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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

 

Матична школа  

 

Разред и одељење Број ученика Одељењски старешина 

I/1 5 Душица Стевановић 

 

II/1 6 Владан Аћимовић 

 

III/1 7 Милка Војиновић 

 

IV/1 7 Тијана Бујагић 

 

Укупно у млађим разредима 25  

V/1 18 Станка Томчић 

 

VI/1 17 Снежана Николић 

 

VII/1 14 Милош Бранисављевић 

 

VIII/1 25 Станица Илић 

 

Укупно у старијим разредима 74  

Укупно 99  

 

 

 

Издвојена одељења 

 

Разред и 

одељење 

I 

разред 

II 

разред 

III 

разред 

IV 

разред 

Укупно Одељењски 

старешина 

Сибница 1 3 1 1 6 Љиљана  

Паркић 

Дрлупа 4  4  8 Милена 

Ковачевић 

 6  4 10 Јасмина 

Аћимовић 

Дучина 9  5  14 Андријана 

Томов 

 1  8 9 Невена 

Милановић 

Слатина 3 / / 2 5 Оливера 

Шормаз 

 17 10 10 15 52  

 

 

 

 

 



Септембар 

 

Датум Дешавања 

12. 09. 2018. Конститутивна седница Ученичког парламента -  изабрани су председник, заменик 

председника и записничар, као и два представника у Школски одбор. 

13.09.2018. Одржана седница Наставничког већа 

14.09.2018. Одржана конститутивна седница Савета родитеља школе на којој су изабрани 

председник и заменик председника Савета родитеља.Родитељи су упознати са 

основним актима школе на почетку школске године. 

Одржана седница Школског одбора на којој су усвојени извештаји о раду у 

претходној школској години и донет је Годишњи план рада за ову школску годину. 

18.09.2018. Школа је била домаћин општинског такмичења у малом фудбалу. 

 

 
 

19.09.2018. У школи реализоване спортске активности у оквиру пројекта „Мини-мини“ за 

ученике млађих разреда. 

 
21.09.2018. Саветници Школске управе Београд посетили школу ради 

контроле/праћењареализације ИОП-а. 

25.09.2018. Хуманитарна организација „Цоци – брига о деци“ из Сопота са активистима 

хуманитарне организације „Хлеб живота“ из Београда свим ученицима школе 

поделили пакетиће са школским прибором и прибором за одржавање личне 

хигијене. 

26.09.2018. *  МУП Сопот почео реализацију предавања на тему „ Основи безбедности деце“. 

Током школске године биће реализовано укупно осам часова - тема (једном 

месечно). 

 
• Пригодним програмом и паноима у фискултурној сали обележен Европски 

дан језика. 

                                              



27.09.2018. Активисти хуманитарне организације „Цоци-брига о деци“ почели реализацију 

радионица са ученицима којима је потребна додатна подршка у раду. 

 

 

Октобар 

 

Датум Дешавања 

01-07.2018. Обележена Дечја недеља у оквиру које су ученици-чланови  Ученичког парламента 

са директорком посетили ГО Сопот и разговарали са председником општине о 

заштити деце. 

 
 

03.10.2018. Ученици учествовали на општинском такмичењу у атлетици у Сопоту. 

 

04.10.2018. Одржан јесењи крос за ученике трећег, четвртог и старијих разреда 

 

12.10.2018. Ученици млађих разреда и њихови учитељи реализовали су амбијенталну наставу 

на Космају. 

                
 

17.10.2018. Одржано предавање за ученике млађих разреда на тему „Здравље“ – наставак 

предавања из области „Здрави стилови живота“ 

 

24.10.2018. У Центру за културу Сопот одржана промоција књиге „Прва збирка песaма „ 

 ( друго допуњено издање )  ученика петог разреда наше школе Белевски Јована. 

 

                  
 

 

 

 



Нoвембар 

Датум Дешавања 

02.11.2018. *МУП Сопот почео реализацију предавања за ученике првог разреда на 

тему „ Основи безбедности деце“ 

 

*Ученици трећег разреда посетили ресторан „Верона“ ради реализације 

наставе Народна традиција – стари занати, занати везани за производњу 

хране. 

                                    
13.11.2018. Од стране ГО Сопот  школи обезбеђено 10 бицикала, кациге, пројектори, 

лаптопови ради даљег унапређења оспособљавања ученика за безбедно 

укључивање у саобраћај. 

