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О школи
Основна школа „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи ради у матичном одељењу у
Малој Иванчи и у два издвојена одељења, у Малом Пожаревцу и у Поповићу.
Школе у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу имају по осам одељења, од првог до осмог
разреда по једно одељење. Настава се одвија у две смене. Школа у Поповићу има два
комбинована одељења од првог до четвртог разреда, први и трећи разред и други и
четврти, а настава се одвија само у преподневној смени. Ученици из Поповића од петог до
осмог разреда похађају наставу у Малој Иванчи. Ученици из Сенаје од петог до осмог
разреда похађају наставу у Малом Пожаревцу.
Месна заједница Мала Иванча је сеоско насеље на левој страни речице Раље, удаљено
од општинског средишта, Сопота 16 km. Има 560 домаћинства и 1700 становника. Месна
заједница Мали Пожаревац је сеоско насеље на десној страни речице Раље, удаљено од
Сопота 18 km. Има 470 домаћинстава и 1500 становника. Месна заједница Поповић се
налази на путу за Раљу и Сопот. Има 510 домаћинстава и 1550 становника. Ресурси важни
за школу су: здравствене амбуланте у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу и Библиотека
„Љубивоје Гајић“ у Малом Пожаревцу.
Сви школски објекти имају спортске терене и велика дворишта са уређеним зеленим
површинама. Улога школе у овој средини је веома велика као носиоца образовно-васпитне
делатности, али и културне и спортске делатности.
Мисија школе
У школи се стално побољшава квалитет наставе, негују се културне и моралне
вредности, подстиче и развија креативост ученика, одговорност, самосталност и
толеранција. Наша школа је све модернија и у њој се примењују савремене методе учења.
Развија се читалачка, информациона и медијска писменост ученика.
Подстиче се лични развој ученика и уважавање и разумевање у комуникацији са
другима. Деца уче како да стечена знања у школи примењују у свакодневном животу и
проширују своја знања из области науке, уметности и традиције. Развијају еколошку свест и
уче се здравом стилу живота. Сарађујемо са локалном заједницом и учествујемо у
културним, јавним и спортским манифестацијама у општини и граду.

Визија школе
Наставници наше школе ће се стручно усавршавати и примењивати знања стечена
кроз семинаре. Они ће подстицати ученике на усвајање неопходнх знања и развијање
потребних способности за разумевање окружења и активан однос према њему. Ученике ће
уводити у богат и разноврстан свет социјалних односа, припремати их за успешан избор и
наставак школовања, као и за професионални развој. Школа помаже да се деца формирају
у морално зреле, самосвесне личности са изграђеним системом вредности, да у духу
толеранције, хуманости, демократичности буду отворени ка другим људима и спремни да
разумеју и прихвате постојеће разлике и помогну када је то потребно.
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Историја
Основна школа „Милорад Мића Марковић“ је организована као образовно-васпитна
установа са подручним одељењима: у Малој Иванчи је матична школа, а у Малом
Пожаревцу и Поповићу су издвојена одељење, са осам, односно четири разреда.
Од ове три месне заједнице које данас покрива наша школа, прва школа је почела да
ради у Поповићу. У овом селу је постојала општинска, сеоска школа од 1842. до 1843.
године, а 1867. отворена је школа у згради Исаила Матејића, механџије. Зграда се састојала
из једне учионице, собице за ручавање и отвореног трема. Први учитељ је је био Јосиф
Марковић. Године 1899. саграђена је нова школска зграда са две учионице, а стара је
служила за учитељске станове. Ове зграде постоје и данас и заштићене су као културно
добро – споменик културе. Нова школа, која се и данас користи, направљена је 1961.
године, а у њој и два стана за учитеље.
Прва школска зграда у Малом Пожаревцу направљена је 1863. Године,а друга већа
1902. То је чатмара која је имала једну учионицу и једну собу за ђаке. Зграда је очувана до
данас, под заштитом је државе као добро под претходном заштитом, али је запуштена и
неупотребљива. Ову школу су похађала деца из Ђуринаца, Шепшина и Сенаје до отварања
школа у тим селима. Године 1932. саграђена је школа у којој се и данас ради. Дозидана је и
реновирана 1994. године. Важно је напоменути да је до осамдесетих година 19. века, од
147 села београдског округа само 51 имало школу, од којих су две у нашем крају.
Прва школа у Малој Иванчи озидана је 1906. године, а почела са радом 1907. године.
До тада су ђаци из Мале Иванче учили школу у Малом Пожаревцу или Поповићу. Школа је
имала четири учионице. Први учитељи је био Глигорије Крушевчанић. Године 1909.
отворено је друго одељење, а 1927. године треће. У то време ђаци су ишли у школу и пре и
после подне. Од 11 до 13 сати било је време ручка. Они који су живели близу школе ишли
су кући, остали су ручали у школи.
За време Другог светског рата школске зграде у Малом Пожаревцу и Малој Иванчи
користили су Немци као касарне. У Малој Иванчи настава је држана у кућама Љубомира
Савића, Чеде Ђорђевића и Исе Жмурића. Радила су два учитеља у два комбинована
одељења. У Малом Пожаревцу школа је радила у Задружном дому, било је четири разреда и
четири учитеља.
Школска зграда у Малој Иванчи дограђена је 1959. дозиђивањем једног спрата на
постојећи објекат и тада је прерасла у осмогодишњу школу. После Другог светског рата
школа у Поповићу је имала четири разреда (од првог до четвртог) и два учитеља која су
радила у комбинованим одељењима. До 1961. године ова школа је била самостална и
непотпуна, а онда је је Одлуком Општине Сопот 1961. године припојена Основној школи у
Малој Иванчи и ђаци су од петог разреда долазили у Малу Иванчу, а пре тога су наставу
похађали у Раљи. Године 1969. Школа у Малој Иванчи добија име Милорада Миће
Марковића, познатог учитеља и социјалисте. Школа у Малом Пожаревцу постала је потпуна
основна школа 1958. године, а 1965. је добила име народног хероја Љубивоја Гајића.
Решењем Скупштине општине Сопот од 7. октобра 1970. године Основна школа
„Љубивоје Гајић“ припојена је Основној школи „Милорад
Мића Марковић“ у Малој Иванчи ради побољшања услова
рада и боље стручне заступљености наставе (често су у
старијим разредима предавали учитељи, јер није било
наставника за све предмете).
Име школе
Милорад Мића Марковић је рођен 1887. године у
Соко Бањи, учитељску школу је завршио у Алексинцу и
1905. године је постављен за учитеља у Великом
Крчимиру. Године 1912. постављен је за учитеља у
Поповићу, где је остао до 1941. године. Као резервни
официр српске војске учествовао је у балканским
ратовима и Првом светском рату од 1912. до 1918. године.
Као официр југословенске војске 1941. је одведен у
Немачку, у логор, где је провео све време рата. У Поповић
се вратио 1945. и тада је постављен за начелника
Просветног одељења ослободилачког народног одбора
округа београдског.
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До деведесетих година 20. века било је више од 700 ђака у школи, а од тада се број
ученика смањује. Неколико наставника је долазило из Београда, већина је живела у
местима у којима су објекти школе тако да су још више били везани за школу и село у коме
су радили. Од шездесетих до осамдесетих година 20. века, школа је имала важну улогу у
организовању културних програма у селу. У Малој Иванчи је коришћена сала Дома културе
за приредбе поводом државних празника и Дана школе, али сарадња школе и села је била
свакодневна. Ђаци и наставници су учествовали у организовању програма за грађане села:
драмске представе, концерте фолклорних ансамбала, игранке са живом музиком, плесне
школе. За то су били заслужни наставник Ратко Сфорцан, наставник енглеског језика, који
свирао хармонику и Ратко Ивковић, наставник физичке културе, који је био члан КУД
„Бранко Крсмановић“, те је водио фолклорну секцију. Ова секција је наступала по многим
градовима Србије, а 1968. године били су гости на отварању нове зграде Дома пионира у
Београду у Таковској улици. Ђаци ОШ „Милорад Мића Марковић“ били су врло успешни у
такмичењима рецитатора и на градским такмичењима освајали прва места. У спортским
такмичењима нарочите успехе постигла је женска одбојкашка екипа коју је водио наставник
математике Драган Сретеновић из Малог Пожаревца.
Угледни ђаци ове школе су: Зорица Виторовић Бијелић, одбојкашица, данас
међународни одбјкашки судија; Татјана Сретеновић, доктор молекуларне биологије, живи у
Холандији; Томислав Јовановић, професор на Филолошком факултету у Београду.
Школа у 21. веку
Последњих десетак година школске зграде се стално уређују и услови за рад се
побољшавају; замењена је столарија и уведено централно грејање у свим објектима.
Од 2011. постоје и дигитални кабинети, а у последњих неколико година школа је
купила и на поклон добила 6 лап топ рачунара и три пројектора. Настава је постала
интересантнија ђацима, они уче да користе информационе технологије на најбољи начин за
стицање нових знања, као и за развијање креативности и презентацију својих постигнућа.
Наставници организују разноврсне активности ушколи, а посебно је важна реализација
школских пројеката који су показали да међу ђацима свих разреда има и добрих писаца и
одличних глумаца и организатора позоришних представа. Током школске 2013/2014. године
обележене су јубилеји Његоша и Нушића, програмима у којима су бриљирали ученици
тадашњег осмог разреда. Стогодишњица рођења Бранка Ћопића обележена је у марту и
априлу 2015. кроз јавне часове и драмски програм у свим објектима школе. У школи се од
2011. реализује међушколски пројекат Оштро Перце.
Све активности се представљају јавности и то на више начина. Од 2005. објављује се
школски лист Чаролије, а од 2011. школа има и веб страну на којој се презентују
постигнућа ученика и наставника. Осим тога, наставници о раду школе говоре на стручним
семинарима и скуповима, пишу чланке за стручне часописе, воде блогове и учествују на
конкурсима на којима представљају активности из школских пројеката.
На стручном семинару „Смотра стваралаштва школских библиотекара“, одржаном у
априлу 2012. и октобру 2013. године, представљене су
активности из три школска пројекта. Од 2012. године шест
наставника и библиотекар учествовали су на наградном
конкурсу Дигитални час, пријављено је осам радова, четири су
награђена, а сви су у Зборницима радова. На наградном
конкурсу Креативна школа учествовали су библиотекар и осам
наставника од 2012. до 2014. године. Пријављено је осам
радова и сви су у бази знања Креативне школе.
Током школске 2014/2015. и 2015/2016. године учитељи
су организовали Ускршњи вашар и Новогодишњи вашар
пројекте који подстичу предузимљивост ученика. И у школској
2016/2017. осмишљене су и реализоване бројне активности и
у области ђачког предузетништва и укључено је још више
ђака, али и њихових родитеља.
Школа се може похвалити и веома успешним ученицима
који су освајали награде на градским и републичким
такмичењима као што су Милица Душановић и Ана Тесла, а
треба споменути и свестране и талентоване ђаке као што су
Теодора Жижак и Теодора Косанић, који су похађали школу
последњих десетак година.
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Нада Аранђеловић, наставник ликовне културе
Маја Вучић, наставник музичке културе
Бојан Миленовић, вероучитељ
Немања Мудрић, вероучитељ
Помоћно–техничко особље
Милованка Јанковић
Миољка Милосављевић
Вукосава Косанић
Слађана Трајковић
Марина
Драган Јаковљевић
Зоран Јовановић
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У школској 2016/2017. школу је похађало 270 ученика у 19 одељења.

