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О Летопису
Летопис садржи податке о
активностима школе и реализацији
образовно-васпитног
рада
током
школске 2021/2022. године.
За израду је коришћен Извештај о раду
школе, као и текстови у вези са бројним
активностима који се налазе у четири
броја школског листа.
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Запослени
Управа школе
Ксенија Илић, директор
Јелена Стевановић, помоћник директора
Администарција
Драгана Марковић, секратар
Јасмина Пантелић, шеф рачуноводства
Јелена Васић, административни радник
Стручни сарадници
Наташа Демић, педагог
Марина Луковић, библиотека
Разредна настава
Гордана Косанић
Синиша Босић
Милица Лучић
Слађана Миловановић
Љиљана Вићовац
Тања Ћирковић
Босиљка Ћорковић
Ружица Будимкић
Сања Петровић
Јована Петровић
Предметна настава
Данка Стојановић, наставник српског језика
Софија Зећовић, наставник српског језика
Сава Стевановић, наставник математике
Марина Ружић, наставник енглеског језика
Јелена Стевановић, наставник енглеског језика
Светлана Матко, наставник француског језика
Слободан Карановић, наставник историје и ГВ
Радица Јаћимовић, наставник географије
Бранка Миладиновић, наставник биологије и хемије
Наташа Булатовић, наставник физике
Славојка Берић, наставник хемије
Саша Живановић, наставник ТИТ и ИИР
Марија Јоксимовић, наставник математике ИИР
Мирослав Станковић, наставник физичког васпитања
Милена Илић, наставник физичког васпитања
Нада Аранђеловић, наставник ликовне културе
Јована Антонијевић, наставник музичке културе
Срећко Глигоријевић, вероучитељ
Предраг Маринковић, вероучитељ
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Помоћно-техничко особље
Вукосава Косанић
Марина Рњаковић
Десанка Тесла
Милка Милосављевић
Драган Јаковљевић
Милан Симић
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Активности
Септембар 2021.
Пријем првака
Пријем првака, генерације 2014/2015. одржан је
31. августа 2021. у сва три објекта наше школе.
Међународни дан писмености
Креативним радионицама 8. септембра 2021.
године обележен је Међународни дан писмености у сва
три објекта наше школе.
Дан пешачења на Космају
Планинарски Савез Србије је организовао највећу планинарску акцију Дан пешачења под
слоганом „Корак ближе здрављу“, 11. септембра 2021. на планини Космај. Ученици VI2 ОШ
„Милорад Мића Марковић“ из Малог Пожаревца заједно са вршњацима из ОШ „Бора Лазић“ из из
Влашка и наставницом географије Радицом Јаћимовић, учествовали су у овој акцији.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе
Дан српског јединства, слободе и националне заставе обележен је 15. септембра 2021. године
на нивоу школе у свим одељењима.
Подела бесплатних таблета
Председник градске општине Сопот, Живорад Милосављевић, поделио је бесплатне таблете
17. септембра 2021. године ученицима трећег, четвртог, петог и шестог разреда наше школе, као и
лаптоп рачунаре учитељима и наставницима. Таблети су подељени за 133 ђака.
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Дан мира
У одељењу I1, на часовима српског језика и ликовне културе, реализоване су радионице 21.
септембра поводом Међународног дана мира.
Европски дан без аутомобила
Европски дан без аутомобила ученици у Поповићу обележили су 22. септембра. Ученици су у
школу дошли пешице, бициклима, а понели су и тротинете и ролере.

Радионица Јесен
Ученици I2 обележили су долазак јесени радионицом која је реализована 28. септембра 2021.
године.
Одговоран однос према здављу
Током септембра у сва три објекта наше школе реализовано је низ различитих активности
којима се унапређују међупредметне компентеције ученика Одговоран однос према здрављу и
Одговорно учешће у демократском друштву. Циљеви активности су развијање и практиковање
здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања
и развоја физичких способности, развијање свести о родној равноправности. Све активности су
представљене у документу који се може погледати на сајту школе.
Европски дан језика
И ове школске године смо обележили Европски дан језика, али без окупљања и заједничке
приредбе, већ појединачно у одељењима са учитељима и наставницама српског језика, енглеског
језика, француског језика и ликовне културе.
Ћелије
Током септембра ученици петог разреда у Малој Иванчи реализовали су радионицу на
часовима биологије током које су правили ћелије.
