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ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ 

 

Материјално техничка опремљеност 

 

Школска зграда задовољава садашње просторне потребе за реализацију 

наставе, али ако се настави тренд уписа ученика као у предходних неколико година, 

потребно је извршитиреорганизацију наставног процеса. У оквиру текућег и 

инвестиционог одржавања школе у току школске године настављено је са неопходним 

опремањем школе, јер су пројектом реконструкције, санације и адаптације отклоњeни 

сви недостатци. Настављено је са опремањем савременим наставним средствима и 

обучавањем наставног и другог особља за бољу искоришћеност опреме и средстава. 

Анализирајући период од увођења савременог видео надзора и система 

техничког обезбеђења, дошли смо до закључка да је ниво безбедности у школи повећан 

и смањени су инциденти међу ученицима и оштећења на школској имовини, као и 

безбедност од спољашњег фактора, што је био превасходни циљ.  

Школско двориште се редовно одржава укључујући и расвету, што има великог 

значаја за школу и ширу локалну заједницу.  

Школска библиотека је након реновирања опремљена одговарајућим 

намештајем, средства је обезбедио Секретаријат за образовање. Набављене су књиге, 

уџбеници приручници за наставнике.  

Школа има 65 компјутера који су умрежени и повезани на интернет.  

Електронски дневник се редовно одржава и допуњује новим могућностима, за 

лакше и брже информисање родитеља о постигнутим резултатима деце, као 

наставницима и стручним сарадницима за разне анализе и поређења о напредовању 

ученика.  

Електронска табла инсталирана је у кабинету немачког и математике.  

Купљен је намештај за опремање једне учионице првог разреда (столови, 

столице, табла, панои за хол), као и клупе за две учионице. 

 

Кадровска питања 

 

Настава је била стручно заступљена у свим предметима. У току првог 

полугодишта школске године су настале кадровске промене: На породиљском 

одсуству је један број колегиница и за њих је обезбеђена стручна замена. Васпитно-

образовни рад у току школске године, реализовало је професора разредне наставе (3 

учитеља) и 33 професора предметне наставе, директор, психолог, педагог и 

библиотекар.  

Сви наставници су били укључени у рад Стручних већа, која су, кроз планиране 

задатке, давала свој допринос настави. Састанци су редовно одржавани уз вођење 
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записника. Најзначајније теме разматране на састанцима су: усаглашавање критеријума 

оцењивања, образовни стандарди, реализација часова по методама активног учења, 

тематски приступ настави, стручно усавршавање наставника, такмичење ученика, 

реализација редовне, додатне, допунске наставе, слободних активности, рад у 

тимовима и комисијама, самовредновање и развојно планирање. 

 

Коришћење школског простора 

 

Школски простор је функционално коришћен (кабинетска настава) и на основу 

извештаја руководилаца Стручних већа и анализе реализованог наставног програма и 

успеха, предвиђени план и програм је реализован. 

Годишњи план рада за школску 2016/17. годину и анекси Школског програма 

од првог до осмог разреда су благовремено сачињени и усвојени. За реализовање свих 

програмских садржаја одређени су извршитељи, рокови и системи за праћење, анализу 

и вредновање остварења. Ученици похађају наставу у две смене. Прву смену похађају 

ученици III, V и VII разреда, а другу смену ученици IV, V и VIII разреда. Ученици I и II 

разреда похађају наставу само пре подне. 

Продуженим боравком обухваћено је 228 ученика првог и другог разреда. 

Распоређени су у шест васпитних група. Због велике потребе родитеља, поједини 

ученици трећег разреда придружили су се постојећим групама. 

Програмске активности у продуженом боравку су: 

 самостални рад ученика (часови учења, израда домаћих задатака, 

вежбање) и 

 слободне активности. 

У оквиру продуженог боравка ученици се укључују у разноврсне активности. 