Екскурзија
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Први разред
I1
1.
2.
3.
4.
5.

– Мала Иванча, одељењски старешина Сандра
Бабић Младен
6. Марковић Александра
Божанић Ана
7. Марковић Благоје
Ерић Лазар
8. Милићевић Лазар
Којић Душан
9. Милутиновић Михајло
Крстић Вања
10. Митровић Александра

Пајић
11. Митровић Милош
12. Ољача Марко
13. Станковић Александра
14. Стевановић Матеја

I2
1.
2.
3.
4.
5.

- Мали Пожаревац, одељењски старешина Десанка Милојковић
Вуковић Јована
6. Ићитовић Вишња
11. Николић Теодора
Гајић Ања
7. Јововић Вукан
12. Симић Вељко
Гјић Михаило
8. Марковић Јелена
13. Трајковић Кристина
Ђуричић Анђелија
9. Милошевић Вероника
Ђурић Павле
10. Николић Анита
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Други разред
II1 – Мала Иванча, одељењски старешина Гордана Косанић
1. Бабић Теодора
8. Козић Катарина
14. Митрашиновић Андријана
2. Бајић Митар
9. Којић Кристина
15. Митровић Данијел
3. Димитријевић Далибор 10. Костадиновић Михајло
16. Радовановић Борис
4. Димитијевић Јован
11. Марковић Симонида
17. Стојановић Марија
5. Ђорђевић Кристина
12. Милићевић Софија
18. Тришић Давид
6. Жмурић Марија
13. Милутиновић Милан
19. Ширник Душан
7. Јовановић Марија

II2 - Мали Пожаревац, одељењски старешина Љиљана
1. Васиљковић Силвија
5. Јововић Афуму Ђорђе
2. Грујић Тијана
6. Кретић Тамара
3. Живковић Сара
7. Менићанин Димитрије
4. Јовановић Илија

Вићовац
8. Петровић Ђорђе
9. Петровић Теодора
10. Пешић Стефан
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Трећи разред
III1 – Мала Иванча, одељењски старешина Синиша Босић
1. Зорјани Селма
5. Милосављевић Милош
8. Митровић Драгана
2. Илић Андреја
6. Митрашиновић Андреја
9. Пантелић Страхиња
3. Лучић Анђела
7. Митровић Борис
10. Ширник Лука
4. Микић Наталија

III2 - Мали Пожаревац, одељењски старешина Тања Ћирковић
1. Васић Веља
6. Милошевић Викторија
11. Симић Вукашин
2. Ђорђевић Огњен
7. Николић Ђорђе
12. Симић Михаило
3. Илић Марко
8. Николић Стефан
13. Станковић Виктор
4. Кретић Стефан
9. Петровић Војин
14. Станковић Николина
5. Марковић Јована
10. Петровић Кристина
15. Стојановић Анђела
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Четврти разред
IV1 – Мала Иванча, одељењски старешина Наташа Пејовић
1. Бабић Невена
6. Митровић Драган
11. Павловић Тања
2. Глишић Јована
7. Митровић Марко
12. Ранковић Вук
3. Јовановић Марина
8. Митровић Тијана
13. Ристић Анђела
4. Коврлија Немања
9. Ољача Јована
14. Ристић Милош
5. Милутиновић Марко
10. Павловић Нина

IV2 - Мали Пожаревац, одељењски старешина Босиљка Ћорковић
1. Вујић Анастасија
6. Николић Марија
10. Пошмуга Тијана
2. Јовановић Јован
7. Николић Тамара
11. Савковић Нина
3. Менићанин Анђела
8. Петровић Ена
12. Станковић Матеја
4. Милошевић Никола
9. Поповић Лазар
13. Станковић Милица
5. Митровић Марија
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Комбинована одељења I3/III3 и II3/IV3 - Поповић
I3
1. Јовановић Лука
2. Кузмановић Вук

II3
1. Јоковић Нађа
2. Кузмановић Јован
3. Марјановић Кристијан
4. Пантелић Анђела
5. Радовановић Теодора

III3, одељењски старешина Сања Петровић
3. Петровић Ања
1. Векић Aња
4. Трајковић Милица
2. Павловић Данијела
3. Пантелић Лука

IV3, одељењски старешина Ружица Будимкић
1. Будимкић Тамара
5. Љубичић Александар
2. Будимкић Теодора
6. Петровић Андриана
3. Васић Бранислав
7. Радовановић Емилија
4. Косанић Јована
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Пети разред
V1 – Мала Иванча, одељењски старешина Марина Ружић
1. Бабић Данијела
6. Јоксимовић Ања
11.
2. Векић Светлана
7. Косанић Урош
12.
3. Јовановић Катарина
8. Кузмић Милена
13.
4. Јовичић Јелена
9. Марковић Ана
14.
5. Јовичић Лука
10. Ољача Драган

Пантелић Иван
Радовановић Јелена
Ристић Вељко
Тошић Анђела

V2 – Мала Иванча, одељењски старешина Саша Живановић
1. Божанић Марија
6. Марковић Анђела
11. Ристић Јелена
2. Бранковић Катарина
7. Милетић Маријана
12. Синани Алекса
3. Дојчев Сања
8. Плавшић Алекса
13. Станојевић Матеја
4. Јовановић Мирослав
9. Протић Дејана
5. Маринковић Данијел
10. Ристић Анђела
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V3 – Мали Пожаревац, одељењски старешина Маја Вучић
1. Влајић Младен
7. Петровић Вељко
2. Вуковић Лидија
8. Ристић Филип
3. Грујић Вања
9. Ристић Сара
4. Грујић Тамара
10. Симић Алекса
5. Ђорђевић Мирко
11. Станковић Матеја
6. Павић Немања
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Шести разред
VI1 – Мала Иванча, одељењски старешина Ружица Танасковић
1. Васиљковић Давид
7. Којић Марија
13. Секулић Стева
2. Васиљковић Дејан
8. Кузмић Милица
14. Станојевић Данијела
3. Васиљковић Драган
9. Милетић Михаило
15. Стевановић Сузана
4. Глишић Вељко
10. Петровић Милица
16. Трајковић Стефан
5. Ђекић Миладин
11. Радосављевић Марина
17. Трајковић Тамара
6. Јовановић Бојана
12. Савић Љиља

VI2 – Мали Пожаревац, одељењски старешина Бранка
1. Бабић Милош
6. Вујиновић Лука
2. Бошњаковић Денис
7. Јанковић Ђорђе
3. Божић Филип
8. Менићанин Милица
4. Васиљковић Анђела
9. Милутиновић Александра
5. Вујиновић Лука
10. Остојић Михаило

Миладиновић
11. Пантић Михајло
12. Поповић Јована
13. Симић Анђелија
14. Станковић Далибор
15. Станојевић Милан
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Седми разред

VII1 – Мала Иванча, одељењски старешина Данка Стојановић
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бабић Анђела
Божанић Александра
Глишић Тијана
Дојчев Слободан
Ђорђевић Денис
Илић Андријана
Јанковић Ана

VII2 – Мали Пожаревац,
1. Алексић Анђела
2. Божић Теодора
3. Вукмирица Раде
4. Димитријевић Марина
5. Илић Алекса
6. Ићитовић Михаило

8. Јовичић Никола
9. Јовичић Стефан
10. Јоксимовић Анита
11. Марјановић Анамарија
12. Марковић Кристина
13. Марковић Стефан
14. Матејић Матеја

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Митровић Александра
Митровић Слободан
Огњеновић Вукашин
Павловић Сара
Станковић Милош
Стојановић Лука
Стојановић Матеја

одељењски старешина Јелена Стевановић
7. Јовановић Немања
13. Петровић Душан
8. Митровић Ана
14. Петровић Николина
9. Нешић Исидора
15. Пошмуга Сандра
10. Павловић Немања
16. Радовић Никола
11. Павловић Сандра
17. Симић Василије
12. Пантелић Јована
18. Симић Вук
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Осми разред
VIII1 – Мала Иванча, одељењски старешина Слободан
1. Буквић Тамара
8. Марјановић Лука
2. Васић Анђело
9. Марјановић Стефан
3. Векић Тамара
10. Марковић Анђела
4. Ђорђевић Марко
11. Марковић Никола
5. Жмурић Оливера
12. Милићевић Младен
6. Јовановић Данијел
13. Мирковић Радован
7. Којић Лазар
14. Митрашиновић Милица

Карановић
15. Мољевић Лука
16. Ненадовић Матеја
17. Пантелић Ивана
18. Пантелић Јована
19. Петровић Никола
20. Ристић Марија
21. Стевановић Стефан

VIII2 – Мали Пожаревац, одељењски старешина Мирослав Станковић
1. Алемпијевић Нина
5. Димитријевић Сава
9. Милошевић Лука
2. Васиљковић Наташа
6. Јаковљевић Николина
10. Савковић Матеја
3. Васић Слађана
7. Крупежевић Јована
11. Симић Анђела
4. Гајић Младен
8. Менићанин Михаило
12. Станковић Михаило

Летопис, страна 19

Ђаци и маме,радионица за 8. март 2017.

Припреме за школско такмичење у рецитовању, март 2017.
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Септембар 2016.
Почетак школске године- 1. септембар 2016.
За ученике првог разреда у свим објектима школе старији другари, наставници и гости
школе организовали су активности којима су им пожелели добродошлицу.