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Октобар 2021.
Сајам здраве хране
Девети по реду Сајам здраве хране Милена Татар
одржан је 1. октобра у Сопоту. Ученици наше школе
припремили су презентацију о здравој храни и тиме
учествовали на Сајму. Припремили су здраву зимницу,
воће и поврће, плодове јесени.
Едукација о саобраћају
Представници грађевинске фирме COLAS RAIL SA
посетили су нашу школу 1. октобра како би ученицима
првог и другог рразреда у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу одржали предавање о безбедности у
саобраћају. Иначе, фирма се бави реконструкцијом и изградњом трамвајских и железничких пруга.
Дечија недеља
У периоду од 4. до 8. октобра у нашој школи обележена је Дечија недеља, под слоганом „Дете
је дете, да га волите и разумете“.
Радионица - Добро дошла јесени
Долазак јесени ученици у Поповићу обележили су краћом шетњом околином школе током које
су прикупили материјал за радионицу – јесење лишће и мање гранчице. Касније су од тог материјала
у учионици израђивали слике које нам красе пано.
Да нам планета оздрави!
У оквиру семинара под називом „Заступајмо природу 2021“ наставници биологије у десетак
школа на територији Србије су имали задатак да оформе тимове које су чинили три ученика седмог
разреда. Сложили смо се да је највећи проблем наше општине смеће по улицама тако да смо дошли
на идеју да организујемо чешћење главних улица у селу. Директорка школе Ксенија Илић је
подржала нашу идеју и обезбедила све што је било потребно.
Уметнички занати и њихови производи
Ученици III1 су на часу ликовне културе 20. октобра учили којим су се то све занатима људи
бавили у давној прошлости, а који су се од тих старих заната и дан-данас одржали.
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Јесењи вашар
Ученици млађих разреда у Малом Пожаревцу организовали су Јесењи вашар 26. октобра у
школском дворишту. Ученици су добили задатак од својих учитеља да посматрају промене у
природи, да их бележе и анализирају на часовима природе и друштва и света око нас.
Октобар – Месец књиге и школских библиотекара
Ове школске године Месец књиге и школских библиотекара обележенен је у нашој школи
низом интересантих активности и радионица. Све активности планиране су са циљем развијања
читалачких навика код ученика, медијске писмености, осамостаљивања у одабиру књижевних дела
и литературе и подстицања креативности.
Опет ради биоскоп
На часовима Пројектне наставе ученици трећег разреда су реализовали пројекат Опет ради
биоскоп. Повезали су градиво српског језика (одломак из романа „Хајди“) и ликовне културе
(израда плаката и улазница). Уредили су учионицу и претворили је у биоскопску салу. Позвали су
у биоскоп другове из другог одељења и предшколце да заједно одгледају филм „Хајди“.
Јесен на наш начин
Ученици II1 су септембар посветили
почетку јесени. На часовима српског језика су
писали саставе на тему јесени, док су на
часовима музичке културе учили песме и
рецитовали. Ученицима су најзанимљивије
активности биле на часовима ликовне културе
где су на занимљив начин представили јесен.
Теленор Брзином до звезда
Шеста акција Теленор Брзином до звезда
одржана је 21. октобра 2021. године у нашој
школи у Малом Пожаревцу. Учествовале су
три школе са територије наше општине.
Тркало се 48 дечака и девојчица у спринту на
35 метара.
Државе Евопе
У октобру 2021. године на часовима
географије ученици VII2 реализовали су
пројекат о државама Европе.
Занимљив пројекат из француског језика
Ученици шестог разреда добили су у октобру занимљив пројекат из француског језика. Радили
смо пројекат о забрањеним стварима у школи. Писали су о правилима која се односе на забрану
причања на часу, доласка у школу у непримереној одећи, јелу за време часа, телефонирању за време
часа и слично.
Макете вулкана
Крајем октобра ученици петог разреда учили су из географије о вулканима. Лекције су биле
веома занимљиве. Након тога правили су макете вулкана.
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Новембар 2021.
Дани Вука Караџића
У сва три објекта наше школе реализовано је
више активности које су биле посвећене Вуку
Стефановићу Карџићу. Ученици су истраживали
његову биографију, значај на изради речника,
значај на прикупљању и објавњивању народне
књижевности, значај за реформу писма.
