2019 - 2020.

2.9.2019.
ПОЧЕЛА ШКОЛСКА ГОДИНА
Почела је кош једна школска година.Као и сваког септембра уприличен је свечани дочек првака.Са
радошћу је дочекана и ова генерација 2012.Ученици млађих разреда су заједно са својим учитељима
припремили приредбу за прваке.

Ученицима и родитељима се обратила директорка школе Драгана Којић пожелевши им срећан
почетак.Након тога присутнима се обратио и председник Општине Богатић Ненад Бесеровац који је
ученицима поделио пригодне поклоне, дар Опшине Богатић.

У школској 2019/2020.
и даље ће нас водити
Драгана Којић са својим најближим
сарадницима.Наставни кадар је углавном исти као и претходне школске године.Добили смо нову
наставницу српског језика, Александру Станишић, која примљена на замену колегинице која је на
трудничком боловању и вероучитеља Данијелa Стокановић, који допуњава норму у нашој школи.
Током распуста у школи
просторија .

су

замењени подови у четири учионице

и окречено je неколико

У овој школској години ученици II и VI рзреда ће радити по новом Школском програму.
Опростили смо се и од старих папирних дневника који одлазе у историју.Ове школске године ћемо
користити само електронске.

Број ученика у млађим разредима је :
I1 – 18 ученика;учитељ ДРАГИЦА НЕНАДОВИЋ
I2 – 10 ученика ; учитељ ВЕСНА ОСТОЈИЋ
I3 – 3 ученика ;учитељ СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ- СТАНОЈЧИЋ
II 1 - 14 ученика ; учитељ БРАНИМИР НИНКОВИЋ
II 2 - 7 ученика ; учитељ ВЕСНА КУЗМАНОВИЋ
II3 - 6 ученика ; учитељ РАТКО МИЈАТОВИЋ
III1 – 16 ученика ; учитељ ВЕРИЦА ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ
III2 - 11 ученика ; учитељ БИЉАНА МИЈАТОВИЋ
III3 – 3 ученика ; учитељ СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ - СТАНОЈЧИЋ
IV1 – 32 ученика ; учитељ СЛАВКА САВИЋ
IV2 – 15 ученика ; учитељ СОЊА ТЕОДОРОВИЋ
IV3 – 3 ученика ; учитељ РАТКО МИЈАТОВИЋ
Број ученика у старијим разредима је :
V1 – 17 ученика; разредни старешина АЛЕКСАНДРА СТАНИШИЋ
V2 – 18 ученика; разредни старешина ЈАСМИНА ЦВЕТИНОВИЋ
VI1 - 21 ученик ; разредни старешина КАТАРИНА МАШИЋ
VI2 – 18 ученика; разредни старешина ГОРДАНА МИЛИНКОВИЋ
VII1 - ученика; разредни старешина ВЕСНА СТАНОЈЧИЋ
VII2 15 - ученика; разредни старешина ЈЕЛЕНА СТЕВАНОВИЋ
VIII1 – 20 ученика; разредни старешина БОЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
VIII2 - 20 ученика; разредни старешина БРАНИСЛАВ КОЛАРИЋ
9.9.2019.
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
11.9.2019.
САВЕТ РОДИТЕЉА
12.9.2019.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
12.9.2019.
ШКОЛСКИ ОДБОР

УГЛЕДНИ ЧАС
ДАТУМ: 24.9.2019.
НАСТАВНИК: Биљана Мијатовић
АСИСТЕНТ: Соња Теодоровић
ОДЕЉЕЊЕ: III2
ПРЕДМЕТ: Математика
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Римске цифре
ТИП ЧАСА: Утврђивање
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Весна Остојић, Весна Кузмановић

УГЛЕДНИ ЧАС
ДАТУМ: 27.9.2019.
НАСТАВНИК: Верица Ерцеговчевић
АСИСТЕНТ: Славка Савић
ОДЕЉЕЊЕ: III 1
ПРЕДМЕТ: Српски језик
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Описни придеви
ТИП ЧАСА:Обрада
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Драгица Ненадовић, БранимирНинковић,
Катарина Миладиновић.