Међународни дан писмености - 8. септембар
Поводом Међународног дана писмености, 8. септембра, са ученицима свих разреда је
разговарано о историји писма и писмености. На часовима ликовне културе ученици виших
разреда су израдили прелепе радове на тему писања и писама и цртали своје иницијале.
За ученике III2 и IV2 одржан је 20. септембра час у Библиотеци града Београда,
огранку у Малом Пожаревцу.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 12. септембра. Усвојени су Извештај о раду
школе и Извештај о раду директора за 2015/2016. годину и Годишњи план рада школе за
2016/2017. годину.
Представа
Последње недеље септембра 15 ученика седмог и осмог разреда из Малог Пожаревца и
пет наставника гледали су у ресторану „Велика Скадарлија“ у Београду представу по тексту
књижевнице Исидоре Бјелице, а у извођењу глумице Љиљане Јакшић, под називом
„Скадарлијка“.
Дани европске баштине
Дани европске баштине 2016. и у
оквиру њих Дан европских језика, 26.
септембар,
обележени
су
бројним
активностима у школи.
У Малом Пожаревцу су организовани
часови
у
огранку
Библиотеке
града
Београда „Љубивоје Гајић“ за ученике II2,
IV2 и VII2, 27. и 30. септембра.
У школи у Поповићу је 30. септембра
2016.
године
поводом
обележавања
Европског дана језика одржан тематски час
за ученике од првог до четвртог разреда.
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Октобар 2016.
Дан језика
У оквиру Дечије недеље, а поводом Дана европских језика, у Малој Иванчи је 3.
октобра уприличен један колажни, полилингвистички час. Учествовали су ученици од петог
до осмог разреда са својим рецитацијама, песмама и дијалозима на енглеском, француском,
руском, српском, немачком и македонском језику.
Дечија недеља
Дечија недеља на тему Нећу да бригам хоћу да се играм обележена је у свим објектима
школе од 3. до 7. октобра. Ученици старијих разреда су израдили ликовне радове на тему
Дечија недеља У Поповићу је поводом ове теме реализована и радионица Вашар - некад и
сад у оквиру пројекта Јубилеји. О свим активностима наставници су писали прилоге за
школски лист који су објављени у Чаролијама 27.
Школа некад и сад
Ученици
оба
одељења
у
Поповићу су 11. октобра имали
прилику да чују како је некада
било у школи, а гост предавач је
био Тома Радовановић, бивши ђак
школе, рођен 1943. године.
Недеља здраве хране
Светски
дан
хране
(16.
октобар) и Дан јабуке (21. октобар)
обележени су у Поповићу часовима
тематске наставе током Недеље
здраве хране од 17. до 21. октобра.
Часови су одржани у одељењу
II3/IV3, а последњег дана су се
придружили и родитељи који су
припремили и донели здраву храну
и ученици одељења I3/III3 и њихова
учитељица.
Школа некад и сад
У оквиру школског пројекта Јубилеји за ученике у Поповићу је организоване су 21.
октобра 2016. радионице „Школа некад и сад“ и „Дечије играчке некад и сад“. Прилог о
активностима је објављен у Чаролијама 27.
Дан јабуке
Ученици млађих разреда из
Малог
Пожаревца
и
њихове
учитељице су 21. октобра 2016.
године
били
гости
одељења
Библиотеке града Београда у
Малом Пожаревцу.
Тамо су одржана два часа, за
ученике првог и другог и за
ученике трећег и четвртог разреда, посвећени обележевању Дана
јабуке.
Угледни час
Наставница српског језика
Софија Зећовић одржала је угледни час из српског језика 31. октобра у VII2. Обрађена је
наставна јединица „Мали Радојица“. Часу, који је трајао око 60 минута, присуствовала су
четири наставника, педагог и директор школе.
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Излет
У оквиру Плана и програма годишњих активности из географије организован је излет
за ученике петог и шестог разреда 22. октобра 2016. године.
Ученици су посетили Планетаријум и Природњачки музеј на Келемегдану, а поподне су
провели на природном добру Пољопривредног факултета „Мали Дунав“ у Радмиловцу.

Месец књига и Месец школских библиотека
Месец књига и Месец школских библиотека обележени су током октобра 2016.
Библиотекар и наставници су са ученицима разговарали о важности књига и читања, а
организовани су и часови у Библиотеци града Београда, огранку „Љубивоје Гајић“ у Малом
Пожаревцу на којима су ученици говорили о својим омиљеним књигама. На часовима
ликовне културе ученици старијих разреда су цртали на теме Месец књига, Сајам књига и
сл. Ученица Анђела Стојановић је писала о посети Сајму књига.
Екскурзија
Ученици седмог и осмог разреда су, са разредним старешинама били на екскурзији на
Копаонику 20. и 21. октобра 2016. Са њима су били и директор и педагог школе. Прилог о
активностима је у Чаролијама 27.

Кошарка
На општинском такмичењу у кошарци одржаном у октобру у Основној школи „Јанко
Катић“ у Рогачи, наши ђаци, екипа дечака седмог и осмог разреда, освојили су прво место.
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Новембар 2016.
Ноћ вештица
У школи у Поповићу је 4. новембра одржан тематски час поводом обележавања
познатог празника из англосаксонске културе. Ученици од првог до четвртог разреда су
имали прилику да се опробају у играма које се за Ноћ вештица (Halloween) играју у
земљама енглеског говорног подручја, а које су за њих припремиле наставнице енглеског
језика Александра Ковачевић и Јелена Стевановић, као и учитељице Ружица Будимкић и
Сања Петровић.
Вук Караџић
Тематски дан „Осташе нам после Вука лепа слова и азбука“, организован је 7.
новембра. Ученици првог и трећег разреда у Поповићу обележили су 229 година од рођења
Вука Караџића кроз садржај више наставних предмета.
Предавање о безбедности у саобраћају
За ученике првог разреда у Малој Иванчи одржано је предавање о безбедности у
саобраћају у организацији ЈКП „Паркинг сервис“ из Београда, 8. новембра.
Одбојка
Општинско првенство за ученике основних школа у одбојци за дечаке и девојчице од
петог до осмог разреда одржано је 8. новембра у Сопоту.
Дан просветних радника
Учитељице
у
Поповићу
су
10.
новембра организовале дан замене улога са
ученицима поводом обележавања Дана
просветних радника.
Прилог
о
активностима
који
су
израдили ученици је у Чаролијама 27.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је
12. новембра. Теме су биле: Успех и
дисциплина и Реализација плана и програма
на крају каласификационог периода и
Стручно усавршавање.
Педагог Наташа Демић је кроз тачку
Осврт на резултате екстерног вредновања
школа у Србији изнела битне закључке до
којих се дошло на основу анализе тимова за
екстерну
евалуацију
из
Завода
за
вредновање
квалитета
образовања
и
васпитања до маја 2016. године.
У излагању је користила и повратну
информацију екстерног вредновања за нашу
школу, вршила упоредну анализу према
показатељима квалитета рада установа и подсетила наставнике на најслабије тачке за нашу
школу. Након тога је уследила размена мишљења чланова Наставничког већа.
Дан толеранције
Поводом Дана толеранције, 16. новембра, за ученике I1 у Малој Иванчи организована
је радионица под називом „Поштујемо различитост“.
Угледни час
Наставница српског језика Данка Стојановић је држала угледни час из српског језика у
VII1, 16. новембра. Обрађена је наставна јединица „Плава гробница“ песника Милутина
Бојића као допринос обележавању 100 година од повлачења српске војске преко Албаније,
100 година од настанка песме и од смрти песника. На часу су били и педагог и четири
наставника.
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Оживимо прошлост школе кроз дечије игре
Радионица за децу и родитеље „Оживимо прошлост школе кроз дечије игре“ у оквиру
пројекта Јубилеји одржана је 23. новембра у Поповићу.
Посета професора Томислава Јовановића
У петак, 25. новембра, имали смо част да се у нашој школи дружимо са професором
Филолошког факултета, господином Томиславом Јовановићем. Ова посета је уприличена у
оквиру активности којима прослављамо јубилеј школе, а професор који је родом из Мале
Иванче, пре пола века управо је био ђак наше школе.
Угледни час
Радица Јаћимовић је одржала угледни час из географије 29. новембра на тему Кина –
нова економска сила света. Часу је присуствовало неколико наставника, библиотекар и
педагог школе.
Безбедност ученика на интернету
За ученике седмог и осмог разреда наше школе инспектори Полицијске управе за град
Београд, Одсека за сузбијање малолетничке делинквенције, одржали су стручно предавање
на тему „Безбедност ученика на интернету“, 23. новембра.
Излагања су била посвећена проблемима са којима се деца, млађи и старији
малолетници, могу суочити - од вршњачког насиља до насиља на интернету. Гости су
наводили примере из своје праксе и ђацима указали на начине превенције од насиља и
злостављања, као и на значај развијања способности детета на самозаштиту и
превазилажење таквих ситуација и значај подршке школе и вршњака, породице и одраслих
особа од поверења.
О толеранцији и књигама
Међународни дан толеранције (16. новембар) обележен је у нашој школи заједничким
часовима библиотекара и наставника током друге половине новембра. За ученике четвртог,
шестог и осмог разреда организоване су радионице на којима су се ђаци подсетили значења
појма толеранција и разговарали о поштовању и уважавању разлика које постоје међу
људима. Део активности било је и упознавање деце са садржајем збирке прича „Риба риби
гризе реп“ Јасминке Петровић и романа „Ово је најстрашнији дан у мом животу“ и „Лето
када сам научила да летим“ исте ауторке. Ове књиге се налазе у програмима пројекта за
подстицање деце на читање Оштро Перце (у организацији Друштва школских библиотекара
Србије) и Читам, па шта? (у организацији Библиотеке града Београда). Тако је причом о
њима започело и представљање пројеката који ће се реализовати у нашој школи током
школске 2016/2017. године.
Часови са ученицима III2, IV2 и VIII2 одржани су у одељењу Библиотеке града
Београда у Малом Пожаревцу и тиме је настављена успешна сарадња између школе и јавне
библиотеке.
Оштро Перце
Започела је седам сезона пројекта Оштро Перце, чији је циљ побољшање читалачке
културе и развијање информа-ционе и медијске писмености ученика.
У реализацији учествују библиотекари и наставници разредне и предметне наставе.
Школа је набавила књиге потребне за реализацију пројекта, део је купљен, а део је
добијен од издавача на поклон.
Конкурс „Дигитални час 2016/2017“,
Од половине октобра до половине новембра организовани су часови тематске наставе
„Очување културне баштине“ у сарадњи Ружице Будимкић и Слађане Галушка за ученике
IV3 и „Дигиталне збирке“ у сaрадњи Слађане Галушка, Данке Стојановић и Саше
Живановића за ученике VII1. Активности са ових часова су презентоване у два рада која су
пријављена на Конкурс „Дигитални час 2016/2017“. Оба рада су у Зборнику радова1, а рад
„Дигиталне збирке“ је освојио трећу награду.
Прилог о активностима је објављен у Чаролијама 27.
1

