лутке и изводили луткарске представе.

Мирјана Стојановић

Извиђачка секција
Секцију је изабрало 35 ученика другог разреда 2/1, 2/3, 2/4 и 2/5, води је учитељица Душанка
Бугариновић уз помоћ Беатине Живковић, представника Извиђачког одреда „Раша Попов“.
Реализоване су следеће активности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Избор чланова и упознавање са програмом активности
Формирање јата полетараца и пчелица“Шушкави жбунови“
Учешће у показној вежби “Евакуација у случају пожара...“
Учење извиђачких песама
Извођење извиђачких песама
Извиђачки знаци
Извиђачке игре
Маркирање простора
Полетарчева новогодишња авантура
Извиђачки поздра
Путни знаци
Сигнализација
Паљење ватре
Сналажење у времену
Формирање одреда „Раша Попов“
Родитељски сстанци
Изввиђачка презентација активности и позив новим члановима

Душанка Бугариновић

Ликовна секција
Број ученика у парној смени који похађа секцију је 28 из одељења (2.-2,2.-4,2.-6 и 2.-7)
Одржано је 18 часова.
Ученици су учествовали на ликовним конкурсима:
1. „У памћење су ушли из поезије“ 27.09.2017.
2. „Чаролија пријатељства“ 31.10.2017.
3. „Свети Сава,школе и цркве-мудра глава“ 17.01.2018.




27.12.2017. презентација секција парне смене – Новогодишња приредба за родитеље
(декорација сцене и изложба ученичких радова);
Уређење паноа у ходнику школе (тракту) за Дан школе и Светог Саву;
Весна Ристић

У непарној смени 15 ученика је на овој секцији . Одржано је 20 часова.
Ученици су учествовали на ликовним конкурсима:
1. „У памћење су ушли из поезије“ 27.09.2017.
2. „Чаролија пријатељства“ 31.10.2017.
3. „Свети Сава,школе и цркве-мудра глава“ 17.01.2018.
Остали садржаји:
 Линија
 Површина
 Шаре
 Јесен-колаж
 Лишће
 Бића из маште
 Израда новогодишњих украса и честитки
 Зимски дан
 Свети Сава



Уређење паноа у ходнику школе (тракту) за Дан школе и Светог Саву
Ученици су били активни ,креативни ,са новим идејама,заинтересовани и редовно су
долазили на секцију.
Оливера Борковац

Музичка секција
У парној смени другог разреда, у одељењима II/2,4,6,7, на Музичку секцију иде 15
ученика. Сви планирани садржаји су реализовани. Акценат у овом периоду је био на развоју
ритма, певање по слуху и ритмичко-мелодијским вежбама које ће код ученика створити
позитиван однос према овој врсти уметности и слободи у показивању гласовних способности.
Садржаји секције се односе на годишња доба, игре за децу и празнике који се
обележавају у породици и школи кроз бројалице, народне и уметничке песме за децу.
Презентација наученог је приказана родитељима на новогодишњој приредби одржаној
27.12.2017. у споју драмске, ликовне, ритмичке и музичке секције.

Зорица Пјешчић

Разгибаоница
Секцију Разгибаоница је водила учитељица Наташа Ђунисијевић са учитељем јоге Срђаном
Марешом.
Похађало је 16 ученика одељења II/4 (3), II/6 (9) и II/7 (4) који су редовно долазили на часове
четвртком (претчас или 5. час).
Понекад су часовима присуствовали и активно учествовали у вежбању и родитељи ученика.
Ученици су веома активно и са великим ентузијазмом радили на свом телу и усвајали здраве
начине живота кроз различите облике вежби истезања и загревања, вежбе баланса, снаге,
гипкости, опуштања и вежбе дисања.

Наташа Ђунисијевиć

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Луткарска секција
Луткарство је уметност која има могућност да се обрати деци. Служи човеку да изрази свој
доживљај света. Због тога смо формирали луткарску секцију која има 19 чланова и ради у две
групе (препорука је да у групи буде до 10 чланова). Аутори су Т.Пешић и Н. Чолић.
Имајући у виду да је свет луткарства свет бескрајне маште, лутку не везујемо само за рани
узраст детета и садржаје наше секције спроводимо под слоганом: ,,Лутка је део нас.”
Кроз анимације и сценске игре реализујемо планиране садржаје ове врсте слободних
активности.