УГЛЕДНИ ЧАС
ДАТУМ: 27.9.2019.
НАСТАВНИК: Биљана Уларџић
ОДЕЉЕЊЕ: V1
ПРЕДМЕТ: ТИО
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Улога,значај и историјски развој саобраћаја.
Врсте саобраћаја и саобраћајних средставапрема
намени
ТИП ЧАСА:Обрада
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ:Катарина Машић, Бранислав
Коларић,Александра Станишић

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
7-11.10.2019.
Дечија недеља обележена различитим активностима које су се смењивале од понедељка до
петка.
ПОНЕДЕЉАК: ДЕЧИЈА ПРАВА

УТОРАК: ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ

СРЕДА: СПОРТСКИ ДАН

ЧЕТВРТАК: ДРУЖИМО СЕ СА ПРИРОДОМ

ПЕТАК: МАСКЕНБАЛ

15. и 16.10.2019.
ВРЊАЧКА БАЊА
СЕМИНАР – КОНФЕРЕНЦИЈА
„АКТУЕЛНОСТУ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“
Драгана Којић, директор наше школе, боравила је у Врњачкој Бањи, на дводневној
конференцији посвећеној актуелностима у образовању.Као успешан директор, са амбицијом
да буде још боља, директорка је „покупила“ низ информација, новина и идеја како би
унапредила и побољшала наставни процес у нашој школи.

УГЛЕДНИ ЧАС
ДАТУМ: 18.10.2019.
НАСТАВНИК: Славка Савић
АСИСТЕНТ: Верица Ерцеговчевић
ОДЕЉЕЊЕ: IV1
ПРЕДМЕТ: Српски језик
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Управни говор,1. и 2. модел и неуправни говор
ТИП ЧАСА:Обрада
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ:ДрагицаНенадовић,Бранимир Нинковић,Катарина Миладиновић

19.10.2019.
КЛЕЊЕ
СЕМИНАР „ИОП И ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У ИНКЛУЗИЈИ“
Ова субота за већину колектива била је радна. Наша школа била је организатор и домаћин
семинара „ИОП И ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У ИНКЛУЗИЈИ“ на којем су, осим нашег
колектива, присуствовале и колеге из школе из Бадовинаца.Тема семинара је актуелна, а
интересовање за ову област су показали сви присутни, јер се у пракси често срећу са
ученицима којима је потребна додатна подршка. Надамо се да ће сазнања са овог семинара
користити као помоћ у овој области рада.

19.10.2019.
КЛУПЦИ
СЕМИНАР ,,ОБУКА НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА ЗА
НАСТАВНИКЕ У VII И VIII РАЗРЕДУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА“

Семинару у Клупцима присуствовали Бранислав Коларић и Биљана Уларџић , наставници
информатике и рачунарства у нашој школи.Знања стечена на семинару помоћи ће им у
унапређењу наставе из овог предмета.
22.10.2019.
ПОСЕТА ЗУБАРА
Дечији стоматолози Дома здравља Богатић посетили школу и извршили систематски
преглед зуба ученика млађих разреда.
22.10.2019.
БЕОГРАД
,,ОБУКА НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ОРЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА
УЧЕЊА“

Бранислав Коларић и Биљана Уларџић присуствовали ,, ОБУЦИ НАСТАВНИКА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ОРЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА“ која је одржана у
Београду.
25.10.2019.
БЕОГРАД
НА САЈМУ КЊИГА
У организацији Општине Богатић 41 просветни радник из шест основних школа, после
дуже паузе, посетило је Сајам књига у Београду.Просветари нису крили задовољство овим
путовањем.
Највернији љубитељи књиге из наше школе придружили су се својим колегама и кренули
пут Београда.

29.10.2019.
ШКОЛСКИ ОДБОР
30.10.2019.
РАЗРЕДНО ВЕЋЕ
31.10.2019.
ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ

4.11.2019.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
УГЛЕДНИ ЧАС
ДАТУМ: 4.11.2019.
НАСТАВНИК: Весна Остојић
АСИСТЕНТ: Весна Кузмановић
ОДЕЉЕЊЕ: I2
ПРЕДМЕТ: Математика
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Број 5
ТИП ЧАСА: Обрада
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Биљана Мијатовић, Соња Теодоровић

7.11.2019.
БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - КОШАРКА
ОШ „Мика Митровић“ била је домаћин младим кошаркашима из основних школа са
територије Општине Богатић.
Екипа наше школе заузела је треће место.