Споразумевање, комуницирање
У одељењу III1 на часу ликовне културе реализована је радионица „Споразумевање,
комуницирање“ 5. новембра 2021. године. Након обрађене песме Душка Радовића „Страшан лав“,
ученици су током радионице ликовно представили песму. Радионица је реализована уз примену
НТЦ програма.
Међународни дан толеранције
Међународни дан толеранције обележен је у
нашој школи низом активности које су трајале од
15. до 19. новембра 2021. године. Учитељи и
наставници су на часовима одељенске заједнице
разговарали о ученицима о толеранцији,
дискриминацији, дечијим правима, насиљу и
предрасудама.
Мали Принц
Наставница француског језик Светлана
Матко осмислила је и реализовала различите
активности везане за дело „Мали Принц“ на
часовима читаонице током октобра и новембра 2021. године са ученицима седмог разреда.
Мој омиљени дигитални уређај
Ученици I1 су реализовали радионицу Мој омиљени дигитални уређај на часу дигиталног
света 25. новембра.
Попис становништва
Ученици VI2 су у новембру радили занимљив пројекат из географије. Тема пројекта је била да
се издвоје подаци о попису становништва Србије из 1971. године.
Барок
Током новембра 2021. године ученици седмог разреда су на часовима музичке културе учили
о бароку. Након тога су ученици у Малом Пожаревцу радили пројекат у вези са овом темом.
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Децембар 2021.
Међународни дан људских права
Међународни дан људских права обележен је у нашој школи различитим активностима од 6.
до 10. децембра 2021. године. Ученици су у сва три објекта разговарали са својим учитељима и
разредним старешинама о људским правима, поштовању и кршењу права, толеранцији,
дискриминацији, насиљу и предрасудама.
Час посвећен Иви Андрићу
У петак, 10. децембра 2021. године, навршило се тачно 60 година од доделе Нобелове награде
нашем великом писцу Иви Андрићу. У част обележавања ове годишњице, тог дана је у свим
одељењима старијих разреда час српског језика и књижевности био посвећен управо Андрићу.
Ученици су се подсетили биографије овог нашег великана и његових дела.
Новогодишњи базар у Сопоту
Ученици млађих разреда наше школе
учествовали су на Новогодишњем базару у
Сопоту, 22. децембра 2021. године. Сваке
године пред новогодишње празнике деца и
наставници свих основних школа и њихових
издвојених одељења, излажу на штандовима
новогодишње украсе који су сами
направили, па тако и ове године.
Пројекат из географије
Наставница географије Радица Јаћимовић реализовала је током децембра са ученицима VII1
пројекат у на тему Државе Азије.
Пројекат из биологије
Наставница биологије Јована Илић реализовала је током децембра са ученицима VII1 пројекат
о животињама, бодљокошцима, гмизавцима, лептирима, водоземцима.
Божић
Вероучитељи Срећко Глигоријевић и Предраг Маринковић реализовали су неколико
радионица са својим ученицима. Разговарали су са ђацима о посту, обичајима прослављања овог
великог празника, о Исусу Христу и његовом рођењу. Ученици су писали реферате, цртали и
правили паное.
Оптичка варка
Током децембра ученици VIII1 радили су из биологије један занивљив пројекат о оптичким
варкама „Да ли нас очи варају?“
Познате личности
Ученици VIII2 током децембра радили су пројекат из енглеског језика о познатим личностима
које су им узор.
Пројекат из енглеског језика
Наставница енглеског језика Марина Ружић задала је ученицима седмог разреда у Малој
Иванчи да ураде пројекат о некој познатој личности. Циљ пројекта је да ученици науче глаголска
времена кроз писање о изабраној личности и њеном животу некада и сада.
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Село и град
На часовима света око нас ученици II1 су учили о насељима и њиховој повезаности. Поводом
тога организована је радионица на којој су, подељени у две групе, правили макете села и града.
Рељеф
На часовима света око нас ученици II1 су учили о рељефу и његовим облицима. Како би
практично применили оно што су научили, имали су радионицу током које су правили макету
рељефа од материјала по свом избору.
Новогодишња чаролија
Ученици наше школе реализовали су пројекат Новогодишња чаролија током децембра 2021.