У оквиру – часова у првом полугодишту бавили смо се темама:
 Луткарске ТВ представегледање и анализа
 Омиљене лутке-израда и
оживљавање

Причом и игром с луткама обогаћујемо дечју маштовитост, подстичемо креативност, а
значајно утичемо и на развој емотивних, социјалних и интелектуалних капацитета. Такође
смо подстицали правилан говор и мотивисали тимски рад као и осећај одговорности.
Посебно нам је значајно што међу члановима имамо 10 дечака.
Часови (19 одржаних) су динамични, а продукти стваралаштва уникатни.
Спроводећи садржаје секције под слоганом Лутка је део нас током другог полугодишта
активно смо се бавили припремањем луткарских представа. Часови секције максимално су
подстицали правилну дикцију, сарадњу, посвећеност и стваралаштво ученика (чланова) што
је резултирало и бројним луткарским сценама и представама. Свих 19 чланова добило је
дипломе.
Наташа Чолић и Тања Пешић

„ЛУТКА ЈЕ ДЕО НАС“



----------------------------------------------------------------за ангажовање у лукткарским активностима
У Београду
11. 6. 2018.

Спортска секција
Сви ученици III2, њих 26, похађају часове спортске секције. Са задовољством сваког петка
долазе на рекреацију, дружење и игру.
У првом полугодишту је одржано 36 часова. Од првог септембра часови су се одржавали на
спортстким теренима школе, а касније, кад време није дозвољавало да будемо на отвореном,
у малој свечаној сали. Ученици играју између две и четири ватре, игре вијачама, обручима,
штафетне игре брзине и спретности, а дечаци радо заиграју и фудбал. До априла асови су се
одржавали у свеаној сали, а доласком сунчаних и топлих дана на спортским теренима школе.
На часовима су организовани полигони са препрекама, игре са лоптама (дечаци фудбал,
девојчице измемђу две ватре), вођење лопте, као и елементарне игре по избору ученика.
Најспретнији и најбржи били су учесници кроса у Кошутњаку, а за остале су ЈП
„Србијашуме“ органиовале полигон спретности.

Спортска секција нам помаже да будемо у доброј форми, да здрави и пуни елана лакше
савладавамо школске обавезе. Развијајући такмичарски и тимски дух, кроз игру и дружење,
постижемо боље резултате на свим пољима.
Мара Новаковић

,, Вежбањем до здравља "
У току школске 2017/2018. године одржано је 36 часова спортске секције под називом ,,
Вежбањем до здравља ". У ову секцију укључено је 27 ученика Већа III разреда. Током
реализације ових слободних активности ученицима су били доступни разни садржаји из
спортских дисциплина као што су : Трчање у природи, вежбе снаге и издржљивости, брзо
трчање на различитим деоницама, савладавање препрека на различите начине, штафетне игре
са трчањем итд... Секција је замишљена као додатни час физичког васпитања. Ученици се
радују и веома радо одазивају свим овим активностима показујући жељу и висок мотив.
Родитељи су такође задовољни што ће деца имати могућност да се баве физичким
активностима, посебно у овом времену. У оквиру ове спортске секције реализатор је посетио
и узео учешће у програму стручног усавршавања ,, Покренимо нашу децу ". Секција је
показала пуно оправдање постојања и надамо се да ће следеће школске године бити још
богатија и садржајнија.
Активности током школске године:
21.10.2017. Традиционална рекреативно-хуманитарна трка Црвеног крста Чукарице под
називом ,, Трка за срећно детињство ''. Трка је одржана на Атлетском стадиону Републичког
завода за спорт. Прикупљена средства од продаје стартних бројева биће прослеђена социјално
угроженој деци са територије општине Чукарица. Учешће је узело 28 ученика. Прва места су
освојили : Софија Орловић 3/3 и Никола Павловић 3/6.
17.04.2018. Општинско првенство у мини атлетици за ученике од 1-4 разреда. Заступљене
дисциплине су: 60м(дечаци и девојчице), скок у даљ(дечаци и девојчице), бацање
вортекса(дечаци и девојчице). Трећа места су освојили : Страхиња Шишић 60м(дечаци),
Војиновић Сергеј(бацање вортекса) и Галина Гргур(бацање вортекса).
07.05.2018. Полигон свестраности у организацији Спортског савеза општине Чукарица.
Женска екипа је освојила 3. место и награду за фер плеј. Учешће је узело 10 дечака и 10
девојчица. Дан изазова и такмичење општине Чукарица у кросу се одржао 30.05.2018.
Присутно је било 58 ученика. Занимљиве полигоне осмислили су студенти факултета за спорт
и радници ,,Србијашуме''.
Предраг Шућур

Драмскa секцијa
У току другог полугодишта 2017/18. у трећем разреду одржано је 16 часова, а у току године
укупно 36 часова.