7.11.2019.
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Ове године школско такмичење из математике одржано је у измењеном термину.Дуги
низ година се одржавало у другом полугодишту ( фебруар, март). На овакав корак Друштво
математичара се одлучило због поклапања термина одржавања такмичења из различитих
предмета, што је доводило до тога да један ученик физички не може да учествује на два
места.Логично.
На школском такмичењу из математике које је одржано 7.11.2019. учествовало је 67
ученика од III до VIII разреда, 24 млађег узраста и 43 старијег узраста.
Пласман на следећи ниво обезбедило је 13 ученика из млађих разреда и 9 ученика из
старијих разреда, укупно 22 ученика.

10.11.2019.
НА ИЗЛЕТУ У ВУКОВОМ КРАЈУ
Овогодишње обележавање Дана просветних радника протекло је онако како наш колектив
највише воли , на једнодневном излету у Тршићу.Синдикатлна организација је , на челу са
Бранимиром Нинковић, била организатор овог излета у Вуков крај.У опуштеној атмосфери
и пријатном јесењем дану просветари су обишли етно комплекс Сунчана река , Бању
Ковиљачу и Тршић.Заједничка шетња, ручак и дружење су пријали свима .

УГЛЕДНИ ЧАС
ДАТУМ: 14.11.2019.
НАСТАВНИК: Биљана Уларџић
ОДЕЉЕЊЕ: VI2
ПРЕДМЕТ: ТИО
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Приказ грађевинског објекта
ТИП ЧАСА: Обрада
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Стеван Остојић и Александра Станишић

15.11.2019.
БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - ФУДБАЛ
На општинском такмичењу у фудбалу које је одржано у ОШ „Мика Митровић“ у Богатићу
овога пута су нас обрадовале девојчице које су освојиле 2. место.Дечаци су се задовољили
учешћем и били поносни на своје другарице.

7.12.2019.
БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
На Општинском такмичењу из математике, које је одржано у Богатићу у ОШ, учествовало је 22
ученика од III до VIII из наше школе.
Пласман на следећи ниво обезбедила је Ивана Теодоровић, ученицаVII2 разреда.Ученик
Александар Максимовић, ученик III2 разреда освојио је треће место (за ученике трећег разреда
Општинско такмичење је последњи ниво такмичења).

12.12.2020.
САСТАНАК ТИМА ЗА
14.12.2019.
БАДОВИНЦИ
„ПРАТИ, ПРОЦЕНИ И ОБЈЕКТИВНО ОЦЕНИ“
У ОШ у Бадовинцима одржан семинар „ Прати, процени и оцени “ К2 - П3 .
Реализатори семинара су Милева Мојић и Ана Ракић. Семинару присуствовале две
учитељице из наше школе, Соња Теодоровић и Биљана Мијатовић и Гордана Милинковић,
наставница хемије.

УГЛЕДНИ ЧАС
ДАТУМ: 24.12.2019.
НАСТАВНИК: Соња Теодоровић
АСИСТЕНТ: Биљана Мијатовић
ОДЕЉЕЊЕ: IV2
ПРЕДМЕТ: Природа и друштво
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Научили смо о Србији у I и II светском рату
ТИП ЧАСА: систематизација
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Весна Остојић , Весна Кузмановић

26.12.2019.
ДЕДА МРАЗ У ШКОЛИ

Поводом предстојећих празника синдикат наше школе је за своје чланове припремио
Новогодишњу закуску , а подмладак је добио пакетиће. Било је весело и обећавајуће гледати
малишане како радосно трчкарају по школи.

И ВИШЕ ИХ БИЛО!

27.12.2019.
БЕОГРАД
,,ОБУКА НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА ЗА НАСТАВУ
У VII И VIII РАЗРЕДУ“
Семинару ,,ОБУКА НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА ЗА НАСТАВУ
У VII И VIII РАЗРЕДУ“ који је одржан у Београду, присуствовали наставници Биљана
Уларџић и Бранислав Коларић.
30.12.2019.
ДОМАЋИ ЗАДАТАК ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Одржана седница Наставничког већа на којој је педагог школе Тања Стојчић одржала
Презентацију Правилника о Плану наставе и учења за I циклус основног образовања и
васпитања и програму наставе и учења.
Педагог је упутила запослене о начинима израде Анекса школском програму , а директор
школе извршила поделу задужења наставницима који ће урадити Анекс за VII разред и
учитељима који ће урадити Анекс за III разред.