Зборник радова Конкурса „Дигитални час“ 2016/2017,
http://zbornikradova.mtt.gov.rs/zbornik
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Децембар 2016.
Угледни час
Наставница српског језика Марина Луковић је 5. децембра одржала у VI1 угледни час
из српског језика на тему песме „Марко Краљевић укида свадбарину“. Часу су
присуствовали четири наставника, библиотекар и директор школе.
Позоришни фестивал
По први пут ове школске године наши ученици су наступали на некој позоришној
манифестацији ван наше Општине. У питању је Школски позоришни фестивал који већ пет
година организује ОШ „Диша Ђурђевић“ из Вреоца код Лазаревца. Нашу школу је
представљала мала трупа ученика седмог разреда који су последњег дана фестивала, 8.
Децембра, извели петнаестоминутни одломак из Трифковићеве комедије „Избирачица“.
Угледни час
Наташа Булатовић је одржала угледни час из физике 9. децембра у VII2. Обрађена је
наставна јединица „Слободни пад. Хитац навише и хитац наниже“. Часу су присуствовали
педагог и четири наставника.
Међународни дан планина
Међународни Дан планина обележили су 12. децембар у Малој Иванчи ученици другог,
трећег и четвртог разреда у и њихови учитељи током неколико заједничких часова.
Конференција
Библиотекар Слађана Галушка је присуствовала Конференцији Библиотекарског
друштва Србије „Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене
тенденције“ 13. и 14. децембра у Народној библиотеци Србије у Београду. Она је у оквиру
сесије Нове тенденције имала излагање на тему „Школски библиотекар и електронско
учење“ у коме је представила активности школских пројеката за које се користи е-наставни
материјал постављен на мудл платформи Супер учење. Тако је на најбољи начин
представљен рад школе.
Наградни конкурс Дигитални час
Свечана додела диплома награђенима на
конкурсу „Дигитални час“, уприличена је 23.
децембра
у
згради
Народне
скупштине
Републике Србије, а дипломе је уручила
Татјана Матић, државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација.
Трећу награду освојио је рад „Дигиталне
збирке“ који су припремили библиотекар
Слађана
Галушка
и
наставници
Данка
Стојановић и Саша Живановић.
Конкурс Космај - мој завичај
Градска општина Сопот у сарадњи са
Библиотеком „Милован Видаковић“ расписала
је у новембру 2016. IV књижевни конкурс
Космај- мој завичај за најбоља остварења у
области поезије и кратке прозе у више
категорија (ученици основних и средњих школа и одрасли).
Завршна свечаност, додела награда, одржана је у Библиотеци 28. децембра 2016. У
категорији старијих основаца 19 ученика наше школе је добило захвалнице за учешће,
Тијана Глишић, ученица VII1, освојила је прво, а Анђелија Симић, ученица VI2, друго место.
У категорији одраслих треће место освојила Софија Зећовић, наставник српског језика
наше школе.
Неколико ђачких радова је представљено у школском листу Чаролије, број 27, а рад
Софије Зећовић ће бити објављен у монографији о школи.
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Новогодишњи вашар
Новогодишњи вашар одржан је у Поповићу 29. и 30. децембра године и имао је два
дела: извођње представе „Вашар у Тополи“ и продајну изложбу. Тиме је завршен пројекат
којим се подстиче ђачко предузетништво, али и обележен крај календарске године.
Организатори су наставнице Ружица Будимкић и Сања Петровић, а у бројне активности били
су укључени сви ученици оба одељења, а у појединим сегментима и родитељи.

Нова година
У одељењу I1 у Малој Иванчи у среду, 28. децембра реализован је тематски дан
посвећен Новој години
Нова година
У петак, 30. децембра у Дому месне заједнице у Малом Пожаревцу, одржана је
новогодишња приредба. То је догађај који полако добија традиционални карактер, јер је
организован по други пут и има подршку свих мештана села, као и управе Општине Сопот
која је ове године реновирала салу у којој се приређују приредбе.
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Јануар 2017.
Представа у Дадову
Мирослав Станковић, разредни старешина VIII2, организовао је за десетак ученика VII2
и VIII2 одлазак у Омладинско позориште Дадов у Београду, 16. јануара. Ђаци су гледали
представу „Насиље“ у режији Кокана Младеновића.
Глумци, тинејџери, њих око педесетак, врло емотивно, снажно и драматично
представили су вршњачко насиље кроз фиктивни текст који је настао у оквиру приче о
стварним случајевима насиља над децом. Представи су присуствовале и наставнице Софија
Зећовић и Данка Стојановић и педагог Наташа Демић.
Обука
Ксенија Илић, директор, Синиша Босић, координатор Тима за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања и Демић Наташа, педагог, прошли су обуку за превенцију
трговине људима, 17. јануара у Економско-трговинској школи у Сопоту. Они су предложили
Акциони план за превенцију трговине децом и младима у образовању, којим су дефинисани
садржаји и теме, циљне групе, начини и носиоци активности, као и очекивани резултати до
краја другог полугодишта.
Свети Сава
Велики православни српски празник посвећен Светом Сави прослављен је у нашој
школи током целе недеље бројним активностима. У Малој Иванчи је 26. јануара за ученике
од петог до осмог разреда организован квиз у вези са животом Светог Саве.
У петак, 27. јануара, ученици и наставници су присуствовали литургуји у Поповићу и
Малом Пожаревцу. У Поповићу је затим изведен и пригодни програм у ком су учествовала
ђаци из Поповића и Мале Иванче.
Централна прослава одржана је у Малом Пожаревцу у сали Дома месне заједнице.
На часовима ликовне културе ученици свих разреда су цртали на тему „Свети Сава“ и
„Средњевековне задужбине“. Прилог о активностима је у Чаролијама 27.

Наставничко веће
Седница Наставничког већа је одржано 30. јануара. Теме су биле Успех и дисциплина
ученика на крају првог полугодишта и реализација плана и програма.
У оквиру седнице Ксенија Илић, Синиша Босић и Наташа Демић су приказали пројекат
„Превенција трговине децом и младима у образовању“ кроз презентацију и додатна
објашњења. Уследило је гледање филма „Посматрачи“ и кратка дискусија.
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Фебруар 2017.
Чаролије 27
Школски лист Чаролије 27, у којима су представљене
полугодишта 2016/2017. године, објављен је 19. фебруара.

активности

из

првог

Дан матерњег језика
За ученике седмог и осмог разреда организовани су у Малој Иванчи 21. фебруара
заједнички часови. На часовима српског језика кроз различите активности обележен је Дан
матерњег језика.
Монодрамa „Мудри и јуначни
војвода Јанко Катић“
Ученици старијих разреда наше
школе гледали
су
21. фебруара
монодраму „Мудри и јуначни војвода
Јанко Катић“ у извођењу Александра
Дунића. Представу, која је одиграна у
Дому месне заједнице у Малој Иванчи,
организовао је Центар за култру Сопот.
Стручно усавршавање
Седница Стручног већа разредне
наставе одржана је 23. фебруара.
Гордана Косанић, координатор за нашу школу у програму „Покренимо нашу децу“
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, упознала је колеге са уџбеником,
начином остваривања и праћења овог програма.
Рукомет
Општинско првенство за ученике основних школа у малом фудбалу за дечаке и
девојчице од петог до осмог разреда одржано је 27. фебруара године у Сопоту.
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Март 2017.
Радионица
У оквиру Програма сарадње са родитељима и обележавања Дана жена, за ученике
свих одељења у Поповићу и њихове родитеље одржана је 1. марта радионица „Жене које
воле мене“. Циљ је био развијање сарадње школе и родитеља и успостављање боље
комуникације између деце и родитеља.
Карате
У организацији Савеза за школски спорт и Карате федерације Србије одржано је
Школско првенство Србије за основне и средње школе у каратеу, 7. марта у Панчеву.
Нашу школу су представљале три ученице које су у претходним такмичењима
избориле учешће на републичком нивоу. Награде су освојиле: Александра Милутиновић VI2,
друго место и Анђела Алексић VII2, треће место.
Наставничко веће
Наставничко веће је одржано 7. марта. Теме су биле: Активности у наредном периоду,
посебно у вези са такмичењима и школским пројектом „Јубилеји“. У оквиру стручног
усавршавања у установи Тања Ћирковић је представила семинар „Сарадња породице и
школе у превенцији вршњачког насиља“ који је неколико наставник анаше школе похађало
18. фебруара.
Прослава 8. марта
Међународни
Дан
жена
обележен је разноврсним активностима у нашој школи.
У Малој Иванчи за ученике
првог разреда и њихове родитеље
организована је ликовна радионица на којој је настала слика
вазе са цвећем, израђена од
колаж
папир
и
разнобојних
пластичних затварача за флаше.
Ученици другог, трећег и
четвртог разреда уживали су у
спортским, забавним и креативним активностима.
У Малом Пожаревцу ученици
млађих
разреда
су
извели
драмско-рецитаторски програм за
маме, баке, тетке и наставнице.
У Поповићу су ђаци и
предшколци
заједно
извели
програм за родитеље, а затим су деца правила колаче уз упутства учитељица и родитеља.
На крају су се сви послужили укусним слаткишима.
Мислиша
Математичко такмичење „Мислиша“ одржано је у нашој школи 9. марта. Пријављено је
47 ученика, 19 у Малој Иванчи, 22 ученика у Малом Пожаревцу и 6 ученика у Поповићу.
Сваки учесник добио је сертификат о учешћу на такмичењу, по сличном обрасцу као и у
другим земљама, и пригодне поклоне, које доставља Математичко друштво „Архимедес“.
Сајам образовања
У оквиру реализације реалних сусрета у пројекту Професионална оријентација,
ученици осмог разреда су 17. марта посетили Сајам образовања у Младеновцу на којима су
представљене све средње школе са ове општине и општине Сопот.
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Школско такмичење рецитатора
Школско такмичење рецитатотора одржано је у Малој Иванчи 20. марта и тиме је
започело обележавање Светског дана поезије. У категорији од петог до осмог разреда
учествовало је 15, а у категорији од првог до четвртог разреда 22 ученика.
Жири је одабрао три најбоља рецитатора у обе категорије:
- Тијана Глишић VII1, Катарина БранковићV2 и Николина Јаковљевић VIII2,
- Тања Павловић IV1, Софија Милићевић II1 и Сара Живковић II2.
Светски дана поезије.
Светски дан поезије обележен је 21. марта када је одржан час за ученике IV2 у
Библиотеци града Београда, одељењу у Малом Пожаревцу.
Пролеће
Тематска
настава
„Пролеће“
организована је за све ученике у
Поповићу током три дна, од 20. до 22.
марта. Два дана су ђаци кроз садржај
више наставних предмета понављали и
проширивали знање у вези са темом.
Трећег дана су ђаци и предшколци извели
програм за родитеље. То је била прилика
да
се
родитељима
будућих
првака
представи рад школе, а за њих је након
забавног
и
свечаног
дела
одржан
родитељски састанак.
Прилог о активностим је објављен у
Чаролијама број 28.
Стиже пролеће
Са ученицима другог разреда у Малој
Иванчи су 21. марта. реализовани часови
тематске наставе „Стиже пролеће“. Циљ је био
усвајање нових и проширивање постојећих
знања о пролећу кроз повезивање садржаја
различитих предмета (свет око нас, српски
језик, математика и ликовна култура).
Посета бившег ученика
У оквиру пројекта Јубилеји 21. марта је
ученике нижих разреда у Малој Иванчи
посетио бивши ученик наше школе, Мића
Бабић, који је у први разред пошао давне
1955. године, а данас његови унуци похађају
ову исту школу.
Наставник - гост
У овиру пројекта Јубилеји, гост одељења
у Малом Пожаревцу био је некадашњи ђак, а
касније и учитељ из овог места, Велимир
Петровић. Он је 24. марта разговарао са
ученицима млађих разреда, причао је о
својим школским данима, анегдотама и
доживљајима, али и поделио искуства везана
за свој дугогодишњи рад у овој школи.
Пројекат Моје тело
Пројекат Моје тело реализован је у марту за ученике другог, трећег и четвртог разреда
у Малој Иванчи
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Април 2017.
Школа некад и сад
У оквиру пројекта Јубилеји Ангелина Илић, учитељица у пензији, посетила је нашу
школу 6. априла 2017. Она је током два часа разговарала са ученицима млађих разреда на
тему Школа некад и сад.
Пробно полагање пријемног испита.
У нашој школи пробни завршни испит је организован на следећи начин: у петак 15.
априла ученици осмог разреда су радили тест из математике, а у понедељак 18. априла тест
из српског/матерњег језика, а након мале паузе, комбиновани тест.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 12. априла. Теме су биле: Успех и дисциплина
и Реализација плана и програма на крају каласификационог периода и Припреме за
обележавање Дана школе.
Оштро Перце 2015/2016 – Завршни сусрет
Завршни сусрет пројекта Оштро Перце 2016/2017. у коме је учествовала и наша школа
одржан је 21. априла 2017. године у Основној школи „Свети Сава“ у Београду програмом у
оквиру ког су обележени и Међународни дан дечије књиге и Светски дан књиге и ауторских
права.
Мале олимпијске игре
Ученици наше школе су учествовали 28. априла на општинском такмичењу „Мале
олимпијске игре“, одржаном у сали Основне школе „Јелица Миловановић“ у Сопоту. Екипа
првог разреда је освојила прво место, другог разреда друго место, а екипа трећег разреда
треће место.
Настава у природи
За ученике млађих разреда настава у природи реализована је од 17. до 23. априла у
Сокобањи у одмаралишту „Здрављак“. Боравак је искоришћен и за обележевање Дана
планете Земље, 22. априла.
Ђаци су водили дневничке белешке и цртали пределе које су видели.
У Чаролијама број 28 су представљени неки од дечијих радова.
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Мај 2017.
Угледни час
Сандра Пајић је у одељењу I1 одржала угледни час из предмета Свет око нас, 11. маја.
Обрађена је наставна јединица је „Седмица, месец, година“. Часу су присуствовали
директор и педагог школе и пет наставника.
Прилог о активностима је у Чаролијама 29.
Волети живот
У Центру за културу Сопот одржана је, 23. маја, завршна манифестација
традиционалног конкурса за превенцију болести зависности, коју организује Већe градске
општине Сопот. Тема овогодишњег конкурса је била „Волети живот значи волети себе и
друге“. Међу награђенима су и ђаци наше школе. Они су у галерији Центра погледали и
поставку посвећену Десанки Максимовић, а затим и радове ученика других школа изложене
у фоајеу Центра. У Чаролијама 29 су представљени награђене литерарни радови.
Дан школе
У сали Дома културе у Малој Иванчи прослављен је Дан школе 24. маја године. У
програму су учествовали ученици млађих разреда сва три објекта наше школе, а свака од
тачака је на свој начин промовисала неке важне идеје које је потребно неговати од
детињства. Тако смо показали да, поред обавезног школског градива, у нашој школи деца
се уче и непролазним и тако битним вредностима као што су: пријатељство, толеранција,
неговање и прихватање различитости, добра комуникација, отвореност и љубав.
Прилог о активностима је у Чаролијама 29.