Секцију похађало 19 ученика непарне смене. На часовима секције ученици су вежбали читање
драмских текстова, драматизацију текстова кроз песму, игру и покрет; Припремали се за
школско такмичење рецитатора; вежбали дикцију и развијали љубав према драмским делима
и лепим уметностима.
Љиља Главоњић

Еколошкa секцијa
Чланови Еколошке секције су ученици тећег разреда-укупно 26 ученика.
 процесом прераде отпадног материјала од кога се добија нови или исти производ,
 значајем и улогом шума у Србији,
 здрављем као еколошким фактором,
 водом и квалитетом живота.
Примену презентованих садржаја ученици су имали у виду садње своје биљке-зумбул и
шефлера и кроз зидне новине са еколошким темама.
Током другог полугодишта чланови Еколошке секције су:
 правили украсе од рециклажног материјала
 израђивали поное с еколошким темама
 обележавали значајне датуме планете Земље (Дан вода, Дан планете Земље и др.)
 припремали кутак за садњу-уредили летњу учионицу
 гледали поучне филмове везане за екологију
На завршном часу ученицима уручене Еко дипломе!
Љиљана Праизовић

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Ликовна секција
Одржано 36 часова ликовне секције. Секцију посећује укупно 14 ученика одељења 4-4.
На тим часовима смо увежбавали технике акварела, гваша, мозаика.
Упознали смо се са топлим и хладним бојама, као и основним и изведеним бојама.
Радови ученика се редовно излажу на паноу школе,испред учионице.
Милица Мијајловић
Ликовна секција се реализује у одељењу IV2 и одржано је у I полугодишту 36 часова.
У секцију је укључено 11 ученика.
На часовима ученици су се упознавали са различитим сликарским техникама и
материјалима.
Обрађени су садржаји који су у складу са планом и који прате градиво.
Доста је било практичних радова: прављење кутија за накит, играчака, Новогодишњих
украса, рамова за слике…

Прављене су изложбе радова, уређивани панои и учионица.
Учествовали смо на конкурсу поводом Дана школе, сарађивали са наставницом ликовне
културе Славицом Тодорић.
Припремали смо, заједно са родитељем Горданом Радић, украсне икебане и предмете за
Новогодишњи вашар. Припремане су тематске изложбе.
Морача Драгана

Литерарна секција
Одржано је 36 часова литерарне секције. На часове секције редoвно долази 9 ученика.
Обрађени су различити садржаји. Ученици су самостално писали и изражавали своје идеје
кроз литерарно стваралаштво.Упознали су различите форме писања, анализирали своје
радове.Кроз игру су богатили речник и упознавали се са радовима својих вршњака. Читали су
омиљене песме и приче и кроз анализу се упознавали са појединим стилским фигурама.Неки
ученици су узели и учешће на литерарним конкурсима у школи. На крају школске године је
припремљена приредба где су ученици учествовали и кроз рецитовање изразили оно што су
научили.
Драгана Јевремовић

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

ИСТОРИЈА У СЛИКАМА

У току школске године одвијао се рад историјске секције под називом „Историја у сликама“.
Историјску секцију су похађали ученици петог разреда, који имају посебно интересовање за историју
као предмет. Секција се одржавала у утврђеним терминима с додатним усклађивањима са обавезама
ученика.
У раду секције посебно су се истакли ученици одељења 5/5 а међу њима ученик Вук Башић. Похвалила
бих његов таленат за историју, што је и показао на школском такмичењу. Како секција подстиче
радозналост и интересованње ученика за одређене теме, Вук Башић је на свој захтев обрадио тему
хеленизма кроз лик и дело Александра Македонског и то у Power Point презентацији. Такође, дата му
је и прилика да ту презентацију прикаже и на редовном часу историје својим другарима, чиме се нашао
и у улози предавача.
Поред израде паноа на задату тему и читања изабраних текстова, у раду секције коришћен је и филм
као савремено наставно средство. У просторијама медијатеке чланови секције гледали су
документарне филмове , чиме се код ученика додатно развија историјско мишљење, вештина
критичког мишљења без кога се не могу разумети савремени догађаји.
Могу рећи да су основни исходи секције остварени и да су ученици који су редовно долазили имали
прилику и слободу да, ван редовних часова историје, покажу и продубе своја знања о старим
цивилизацијама као и да изразе своју креативност.