Активност и сарадња ученика и наставника огледа се у учешћу деце на културним 

манифестацијама и уређењу паноа у учионицама и холу, који су у складу са потребама 

и приликама (новогодишњи вашар, обележавање дечије недеље, тематске изложбе..). 

Учествовали су у реализацији активности у организацији Црвеног крста и Дечјег 

савеза. Слободно време је организовано у школском дворишту, учионици, 

фискултурној и свечаној сали у виду игара одабраних од стране учитеља и ученика. 

Ученици су изражавали задовољство могућностима избора. У оквиру продуженог 

боравка организована је исхрана ученика у трпезарији школе. Остварена је 

свакодневна сарадња са родитељима, кроз индивидуалне разговоре, родитељске 

састанке и писменим информисањем. Наставници из боравка имају добру сарадњу са 

учитељима , редовно се интересују о раду и понашању деце. Посебна пажња поклања 

се ученицима са развојним тешкоћама, прати се њихов напредак у савладавању 

програмских садржаја. 
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  Школске 2016/2017. године школу је похађало: 

Р. бр. Разред Одељење Број ученика Дечака Девојчица 

1 I 1 30 17 13 

2 I 2 29 14 15 

3 I 3 28 16 12 

4 I 4 28 16 12 

Укупно I 4 115 63 52 

5 II 1 29 16 13 

6 II 2 30 16 14 

7 II 3 30 16 14 

8 II 4 30 15 15 

Укупно II 4 119 63 56 

9 III 1 23 10 13 

10 III 2 24 12 12 

11 III 3 26 14 12 

12 III 4 24 13 11 

Укупно III 4 97 49 48 

13 IV 1 29 15 14 

14 IV 2 29 15 14 

15 IV 3 28 13 15 

16 IV 4 28 13 15 

Укупно IV 4 114 56 58 

Укупно 
I -IV 16 445 231 214 

17 V 1 25 15 10 

18 V 2 24 13 11 

19 V 3 23 12 11 

20 V 4 24 15 9 

Укупно V 4 96 55 41 

21 VI 1 18 11 7 

22 VI 2 26 14 12 

23 VI 3 24 10 14 

24 VI 4 21 11 10 

Укупно VI 3 89 46 43 

25 VII 1 28 14 14 

26 VII 2 29 14 15 

27 VII 3 26 11 15 

Укупно VII 3 83 39 44 
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Р. бр. Разред Одељење Број ученика Дечака Девојчица 

28 VIII 1 22 12 10 

29 VIII 2 22 14 8 

30 VIII 3 25 17 8 

Укупно VIII 3 69 52 26 

Укупно V - VIII 13 337 183 154 

Укупно I - VIII 29 782 414 368 

                                                                              

 

Изведени излети и екскурзије  

Због неусклађености Правилника о излетима и екскурзијама и школе у природи и 

Закона о буџету и јавним набавкама, школске 2016/17. године, реализована је само 

дводневна екскурзија 23. и 24. 10. 2016. године за 60 ученика осмог разреда на 

релацији Београд- Ниш-Соко Бања- Раваница- Ресавска пећина- Београд 

 

Напомена –  Све детаљније информације у вези са реализацијом наставног плана и 

програма, као и укупног рада школе, те остварености постављених задатака можете 

погледати у Извештају о раду Основне школе „Иван Горан Ковачић“ за школску 

2015/2016. годину који је доступан на школском сајту http://www.skolaigk.edu.rs. 

 

Следи преглед активности ученика и наставника у протеклој школској години по 

месецима. 
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СЕПТЕМБАР 

 

 Одбојкашки клуб „Железничар“ је 07. и 08. септембра у млађим разредима 

реализовао час физичког васпитања. 