Креативна чаролија
Четири ученика наше школе и наставница Љиљана Вићовац учествовали су на 13.
Mеђународном фестивалу дечјег стваралаштва „Вода Вода - Креативна чаролија“, одржаном
26 и 27. маја у Бањи Врујци.
У организацији путовања у Бању Врујци учествовали су и родитељи ученика.
Мале олимпијске игре
Ђаци првог и другог разреда наше школе, освајачи награда на општинском нивоу,
учествовали су 27. маја на градском такмичењу „Мале олимпијске игре“, одржаном у хали
„Комбанк Арене“.
Чаролије 28
Школски лист Чаролије 28 објављен је у штампаном облику за Дан школе 24. маја, а у
електронској форми 30. маја.
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Јун 2017.
Екскурзија за ученике петог и шестог разреда
Екскурзија за ученике петог и шестог разреда, у пратњи пет наставника, реализована
је 1. Јуна. Они су посетили манастир Троношу, Шабац и Тршић.
Прилог о активностима је у Чаролијама 29.
Читам, па шта?
У уторак 2. јуна у Одељењу уметности Библиотеке града Београда одржана је финална
манифестација пројекта Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“. Анђела Стојановић,
ученица III2 наше школе је освојила другу награду, а више о акцији и додели награда
можете прочитати на веб страни пројекта (http://citampasta.rs/?p=1399).
Њени литерарни и ликовни радове су представљени у Чаролијама број 29.

Екскурзија ученика млађих разреда
Екскурзија за ученике млађих разреда је реализована 2. јуна. Ђаци и наставници су
обишли Виминацијум и Смедерево. Прилог о активностима је у Чаролијама 29.
Излет до Космаја
За ученике свих разреда из Поповића наставници и родитељи су организовали излет
(теренску наставу) на језеро Трешња, 3. јуна. То је била и завршница пројекта
Новогодишњи вашар. Прилог о активностима је у Чаролијама 29.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 6. јуна. Теме су биле: Успех и дисциплина и
Реализација плана и програма за ученике осмог разреда на крају наставне године. За ђака
генерације је изабрн Младен Гајић, ученик VIII2.
Дружење са другарима из суседне школе
Ученици и наставници из школе у Поповићу, која се налази на Друминама, посетили су
другове и колеге у Поповићу 7. јуна. и одрганизовали заједничке часове.
Прво дружење ученика и наставника две школе из истог села ове школске године је
организованао током Дечје недеље у октобру 2016. када су ученици наше школе били у
школи на Друминама.
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Крај школске године
Ове школске године наши четвртаци су успешан завршетак четворогодишњег
школовања и растанак са учитељицама прославили заједно у Поповићу. Прослава је
реализована у организацији фирме „Тис тим“ 12. јуна.
Четвртаци из Поповића су славље наставили и 13. јуна, последњег дана наставне
године. Уз помоћ другара из првог другог и трећег разреда, као и учитељица, уприличили су
приредбу за родитеље. Сео програма била је и тачка коју су девојчице извеле на прослави
Дана школе у мају 2017.
Завршна приредба за ученике IV2 у Малом Пожаревцу одржана је 13. јуна.

Завршни испит
Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 14, 15. и 16. јуна. Сви ученици су
радили тестове из српског језика и математике и комбиновани тест.
Матура
За ученике осмог разреда организована је свечана подела диплома и награда и
матурска забава 19. јуна. Прилог о активностима је у Чаролијама 30.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 22. јуна. Теме су биле: Успех и дисциплина и
Реализација плана и програма на крају наставне године.
На Наставничком већу, одржаном 27. јуна, наставници и стручни сарадници сумирали
су утиске о бројним активностима реализованим током школске године. Представили су
најзанимљивије часове, пројекте и друге активности колегама и закључили да су постигнути
резултати одлични.
Чаролије 29
Јунски број школског листа Чаролије 29 објављен је 29. јуна.
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Јул 2017.
Екскурзија за наставнике
Запослени и пензионери наше школе и њихова деца дружили су се на једнодневном
излету, 4. јула године. Они су обишли Ресавску пећину и водопад Лисине.

Чаролије 30
Јунски број школског листа Чаролије 30 објављен је 9. јула.
Упис ученика у средњу школу
Након завршног испита, ученицима осмог разреда је пружана помоћ у попуњавању
листе жеља, и сви ученици су уписали жељену средњу школу у првом кругу.
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Август 2017.
Прича о школи
У оквиру пројекта Јубилеји наставница Данка Стојановић и библиотекар Слађана
Галушка су разговарале 24. августа са Милетом Симићем, бившим ђаком школе у Малом
Пожаревцу. Интервју ће бити део монографије о школи.

Наставничко веће
Седница Наставничког већа, дванаеста у школској 2016/2017. години, одржана је 30.
августа. Теме дневног реда су биле:
- Извештаји о реализацији Акционог плана, Школског програма и Плана
самовредновања,
- Организација часова редовне наставе и изборне наставе у 2017/2018. години,
- Задужења наставника у оквиру четрдесеточасовне радне недеље.

Након седнице наставници су наставили дружење у дворишту школе.
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Општинска такмичења
Током школске 2016/2017. године ученици наше школе су постигли одличне резултате
на општинским такмичењима из следећих предмета:
Српски језик
Катарина Бранковић V2, прво место
Ана Марковић V1, треће место
Биологија
Ана Марковић V1, прво место
Драган Ољача V1, друго место
Тамара Трајковић VI1, треће место
Младен Гајић VIII2, треће место
Географија
Никола Радовић VII2, прво место
Михаило Ићитовић VII2, друго место
Лука Милошевић VIII2, прво место
Младен Гајић VIII2, друго место
Француски језик
Анђела Симић VIII1, прво место
Лука Милошевић VIII2, друго место
Младен Гајић VIII2, треће место

Књижевна олимпијада
Марија Ристић VIII1, прво место
Такмичење рецитатора
Тања Павловић IV1, прво место
Тијана Глишић VIII1, прво место
Катарина Бранковић V2, друго место
Историја
Никола Радовић VII2, прво место
Математика
Анђелија Симић VI2, друго место
Јована Поповић VI2, друго место
Александра Милутиновић VI2, друго место
Милица Менићанин VI2, друго место
Лука Милошевић VIII2, друго место
Младен Гајић VIII2, друго место

Градска такмичења
Српски језик
На градском такмичењу из српског језика, Катарина Бранковић, ученица V2, освојила
је прво место
Биологија
На градском такмичењу из биологије Ана Марковић, ученица V1, освојила је прво
место.
Географија
На градском такмичењу из географије, Михаило Ићитовић, ученик VII2, освојио је
друго место.