Наташа Вучелић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Секција се реализовала за ученике петог, шестог и седмог разреда из области
информатике и рачунарства тј. програмирања. За ученике петог разреда одржано је 19
часова.Број ученика који присуствују секцији варира али је то углавном око 25 ученика.
Садржаји који се обрађују су из области програмирања тј. из области визуелног програмског
језика Scratch.
За ученике шестог разреда одржано је 18 часова. Број ученика који присуствују секцији
варира али је то углавном око 18 ученика. Садржаји који се обрађују су из области
програмирања тј. из области текстуалног програмског језика Python.
За ученике седмог разреда одржано је 18 часова. Број ученика који присуствују секцији
варира али је то углавном око 6 ученика. Садржаји који се обрађују су из области Оперативног
система, Интернета, обраде звучних и видео записа, као и програмирања у објектно
оријентисаном програмском језику Visual Basic.
Јовановић Милутин

УМЕТНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ
ЛИКОВНА И МУЗИЧКА СЕКЦИЈА

Активности у школи и ван школе:
- сценографије – наставница Мирјана Мандић празнике
- ликовне изложбе у холу школе – наставница Славица Тодорић Декорација хола школе
за новогодишње празнике и ликовне изложбе у холу школе – наставница Мирјана
Мандић.
2) "Хиландар-корен националног идентитета"
Чланови ликовне секције наставнице Славице Тодорић и ове школске године вредно раде,
представљајући своје радове како у школи, тако и ван ње. У промоцији својих радова
остварили су сарадњу са разним установама и организацијама. Тако су у четвртак, 8. децембра
приредили у Општини Савски Венац програм "Хиландар-корен националног идентитета".
Програму су присуствовали бројни гости и родитељи ученика наше школе.
У духовном делу програма ученици су певали и рецитовали духовне и родољубиве песме и
говорили о историјату манастира Хиландар. Припремили су и ликовну изложбу посвећену
нашим духовним коренима - Светом Сави и Светом Симеону. Радови приказују иконе и
мотиве манастира Хиландар, а сви ће бити поклоњени Задужбини манастира Хиландар.
У духовном делу програма учествовали су Анђела Пешић, Александра Николић, Јован
Милићев, Нина Бајчић, Софија Еплер, Анастасија Лутовац и Ања Бабић. Аутори ликовних
радова су Ана Савић, Дуња Драгићевић, Лариса Каблар, Анастасија Васић, Катарина Милетић,
Маја Тодоровић, Анђела Лукић, Анамарија Јекић, Нина Бајчић и Александар Савић.
Постигнућа на такмичењима

1) Дуња Драгићевић 5/4 – III место на општинском такмичењу за ликовну тему
„Сунчана јесен живота“.
2) Андреј Ковачић 6/2 – I место на општинском такмичењу за ликовну тему
„Ватрогасац у акцији“.
3) Андреј Ковачић 6/2 – III место на градском такмичењу за ликовну тему „Ватрогасац у
акцији“.
4) Ана Свић 5/2 - III место на општинском такмичењу за ликовну тему „ Крв живот значи.

Програм у Галерији 73
Самостална ликовна изложба ученице Милице Јеремић 6/3, наставнице Славице Тодорић
одржана је 0.3.2018. Изложбa je приређена поводом обележавања Дана независности, највећег
грчког националног празника.

У културно - уметничком програму учествовали су: група певача наставнице Мирјане
Станковић, дует - ученик Душан Катић 6/2 и наставник Слободан Станковић (виолина и
хармоника), плесна група одељења 4/6, учитељице Драгане Ћурчић

Грчки дани у Београду
У Хеленској фондацији за културу у Београду, приказани су ликовни радова ученика
Основне школе „Уједињене нације“ под насловом „Хелада“ у петак 20. априла 2018. године
у 11.00 Манифестацију је отворио директор Хеленске Фондације за културу у Београду,
Никос Цицимелис као и наставница ликвног Школе, Славица Тодорић. Манифестација се
одржава у оквиру „Грчких дана у Београду“ под покровитељством Скупштине града
Београда и Амбасаде Грчке у Београду

Грчки викенд на Тргу републике 13.05.2018.
У организацији Удружења интернационалног пријатељства, на иницијативу наставнице
ликовне културе Славице Тодорић из ОШ "Уједињене нације" на Тргу Републике
приказана је ликовна изложба и музички програм посвећени грчким културно историјским и духовним знаменитостима и пејзажима са грчких острва.

КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ:
Ликовна изложба "Хелада" -Водитељ програма: Василије Пејчиновић 6/4, говори свој
састав "Лепоте Грчке". Виолиниста Душан Катић 6/2, са наставником музике Слободаном
Станковић, изводе на виолини и хармоници музичку нумеру "Грк Зорба - Сиртаки". - Хор
наставнице музике Мирјане Станковић, изводи песме " КАРАГУНА" и ТА ПЕДИА ТУ
ПИРЕА". - Плесна група 4. разреда учитељице Драгане Ћурчић изводи "Сиртаки". Позоришна представа ученика другог разреда учитељице Наташе Ђунисијевић.
Фотографије ликовних радова припремио Марко Жутић 8/1.