 Наша школа „Иван Горан Ковачић“ на додели награда на конкурсу 

„Паркинг сервиса“ у СРЦ „Пионирски град“ 20.09.2016. године ЈКП 

„Паркинг сервис“ свечано је уручило донацију у виду наставних средстава 

основцима 25 школа у зонираном подручју Београда, од прихода прикупљеног 

кроз акцију „Ђачко паркинг место“. Свечаности у Пионирском граду 

присуствовали су министар просвете, науке и технолошког развоја Младен 

Шарчевић, градски менаџер Горан Весић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ 

Андрија Чупковић, директор СРЦ „Пионирски град“ Љубомир Јовановић, 

директори београдских основних школа и око стотинак ђака са својим 

учитељицама. Нашу школу представљале су три ученице другог разреда које 

су урадиле ликовне радове на тему безбедности у саобраћају: Јована Чамагић 

2/3 , Леа Марић и Кристина  Михајловић 2/1 са психологом школе Наташаом 

Јовановић. На предлог директора школе Миомира Драгаша од обезбеђених 

средстава школа је добила на поклон интерактивну таблу са видео 

пројектором. Предузеће, ЈКП „Паркинг сервис“ овим пројектом помаже 

основним школама путем донације техничке опреме у циљу побољшања 

квалитета извођења наставе. „Ђачка“ паркинг места налазе се у близини 25 

основних школа у зонираном подручју града, обележена су таблом и 

информишу возаче да паркирањем на том месту и плаћањем паркинга помажу 

оближњој школи. 

 У нашој школи је 23. септембра одржано је полагање дипломског испита за 

студенте Православног Богословског факултета. Дипломски рад је полагало 

седам студената, у комисији је био професор ђакон Сава Милин и наш 

вероучитељ. Зоран Чучковић. Наши ученици и вероучитељ су се потрудили да 

све прође у најбољем реду. 

 Школско такмичење у шаху за млађе разреде одржано је 29. септембра 

2016. године. Ученици одељења 3-2 освојили су следеће пласмане: 

Стефан Поповић -1. место 

Вук Поповић – 2. место 

Вук Станић – 3. место 

Лана Матић – 2. Место 

 Ученици старијих разреда су 30. 

септембра посетили Ноћ истраживача у 

пратњи наставница Биљане Тадић, 

Александре Јанковић – Радић, Невенке 

Стефановић. 
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ОКТОБАР 

 

 Под слоганом „Истражи, прикажи, знање потражи“ у петак 1.10. одржана је 

седма Ноћ истраживача посвећена савременим миграцијама, током које су сви 

заинтересовани могли да учествују у најбољој научној забави . Ученици су 

могли да сагледају феномен миграција и науче нешто ново из археологије, 

астрологије, орнитологије, лингвистике, антропологије. Истраживачи и 

научници су покушали да кроз забаву и популарну науку покажу ученицима 

како свакодневно, уз о громну вољу,могу да мењају свет на боље. 

 

 Припадници МУП-а реализовали су 04. октобра предавање о бочестима 

зависности за ученике 4. разреда.  

 Ученици првог разреда посетили су 19. октобра библиотеку „Вук Караџић“. 

 Најбољи начин да кад деце пробудимо интересовање за читање књига јесте 

гостовање дечјег писца, Јасминке Петровић. Она је малишанима представила 

неколико својих књига, а 

нашим првацима посебно 

се допала књига „Од 

читања се расте”. Хвала 

Јасминки Петровић, јер је 

јако обрадовала наше 

прваке! Посебно хвала 

Јелени Драгојловић, мами 

наше другарице Еве, која 

је организовала ово 

дружење. Чињеница је да 

смо сви уживали, 

погледајте фотографије.   

 Ученици трећег разреда 

гледали су 26. октобра представу „Побуна играчака“  у Дечјем културном 

центру.  
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 Ученици старијих разреда посеили су 26. и 28. октобра Сајам књига у пратњи 

наставника Јоце Стојкова, Тање Станковић, Драгане Бајчете и Мирјане 

Ћорилић. Ученици трећег разреда су 28. октобра посетили Педагошки музеј. 