године са својим учитељима и наставницима. Циљеви пројекта су превенција у борби против
вршњачког насиља, подстицање сарадње међу ученицима и наставницима, подстицање
креативности и стваралаштва. Ученици су писали литерарне радове о прослави Нове године, Деда
Мразу, новогодишњим догодовштинама, писали песме. Цртали су, правили новогодишње честике,
украсе и декоративне предмете које су излагали на вашару у Сопоту и у својој школи. Ученици који
иду на информатичку секцију израђивали су честитке у неком од дигиталних алата и бавили се
писањем новогодишњих жеља у микробиту. Новогодишњи стрип урадили су ученици II2, а
новогодишње карикатуре I1.
Весели часови
Последњи радни дан у првом полугодишту у нашој школи обележен је врло весело, у правом
новогодишњем расположењу. Ученици су окитили своје учионице и у друштву одељењских
старешина уживали у доброј атмосфери.
Новогодишња приредба и вашар
Ученици у Поповићу припремили су приредбу поводом новогодишњих празника 30. децембра
2021. године.
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Јануар 2022.
Свети Сава, школска слава
Прослава школске славе организована је у сва три објекта веома скромно уз поштовање
препоручених епидемиолошких мера. Директорка школе Ксенија Илић поздравила је окупљене
наставнике и ученике и честитала школску славу. Након резања славског колача и молитве
светитељу, присутни ученици су прочитали своје награђене литерарне радове, рецитовали песме
посвећене Светом Сави, говорили о његовом животу.

Фебруар 2022.
Чиме ћу се бавити у будућности?
Наставница француског језика Светлана Матко реализовала је са ученицима VII1 пројекат
„Чиме ћу се бавити у будућности?“ почетком другог полугодишта. Презентација радова одржана је
10. фебруара 2022. године.
Пројекат Ma famille
Ученици V1 презентовали су своје пројекте о породици 10. фебруара 2022. године.
Недеља безбедног интернета
У нашој школи у сва три објекта реализовано је више различитих активности којима је
промовисан безбедан инернет. Радионице и разговори на ову тему трајали су од 7. до 11. фебруара.
На часовима ЧОС-а одељењске старешине разговарале су са ученицима о предностима и манама
коришћења интернета, о томе како да се заштите и коме да се обрате за помоћ.
Међународни дан матерњег језика
Радионицу посвећену матерњем језику реализовале су 23. фебруара 2022. године наставнице
Данка Стојаноновић и Марина Луковић са ученицима V1. Часу је присуствовао вероучитељ Срећко
Глигоријевић.
Дан розе мајица
Међународни дан борбе против вршњачког насиља, Дан розе мајица, обележен је у сва три
објекта наше школе од 21. до 25. фебруара 2022. године различитим активностима. Настанвници и
учитељи разговарали су са ученицима на часовима одељенске заједнице о насиљу, како га
препознати, спрчити и коме се обратити у случају насиља.
Излет
Ученици шестог разреда наше школе заједно са својим вршњацима из ОШ „Бора Лазић“ из
Влашке су 24. фебруара, након часова, учествовали у заједничким географским активностима и
посетили Природњачки музеј на Калемегдану у којем су имали предавања на тему „Еволуција“.
Стоти дан школе
Са ученицима првог разреда у Поповићу организован је тематски дан посвећен стотом дану
школе 24. фебруара 2022. године.
Енигматске одељенске новине
Последње недеље фебруара ученици III1 су у оквиру пројектне наставе и српског језика,
радили „Енигматске одељенске новине“.
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Март 2022.
Поље божура – угледни час
Наставница Софија Зећовић реализовала
је угледни час о косовском тематском кругу
песама „Поље божура“, 3. марта 2022. године
у одељењу VI2. Часу су присуствовали
директор школе Ксенија Илић, педагог
Наташа Демић, Јелена Стевановић, Радица
Јаћимовић, Марија Јоксимовић и библиотекар
Марина Луковић. Угледни час је трајао два
школска часа.
Цврчак и мрав
На часу српског језика почетком марта ученици III1 су реализовали радионицу „Цврчак и
мрав“.
Дрво генерације
Ученици првог разреда у сва три објекта су 4. марта су реализовали час у природи. На свом
првом часу у природи ученици су, по препоруци Министарства просвете, засадили садницу белог
бора у школском дворишту, која ће бити њихово дрво генерације.
Осмомартовска приредба и радионице
У сва три објекат наше школе реализоване су радионице и мале приредбе посвећене
Међународном дану жена.