„ Домаћи задатак“ завршити најкасније до 26.1.2020.
Учитељи су ,,прионули“ на посао. Неколико дана су тимским радом успели да заврше
,,домаћи задатак.“

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ
са часова слободних активности, пројектне наставе, верске наставе,ликовних
радионица,ЧОС-а ...

IV2
У посети матичној школи час физичког васпитања - одабрани спорт одбојка

Са часова чувара природе

Са часова ликовне културе

Математика практично

Бади – 16. ,,ученик“ IV2

У сусрет Новој години

ЧОС Прославе рођендана у IV2

III2
Огледи са часова природе и друштва

У сусрет Новој години

Разредне новине

Одељењска приредба

Са заједничких активности у III2 и IV2
Ликовне радионице

Спортске активности - стони тенис може и овако

II2
Пројектна настава

Са часова верске наставе у I2 и II2

I2
Учешће на ликовном конкурсу

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Од 26.12.2019. до 8.1.2020.
први део зимског распуста

6.1.2020.
БАДЊЕ ВЕЧЕ У САЛАШУ ЦРНОБАРСКОМ
Заједно са мештанима ђаци наше школе још једном су обележили Бадње вече.Уз пламен
Бадњака и величанствени ватромет, Божићну песму и топло вино најављен је долазак Божића
, једног од највећих празника Срба.

13.1.2020.
САЛАШ ЦРНОБАРСКИ
ПОДРУЧНА ШКОЛА У САЛАШУ ПОД ВИДЕО НАДЗОРОМ
Од данас је наше школско двориште под видео надзором.Општина Богатић била је
финансијер видео надзора у школском и црквеном дворишту како би се спречиле
непријатности које се дешавају током викенда и школских распуста.

16.1.2020.
ШКОЛСКИ ОДБОР
16.1.2020.
САЛАШ ЦРНОБАРСКИ
РЕКОНСТРУИСАН КРОВ ШКОЛЕ И ШУПЕ
Данас је завршена реконструкција крова школе и шупе за угаљ и дрва у подручној школи
у Салашу Црнобарском.Стари цреп је замењен новим и више неће бити
прокишњавања.Змењена је и дотрајала летва.Постављена је заштитна мрежа испред шупе
која се налази поред игралишта, тако да ће кров бити заштићен од многобројних удараца
лопти који нису завршили у голу.

22.1.2020.
ОДЛАЗИ ТАЊА
Тања Стојчић, педагог наше школе, провела је свој последњи дан у нашој школи.Од сутра
ступа на ново радно место у Шапцу.Памтићемо је као амбициозну и вредну радницу која се,
за четири године колико је провела са нама,(дошла у нашу школу 11.1.2016.) трудила да
унапреди васпитно-образовни процес у нашој школи.У знак захвалности колектив јој је
припремио скроман опроштај.
Нови педагога школе је Бојана Кузмановић.
27.1.2020.

Свети Сава – школска слава
Савиндан, празник којим се обележава
успомена на Светога Саву, принца династије
Немањића, првог српског архиепископа и творца
законодавства, прослављен је данас у нашој
школи.
Уз славски колач, свећу и подсећање на дело
првог српског просветитеља, школску славу
славили су ученици и наставници.Школски хорови
певали су Светосавску химну, а изведене су и
бројне приредбе којима су нас ђаци подсетили на
значај Растка Немањића и његове велике заслуге
за развој школства и просвете код Срба.Након
пригодног програма награђен је најбољи ученик,
најбољи литерарни рад у категорији од петог до
осмог разреда и најбољи ликовни рад у категорији
од првог до четвртог разреда.
Традиционално и ове године домаћин у нашој
школи били су ученици трећег разреда са својим
родитељима
и
учитељицом
Верицом
Ерцеговчевић.

На сличан начин прослављена је и школска слава у подручним школама у Салашу
Црнобарском и Очагама.