 Ученици 7/2 и 7/3 (њих 30) су 30. октобра посетили УК „ВУК” и одгледали 

представу „Крчмарица Мирандолина” (Карла Голдонија) у продукцији 

позоришта „Бошко Буха”. Посету организовала професорка српског језика, 

Мирјана Марковић, а реализовала у сарадњи са професорком географије, 

Јеленом Поповић. 

 

НОВЕМБАР 

 

 Ученици старијих разреда су 08. новембра у пратњи наставнице Наташе 

Табаковић ишли на предавање о Милутину Миланковићу у Авив парку. 

 Посета просветних саветника 09. и 10. новембра у оквиру екстерног 

вредновања школе. 

 Ученици првог разреда су 14. новембра гледали представу „Мала сирена“ у 

УК „Вук Караџић“. 

 Упрвог разреда су 22. новембра гледали представу „Јури Мури у Африци 

плеше“ у УК „Вук Караџић“.  

 Ученици трећег разреда су 22. новембра имали предавање стоматолога 

Драгане Андрић о превенцији и здрављу зуба. 

 Ученици првог разреда су 25. новембра гледали представу „Пар ципела“ у УК 

„Вук Караџић“. 

 Ученици су 25. новембра посетили Позориште „Звездариште“ у пратњи 

наставнице Верице Ђурђевић и гледали представу „Приче са одмора ОШ 

„Владислав Рибникар“. 

 Припадници саобраћајне полиције су 26. и 30. новембра за ученике млађих 

разреда одржали су предавање „Безбедност деце у саобраћају“. 

 Ученици млађих разреда су 29. новембра гледали представу „Пепељуга“ у УК 

„Вук Караџић“. 

 Ученици старијих разреда су 29. новембра у пратњи наставница Наташе 

Табаковић и Александре Јанковић-Радић посетили манифестацију Огледи из 

физике, хемије и биологије у организацији ГО Звездара у Дечјем културном 

центру. 
 

ДЕЦЕМБАР 

 

 Ученици седмог и осмог разреда су 04. децембра гледали представу „Госпођа 

министарка“ Позоришта „Бошко Буха“ у УК „Вук Караџић“ у пратњи 

наставнице српског језика Наташе Станојковић и наставнице географује 

Јелене Поповић. 
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 За трећаке организовано је 05. децембра предавање које се тицало заштите од 

пожара. 

 За ученике је 09. децембра орагнизовано предавање о здравој храни у сарадњи 

са ђачким родитељем.  

 Професори и ученици Рачунарске гимназије представили су 12. децембра 

своју школу ученицима осмог разреда. 

 Ученици шестог разреда су 14. децембра у пратњи наставнице Иване 

Анђелковић посетили биоскоп и гледали цртани филм „Вајана“. 

 Ученици Музичке школе „Владимир Ђорђевић“ у оквиру пројекта „Вредне 

руке дарују нам звуке“ одржали су 14. децембра мини концерт у Свечаној сали 

наше школе за ученике првог разреда.  

 Ученици старијих разреда су  15. децембра посетили „Фестивал науке“ у 

пратњи наставница Биљане Тадић, Александре Јанковић-Радић, Невенке 

Стефановић.  

 Студенти мастер академских студија логопедије, Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду посетили су 15. и 22. 

децембра одељења трећег и четвртог разреда.  

 Предшколци су 23. децембра посетили час ликовне културе у 2/1 учитељице 

Свјетлане Ненадић. 

 На општинском такмичењу „Најраспеваније одељење”, које се одржало 

21.12.2016. године у МШ „Владимир Ђорђевић”, нашу школу представљало је 

одељење IV-1, освојивши друго место. Они су извели народну, изворну песму 

„Ајде Јано” без инструменталне пратње. Другу песму, „Џемпер за виноград”, 

Миладина Шобића, извели су у пратњи акустичних гитара које су свирали 

Мартин Стојановић IV-1 и Александар Лелић IV-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 Представници ГО Звездара посетили су 26. децембра час физичког васпиања 

трећег разреда.  