Славица Тодорић
ХОР
На секцији хор у оквиру предмета музичка култура одржано је 36 часова у току
школске године 2018/19. Према плану и програму секције на репертоару је била домаћа поп
рок музика као и песме које су се изводиле на приредбама поводом Дана школе и школске
славе „Свети Сава“. Секција је учествовала на приредби поводом доделе Вукових и
специјалних диплома.
Слободан Станковић

ЕКОЛОШКО- БИОЛОШКА СЕКЦИЈА

Еколошко-биолошка секција у оквиру слободних активности окупљаученикe од
петог до осмог разреда који показују нарочито интересовање за биологију, односно
екологију.
Рад еколошке-биолошке секције у току првог полугодишта 2017/2018 године
укључивао је организоване посете ученика значајним научним манифестацијама.
Дана 17.11.2017 год. 20 ученика седмог разреда је, уз сагласност родитеља, апрема
планираним посетама у оквиру еколошко-биолошке секције, посетило Међународни
фестивал зелене културе („GreenFest“), који је одржан у Дому омладине у Београду, у оквиру
кога су гледали еколошки филм „Хармонија са депоније“.Посету је реализовала наставник
биологије, Нина Крстонијевић.

Дана 17.12.2017 год. уз сагласност родитеља, а према планираним посетама у оквиру
еколошко-биолошке секције, 30 ученика седмог и осмог разреда је посетило Фестивал
науке, које се ове године одржавао на Београдском сајму, Хала 3 и 3а. Посету су реализовали
наставник биологије Нина Крстонијевић Живановић и наставник хемије Милош Козић.
Подслоганом "Један на један" ученици су и ове године могли да изађу на црту
највећим научним изазовима, али и да у непосредном директном контакту са научницима
испробају различите научне експерименте и упусте се у незаборавне научне авантуре.
Кроз интерактивне поставке ученицима су новитети и најсавременија научна сазнања
представљена наразумљив и популаран начин. Тако су ученици прошли кроз различит
агеолошка доба и постанак планете, кроз живот у најширем облику, формирање и кретање
живих бића и човека било кроз покрет, спорт, енергију која покреће превозна средства, до
демонстрације чеоних судара, прве помоћи, као и расположења Наоробота. Ученици су
такође уживали посматрајући експерименте из области биологије, хемије, физике, што је
допринело мотивисању ученика да самостално истражују, испитују и закључују.
Дана 20.04.2018. 12 ученика 5. и 8. разреда је уз сагласност родитеља посетило
Ботаничку башту „Јевремовац“ у Београду. Ученици су се најпре упознали са историјом
Ботаничке баште, а потом су се прошетали свим деловима баште, где су се упознали са
чудесним светом биљака, њиховим биодиверзитетом, открили су неке нове врсте, уочили
који су услови неопходни за њихов раст и развој. Посебно су обишли стакленик и Јапански
врт. По први пут су видели неке тропске врсте биљака, за чији раст су неопходни посебни
услови. Посету је реализовала наставница биологије, Александра Блажић.
Дана 27.05.2018 год. 9 ученика седмог и осмог разреда је, уз сагласност родитеља, а
према планираним посетама у оквиру еколошко-биолошке секције, посетило Галерију
Природњачког музеја на Малом Калемегдану у Београду.
Посету су реализовали наставници биологије. На изложби су приказани оригинални
делови скелета сурлаша из збирки Природњачког музеја чији су фосилни остаци откривени
на територији Србије и Македоније. Поставка је графички обогаћена крупним
илустрацијама сурлаша. Ученици су такође имали прилику да виде реплике лобања и делове
скелета два најпознатија мамута пронађена на територији Србије – Кика и Вика.
Светски дан борбе против сиде обележен је дечјим паноима.
Зелена недеља“ је обележена израдом паноа и употребних предмета ( ученици осмог
разреда направили су паное и у оквиру редовне наставе одржали низ презентација о
највећим светским катастрофама, чиме су се потрудили да подигну ниво еколошке свести
код ученика и да истакну важност заштите животне средине. Ученици петог разреда на
часовима Чувара природе направили су велики број картонских кутија које су намењене
рецуклажи отпада у кабинету за биологију).
Светски да здравља обележен је ученичким паноима који су изложени у кабинету
за биологију. Панои су пропраћени адекватним предавањима.

Реализовани програм рада секције омогућио је ученицима да развијају еколошку
свест, да повезују науку са радом, као јединим и могућим начином у стицању образовања, и
уједно да се припремају за евентуална такмичења.