Од 31.1.2020. до 18.2.2020. други део зимског распуста за
ученике.

3.2.2020.
РАЗРЕДНА ВЕЋА
4.2.2020.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
4.2.2020.
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ
5.2.2020.
ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
6.2.2020.
РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

21.2.2020.
ШАБАЦ
,,ИНТЕРАКЦИЈОМ ДО ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ У АЛГЕБРИ''

Дана 21.02.2020. године у Центру за стручно усавтшавање у Шапцу одржан је семинар за
математичаре.
Организатор програма је стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије
''МАТЕМАТИСКОП''.
Аутор семинара је Владимри Стојановић, Магистар математичких наука , Саобраћајни факултет у
ниверзитета у Београду;
Реализатори:Владимри Стојановић, Магистар математичких наука , Саобраћајни факултет у
ниверзитета у Београду:ж;Милијана Ковачевић, наставник математике, ОШ "Светозар Милетић",
Земун; Миољуб Исајловић, наставник математике.
Компетенција:компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област:унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације
наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и
исходе предмета/области)
Овај семинар је био користан јер смо њиме видели примере добре пројектне ,како их планирати и
реализовати користећи знања алгебре.
Теме програма:
 Значај и улога пројектне наставе у образовању ученика
 Припрема ученика за израду пројекта, интерактивном наставом реализованом по
планираној теми
 Упутство за израду радионица
 Израда радионица на прву тему
 Израда радионице на другу тему
 Презентације радионица
 Округли сто.

Јасмина Цветиновић

24.2.2020.
Почело друго полугодиште
Због епидемије грипа друго полугодиште почело са закашњењем.План надокнаде четири
радна дана биће познат у току ове седмице.
24.2.2020.
Одржано школско такмичење из ТИО
26.2.2020.
Одржано школско такмичење из биологије
27.2.2020.
САВЕТ РОДИТЕЉА
27.2.2020.
ШКОЛСКИ ОДБОР
29.2.2020.
ПОЧЕЛА НАДОКНАДА ЧАСОВА
У нашој школи од је данас почела надокнада часова због продужетка зимског
распуста.Часови ће бити надокнађени у току једне радне суботе и сваки дан током марта по
један час.Сви наставници су сачинили план надокнаде у својим одељењима према којем ће
надокнадити потребне часове .

1.3.2020.
ДУБЉЕ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТИО
И ове године , као и низ претходних година, ученици наше школе су нас обрадовали са
постигнутим резултатима на Општинском такмичењу из ТИО:
Александар Стефановић, ученик VIII1 освојио је 1. место и пласман на Окружно

 Адријана Остојић, ученица V2 освојила је 1. место и пласман на Окружно

2.3.2020.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ
„НОВИ ЛГОС“
Представници Издавачке куће ,, НОВИ ЛОГОС “ за запослене наше школе одржали
презентацију дигиталних уџбеника за наредну школску годину.

4. И 5. 3.2020.
ТРШИЋ
ОБУКА ДИРЕКТОРА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
У Тршићу одржана дводневна обука за директоре. По новом закону директори ће убудуће
морати да имају лиценцу за обављање овог веома комплексног и одговорног занимања.
Обуци присуствовала и директорка наше школе Драгана Којић.

17.3.2020.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
УВЕДЕНО ВАНРЕДНО СТАЊЕ
У нашој земљи је , због пандемије вируса ковида 19 , познатијег као корона вирус, уведено
ванредно стање. Због тога је на нивоу државе донета одлука да се престане са досадашњим
радом школа.Али, школска година биће настављена емитовањем редовног школског
програма на каналима РТС-а и појединих платформи, као и редовном комуникацијом
наставника и ученика.
Тим поводом одржана је ванредна седница Наставничког већа на којој су наставницима
прослеђена упутства за даљи рад и остваривање комуникације са ученицима. Сваки разредни
старешина је у оквиру свог одељења прикупио податке о опремљености ученика дигиталним
уређајима и сходно томе направио план даљег остваривања васпитно-образовног
процеса.Ученицима који немају ниједан вид дигиталног уређаја биће штампани и
достављани материјали за рад. Наставници су упознати са својим обавезама у току трајања
ванредног стања (редовна комуникација са ученицима, недељно планирање наставе, недељно
извештавање о реализацији наставе на даљину, редовно вођење педагошке документације,
недељно извештавање о здравственом стању ученика).