 Ученици су 27. децембра учествовали у радионици Козметичко стваралаштво 

у пратњи наставнице хемије. 
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 У школи је 29. децембра традиционално организован Новогодишњи базар који 

су посетили бројни родитељи наших ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР 

 

 Ученици млађих разреда посетили су 1. јануара манифестацију „Трг бајки“. 

 Ученици 2. разреда су 13. јануара посетили УК „Вук Караџић“ учествовали у 

забавно –едукативном програму „Славимо Српску Нову годину“. Ученици 

другог разреда су присуствовали концерту хора Чаролија и учествовали у 

неколико радионица. Добили су пригодне поклоне и лепо се дружили са 

својим вршњацима. 

 Ученици млађих разреда су 19. јануара гледали представу „Петар Пан“ у УК 

„Вук Караџић“. 

 Школу су 27. јануара поводом прославе Дана Светог Саве посетили бројни 

гости. 

 

ФЕБРУАР 

 

 Ученици су у пратњи вероучитеља сваке друге недеље одлазили у парохијску 

цркву Светог Николе. Ученици седмог и осмог разреда два пута су посетили 

манастире Сланце и Раковицу, а ученици старијих разреда су одлазили у Храм 

Светог Саве. 

 Представници Министарства унутрашњих послова одржали су 24. фебруара 

предавање „Успорите поред школе“ за ученике првог разреда. 

 

МАРТ 

 

 Ученици млађих разреда су 01. и 29. марта имали сусрет са песником 

Слободаном Станишићем. 
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 Полазници Школе глуме за ученике другог разреда су 02. марта одиграли 

представу „Принцеза Луфтика“. 

 Друштво учитења Топола је и ове године поводом 8. марта, Међународног 

дана жена, окупило наше најмлађе ученике. Одржан је ликовно-литерарни 

конкурс на тему „Мама треба да се чува, мама треба да се воли…” на ком су 

учешће узели и ђаци наше школе. Међу многобројним радовима, књигом и 

дипломом награђени су радови следећих ученика: 

Ева Драгојловић I/4 – 2. место, песма „Моја мама Јелена” 

Софија Лазић IV/3 и Лена Видић IV/4 – 3. место, ликовни рад. 

 

Моја мама Јелена 

Моја мама Јеца, 

зову је Переца, 

па чак и Олива. 

Синоћ сам је снила 

да је права вила. 

Она је много нежна, 

она је много брижна, 

воли да ме мази, 

да на мене пази. 

Зато ми је мила, 

зато ми је драга, 

у загрљај јој летим 

већ са школског прага. 

Ева Драгојловић I/4 

 Ученици другог разреда су 15. март гледали преставу „Аладинова чаробна 

лампа“ позоришта „Бошко Буха“. 

 Повод за смотру ђачког стваралаштва је Дан школе, први дан пролећа и 

Светски дан поезије (21.март). Представили су се ученици од 5-ог до 8-ог 

разреда у свечаној сали са почетком у 14 сати. Рецитовало се, глумило и 

певало на српском језику и страним језицима (енглеском, немачком и руском). 

Проглашени су и награђени победници литерарног конкурса „Андрићу у 

част“, који је расписан поводом 125 године од рођења великог писца. Најбољи 

рад прочитан. Имали смо и пратњу гитаре и виолине. На програму су били 

аутори од Мике Антића, па до Шекспира. Изостало је једино најављено 

емитовање краткометражног играног филма на руском језику ученика 8-ог 

разреда (из техничких разлога). Глумци су зато изашли на сцену и објаснили 

своје роле на велико одушевљење публике. После 45 минута програма сви су 

изашли задовољни и богатији за један леп песнички доживљај. 

Све је замишљено и реализовано као тематски час (међупредметна 

корелација). 

Тема: Уметност речи 

Координатор: Мирјана Марковић, професор српског језика 
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У припреми и реализацији учествовале су све професорке српског језика (М. 