Литерарно и ликовно стваралаштво
Градска општина Сопот у сарадњи са Библиотеком „Милован Видаковић“ расписала је
у новембру 2016. IV књижевни конкурс Космај- мој завичај за најбоља остварења у области
поезије и кратке прозе у више категорија (ученици основних и средњих школа и одрасли). У
категорији старијих основаца 19 ученика наше школе је добило захвалнице за учешће,
Тијана Глишић, ученица VII1, освојила је прво, а Анђелија Симић, ученица VI2, друго место.
У категорији одраслих треће место освојила Софија Зећовић, наставник српског језика наше
школе.
Анђела Стојановић, ученица III2 наше школе је освојила другу награду у пројекту
Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“.
Илија Јовановић је освојио похвалу за ликовни рад на 13. Mеђународном фестивалу
дечјег стваралаштва „Вода Вода - Креативна чаролија“.
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Шекспир
Са ученицима петог разреда у Малој Иванчи је од септембра 2016. до јануара 2017.
реализован пројекат Shakespeare 400 поводом обележавања 400 година од смрти овог
великана светске књижевости. Тема је одабрана да би се ученицима приближила драмска
дела Вилијема Шекспира, а обрада сваког је уклопљена и повезана са областима
предвиђеним наставним планом и програмом наставе енглеског језика. Као извор
информација коришћенe су књиге са драмским текстовима прилагођеним дечијем узрасту и
прилози са веб стране British Council, https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en (видео
прилози, анимирани филмови, игрице,...)
Пројекат је започетом једним од првих Шекспирових дела Twelfth night а у оквиру
области редних бројева. Ученици су читали краћи приказ прилагођен узрасту ученика и
гледали анимирану верзију ове комедије, а затим израђивали задатке у вези са овим делом
(довршавали реченице, спајали слике са речима) и писали су кратак састав на тему
Shipwreck - описивали су шта би они радили да су насукани на непријатељском острву.
Следеће дело је чувена трагедија Romeo and Juliet. Ученици су читали краћи приказ
прилагођен њиховом узрасту и гледали филмску верзију ове трагедије, а затим имали
задатак да препричају радњу драме и припреме приказ, усмено или писмено користећи
садашње време. У октобру су обрађене комедија Tempest и трагедија Macbeth. Двоје
ученика је читало кратке верзије драма и друговима изложили сиже и своје утиске о тексту.
Ђацима је трагедија Макбет представљена и кроз анимирану форму, а након тога су радили
задатке како би утврдили разумевање прочитаног и гледаног. Задаци су били: одређивање
значења непознатих речи и повезивање са сликама, решавање укрштеница и исправљање
нетачних реченица.
У новембру је обрађена комедија A midsummer night’s dream. Оба одељења су на
једном часу одгледала најновију верзију истоименог филма, који се ученицима веома допао.
На наредном часу је разговарано о филму и обрађена је прилагођена верзија текста.
Комедија Much ado about nothing била је тема у децембру и предсатвљена је кроз
краћи видео запис. Иако су ученици разумели дело, што су показали кроз израду задатака,
најмање им се допало од свих Шекспирових драма.
Историјска драма Julius Caesar је обрађена у јануару 2017. гледањем видео записа
Шекспировог дела и разговором о историјској позадини текста, чиме је повезан садржај
градива енглеског језика и историје. Две ученице су представиле историјску позадину овог
дела и описале само убиство Јулија Цезара показујући да се Шекспирово дело базирало на
завери око убиства јунака.
У овом месецу је представљена и тема William Shakespeare- life and works (Живот и
дело Вилијема Шекспира), а у оквиру области Holidays у којој смо обрадили и утврдили
просто прошло време. Тиме смо заокружили сва обрађена Шекспитрова дела. Ученицима је
представљен краћи видео запис о Шекспировом животу и делу и подељени су им текстови
који су пратили видео запис. Кроз неколико игрица, ученици су одговарали на питања о
животу и делу Шекспира и повезивали су ликове са делима.
Заврни час је одржан 12. јуна 2017. као заједнички час V1 и V2. Ученици су подељени
у четири групе. Час је био у форми квиза. Прва два задатка су била временски ограничена
тако да су ученици морали да их заврше пре истека времена. Први задатак су били
анаграми ликова из Шекспирових дела, а ученици су премештањем слова откривали имена.
Други задатак су испремештане речи назива Шекспирових дела у којима је једна реч била
нетачна и морали су да је замене другом. Трећи задатак је био састављен од питања и
потенцијалних одговора на њих и ученици су бирали тачан одговор. Четврти задатак је био
састављен од низа питања на која су ученици одговарали. Пети задатак се састојао од пет
тема на које су групе говориле.
Током реализације пројекта ученици су обогатили свој речник, научили основне
информације о Шекспиру и времену у ком је стварао и упознали радње неких његових дела.
Важно је истаћи да су у свим активностима учествовали и ученици са слабијим
оценама и да су се њима посебно допало представљање ових тема кроз видео записе. На
квизу су деца показала највеће познавање уопштених тема, тј. знала су одговоре на питања
која нису конкретно везана за дела. Већина ученика је запамтила битне информације о
Шекспировом животу и препознали су његова дела, али слабији ученици нису могли да
одговоре на питања која су захтевала образложење.
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Пројекат у I1
У периоду од октобра 2016. године до јуна 2017. године у одељењу I 1 реализован је
пројекат „Руковођење одељењем првог разреда“. Идеја водиља за покретање пројекта била
је жеља да се успостави здрава радна атмосфера у одељењу. На почетку рада са првацима
потпуно је било очекивано сусретање са бројним изазовима, па је учитељица Сандра Пајић
осмислила активности којима би се ученици лакше и лепше прилагодили школској средини.
Циљеви пројекта су:
- развијање свести код ученика о неопходности поштовања школских правила
понашања,
- подстицање ученика на одговорно опхођење према извршавању школских обавеза,
- подстицање интересовања ученика за повећање образовних постигнућа.
У првом полугодишту су реализовани елементи из три области: Поштовање правила
понашања у школи, лепо и примерно владање, Најбољи читач и Најуредније свеске,
педантан и посвећен рад у школи. Први заједнички задатак био је успостављање
дисциплине у учионици да би ученици научили како треба да се понашају на часу, како се
обраћају учитељици, а како једни другима и како се граде добри односе са другима у
школском окружењу. Уведен је школски семафор дисциплине на коме сваки ученик има свој
џеп са именом на њему. У џепове се стављају зелени, жути или црвени картони, у складу са
понашањем ученика. Сви ученици на почетку недеље стартују са зеленим картонима, који
означавају лепо понашање. Жути картон упозорава да је понашање ученика у негативној
промени, а црвени алармира да је понашање ученика неприхватљиво. На основу понашања
ученика уведене су награде. Ученик који током радне недеље покаже најбољи пример
школског понашања и задржи зелени картон, добија награду у виду медаље коју носи у
школи током наредне недеље и диплому-похвалницу за примерно понашање.
Затим су уведене награде и за најбоље читаче. На паноу у учионици исцртано је дрво
на коме су распоређене совице. Свако од ученика је на часу ликовне културе своју совицу
обојио по жељи, а затим написао своје име. Најбољи читач, на основу заједничке процене,
биран је сваке недеље. На совицу са именом најбољег читача стављана је медаља, тако да
она буде видна и истакне ученика који је показао напредак у савладавању технике читања,
а ученик добија диплому – похвалницу за најбољег читача недеље.
Поред награда за најбоље читаче и оне који поштују правила понашања у школи,
ученици су награђени и за најуредније свеске, педантан и посвећен рад у школи.
У другом полугодишту уведене су још три категорије: за најбољег математичара,
најбољег спортисту, ученика творца маштовитих и креативних ликовних радова.
Наставник је пратио оствареност активности: свакодневним увидом у редовност,
педантност и тачност у извршавању радних обавеза у школи и код куће, праћењем и
бележењем напредовања у усвајању, разумевању и логичкој примени математичких знања
кроз успешно решавање разноврсних задатака, праћењем употребе средстава и техника
ликовног изражавања, опажања и тумачења како предвиђених ликовних садржаја, тако и
кроз овогодишње учешће на ликовним конкурсима.
Кроз дискусију ученици су процењивали своја и постигнућа својих другара, давали
предлоге за награђивање и похваљивање најуспешнијих. За сваки успех у наведеним
областима, добијали су мотивационе печате. На крају месеца, ученик са највише печата
добијао је диплому као награду и подстицај да настави у том правцу. Диплому најбољег
спортисте добијали су ученици који су се истакли спретношћу и појачаним ангажовањем,
како на часовима физичког васпитања, тако и на школским спортским активностима (крос,
полигон препрека и сл.), општинским и градским такмичењима.
На крају школске године на часу одељењског старешине ученици су кроз разговор са
наставницом вредновали активности у пројекту. Оценили су их као занимљиве, али пре
свега корисне, јер су им како кажу, помогли да мање причају на часу, а више слушају оно
што учитељица говори. Неки од њих су открили и таленат за цртање, па сада праве своје
колекције ликовних радова и доносе их учитељици на увид. Посебно су истакли
задовољство наградама и дипломама које брижљиво чувају. Изразили су жељу да са овим
активностима настави и у наредној школској години.
Постигнути резултати, а пре свега, позитивне реакције ученика и њихова задовољна
лица када за свој уложен труд и рад добију и награду, која им пуно значи, више су него
довољни разлози да се и наредне године настави са применом слићних активности.
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Новогодишњи вашар и ђачко предузетништво
Новогодишњи вашар одржан је у Поповићу 29. и 30. децембра 2016. године и имао је
два дела: извођње представе „Вашар у Тополи“ и продајну изложбу. Тиме је завршен
пројекат којим се подстиче ђачко предузетништво, али и обележен крај календарске
године. Организатори су наставнице Ружица Будимкић и Сања Петровић, а у бројне
активности били су укључени сви ученици оба одељења, а у појединим сегментима и
родитељи.