Током априла настављена реализација наставе на даљину.Редовна комуникација са
ученицима се одвијала на различите начине, у зависности од техничких могућности ученика,
али и оспособљености наставника за рад на дигиталним уређајима.Комуникација са
родитељима се такође редовно одвијала, као и комуникација у оквиру колектива. Одржане су
,,online“ разредна већа и родитељски састанци.Наставници и ученици су се сналазили на
разне начине како би настава била што квалитетнија.
Ученици су током априла имали кратак одмор током Васкрса.Због новонастале ситуације
дошло је до промене школског календара, па су уместо планираних дана распуста имали
слободан само други Васкрс ( спојено са викендом четири дана).
Неки су уз помоћ хумора са друштвених мрежа успели да превазиђу настале проблеме и
панику.
Ево како су се неке колеге уз помоћ хумора са друштвених мрежа трудили и успели да
превазиђу почетну панику, тешкоће и проблеме настале током извођења наставе на даљину.

16.4.2020.
Средином априла у заслужену пензију отишао је Драган Васић, помоћни радник у
издвојеном одељењу у Салашу Црнобарском.
30.4.2020.
Одржана телефонска седница ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ
УСТАНОВЕ.

Упркос пандемији и ове године смо обележили Васкрс.Уместо ликовних изложби и
,,туцијаде“ поводом Васкрса, ученици су на друштвеним мрежама истицали слике најлепше
нашараних јаја , цртеже и честитке поводом великог српског празника.

Број 11

ШКОЛАРАЦ

Шк. 2020. година
И у условима ванредне ситуације и одвијања наставе на даљину вредни ученици, чланови
новинарске секције, са својим наставницама, су се потрудили да и ове несвакидашње
школске године издају школске новине.У 11. броју часописа ,, Школарац“ може се прочитати
низ чланака о активностима ученика и наставника везаним за наставу на даљину,
занимљивости из живота школе, прилога , интервјуа, згода из школског живота.

ДАН ШКОЛЕ
13. 05. 2020.

Дан школе, један од најбитнијих датума за ОШ „Лаза К. Лазаревић“, протеклих година
прослављан је на свечан начин бројним приредбама које су улепшавали хор, разни драмски
комади и рецитације које су изводили ученици наше школе.
Ове, 2020. године, из оправданих, ванредних разлога није било могуће реализовати исто,
стога позивамо све наставнике, ученике и поштоване госте, који су из године у годину
заједно са нама уживали у овом дану да се присете овог датума битног за нашу школу.
Надамо се да ћемо следеће године, поново у великом броју сви заједно прослављати Дан
школе.
Јана Миљевић, 6-2
Овако је ученица Јана Миљевић уместо традиционалне прославе Данa школе подсетила на
тај значајан дан за све ученике и запослене у нашој школи.

3.6.2020.
ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА
5.6.2020.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Похвалa „Ученик генерације“ у школској 2019/2020. години додељена је Сари Деспотовић.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“ и специјалних диплома из биологије, географије и физичког
васпитања.

Током школовања, Сара је показала амбициозност, упорност и спремност да се бори за своје
циљеве. Показала је свестраност. Била је подједнако успешна у природним и друштвеним
наукама. Увек је тиха и сталожена, пристојна у опхођењу како према другарима, тако и према
наставницима. Ненаметљива је, али упечатљива, вредна и сигурна у то што ради. Оставља утисак
особе која све ради са лакоћом без потребе за нечијом помоћи.
Од срца јој желимо блиставу будућност у којој ће да наниже мноштво нових успеха.

8.6.2020.
,,ONLINE“ СЕМИНАР
,,ОБУКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ОРЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА“
Данас је започео тронедељни семинар ,,ОБУКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ
ОРЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА“ који ће по први пут бити реализован ,,на
даљину.“Неколико наставника и учитеља који нису прошли ову обуку имаће прилику да
поред садржаја семинара унапреде и своје дигиталне компетенције.
17.6.2020.
ЗАВРШНИ ИСПИТ- ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
18.6.2020.
ЗАВРШНИ ИСПИТ- ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
19.6.2020.
ЗАВРШНИ ИСПИТ-КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
19.6.2020.
ЧЕТВРТАЦИ СЕ ОПРАШТАЈУ
Родитељи ученика IV1 су организовали опроштајно дружење свршених четвртака са
учитељицом.Због корона вируса и великог броја ученика, дружење је организовано на
сеоском фудбалском терену без присуства других званица.. Као једна велика, сложна
породица, ученици, родитељи и учитељица су провели пријатно поподне у игри, разговору
и сећањима на четворогодишњи рад и сарадњу.