Марковић, С. Костић и Н. Станојковић), енглеског језика (О. Цветковић и О. 

Томић), професорка руског Д. Бајчета и немачког М. Јевтовић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученици трећег и четвртог разреда су 22. марта гледали представу „Чаробњак 

из Оза“ позоришта „Бошко Буха“. 

 За ученике трећег и четвртог разреда одржано је 23. марта предавање 

„Трговина људима“ у организацији Црвеног крста. 

 Ученици млађих разреда су 28. марта гледали представу „Аладинова чаробна 

лампа“ у УК „Вук Караџић“. 

 Поводом Петог фестивала поезије београдских основаца „Mали победник”, 

Култарт и Културни центар Раковица, организовали су конкурс за избор 

најбоље написане песме. Финално такмичење одржано је 30.3.2017. године, а 

на њему су наступали и рецитовали своје песме и ученици наше школе: 

Александра Давинић VIII-1,Таја Чуровић IV-1 и ученици IV-3 одељења 

Александар Лелић, Анастасија Антић, Давор Вучетић, Евтимов Лара, Јана 

Живковић, Лана 

Миловановић, Ники 

Николић, Николина 

Николић и Мила 

Петровић. Међу 

дванаест најбољих 

малих финалиста 

нашла се и 

Анастасија Антић 

IV-3 са песмом 

„Моја породица”. 

Сви учесници 

конкурса награђени 

су књигом Зборник 

песама. 

 

 



ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
Летопис  за школску 2016/2017. годину 

                           

14 
 

 Ученици другог разреда посетили су 30. март Београдску филхармонију и 

присуствовали концерту за децу „Путовања миша Мије“. 

 У школи је 31. марта за ученике млађих разреда одржано преавање о штедњи. 

 

 

АПРИЛ 

 

 Ученици седмог разреда су 01. април гледали представу „Уображени 

болесник“ у пратњи наставнице Мирјане Марковић и Драгане Бајчете у 

Југословенском драмском позоришту. 

 Ученици осмог разреда су 06. априла у пратњи одељењских старешина 

посетили Сајам образовања у Београдској пословној школи. 

 Данас је традиционално у нашој школи организован Ускршњи базар. Ученици 

млађих разреда, али и они старији су заједно са својим учитељима и 

наставницима направили много ускрсњих декорација. Свечану салу красила 

су шарена јаја, корпице, маске, зеке, магнетићи и мноштво других ствари, а 

посебно дечији осмеси. Родитељи су били одлични п осетиоци базара, 

похвалили су дечији труд и креативност. 

Сигурни смо да ће дух и чаролија овог лепог догађаја бити присутан и у време 

Ускршњих празника.  

Христос Воскресе! 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученици трећег разреда гледали су 19. априла дечју оперу „Снежана и седам 

патуљака“. 

 

 

МАЈ 

 

 Ученици трећег разреда су 05. маја посетили Педагошки музеј.  
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 У суботу, 20.5.2017. године, одржано је Међународно плесно такмичење у 

Загребу, у Хрватској. 

Плесна школа „Врачар“ наступила је 

са своје три групе. Једна од група 

„Happy feet“, чији је члан Мила 

Петровић IV-3, освојила је прво место 

у старосној категорији млађи од 14 

година. Победници су награђени 

златним пехаром и дипломама. Мила 

се плесом бави четири године. 

Учествовала је на разним 

такмичењима и освојила бројне 

награде и признања. 

 Ученици млађих разреда су 22. маја гледали представу „Звездарски витез“ у 

УК „Вук Караџић“. 

 Предшколци из вртића „Цврчак“ су 29. маја посетили ученике првог разреда. 

 Ученици млађих разреда су 30. маја гледали представу „Успавана лепотица“ 

позоришта „Бошко Буха“. 