Школа новца за основца
У периоду од 21. до 25. марта ученици I1 су обележили Светску недељу новца и реализовали
пројекат „Школа новца за основца“.
Светски дан поезије
Ученици III1 су 21. марта обележили Светски дан поезије.
Излет
Двадесет ученика шестог и седмог разреда ОШ „Милорад Мића Марковић“ из Мале Иванче,
учествовало је у географскима активностима, 27. марта. Они су посетили манастир Копорин са
црквом Светог Стефана који припада Епархији браничевској Српске православне цркве и
Природњачки музеј у Свилајнцу.
Пролеће се буди
Током марта ученици II2 рализовали су пројекат Пролеће се буди. Циљеви пројекта су били
богаћење речника ученика, подстицање на самосталан стваралачки рад ученика, размена
литерарних остварења са вршњацима, сарадничко учење.
Андерсенов свет
Учитељица Гордана Косанић реализовала је са ученицима II2 пројекат „Свака зезда у
Андерсеновом свету лети ка неком детету“ у периоду од новембра 2021. године до 2. априла 2022.
године. Пројекат је овухватио више различитих задатака.
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Читајмо гласно
Ученици наше школе придружили су се акцији Друштва школских библиотекара „Читајмо
гласно“ и током марта реализовали више различитих активноати.
Поздрав пролећу
Ученици у Поповићу су са својим учитељицама реализовали шетњу 23. марта као поздрав
пролећу.
Шетња
Ученици I2 и њихова учитељица Босиљка Ћорковић прославили су шетњом долазак пролећа.
У свету ликовних уметника
У одељењима I1 и III2 реализован је међународни пројекат „У свету ликовних уметника“ у
периоду од октобра 2021. до марта 2022. године. У оквиру овог пројекта реализоване су активности
на којима су се ученици упознали са светским и домаћим ликовним уметницима.

Бела Грива
У одељењу IV1 реализован је пројекат „Бела Грива“ током марта 2022.
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Април 2022.
Светски дан здравља
Ученици III1 су 7. априла имали радионицу поводом Светског дана здравља.
Дани сећања на Доситеја Обрадовића
Период од 11. до 15. априла у нашој школи био је посвећен обележавању Дана сећања на
Доситеја Обрадовић. Учитељи, наставници српског језика и библиотекар школе реализовали су са
ученицима више радионица посвећеним нашем просветитељу и првом српском министру просвете.
Васкршња радионица
Током априла у нашој школи у сва три објекта је реализовано више радионица у свим
разредима од I до VIII разреда са учитељима и вероучитељима о овм великом хришћанском
празнику.
Изложба у Центру за културу Сопот
Радови наших ученика настали поводом васкршњих празника нашли су се на изложби у
Центру за културу Сопот.

Дан планете Земље
У сва три објекта наше школе реализовано је више различитих активности поводом
обележавања Дана планете земље. Учествовали су сви ученици од првог до осмог разреда и сви
наставници. Пројекат је реализован током целог априла.
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Мај 2022.
Дан девојчица у ИКТ сектору
Неколико ученица наше школе, учесница конкурса „Ухвати идеју“, присуствовале су
завршном догађају пројекта 10. маја 2022. у свечаној сали Скупштине града Београда.
Марко Краљевић
Пројекат о Марку Краљевићу реалзиовали су ученици трећег разреда у Поповићу у периоду
од 9. до 13. маја 2022. године.
Гребенчићи
Ученици четвртог, петог, шестог и седмог разреда наше школе су 8. маја учествовали у
планинарској акцији Гребенчићи на Космају.
С природом на ти
Ученици II2 и III2 учествовали су у акцији Савеза учитеља Републике Србије „С природом на
ти“, 19. маја 2022. године.
Радионица калиграфије
Јованка Шоргић, калиграф, одржала је радионицу посвећену калиграфији 19. маја 2022. године
у нашој школи у Малом Пожеревцу. Часу су присуствовали сви ученици VI2 и ученици из осталих
одељења који су изразили интересовање за радионицу, као и наставница ликовне културе Нада
Аранђеловић и библиотекар школе Марина Луковић.
Мале олимпијске игре
Наша школа је била домаћин општинског такмичења Мале олимпијске игре, 20. маја у Малој
Иванчи. Учествовало је 11 екипа, односно 110 ученика из четири основне школе са територије
општине Сопот.