Александра Блажић, Нина Крстонијевић Живановић

РУКОМЕТ, ОДБОЈКА И КОШАРКА
Секције су за школску 2017/18 подељена је тако да четири наставника организују и држе
већи број секција: Јовановић Весна има: Атлетика, Одбојка, Рукомет,са 3 часа недељно у 56 разреду девојчице. Бугарчић Милија има: Мали фудбал, Одбојка са 3 часа недељно, са 3
часа недељно у 5-6-7-8 разреду дечаци. Попов Верица има: Гимнастика, Атлетика, Одбојка,
са 4 часа недељно у 1-4-5-6-7-8 разреду девојчице. Стевановић Горан: Кошарка, Стони
тенис, Одбојка са 3 часа недељно са 3 часа недељно у 5-6-7-8 разреду дечаци.
Рад секција организован једном недељно (36 часова годишње ) и то у међусмени ( 13:15 13:50 ) и после поподневне наставе ( 19:15 - 19:50 ) како би се формирале и учетвовале екипе
ученика из обе смене, а тренинзи су интензивирали према календару општинских и градских
такмичења. План и програм рада су у потпуности реализовани. Секција обухвата сву
заинтересовану децу за горе наведене спортове. Бројно стање варира до 40 дечака и
девојчица с тим што се број мењао у зависности од слободног времена деце и тренутног и
интересовања. Треба напоменути да се наставници међусобно допуњују у раду секција, као
и да децу на такмичеље изводе наставници који су трнутно у могућности ( због рада у школи
броја часова и слободног- тј, расположивог времена ).Постигнути резултати у овој шолској
години су:
Рукомет : Општина I МЕСТО Дечаци 5-6 разред, II МЕСТО Дечаци 7-8 разред, III МЕСТО
Девојчице 7-8 разред
Одбојка: Општина III МЕСТО Дечаци 5-6 разред, II МЕСТО Дечаци 7-8 разред, II МЕСТО
Девојчице 7-8 разред
Кошарка: Општина Дечаци I МЕСТО 5-6 разред
Фудбал: Општина Дечаци I МЕСТО 5-6 разред , Град Дечаци III МЕСТО 5-6 разред
Атлетика: Општина I МЕСТО Дечаци 5-6 разред, I МЕСТО Девојчице 7-8 разред , Град I
МЕСТО Девојчице 7-8 разред, Међуокружно III МЕСТО Девојчице 7-8 разред
Гимнастика: Град I МЕСТО Девојчице разред , Међуокружног I МЕСТО Девојчице ,
Републичко III МЕСТО Девојчице
Стони тенис: Општина I МЕСТО Дечаци 5-6 разред

Милија Бугарчић

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

1. У првом полугодишту одржано је (према плану) 18 часова, а ученици су из одељења
V5, V7, VI5, и VIII3.
2. За присуствовање редовним часовима пријавило се 15 ученика. Најактивнији су
били ученици петог и шестог разреда, а остали су присуствовали према својим
могућностима.
3. Према плану рада секције обрађени су следећи садржаји:
- Темат за Дан школе; У памћење су ушли из поезије. На ову тему писали су
радове и ученици који нису чланови секције, а као најбољи рад оцењен је рад
Немање Ђурђева, ученика VI5.
- У новембру смо обележили четердесетогодишњицу смрти Милоша
Црњанскок;подсетили се његових најзначајнијих дела.
- Увежбавали смо облике новинарског изражавања (писање вести).
- Уочавали смо најчешће стилске грешке у радовима ученика , као и употребу
англицизама у српском језику.
- Проучавали смо народну и уметничку књижевност о Светом Сави, као и
књижевне епохе и правце.

-

Увежбавали смо и креативно писање.
Месец јануар посветили смо писању литњерарних радова о Светом Сави.
Анализирали смо радове које су написали сви ученици старијих разреда и
одабрали рад Александра Пантелића, ученика VI5 разреда. Уоквиру овог темата
понуђено је више наслова, а награђени рад писан је на тему Пред иконом Светог
Саве.