Одржане седнице одељењских већа поводом завршетке првог 

класификационог периода. 

Ученици седмог и осмог разреда са наставницом историје у Центру за 

културу Сопот посетили изложбу посвећену  херојима првог светског рата 

поводом обележавања стогодишњице његовог завршетка.   

14.11.2018. Одржана седница Наставничког већа поводом завршетка првог 

класификационог периода. 

Наставник математике и учитељица трећег разреда присуствовали обуци за 

вођење електронског дневника. Са начином вођења електронског дневника 

упознаће остале наставнике на седници наставничког већа. 

16.11.2018. Ученици петог разреда радили анкету о прилагођености на пети разред и 

предметну наставу.   

20.11.2018. Ученици осмог разреда у Центру за културу Сопот присуствовали 

позоришној представи „ Мотори“. 

27.11.2018. На седници Ученичког парламента изабрани представници у Тим за 

заштиту од дискриминације, насиља,  злостављања и занемаривања и Тим 

за развој међупредметних компетенција. 

29.11.2018. На седници наставничког већа одржана интерна обука наставника за вођење 

електронског дневника и наставници су упознати са извештајем о стручно-

педагошком надзору. 

На седници Школског одбора донет Анекс развојног плана школе који се 

односи на рад тима за заштиту од дискриминације, злостављања и 

занемаривања. 

 

Децембар 

Датум Дешавања 

05.12.2018. Реализована акција ЈКП „Паркинг сервис-а“  Београд „Ђаци вас моле 

успорите поред  школе“ а у сарадњи са Саобраћајном полицијом – одржано 

предавање на тему „Безбедност ученика у саобраћају“ и првацима подељени 

заштитни светлоодбојни прслуци. 

06.12.2018. Ученици осмог разреда радили анкету о избору будућег позива. 

Из МПНТР долазили да виде услове за инсталацију АМРЕС-а. 

11.12.2018. На седници Наставничког већa донета одлука о расписивање ликовног и 

литерарног конкурса на тему  „Живот и дело Светог Саве“, и релизацији 



светосавског турнира у стоном тенису, разматрани су предлози за Анекс 

Школског програма и Годишњег плана рада.   

21.12.2018. У библиотеци „Милован Видаковић“ у Сопоту додељене су награде на 

конкурсу библиотеке и ГО Сопот на тему „Сопот-мој завичај“. Из наше 

школе награђена су два ученичка рада и рад  једне учитељице. Сви 

учесници конкурса добили су Захвалницу за учешће на конкурсу. 

25.12.2018. Ученици и ученице старијих разреда извели пригодан програм у оквиру 

обележавања Нове године. 

 
26.12.2018. Ученици и ученице 7. и 8. разреда су учествовали  у Сопоту на општинском 

такмичењеу у одбојци. 

27.12.2018. Ученици првог разреда матичне школе у холу школе реализовали 

новогодишњи базар у оквиру Пројектне наставе – тема „Сви на базар-на 

пазар“ 

 
28.12.2018. Ученици ИО у Дрлупи реализовали у Сопоту  новогодишњи базар – продају 

ручно израђених медењака ( плато испред  Јсвног комуналног предузећа 

Сопот и у  ОШ „Јелица Миловановић“ у оквиру њиховог базара ).  

 
 

31.12.2018. Ученици првог и другог разреда матичне школе са својим учитељима 

организовали су традиционални новогодишњи маскембал. Маскембали са 

приредбама одржани су и у ИО Дрлупа, ИО Дучина и ИО Слатина. 

           



Јануар 

Датум Дешавања 

 

03.01.2019. Почео први  део зимског распуста који ће трајати до  08.01.2019. 

 

10.01.2019. На седници Школског одбора донети анекси Школског програма и 

Годишњег плана рада школе, Финансијски план и План јавних набавки. 

 

18.01.2019. Одржано школско такмичење из математике. 

 

23.01.2019. Драмски студио  Центра за културу Сопот гостовао у матичној школи са  

представом  „Шумска  заврзлама“ 

 
27.01.1019. Свечано обележена школска слава –Свети Сава. Ученици награђени за 

најуспелије радове на конкурсу „Живот и дело Светог Саве“ и успех на 

турниру у стоном тенису. 

 

31.01.2019. Одржане седнице одељењских већа и наставничког већа поводом завршетка 

првог полугодишта. 