 Организација Пријатељи деце Звездаре, у 

сарадњи са Библиотеком „Вук Караџић”, 

расписала је и ове године конкурс за дечју 

карикатуру „Мали Пјер”. Право учешћа имали 

су ученици основних и средњих школа на 

Звездари. Ликовни рад ученице Николине 

Николић IV-3 је освојио прво место на 

општинском нивоу. Ученица је награђена 

књигом и дипломом. Најбољи цртежи са 

општинског конкурса учествовали су и на 

градском такмичењу.  

 

 

 

ЈУН 

 

 Ученици четвртог разреда гледали су 02. јуна представу „Магареће године“ 

позоришта „Бошко Буха“. 

 Школа глуме „Арлекин“ се 02. јуна представила ученицима млађих разреда 

представом „Бајка о Мајушку“. 

 У нашој школи је 02. јуна одржано је полагање дипломског испита за студенте 

Православног Богословског факултета. Дипломски рад је полагало седам 

студената, у комисији је био професор ђакон Сава Милин и наш вероучитељ. 

Зоран Чучковић. Наши ученици и вероучитељ су се потрудили да све прође у 

најбољем реду. 

 Ученици трећег разреда су 05. јуна посетили Музеј науке и технике. 
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 Ученици првог разреда посетили су 07. јуна Зоолошки врт.  

 Ученици другог разреда су 12. јуна посетили Ботаничку башту „Јевремовац“. 

 Представници Делегације Русије, Министарства просвете (Мрежа за 

социјалну инклузију) и Светске банке посетили су 20. јуна школу као пример 

добре праксе у области Инклузивног образовања. 

 Поводом тридесетог јубиларног издања школског листа 
Први број школског листа објављен је марта 2000. године. Од тада, већ 17 

година школски лист редовно излази два пута годишње, пред крај првог и 

пред крај другог полугодишта. У уређивању листа смењују се наставнице 

српског језика, сарађује велики број колега, а у њему су објављени радови на 

стотине ученика чланова новинарске секције. Лист је већ три пута награђен – 

једном трећом и два пута другом наградом на републичком Конкурсу за 

најбоље школске листове и часописе основних и средњих школа. Школски 

лист је огледало живота школе, ризница лепих ђачких мисли, речи, цртежа и 

фотографија. Он промовише рад школе у целини, активности разних секција, 

успехе ученика на такмичењима, различите ваннаставне активности. Лист је 

едукативног карактера и подстиче креативност и дечије стваралаштво. У 

оквиру тематске наставе, школски лист два пута годишње обухвата најширу и 

најзначајнију тему – Школски живот, повезујући тако све актере у школи од 

ђака првака до ученика осмог разреда, све школске предмете у оквиру 

редовне, додатне, изборне наставе, секција и свих ваннаставних активности, 

које се спроводе у школи и ван ње. “Кораци” имају свој формирани, 

препознатљив изглед и нашли су своје место у кућама наших ученика и 

рукама наших пријатеља. Школски лист је једна од наших највећих 

драгоцености јер све што је добро и лепо чува од заборава. 

 

 

 

МАТУРАНТИ 

 

 Од укупно 69 ученика осмог разреда, полагању завршног испита је приступило свих 

79 ученикa. За два ученика је обезбеђена подршка приликом полагања завршног 

испита у виду асистената и посебне просторије за полагање. 

Свих 69 ученика је уписало средњу школу у првом уписном кругу. 

 

Стaтистички пoдaци o пoстигнућимa учeникa 

 

 

Просечан број бодова на завршном испиту 

Српски језик Математика Комбиновани тест 

7,32 5,91 6,42 

Укупно 19,65 

 

Од могућих 30 бодова, ученици наше школе су постигли у просеку  19,16 бодова. 



ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
Летопис  за школску 2016/2017. годину 

                           

17 
 

 

Остварене жеље: 

 

Уписана 

жеља 
% ученика 

1. 32 уч./52,56% 

2. 6 уч./9,84% 

3. 5 уч./8,20% 

 

Више од половине ученика ( 70,50%) % ) уписало је срењу школу на основу прве три 

жеље.   