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Дан школе
У Дому културе у Малој Иванчи одржана је приредба 24. маја 2022. године поводом прославе
Дана школе.

Оштро Перце
Ученици наше школе укључили су се и ове школске године у реализацију међушколског
пројекта Оштро Перце. Циљеви пројекат су подстицање сарадње библиотекара и наставника,
развијање читалачке, медијске и дигиталне писмености ученика, подстицање креативности и
стваралаштва ученика.
Мај - месец математике
Ученици II2 су током маја реализовали пројекат „Мај – месец математике“.
Београду поново у загрљај
Ученици VI2 VII2 из Малог Пожаревца су 16. маја учествовали у активностима на тему
Упознај Италију, у Дечјем културном центру Београд.
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Јун
Сајам здраве хране у Сопоту
Ученици млађих разреда наше школе су 3. јуна заједно са својим учитељима учествовали на
Сајму здраве хране „Милена Татар“ у Сопоту.

Пројекат из биологије
Током јуна ученици VII1 радили су пројекат из биологије „Биодиверзитет и заштита природе“.
Ученици су представљали своје радове 8. и 15. јуна.
Ученик генерација
На седници Наставничког већа 13. јуна за ученика генерације изабрана је једногласно Анђела
Стојановић.
Рекреативна настава
За ученике млађих разреда наше школе у периоду од 8. јуна до 15. јуна је реализована настава
у природи преко Центра дечјих летовалишта из Београда у селу Станишинци на Гочу. Тамо је
боравило 94 ученика и 9 учитеља.
Завршна приредба у Поповићу
Ученици и учитељице у Поповићу су на крају школске године припремили приредбу за
родитеље 24. jуна.
Пројекти ученика IV1
Током школске године ученици IV1 реализовали су два занимљива пројекта „Значајне
личности средњовековне Србије“ и „Националне мањине у Србији“. Повезани су садржаји три
предмета: пројектна настава, српски језик и познавање природе и друштва.
Мала матура
Ученици осмог разреда полагали су завршни испит за школску 2021/22. годину 27, 28. и 29.
јуна у Сопоту у ОШ „Јелица Миловановић“.
Летопис ОШ „Милорад Мића Марковић“

17

Јул
Дечји виногради и биоскоп на трави
Иако се наставна година завршила, дружење учитеља са ученицима и њиховим родитељима у
Поповићу настављено је 1. јула активностима у сеоском туристичком домаћинству Дечији
виногради.

Излет ученика, родитеља и учитељица
Учитељице из Поповића организовале су дружење са ученицима и њиховим родитељима 3.
јула. На излету на Космају биле су читаве породице ученика.
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Програм професионалне оријентације
Почетком школске године предложен је Програм рада професионалне оријентације за
Школски програм и са наставницима утврђене наставне јединице погодне за реализацију
професионалне орјентације. Ученицима су понуђене слободне активности према Годишњем плану
и они су се укључивали у рад различитих слободних активности.
Наставници су евидентирали талентоване ученике и њихове склоности и интересовања па су
заинтересоване ученике укључили у додатни рад и са њима ишли на општинска и градска
такмичења, где су остварени добри резултати, поготово у односу на постигнућа осталих основних
школа у истој општини.
Генерално, професионални развој ученика је подстицан кроз наставни рад на редовним
часовима кроз наставне јединице на којима је то било могуће, на часовима одељенског старешине,
а нарочито Пројектом за ученике 7. и 8. разреда, који се и ове године отежано спроводио јер су у
неким периодима ученици били подељени у групе одн. настава се изводила или комбиновано или
онлајн, честа су била одсуствовања наставника и ученика током школске године.
Добар пример су часови енглеског језика, где су, нпр. у мају 2022. године, реализоване
наставне јединице којима се подстиче професионални развој ученика. Реализована су два часа у
разреду 8/2 (Jobs, Talking about jobs). На часовима, ученици су кроз вежбања одабирали професију
којом би желели да се баве и упознавали се са одређеним занимањима.
На часовима одељењског старешине ученици су кроз различите радионице откривали
појединости везане за занимања, дискутовали о предностима и манама одређених врста послова и
откривали које су способности неопходне за обављање одређених послова.