 

Фебруар 

Датум Дешавања 

01.02.2019. Почео други део зимског распуста за ученике  који ће трајати до 14.02.2019. 

02.02-2019. 

У школи одржан семинар „Индивидуални образовни планови – како их 

правити и примењивати у пракси“ 

 
04.02.2019. Саопштавање успеха и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта. 

15.02.2019. 

* Поводом обележавања Дана државности на споменик Јанку Катићу у центру 

Рогаче положени венци, а у фискултурној сали школе одржан пригодни 

програм драмске радионице Центра за културу Сопот. 

 
*Одлуком надлежног Министарства други део зимског распуста продужен за 

недељу дана због епидемије грипа. 



21.02.2019. 

У школи одржан семинар Примена индивидуализоване програмиране, 

проблемске и егземпларне наставе у школи коме је присуствовало 22 

наставника. 

 

23.02.2019. 
Школа била домаћин општинског такмичења у познавању страног језика – 

енглески језик. 

25.02.2019. 

Након продуженог зимског распуста почело друго полугодиште. 

На седници Школског одбора усвојен завршни рачун за 2018.годину, 

разматрани успех  и владање ученика на крају првог полугодишта, разматран и 

усвојен шестомесечни  Извештај директора о свом раду.  

 

28.02.2019. 

У школи за запослене одржана обука – тест за проверу знања из области 

заштите од пожара  и  обука – тест  за проверу оспособљености запосленог за 

безбедан и здрав рад.  

Ученице седмог и осмог разреда учествовале на општинском такмичењу у 

кошарци у ОШ „Јелица Миловановић“ у Сопоту. 

 

Март 

Датум Дешавања 

О2.03.2019. Ученици трећег, четвртог и  петог разреда учествовали на општинском 

такмичењу из математике у ОШ „Јелица Миловановић“ у Сопоту. 

04.03.2019. Одржано школско такмичење из географије. 

08.03.2019.  Поводом Дана жена одржане приредбе и радионице са мамама. 

           
09.03.2019.  Један ученик петог разреда учествовао на општинском такмичењу из 

историје у Основној школи „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи. 

Три учитељице наше школе учествовале на 34.Зимским сусретима 

учитеља Србије у Основној школи „Никола Тесла“ у Винчи – мото сусрета 

„Дан стручног усавршавања“. 

10.03.2019. Школа била домаћин општинског такмичења из географије. Нашу школу 

представљеале три ученице осмог разреда. 

12.03.2019. Одржано школско такмичење рецитатора. 

Учитељица четвртог разреда у Црвеном крсту Београда присуствовала 

семинару-обуци за припрему ученика и реализацију такмичења „Шта 

знаш о Црвеном крсту“. 

На седници Наставничког већа утврђен план надокнаде часова 

изгубљених због продуженог другог дела зимског распуста. 

14.03.2019. Одржано математичко такмичење „МИСЛИША“ за ученике првог, другог, 

трећег и четвртог разреда. 

Ученици млађих разреда са својим учитељима отишли на Дивчибаре ради 

реализације наставе у природи. 



29.03.2019. Ученици учествовали на општинском такмичењу рецитатора. Ученик 

петог разреда освојио прво место и пласирао се  на градско такмичење 

рецитатора. Ученица другог разреда освојила друго место. 

 

                
 

 

Април 

01.04.2019. Почео упис у први разред школске 2019/2020.године. 

07.04.2019. Ученик петог разреда учествовао на градском такмичењу рецитатора. 

09.04.2019. За девојчице шестог разреда одржано предавање едукативног школског 

програма „Always – Едукативни школски програм о пубертету – Шта 

мораш знати о пубертету“ Реализатор DNA GLOBAL GROUP Д.О.О. из 

Београда.  

 
12.04. .и 

13.04.2019. 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда, изашли сви ученици 

осмог разреда. 

16.04. и 

17.04.2019. 

Одржане седнице одељењских већа  и наставничког већа поводом 

завршетка трећег класификационог периода. 

22.04.2019. У фискултурној сали  су реализоване спортске активности у оквиру 

пројекта „МИНИ_МИНИ“ за ученике млађих разреда 

24.04.2019. На седници Школског одбора разматрани успех и дисциплина ученика на 

крају трећег класификационог периода, усвојен Извештај о изведеној 

настави у природи ученика и  донета акта школе: Правила заштите од 

пожара, Безбедност и здравље на раду, Правилник о коришћењу службеног 

аутомобила  

25.04.2019. * Ученици млађих разреда са вероучитељем и својим учитељима 

присуствовали литургији у цркви у Рогачи. 