1. У другом полугодишту оджано је ( према плану) 11 часова са ученицима
V5, V7, VI5 и VIII3 .
2. И у другом полугодишту највеће учешће узели су ученици петих и шестог разреда.
3. Према плану секције обрађене су следеће теме:
 опис личности
 опис ентеријера и екстеријера
 анализа стваралачких покушаја на ове теме
 уочавања најчешћих стилских грешака у литерарним радовима
 изражајно читање самосталног стваралаштва
 учешће на конкурсу ,,Крв живот значи“.(Као најбољи рад изабран је рад Вука
Башића ,ученика петог разреда.)
 уочавање најчешћих правописних и граматичких грешака у литерарним
тадовима
 организација тематког часа посвећена Јовану Јовановићу Змају
4. Сарадња са школским часописом ,,Уникат“,у оквиру које су награђени и објављени
радови: Пред иконом Светог Саве, ученика шестог разреда Александара Пантелића
и рад У памћење су ушли из поезије, ученика Немање Ђурђева5. Анализа рада секције
Неговањем литерарног стваралаштва,руководилац секције усмеравао је и помагао
члановима да што више развију своје стваралачке потенцијале.
Рајка Тодоровић

ДРАМСКА СЕКЦИЈА
Драмска секција одржала је 38 часова, Секцијом је обухваћено око 15 - 20 ученика.
Учествовали смо у организацији приредбе за Дан школе и за прославу школске славе.

Радмила Симијоновић
СЕКЦИЈА АУТО МОДЕЛАРСТВО
По годишњем плану ове секције обрађене су наставне теме : увод у ауто моделарство, развој
аутомобила, материјали за израду сувоземних објеката, основни алат, употреба и одржавање
аутомобила. Реализација секције је један час недељно. На овим часовима ученици ће се
припремати за такмичења ученика основних школа у организацији Министарства просвете.

Секција се реализовала код ученика V2 (Радуловић Маша, Старчевић Богдан, Наталија
Стојчић). Укупан број одржаних часова је 31. На овој секцији ученици су учили како да од
сопствене идеје дођу до готових аутомобила, аутомобила које покреће електромотор. Циљ
секције је да ученици овладају свим фазама од идеје до реализације и да дођу до готовог
производа. У току рада секције ученици имају задатак да увежбају пуштање утомобила, јер
је и то веома важан сегмент од ког зависи успешност такмичења. Тако је Маша Радуловић
на општинском такмичењу заузела III место, оваквим пласманом је учествовала на
окружном такмичењу где је остварила 91 поен (недостајао је један поен за републичко
такмичење).
Снежана Јоцић

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА

На математичкој секцији заинтересовани ученици су могли да се упознају са
занимљивостима из историје математике, разним проблемима, занимљивим и логичким
задацима, математичким играма, као и са „Три класична проблема“ и покушајима да се они

реше. Такође, обрађене су биографије познатих математичара. Ученици су упознати са
комбинаториком, као и са вероватноћом да се деси неки догађај. Посебна пажња је
посвећена развоју геометрије и математике кроз векове. На секцији су обављене и припреме
за угледни час: „Платонова тела“: прављени су модели Платонових тела од папира.
Циљ секције је да се ученицима приближи математика, и да је заволе. Да се покаже и
„друга страна“ математике, односно све њене лепоте и занимљивости. Поред припреме
угледних часова, ученицима је секција користила и при изради паноа за учионице.
Бора Пешић

БРОДО МОДЕЛАРСКА СЕКЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ

Циљ васпитно-образовног рада у Бродомоделарској секцији су усвајање и проширивање
циљева васпитно образовног рада у предмету Техничко образовање:
- Техничко-технолошком васпитању и образовању ученика
- Формирању стваралачке личности
- Стицање основнох техничко-технолошких знања, умења и вештина и
оспособљавање за њихову примену у учењу и раду
- Стицање радних навика
Задаци секције су заједнички, са задацима наставе техничког образовања:
Развијање смисла и способности за обављање техничких радњи и операција
-

Рационалну организацију рада, спретност, систематичност, прецизност,
уредност, истрајност одговорност и самосталност у раду.

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
-Упознавање ученика са појмом МОДЕЛ И МАКЕТА
-Упознавање ученика са материјалима и начином израде бродова у прошлости
-Упознавање ученика са основним макетарским прибором и алатима
-Упознавање ученика са начинима спајања материјала у бродоградњи и изради
модела и макета бродова
-Упознавање ученика са врстама погона бродова и макета
У другом полугодишту чланови секције су се припремали за школско, а потом за
општинско такмичење. Школско такмичење одржано је 20.фебруара.
УЧЕСНИЦИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА,одржаног 11. марта 2018.године у
О.Ш. Б.Јерковић,у Железнику:
1.Милица Ђорђевић VII разред – освојено 7.место

Небојша Миленковић

РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО
ЦИЉ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ

Циљ васпитно-образовног рада у ракетном моделарству - секцији су усвајање и
проширивање циљева васпитно образовног рада у предмету Техничко образовање:
- Техничко-технолошком васпитању и образовању ученика
- Формирању стваралачке личности
- Стицање основнох техничко-технолошких знања, умења и вештина и оспособљавање за
њихову примену у учењу и раду
- Стицање радних навика
Задаци секције су заједнички, са задацима наставе техничког образовања:
- Развијање смисла и способности за обављање техничких радњи и операција
-Рационалну организацију рада, спретност, систематичност, прецизност, уредност,

.