За ученике 7. и 8. разреда најважнија активност професионалног усмеравања је била
реализација пројекта „Професионална орјентација на прелазу у средњу школу“ који је
имплементиран у часове Грађанског васпитања, ЧОС, Српски језик и књижевност, Ликовну
културу, ТИТ и Информатика и рачунарство. Сви наставници и одељенске старешине добили су
планове и програме реализације радионица. Педагог је координисала спровођење радионица у
отежаним условима.
На часовима одељењског старешине, ученици су упознати са програмом ПО и са разредним
старешинама су се договарали о начину рада.
У току школске 2021/2022. реализовано је укупно шест радионица у одељењу 7/1.
У октобру на часу одељењског старешине је представљен програм ПО и начини рада.
Радионица Пут способности реализована је 18. новембра 2021. на часу одељењског старешине. На
часу ликовне културе 22. новембра 2021. је одрађена радионица Самоспознаја – аутопортрет.
Радионицу У свету интересовања су заједнички реализовали наставници грађанског васпитања и
веронауке 24. Новембра 2021. Радионице Мој тип учења и Слика савременог света рада нису
реализоване у децембру у оквиру часа ТиТ због одсуства наставника. У децембру су на ЧОС-у
реализоване две радионице: У очима других и Повезивање области рада са занимањима.
Почетком другог полугодишта на часу српског језика je релизована радионица Припрема и
спровођење интервјуа. Ученици су са наставницом разговарали о томе шта је важно за интервју као
новинарску форму, а онда и за интервју за посао.
У осмим разредима радионице које су биле планиране за ЧОС, већина је одрађена са свим
ученицима у непосредној настави.
За предмете верска настава и грађанско васпитање ове школске године планирано је шест ПО
радионица са ученицима седмог и осмог разреда и све су реализоване по плану и програму, три у
Малој Иванчи, три у Малом Пожаревцу.
Радионица Графикон интересовања реализована је са ученицима VIII2 само са групом А која
је тога дана (1.11.2021.) била на непосредној настави. Одлука о нереализацији са групом Б донета је
са координатором Тима за ПО Наташом Демић. О свему су обавештени разредни старешина
ученика VIII2 Слободан Карановић, као и директор школе Ксенија Илић.
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Циљеви радионица су развијање компетенције за целоживотно учење кроз изражавање и
аргументацију сопствених интересовања; самопроцењивање и прихватање слике о сопственим
способностима; развијање вештина за живот у демократском друштву; разумевање сложеног света
занимања и повезивања са областима рада; унапређивање комуникацијских способности;
препознавање разлика између предртасуда и чињеница.
Током радионица ученици су активно учествовали у раду, показали велико интересовање, а
сви материјали предати су координатору Тима Наташи Демић.
Иако неке од планираних активности пројекта нису реализоване у предвиђеним капацитетима,
одељењски старешина и педагог су се трудили да на свакодневном нивоу пруже ученицима
потребне информације и подршку у вези са свим што се тицало њихове одлуке о одабиру средње
школе. Тако смо успели да превазиђемо изазове које су околности наметнуле и овој генерацији
осмака и да свако од њих упише школу коју је желео и за коју је имао највише склоности и
афинитета.
Програм професионалне оријентације је веома детаљан и практичан, па је координација
активности, затим материјална средства за обезбеђивање материјала за поједине радионице и
мотивација великог броја наставника који су по плану укључени у реализацију активности били за
нас изазов. Највећи успех је одржавање мотивације за тимски рад до краја реализације.
Предметни наставници математике и српског језика, као и наставници физике, хемије,
биологије, географије и историје радили су са ученицима 8. разреда припремну наставу за полагање
завршног испита.
Након завршног испита, ученицима је пружана помоћ у попуњавању листе жеља, и сви
ученици су уписали жељену школу у првом кругу, што је велики успех школе.
Ученици VII1 реализовали су пројекат „Чиме ћу се бавити у будућности?“ на часовима
француског језика са наставницом Светланом Матко почетком другог полугодишта. Пројекте су
презентовали 10. фебруара 2022. године.
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Ученички парламент
На почетку школске године формиран је Ученички парламент ради бољег укључивања
ученика у рад школе и одлучивање у вези са питањима њиховог образовања и васпитања. Изабрани
су представници ученика који су имали могућност у првом полугодишту да долазе на поједине
састанке Школског одбора и да буду чланови Тима за самовредновање. За разлику од претходне
школске године, у овој су представници парламента били ученици од 5. до 8. разреда.