И родитеља ученика IV2 разреда су у просторијама школе организовали опроштајну
,,журку.“ Уз песму и игру, присетили су се свих лепих тренутака које су провели са својом
учитељицом.

22.6.2020.
ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ
ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ
24.6.2020.
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
САВЕТ РОДИТЕЉА
ШКОЛСКИ ОДБОР
26.6.2020.
Одржана седница ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ.

28.6.2020.
РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

29.6.2020.

НАЈБОЉИ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Признања најуспешнијим ученицима основних школа и Мачванске средње школе додељена су
29.06.2020. на свечаности уприличеној у згради СО Богатић. Пандемија корона вируса смањила је
број признања, с обзиром да нису одржана бројна такмичења школараца у другом полугодишту.
Најбољим ђацима у овој генерацији, директорима, професорима и родитељима обратио се
председник Општине, Ненад Бесеровац.
,,Жао ми је што један од најсвечанијих дана у календарској години у општини Богатић морамо да
проведемо на овако специфичан начин. Читава година нам је због Цовид 19 инфекције била таква, а
ваше друго полугодиште и завршетак школске године су били несвакидашњи. Надам се да нисте
много пропустили што се градива тиче, а с обзиром да сте ви најбољи од најбољих, не сумњам да
ћете све брзо достићи. Пожелео бих вам, пре свега сву срећу и здавље, да постанете добри људи и да
уживате у животу. Честитам вам успех у досадашњем школовању, желим да истим путем наставите и
у будућности, пре свега да упишете средње школе и факултете које желите и да тамо покажете
најбоље резултате”, рекао је у свом обраћању Ненад Бесеровац.
Због пандемије вируса корона, нису одржана многобројна планирана такмичења ученика у
различитим областима тако да је овог лета, додељено свега 38 признања школарцима. Дипломама,
књигама и новчаним износом од 6.000 динара награђен је тридесетједан носилац дипломе “Вук
Караџић”, а чек од 10.000 динара и пригодни поклони додељени су седморо основаца и
средњошколаца, које су наставничка већа прогласила ђацима генерације.
Поређења ради, лане је на овој свечаности награђен 71 ученик и 23 ментора, док је 2018.године
признања добило стотину ђака и 24 професора.
Наша две ученице, ,,вуковци“,су имале ту част да
заслужене награде.

присуствују овој свечаности и приме

ЕКСКУРЗИЈЕ ИПАК ОТКАЗАНЕ
Због малог броја заинтересованих ученика овогодишње екскурзије су отказане. Иако је
већина родитеља првобитно дала сагласност да се планиране екскурзије изведу, због
повећаног броја заражених корона вирусом и безбедности ученика, родитељи су ипак
одустали од екскурзија.

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ЗА ВРЕМЕ ОДВИЈАЊА
НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ
ИСТОРИЈА

Марија Станојчић 6-1

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

РАДОВИ НАШИХ ПРВАКА

ГЕОГРАФИЈА

Јовић Јована 8-2

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА

Наставница математике
Јасмина Цветиновић
и ученици 7-1 и 7-2

1.7.2020.
ОДРЖАНО МАТУРСКО ВЕЧЕ
Несвакидашњу школску годину свршени осмаци су ипак завршили традиционалном
матурском вечери. Родитељи су на себе преузели одговорност и организовали матурско вече
у ресторану ,,Милано“ у Богатићу. Осмаци су се окупили у школском дворишту.Дефиле у
матурским хаљинама, високим потпетицама, свечаним кошуљама и фризурама испратили су
многобројни родитељи, рођаци, комшије.После обавезног сликавања пошли су у ресторан
где су последњи пут, заједно са својим разредним старешинама, наставницима и
учитељицама, провели вече за незаборав.