истрајност одговорност и самосталност у раду
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ

- Упознавање ученика са појмом МОДЕЛ И МАКЕТА
- Упознавање ученика са материјалима и начином израде ракетних модела.
- Упознавање ученика са основним макетарским прибором и алатима
- израда ракетних модела и макета.
- Припрема ученика за такмичење.
У другом полугодишту чланови секције су се припремали за школско, а потом за
општинско такмичење. Школско такмичење одржано је 20.фебруара
УЧЕСНИЦИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА, одржаног 11. марта 2018.године у ОШ
„Б.Јерковић“, у Железнику:
1.Андреј Гргур VI разред – освојено 3.место
Зоран Гргур

ФОТО И ВИДЕОСТВАРАЛАШТВО

Циљ образовно-васпитног рада у овој секцији је усвајање и проширивање циљева
образовно-васпитног рада кроз наставни предмет ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА и
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ:
-техничко-технолошко образовање ученика;
-формирање стваралачке личности;
-стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и позитивних
вредносних ставова, као и оспособљавање ученика за примену стеченог у учењу и
раду;
-стицање радних навика.
Задаци секције су истоветни са задацима наставног предмета:
-развијање смисла и способности за обављање техничко - технолошких радњи и операција.
-рационална организација рада,
-спретност, систематичност, прецизност, уредност, истрајност, одговорност

ТАКМИЧЕЊА И ПОСЕТЕ
Чланови секције вредно су се припремали за школско, а потом за општинско такмичење.
Школско такмичење одржано је 20.фебруара, најбољи су учествовали на општинском
такмичењу одржаном 11. марта 2018. године у ОШ „ Браћа Јерковић“ Железник, а то су:
1. Андреј Парезановић VI3 – освојио је 2. место и пласирао се на градско такмичење
на ком је заузео 14. позицију;
2. Давид Древен VI3 – освојио је 3. место и пласирао се на градско такмичење на ком
је заузео 21. позицију;
3. Петар Божовић VI3 – освојио је 7. место.
Посетили смо 28. децембра 2017. године Музеј града Београда. У Конаку кнегиње Љубице
видели изложбу „Атанас Јовановић-уметност и нови медији“, ауторке Данијеле Ванушић.
Атанас Јовановић значајна је уметничка личност српске модерне историје, један од првих
српских типографа, фотографа и литографа, који је у Бечу стекао уметничко образовање и
фотографске вештине. Научили смо мнооого.
.
Душко Гаврић
СЕКЦИЈА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
1. У школској 2017/2018. години одржано је 19 часова секције француског језика у
одељењима :
VI-1,2,5,6
VII-2,4,6,7
VIII-1,3,7
2. Укупан број ученика je 18 ( из шестог разреда 5 ученика, из седмог 8 ученика и из осмог
разреда 5 ученика).
Ученици који су похађали часове секције, изашли су на испит о познавању француског језика
Делф - А1. Полагање је одржано 21. априла 2018. године у школи „Јосиф Панчић“. Јако нам
је драго што су показали висок ниво познавања француског језика. Актив наставника
француског језика честита свим ученицима на успеху а остале ђаке позива да се што масовније
укључе у припреме и полагање, будући да је диплома о положеном испиту Делфа јако важна
за ваше касније школовање и усавршавање.
Ученици који су школске 2017/2018 године положили Делф A1 су:
Бижић Мирослав 7/2, Бошковић Огњен 6/6, Еплер Софија 8/7, Катић Душан 6/2, Костић Јана
8/7, Костић Павле 7/6, Ковачевић Никола 7/4, Мацић Михаило 7/2, Миловановић Алекса
7/7, Пантелић Александар 6/5, Пешић Анђела 6/6, Половина Ања 7/2, Половина Тина 7/2,
Поповић Ивона 8/3, Пуповић Нађа 6/6, Радовановић Јана 8/1, Тончев Александар 7/2, Жутић
Марко 8/1

3. Обрађени садржаји
Вежбе на развијању језичких компетенција, смењивањем вежби из језичких области
разумевања говора и писаног текста, писменог и усменог изражавања, у складу са
темама из Заједничког европског оквира за живе језике на нивоу А1.
По потреби обрађивани су и садржаји из знања језика.

Наташа Перишин