Планирано је 5 састанака Парламента, али су, услед ситуације са комбинованом наставом,
поделом ученика у групе и боловањем педагога школе, одржана четири.
Ученици су на почетку школске године упознати са садржајем Годишњег плана рада школе и
са садржајима и активностима које су за њих битне из Акционог плана и Плана самовредновања.
Такође, ученици су упознати и са Програмом професионалне оријентације, односно са динамиком
и начином реализовања радионица у оквиру овог пројекта, за 7. и 8. разред.
На састанцима парламента педагог је подстицала ученике да износе своје проблеме, предлоге,
сугестије, нарочито везано за понашање, техничке проблеме и учење у условима комбиноване и
онлајн наставе. Ученици су били сагласни у томе да имају више обавеза и да се теже сналазе када је
настава онлајн, па је разговор усмерен на превазилажењу тих проблема и начину помагања једни
другима у оквиру истог одељења. На овим састанцима разговарано је и о њиховим међусобним
односима у одељењу, о начину понашања и комуницирања међу собом и према наставницима. На
састанку су ученици упознати са разним извештајима као што су извештаји о успеху и дисциплини
на класификационим периодима. Причало се са њима и о значају чувања школске имовине, а
ученици су имали и неке конкретне предлоге. О свим предлозима смо одмах и разговарали.
На иницијативу парламента, у другом полугодишту, организован је и реализован хуманитарни
турнир као помоћ болесном ученику.
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Такмичења и награде
Општинско такмичење рецитатора:
Анђела Стојановић VIII2 – прво место и пласман на градско
Тијана Грујић VII2 – треће место
Теодора Грујић III2 – треће место
Географија:
Тамара Кретић VII2 – друго место на општинском такмичењу и пласман на градско,
Ђорђе Петровић VII2 – треће место на општинском такмичењу.
Биологија:
Марина Миљковић V1 – треће место на општинском такмичењу, треће место на градском
Андреа Ружић V1 – треће место на општинском такмичењу, и пласман на градско
Павле Ђурић VI2 – друго место на општинском такмичењу, друго место на градском
Анита Николић VI2- друго место на општинском такмичењу, и пласман на градско
Анђела Јоксимовић VI2– друго место на општинском такмичењу, и пласман на градско
Вишња Ићитовић VI2 – друго место на општинском такмичењу, и пласман на градско
Анђела Лучић VIII1 – прво место на општинском такмичењу, и пласман на градско
Књижевна олимпијада: Анђела Стојановић VIII2 – прво место на општинском такмичењу,
друго место на градском.
Језик и језичка култура: Павле Ђурић VI2 – прво место на општинском такмичењу, Немања
Петровић V2 – треће место.
Шта знаш о Црвеном крсту: ученици IV1 (Лена Којић, Ања Секулић, Теодора Радосављевић,
Андрија Јовановић, Софија Лучић) освојили су прво место на општинском такмичењу и четврто на
градском.
Конкурси и смотре
На ликовном конкурсу „Нацртај, обоји и освоји“, Душан Васић I1 освојио је четврто место.
Конкурс „Радовићев венац“, рад Уроша Живковића II2 објављен је у Зборнику награђених
радова.
Европску ознаку квалитета за изузетност у раду нашој школи донели су ученици III2 и њихова
учитељица Љиљана Вићовац својим учешћем у eTwinning пројектима.
На литерарном конкурсу „Ко хоће да доживи чудо, мора веровати да она постоје“ Вељко
Симић VI2 освојио је треће место.
На међународном литерарно-новинарском конкурсу „Богатство различитости“ Симонида
Марковић VII1 освојила је треће место.
Оштро Перце – Награђени ученици: Нина Стојменовић I2, Тодор Марковић III1, Јелена
Петровић III1, Урош Векић III3, Андреа Ружић V1, Ђорђе Рњаковић V1, Анита Николић VI2,
Вероника Милошевић VI2. Награђени су и библиотекар Марина Луковић и наставнице Данка
Стојановић и Светлана Матко.
Квиз
Витешки код Деспота Стефана Лазаревића – Награђени су ученици Матеја Стевановић VI1,
Кристина Трајковић VI2 и Вероника Милошевић VI2.
Летопис ОШ „Милорад Мића Марковић“

22