 

*Ученици ИО Дрлупа реализовали Васршњи базар – продају ученичких 

радова (  плато испред Јавног комуналног предузећа Сопот) 

 
 

30.04.2019. Почео пролећни распуст за ученике, који ће трајати до 03.05.2019. 

 



Мај 

06.05.2019. Почела настава после Васкрса и пролећног распуста. 

09.05.2019. Обележен Дан школе 

 
10.05.20129. Ученици трчали КРОС РТС-а 

 
15.05.2019. Ученицима осмог разреда представили Машинску школу „Космај“ у 

Сопоту наставници те школе. 

У школи реализована презентација уџбеника издавачке куће БИГЗ. 

18/19.05.2019. Учитељи који од 01.септембра раде у првом разреду присуствовали 

обуци за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес 

и исходе учења. 

20.05.2019. Ученици четвртог разреда учествовали на општинском такмичењу „Шта 

знаш о Црвеном крсту“ – екипу чинила 3 ученика из МШ у Рогачи  и  1  

ученик из ИО Дучина. 

21.05.2019. Градска општина Сопот школи уручила 9 лаптопова ради унапређења 

наставе , посебно у области саобраћаја и безбедности ученика. 

28.05.2019. У Центру за културу Сопот ученици присуствовали додели награда на 

конкурсу „На крилима младости“. 

 
 

30.05.2019. 

31.05.2019. 

Реализована екскурзија ученика старијих разреда. 

 
30.05.2019. Ученици ИО у Дрлупи посетили зоолошки врт. 

31.05.2019. Завршена наставна година за ученике осмог разреда. 

Друга 

половина 

маја 

Тестирање будућих ученика првог разреда 

 



Јун/јул 

03.06.2019. 

Одржане седнице  Одељењског већа осмог разреда и Наставничког већа. 

Почела припремна настава за полагање завршног испита. 

 

06.06.2019. Реализована екскурзија ученика млађих разреда. 

14.06.2019. * Завршено друго полугодиште школске 2018/2019.године за ученике од 

првог до седмог разреда.  

 

 

* Одржане завршне приредбе ученика четвртог разреда у којима су 

учествовали сви ученици млађих разреда. 

 
 

17,19,20.06. 

2019. 

ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

( математика одложена те је рађена у четвртак уместо у уторак ) 

21.06.2019. Одржане седнице поводом завршетка наставе за ученике од 1. до 7. 

разреда. Два ученика 6. разреда полажу разредни испит из свих предмета 

и почела је припремна настава. 

22.06.2019. Прослава мале матуре. 

 

                
 

27.06.2019. Објављивање коначних резултата завршног испита. 

 
 

28.06.2019. * Саопштавање успеха и подела ђачких књижица за ученике млађих 

разреда и сведочанстава за ученике старијих разреда. 

 

* Ученици осмог разреда попуњавали и предали листе жеља у школи. 

 

* Почело полагање разредних испита за ученике шестог разреда. 

 

 

 



 

* Ученици носиоци Вукове дипломе и ђак генерације присуствовали 

пријему код шредседника ГО Сопот 

 

 
 

04.07.2019. Одржана седница Одељењског већа 6. разреда и седница Наставничког 

већа након одржаних разредних испита. 

05.07.2019. Одржана седница Школског одбора на којој је донет Анекс Школског 

програма за други и шести разред, као и за седми разред за предмете 

информатика и рачунарство, техника и технологија и физичко и 

здраствено васпитање. 

07.07.2019. 

Објевљивање званичних  резултата   

расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим 

школама. 

8.и 

9.07.2019. 

Упис ученика у средње школе – први уписни  круг, сви ученици уписани 

у жељене средње школе. 

од 09.07. до 

13.07.2019.  

На теренима школе у Рогачи одржан Меморијални турнир у малом 

фудбалу „Златко Кандић -  Злаја“  Рогача 2019. 

 

 

Август 

20.08.2019. Одржана седница Наставничког већа 

28. и 

29.08.2019. 

Учитељи првог разреда похађали обуку „ 2 000 дигиталних учионица“ 

30.08.209. Одржана седница Наставничког већа на којој је разматран извештај о 

реализацији Годишњег плана рада школе у школској 

2018/2019.години и пратећи извештаји. 

 