Циљеви пројекта су: подстицање деце на стваралаштво и израду разноврсних
предмета, њихову презентацију и продају; неговање језичке културе, развијање вештина
организације и јачање ученичког самопоуздања при јавним наступима; укључивање у
активности локалне средине.
Током новембра и децембра ђаци су уз помоћ родитеља и наставника, израдили бројне
предмете: наруквице, новогодишње украсе, украсне тегле... У исто време припремана је и
позоришна представа „Вашар у Тополи“ у којој су
учествовали сви ученици из Поповића.
Током целог првог полугодишта ученици су
разговарали о начину живота у прошлости и
оживели су прошлост школа, дечјих игара и
играчака, вашара, а једна од радионица је имала
тему „Вашар некад и сад“. Желели су да повежу
те активности са вашаром, управо кроз драмску
игру, те је изабран текст Добрице Ерића за
приказивање на сцени.
Првог дана вашара изведена је представа и
организована продајна изложба. Другог дана је
настављен само продајни део вашара уз
необичну рекламу – деца су изнела столове
испред школе и позивали пролазнике да
разгледају понуду. Како се са друге стране
зграде налази продавница, они који су кренули у
куповину, морали су проћи поред тезги.
Од дела зарађеног новца купљен је
потрошни материјал за часове. Други део је
искоришћен за организовање излета на језеру
Трешња, 3. јуна 2017. Превоз су организовали
родитељи и учитељи својим аутомобилима.
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Оштро Перце
Пројекат Друштва школских библиотекара Србије Оштро Перце организује се за
ученике основних и средњих школа, а циљ је побољшање читалачке културе и развијање
информационе и медијске писмености ученика.
Пројекат Оштро Перце 2016/2017. се одвијао кроз следеће активности:
- подстицање деце на читање и побољшање информационе и медијске писмености
ученика,
- развијање способности критичког размишљања и креативности кроз разумевање и
анализу и стварање медијског садржаја,
- афирмација постигнућа ученика у области литерарног и ликовног стваралаштва кроз
израду зборника радова,
- промовисање рада школских библиотекара.
У пројекту је учествовалио 15 основних и средњих школа, 50 библиотекара и
наставника и око 1000 ђака.
Пројекат је започео у новембру 2016. представљањем књижевних дела која су у
програму. Библиотекари и наставници су организовали радионице на којима се разговарало
о теми толеранције у збирци прича „Риба риби гризе реп“ и романима „Ово је најстрашнији
дан у мом животу“ и „Лето кад сам научила да летим“ ауторке Јасминке Петровић, а то је
било и део обележавања Дана толеранције, 16. новембра. У наставку пројекта ученици су
читали приче, бајке и романе, пратили лекције у вези са информационом и медијском
писменошћу и израђивали задатке: писали су приказе и правили трејлере, илустровали
текстове које су читали и драматизовали их, цртали плакате и корице за књиге, опробали се
у књижевном стваралаштву писањем оригиналних бајки и направили кратки видео
приручник за медијску писменост.
Завршни сусрет пројекта Оштро Перце 2016/2017. одржан је 21. априла 2017. године у
Основној школи „Свети Сава“ у Београду. У свечаној сали су се окупили ученици,
библиотекари и наставници из школа учесница у пројекту, а специјални гости били су
Јасминка Петровић, писац, и Јелена Драгојловић представник издавачке куће „Креативни
центар“. У разговору са Јасминком Петровић ученике је интересовало је како је ауторка
добила инспирацију за поједине књиге, када је почела да пише, да ли је писала као мала,
које књиге воли да чита, колико је књига написала, како настају илустрације за њихи сл.
Обе гошће су истакле да је пројекат Оштро Перце одличан начин да се књиге приближе
деци и да се афирмише читање и промишљање о прочитаном. Јелена Драгојловић, члан
жирија у такмичарском делу пројекта, похвалиле је све учеснике и њихове радове. Потом су
две ученице говориле стихове својих омиљених песама, а представљени су и радови
ученика млађих разреда школе домаћина постављени на паноима.
Програм је завршен доделом књига, награда, ауторима најбољих радова. Ови радови
ће, уз интервју са Јасминком Петровић и кратким приручником у вези са информационом и
медијском писменошћу, бити део зборника који припремају ауторке пројекта.
У пројекту Оштро Перце
2016/2017.
учествовали
су
ученици
свих
разреда
наше
школе.
У новембру 2016. библиотекар и наставници су организовали
радионице
на
којима
се
разговарало о теми толеранције у
делима из програма пројекта. То
је био и део обележавања Дана
толеранције, 16. новембра.
Затим су ђаци читали књиге,
разговарали о њима са наставницима и библиотекаром, писали
приказе и илустровали омиљене
делове.
Највреднији су били ученици
млађих разреда и њихови радови
Нађа Ђоковић II3
су у Чаролијама 28.
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Моје тело
Пројекат Моје тело реализован је у
марту 2017. године за ученике другог,
трећег и четвртог разреда у Малој Иванчи,
а идеја је потекла са више страна. Ђаци су
постављали питања у вези са грађом и
функционисањем тела. Осим тога у сваком
разреду се обрађују наставне јединице у
вези са хигијеном, а у четвртом и са грађом
људског тела и одрастањем.
Наставници су у договору са децом
одредили теме о којима ће разговарати и
тако одговорити на постављена питања.
Ученици су подељени у групе чији су
чланови из свих разреда, а затим су добили
литературу за израду задатака у вези са
одређеном темом. Ђаци су самостално и у
групи и уз помоћ наставника и родитеља
издвајали важне информације и израђивали паное (исписивали су текст на хамеру и
илустровали га) и моделе неких органа (плућа, вилица...).
Заједнички часови су организовани 30. марта 2017. и тада су деца презентовала своје
радове. Наставници су као госта позвали медицинску сестру, маму једне ученице, која је
додатно појашњавала поједине појмове. Она је практично показала неке активности из
своје праксе (мерење крвног притиска, давање инјекције, указивање прве помоћи,
превијање и сл.), а затим су се и деца опробала у томе. Највеће уживање за њих било је да
испробају заштитно одело и маске за лице које се носе у болници. Тако су ученици
проширили и стекли ново знање у вези са грађом тела и елементима здравог начина живота
и упознали се са занимањем медицинске сестре.
Ученици су вредновали пројекат кроз интервју и попуњавањем анкетног листића.
Њихови одговори показују да им се допао овај начин рада и да желе на сличан начин да
обраде и неке друге теме.
Реализацијом пројекта остварени су задаци из Развојног плана школе, као и елементи
Школског програма из области слободних активности ученика, здравствене заштите,
сарадње са породицом и професионалне оријентације.
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Јубилеји
Пројекат којим се обележавају годишњице школе, 170 година постојања школе у
Поповићу, 150 у Малом Пожаревцу и 110 година у Малој Иванчи, започео је током школске
2015/2016. и настављен је и ове школске године.
Циљеви пројекта су: упознавање ученика са историјом школе кроз разговор са бившим
ђацима и наставницима; развијање дигиталне писмености ученика кроз е-комуникацију са
бившим ђацима током израде интервјуа; прикупљање и дигитализација документационог
материјала у вези са историјом школе и формирање дигиталне библиотеке као део очувања
културне баштине; развијање креативности ученика кроз израду литерарних и ликовних
радова на тему школе; презентација активности из пројекта кроз прилоге у школском листу
на веб страни школе; израда монографије о школи.
Први део програма је подразумевао упознавање ученика са историјом школе кроз
разговор са гостима, некадашњим ученицима и наставницима школе. У марту 2016. гости су
били Мићо Јевтовић, наставник српског језика у пензији, који је провео 40 година у школи,
и Милета Симић, некадашњи ђак и добар познавалац историје нашег краја.
Осим тога, ученици су кроз електронску комуникацију направили интервјуе са две
бивше ученице Татјаном Сретеновић и Кристином Косанић, које живе у Холандији, тј.
Шпанији. Питања су била у вези са школом, али и са послом којим се данас баве и
градовима и државама у којима живе. Тако су ђаци могли да сазнају нешто о професијама
научника биолога и лекара и о начину живота у Холандији и Шпанији.
Организован је наградни конкурс за који су ученици израдили бројне литерарне и
ликовне радове на тему школе. Они су делом представљени у програму за Дан школе 2016.
године, уз музички, драмски и плесни део посвећен школском животу. Најбољи радови су се
нашли и у посебном броју школског листа посвећеном управо пројекту и Дану школе 2016.
Током школске 2016/2017. реализоване су бројне активности. Ученици су се дружили
са бившим ђацима и наставницима, а посете су искоришћене и за израду интервјуа са њима.
Ђаци у Поповићу су уз помоћ учитељица саставили питања и за два бивша ученика који,
због слабог здравља, нису могли да дођу у школу, али су прихватили позив да учествују у
пројекту обележавања јубилеја школе. У октобру 2016. гост у Поповићу је био Тома
Радовановића, који је причао како је било бити ученик пре 50 година, а у Малој Иванчи је
на исту тему у новембру говорио Томислав Јовановић. Са њим су пре посете у екомуникацији ученици седмог разреда направили интервју. Питања су осмишљена тако да
се односе на више тема: сећање на школске дане, занимљивости и анегдота из школе,
упоређивање времена када је он био ђак и овог данас, утицај нових технологија на читање
и дружење и мотивација студената на рад. Послали су их електронском поштом и професор
је одговоре послао на исти начин.
У другом полугодишту гости су били Велимир Петровић, бивши ђак и наставник школе
у Малом Пожаревцу, Ангелина Илић, учитељица у пензији која је свој радни век провела у
Малој Иванчи и бивши ђак школе у Малој Иванчи Мића Бабић.
Наставнице Ружица Будимкић и Сања Петровић су у оквиру пројекта, у сарадњи са
родитељима, организовале четири радионице: „Вашар некад и сад“, „Школа некад и сад“,
„Дечије играчке некад и сад“ и „Оживимо прошлост школе кроз дечије игре“.
Наставница Јелена Стевановић је на часовима енглеског језика са ученицима седмог и
осмог разреда реализовала часове на тему Educational system in Serbia у оквиру којих је
направљена паралела како је изгледао живот школараца некад, а како он изгледа сада.
Циљ овог истраживачког пројекта је био да се ученицима дочара како су њихови преци
проводили време у школи и ван ње пре више од једног века.
Бивше ученице, а сада наставнице, Ружица Будимкић и Марина Луковић су за школски
лист писале о својим сећањима на школске дане и упоредиле их са данашњим приликама у
школи.
Библиотекар Слађана Галушка и наставнице Данка Стојановић и Марина Луковић
прикупљају документациони материјал у вези са историјом школе кроз разговоре са бившим
ђацима и наставницима и истражују материјал који се налази у архиви школе. На основу
њега и докумената који постоје на веб страни школе оне ће израдити монографију о школи
у електронском облику.
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Посебан део пројекта били су часови у четвртом и седмом разреду кроз које су
реализоване засебне активности. Оне су представљене и кроз радове за конкурс „Дигитални
час 2016/2017“, који организује Министарство трговине, туризма и телекомуникација. Трећу
награду освојио је рад „Дигиталне збирке“ који су радили библиотекар Слађана Галушка и
наставници Данка Стојановић и Саша Живановић, а у Зборнику радова2 је и рад „Очување
културне баштине“, чији су аутори Ружица Будимкић и Слађана Галушка.
Очување културне баштине
Наставница Ружица Будимкић и библиотекар Слађана Галушка су организовале часове
на тему „Очување идентитета и културног наслеђа“ за ученике четвртог разреда у
Поповићу. Та наставна јединица обрађена је на часу природе и друштва, а ученици су
стечена знања примењивали и проширивали на часовима ликовне културе и народне
традиције, а успостављена је и корелација са наставом српског језика, музичке културе,
веронауке, грађанског васпитања и енглеског језика.
Наставник и библиотекар су припремили лекције и поставили их у електронски курс
Очување културног наслеђа на Мудл платформи3. Ђаци су самостално проучавали део
наставног материјала код куће. После упознавања са појмовима културни идентитет и
културна баштина кроз они су на часу природе и друштва разговарали о културним добрима
у Србији и у крају у коме живе. Њихов задатак је био да пронађу додатне информације
(текстове, фотографије и приче чланова породице, наставника и вероучитеља) о
материјалном и нематеријалном наслеђу свог краја, да пишу о њима и илуструју их и да
презентују радове публици. На часовима ликовне културе и народне традиције су израдили
разгледнице и колаж у програму Canva4, а њихови текстови и цртежи су постали део
електронског наставног материјала у другој лекцији курса Чување културног наслеђа.
Проверили су своје знање решавањем онлајн квиза, направљеног у програму Quizegg.
Учење се одвијало на традиционални начин и кроз електронско учење. Ученици су
користили различите изворе информација (живу реч, уџбеник, лекцију на Мудл платформи,
фотографије, текстове у штампаној и електронској форми, видео прилоге, квиз) и креирали
радове у више медија (текст, цртеж, разгледница и колаж). Подстицани су да више користе
рачунар за учење и проверу знања. Све је ово учинило часове занимљивијим и деца су
била мотивисана за рад. Такође, могу да наставе са проучавањем лекције и после ових
часова и допуњују своје знање о културном наслеђу Србије и света.
Циљ часова је био стицање знања у вези са појмовима „идентитет“ и „културно
наслеђе“, развијање одговорног односа према очувању културног наслеђа и развијање
креативности ученика кроз активно учење и примену електронског учења.
Ученици су израдили разгледнице и колаж у програму Canva користећи своје ликовне
радове и фотографије у вези са обичајем.
Њихови литерарни и ликовни радови у
вези са темом постали су део наставног
материјала у курсу Културно наслеђе мог
краја, и могу га користити и ученици
других одељења и школа и њихови
наставници.
Током часова ученици су стекли
знање о начинима преношења народне
традиције (усмени, писани и материјални
садржаји)
и
начинима
чувања
традиционалне културе, упознали се са
културним добрима из свог окружења и
установама које се баве чувањем и
неговањем
културне
баштине.
Реализацијом активности на овим часовима
ученици су развијали и међупредметне
компетенције.
2
3
4