 Током августа на свим учионоцама замењена су врата, а обављено и је ,,велико
спремање“ за почетак школске године.Све просторије су детаљно очишћене и
дезинфиковане у складу са мерама превенције против короне.
 утегнута заштитна жица и замењена полупана стакла на прозорима
 Нису изостале ни Летње школе, иако овога пута ,, online.“
Прва у низу је била ,,Летња ликовна радионица“ у организацији Данке Милићевић,а уз
подршку учитељица Славке Савић и Соње Теодоровић..Учесници су ученици четвтог
разреда, будући петаци, који су се масовно одазвали на ликовни задатак.
Неки од најоригиналнијих радова :

У ,,Салашкој летњој школи“ која је организована и реализована путем Вајбера
учествовали су будући четвртаци и будући прваци.Организоване су две радионице,
литерарна и ликовна.
Четвртаци су , уместо приредбе посвећене првацима, написали састав на тему ,,Писмо
првацима“ и дизајнирали епидемиолошку маску какву би желели да носе,у складу са
актуелном ситуацијом.

Будући прваци су се представили цртежима и израдом украсних предмета.

18.8.2020.
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИУМ
Одржана седница педагошког колегиума.Осим чланова колегиума сеници присусвовали и
представници Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе.Према упутствима
Министарства просвете анализиране просторне и кадровске могућности школе, као и
изјашњавање родитеља о начину похађања наставе.Обзиром на услове у школи, број
ученика и број наставника који раде у више школа, утврђени су начини извођења наставе у
новој школској години, који ће бити предложени Наставничком већу на усвајање.

20.8.2020.
ШАБАЦ
,,ШКОЛА ЗА ВЕК ХХI ВЕК“
У Шапцу је, за све директоре школа ШУ Ваљево, одржана обука ,,ШКОЛА ЗА ВЕК ХХI
ВЕК“ за примену Микробита у школама.Обуци присуствовала Драгана Којић, директор наше
школе.

21.8.2020.

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Осим уобичајених активности предвиђених за почетак нове школске године ( анализа
успеха и владања на крају школске године, анализа завршног испита, подела одељења и
задужења наставика...) на овом Наставничком већу највише смо се бавили почетком нове
школске године.Директорка је упознала присутне са предлозима Педагошког колегиума о
начину рада и организацији васпитно-образовног процеса према стручним упутствима
Министарства просвете.
Наставничко веће се изјаснило да прихвата овакав предлог:
 млађи разреди ће похађати наставу према основном моделу (свакодневно
похађање наставе у школи; подела одељења на А и Б групу ако одељење има више
од 15 ученика);
 старији разреди, од V до VIII разреда ће похађати наставу према комбинованом
моделу (група А ће једне седмице понедељак, среду и петак ићи у школу, док ће
група Б пратити наставу преко РТС-а; следеће седмице ће се мењати групе)







сви запослени су упознати са мерама превенције које ће се спроводити током
боравка ученика у школи.
Бојана Кузмановић, педагог школе, представила извештај путем презентације

,,Самовредновање – област ЕТОС“

Јасмина Цветиновић- наставница математике, Бојана Кузмановић - педагог и
Маријана Милински – секретар на замени, путем презентације ,,Поступак пријаве
у гугл учионицу“ упознале наставнике са начином рада на овој платформи за коју
се наша школа определила у случају увођења наставе на даљину и за ученике
који се изјасне за онлајн наставу.

31.8.2020.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
ПРИЈЕМ УЧЕНИКА I и V РАЗРЕДА
Пријем ученика I и V разреда организован је дан раније него уобичајено. Због актуелне
ситуације, пандемије корона вируса, а према упутствима Министарства просвета, будући
прваци су се упознали са учитељицом, а петаци са разредним старешинама,као и начином
извођења наставе.

31.8.2020.
ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА
Почела још једна обука на даљину ,,Дигитална учионица“ у трајању од три седмице, коју ће
похађати 22 наставника наше школе.После обуке је обавезан домаћи задатак у виду
припреме за час, уз примену дигиталних уџбеника .

ЛЕТОПИС ВОДИЛА
БИЉАНА МИЈАТОВИЋ

САРАДНИК
ЈАСМИНА ЦВЕТИНОВИЋ