Дигитални час, http://zbornikradova.mtt.gov.rs/zbornik
Супер учење, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=17
Canva, www.canva.com
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Дигиталне збирке
Наставници Данка Стојановић и Саша Живановић и библиотекар Слађана Галушка су
организовали часове на тему „Дигиталне збирке“. На часовима информатике и рачунарства
и српског језика ученици седмог разреда су стицали знање о дигиталним библиотекама, као
и о начину формирања дигиталних збирки на платформи LoCloud Collections. Стечено знање
они су примењивали припремом елемената збирки и постављањем дигиталног материјала у
оквиру новоформиране школске дигиталне библиотеке Супер библиотека 5 коју је поставио
библиотекар.
Наставни материјал у вези
са дигиталним библиотекама и
електронским књигама је припремио библиотекар и поставио
га на Мудл платформу у отворени курс Дигитална библиотека6.
Ученици
су
самостално
проучавали материјал, а на часу
информатике и рачунарства су
разговарали са наставником и
библиотекаром
о
појмовима
„дигитална
библиотека“
и
„електронско учење“, а затим
претраживали садржај одређене
библиотеке.
Упознати су са школском
дигиталном библиотеком, коју
ће и они делом уређивати.
На часу српског језика
ђаци су израђивали интервјуе
са бившим ђацима школе. Интервјуе у електронском облику су уредили и припремили за
постављање у једну од збирки школске дигиталне библиотеке. Проучавали су упутство за
рад на платформи LoCloud Collections, а затим су на два часа информатике и рачунарства
практично примењивали стечена знања и уз помоћ наставника и библиотекара формирали
одређене збирке, припремали грађу за њих и постављали је.
Ученици су користили различите изворе информација и креирали су радове у више
медија (текст, фотографија). Подстицани су да више користе рачунар и интернет за учење,
самоучење и целоживотно учење. Примена метода „изокренута учионица“, електронско
учење и практични рад на рачунарима током израде елемената збирке и њиховог
постављања, допринели су повећању мотивације за рад ученика. Ученици су усвајали нова
знања, повезивали знања из више области и повезивали их са ситуацијама из свакодневног
живота. Кроз претраживање дигиталних библиотека и током израде грађе за дигиталне
збирке школе, повезани су садржаји више наставних предмета: информатике и
рачунарстава, српског језика, географије, историје, ликовне културе, музичке културе и
енглеског језика. Ученици су стицали знање о важности прикупљања и очувања културне
баштине, посебно у вези са школом. Упознали су се са делом документационе, архивске
грађе школе, која треба да се дигитализује и кроз практичан рад на часовима учествовали у
томе. Израдом интервјуа са бившим ђацима и припремом прилога о историји школе
(документациона грађа и фотографије) и дечијих ликовних радова, који су затим
постављени у колекције школске дигиталне библиотеке, ученици су допринели остваривању
циљева пројекта Јубилеји.
Примена ИКТ-а помогла је у савладавању програма информатике и рачунарства, али и
других наставних предмета, тиме се осавремењује процес наставе и повећавава
интересовање ученика за поједине области и предмете. Ученици се уводе у електронско
учење које, у најширем смислу, обухвата све методе и технике за учење уз помоћ рачунара
и интернета. Реализацијом активности на овим часовима ученици су развијали и
међупредметне компетенције.

5
6

Супер библиотека, http://superbiblioteka.locloudhosting.net
Супер учење, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=15
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Професионална оријентација
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 ученици су се укључивали у рад различитих слободних активности.
Професионални развој ученика се подстицао кроз наставни рад на редовним часовима,
на часовима одељенског старешине, а нарочито реализацијом пројекта „Професионална
орјентација на прелазу у средњу школу“ за ученике седмог и осмог разреда, који је
имплементиран у часове Грађанског васпитања, ЧОС, Српски језик, Ликовну културу, ТИО и
изборни предмет Информатика и рачунарство.
Реализоване су све радионице, осим једне која није реализована због ескурзије
ученика, и родитељски састанци. Од почетка другог полугодишта почела је припрема за
остваривање реалних сусрета, чија је реализација била врло успешна, добром сарадњом,
пре свега, свих чланова Тима, а затим и појединих родитеља и средњим школама на
територији општине Сопот и Младеновац.
У оквиру реализације реалних сусрета, ученици осмог разреда посетили су,
17.03.2017. године Сајам образовања у Младеновцу на којима су представљене све средње
школе са ове општине и општине Сопот. Такође, одељенске старешине оба одељења водили
су, 16.05.2017. год, ученике осмог разреда у Сопот, у посету Економској школи за чије
смерове је велики број ученика заинтересован. У нашој школи је организована, 25.05.2017.
године, презентација Машинске школе Сопот, тако да су могли да се упознају са смеровима
које ова школа нуди за наредну школску годину.
У новембру 2016. године, за ученике седмог и осмог разреда наше школе инспектори
Полицијске управе за град Београд, Одсека за сузбијање малолетничке делинквенције
одржали су стручно предавање на тему „Безбедност ученика на интернету“. Њихов долазак
успешно је искоришћен и за питања ученика о занимањима људи који раде у полицији. Они
су говорили и о својој професији и на тај начин подстакли поједине ученике да размишљају
о избору будућег занимања, што је и део пројекта Професионална оријентација који се
реализује у школи.
За упознавање ученика са различитим професијама искоришћена је и посета
професора Филолошког факултета Томислава Јовановића у оквиру пројекта Јубилеји, крајем
новембра 2016. године. Осим приче о школи, начину живота деце и родитеља, говорио је и
о значају пажљивог бирања будуће школе и професије. Истакао је и треба слушати савете и
предлоге свих који их добронамерно усмеравају, али да коначну одлуку увек доносе у
складу са својим жељама и афинитетима, да би једног дана уживали у послу којим се баве.
Ученици VIII1 ималу су прилику да се распитају и о Богословском факултету о коме им
је причао вероучитељ Бојан и његов гост, студент овог факултета.
Ученици су истакли да су им сви ови разговори доста помогли око опредељивања за
средњу школу, што нам даје подстрек да и следеће године наставимо истим путем.
Важно је истаћи да су у овом пројекту успешно били укључени и родитељи ученика у
свим фазама реализације.
Након реалних сусрета урађено је вредновање програма заједно са ученицима. Сви
сакупљени материјали у оквиру реалних сусрета, мапе ума коју су деца радила, дрво
охрабрења са подстицајним порукама родитеља са заједничке радионице и остали
информативни материјал о школама и занимањима налазио се на неком од истакнутих места
у ходнику школе и представљао је кутак за професионалну оријентацију.
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.
Предметни наставници математике и српског језика, као и наставници физике, хемије,
биологије, географије и историје радили су са ученицима осмог разреда припремну наставу
за полагање завршног испита. Ученици су имали боље резултате него прошле школске
године, што је велики успех и њихов и наш.
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.
Наташа Демић, педагог
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Резултати 2016/2017.
Рад школе у школској 2016/2017. години је био веома успешан. Реализоване су
активности предвиђене Годишњим планом, Школским програмом и Акционим планом
Развојног плана школе. О свим дешавањима су израђени извештаји, неки су и део Летописа,
а овде ћемо истаћи само најважнија постигнућа.
Остварени су изузетни резултати у поједним областима Акционог плана 2016/2017.
У областима Настава и учење и Ресурси наставници су сарађивали међусобно,
усклађивали своје планове, временски и садржајно и примењивали знања и вештина
стечена кроз стручно усавршавање. Планирано је и успешно реализовано више школских
пројеката и часова тематске наставе, посебно у разредној настави, током којих су
наставници примењивали разноврсне облике рада. Резултат бројних активности је да су
ученици повезивали садржаје из различитих области, ново градиво са претходно наученим.
а наставне садржаје са примерима из свакодневног живота.
Ученици су учествовали на оштинским и градским такмичењима, литерарним и
ликовним конкурсима и освајали награде.
Наставници су похађали стручне семире и стечена знања су применили у планирању и
реализацији бројних активности. Тако су учитељи у Малој Иванчи органзовали часове
тематске наставе У оквиру стручног усавршавања у установи наставници, стручни
сарадници и директор су размењивали искуства, организовали предавања и радионице на
стручним већима и Наставничком већу, одржана је шест угледних часова и реализовано
седам пројеката. Наставници и стручни сарадници су учествовали у раду стручних
друштава, раду комисија и организацији општинских и градских такмичења и сл.
У области Образовна постигнућа ученика побољшани су резултати ученика осмог
разреда на завршном испиту. Наставници и педагог су учествовали у планирању и
остваривању индивидуалних образовних планова за 15 ученика. Пројекат Професионална
оријентација је допринео да ученици развијају интересовања у различитим научним
областима, а ученике осмог разреда усмеравао у избору средње школе, чиме су остварени
циљеви из области Подршка ученицима.
Побољшана је комуникације међу запосленима у школи и развијање осећања
припадности колективу кроз окупљања поводом важних дана у току школске године,
нарочито реализацијом пројекта Јубилеји. Остварена је одлична сарадња са родитељима,
посебно током реализације школских пројекта и током обележавања важних дана у школи.
Сарадња са локалном заједницом се одвијала кроз учешће у спортским, културним и
просветним манифестацијама, као и сарадњом запослених са стручним друштвима и
Министарством просвете, науке и технолошког развоја.
Маркетиншки план је успешно остварен кроз одржавање заједничких часова ученика
седмог и осмог разреда, школска такмичења, угледне часове, часове тематске и пројектне
наставе. Остварена је сарадња са другом школом у Поповићу која је део ОШ „Цана
Марјановић“ из Раље. Ученици и наставници наше школе су посетили другове и колеге у
суседној школи и одржали заједничке часове, а затим су били домаћини заједничким
сличном дружењу у нашој школи. Промоција учења и знања се одвијала континуирано кроз
обавештења о успесима ђака на сајту школе и у школском листу. Штампан је специјални
број Чаролија за Дан школе у мају 2017. у коме су представљене активности за
обележавање великих годишњица школе. Осим тога објављена су још три број часописа и
сви су постављени у електронској форми на веб страни школе.
Организовани су дани отворене школе кроз различите активности (пројекте,
радионице, јавне часове, прославе важних дана), којима су присуствовали родитељи, као
учесници заједно са децом и наставницима, или као посматрачи.
У школској 2016/2017. години вредновали смо кроз процес самовредновања три
области. Оцене су следеће: Настава и учење – 3, Подршка ученицима – 3 и Ресурси – 3.

Најава 2017/2018.
Верујемо да ће и наредна школска година донети много успешних активности и да ће
постигнућа ученика и наставника бити још већа.
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Матура

Ђак генерације
Младен Гајић и
одељењски старешина
Мирослав Станковић
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