 

Ученик генерације, Вукова и посебне дипломе 

 

Ученик генерације: Вељко Ђуричић 8/2 

 
 

8 ученика су носиоци Вукове дипломе. 

 

Посебне дипломе је понело  42  ученика. 

 

У 8. разреду додељено је укупно 8 Вукових диплома: 

 

VIII-1 Ивана Игњатовић, Теодора Тадић, Алекса Стојанов 

VIII-2 Вељко Ђуричић, Милица Антић, Војислав Адамовић, Милица Миљковић, Ива 

Полексић 

 

Посебне диопломе је добило 29 ученика (VIII-1 13 диплома, VIII-2 16 диплома). 

 

Спортиста генерације: Михајло Марковић 8/1  

 

Спортискиња генерације: Ива Полексић 8/2 

 

 

 

 

НАШИ МАТУРАНТИ 

 

 

 

VIII/1 VIII/2 VIII/3 

1. Маја Благојевић 1. Ања Аврамовић 1. Катарина Аврамовић 

2. Урош Блажић 2. Војислав Адамовић 2. Нађа Весић 

3. Катарина Вуковић 3. Никола Анжек Цревар 3. Лазар Вослар 

4. Александра Давинић 4. Милица Антић 4. Бојан Дакић 

5. Емина Димитријевић 5. Исидора Бабић 5. Теодора Илић 
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6. Павле Ђорђевић 6. Стеван Величковић 6. Андреја Јевтић 

7. Ивана Игњатовић 7. Ива Гајић 7. Алекса Јовановић 

8. Марија Роса Јевремовић 8. Данило Даниловић 8. Данијел Јовановић 

9. Јован Јосиповић 9. Немања Ђорђевић 9. Алекса Киш 

10.Софија Јунис 10.Вељко Ђуричић 10.Марко Лилић 

11.Борис Кастелец 11.Михаило Јаковљевић 11.Никола Максимовић 

12.Мина Лаловић          12. Александар Јањић 12.Анђела Мијић 

13.Лука Линдо 13.Батрић Јеврић 13.Зоран Миленовић 

14.Михајло Марковић 14.Јована Ковач 14.Софија Милићевић 

15.Никола Мијачић 15.Милица Миљковић 15.Вук Мићић 

16.Никола Милутиновић 16.Мијат Пејановић 16.Огњен Панић 

17.Александар Путник 17.Ива Полексић 17.Ранко Петровић 

18.Сара Пухача 18.Андреја Пулејковић 18.Огњен Поповић 

19.Алекса Станковић 19.Душан Рајковић 19.Андреа Пралица 

20.Алекса Стојанов 20.Филип Станишић 20.Јелена Ранђић 

21.Теодора Тадић 21.Данило Стевовић 21.Ајла Селмановић 

22.Александар Шћекић 22.Наталија Стојановић 22.Никола Станковић 

  23. Симон Станојевић 

  24.Матеја Тодоровић 

  25.Милош Црњански 

 

Одељењски старешина: Одељењски старешина: Одељењске старешине: 

Ружица Рајковић Наташа Станојковић Нина Вукашиновић и  

 Небојша Дабић 

 

 

 

ОНИ СУ НАМ ПРЕДАВАЛИ 

 

Учитељице: Марија Вујовић, Бранислава Петровић, Биљана Табаш, Олгица 

Вукадиновић. 

Одељењско веће осмог разреда: Наташа Станојковић, Снежана Костић Хавари, 

српски језик, Оливера Цветковић, енглески језик, Верица Ђурђевић, ликовна култура, 

Светлана Коркановић, музичка култура, Јоца Стојков, историја, Јелена Поповић, 

географија, Александра Јанковић Радић, биологија, Станислав Милошевић, Алекса 

Јелић, Наташа Табаковић, физика, Биљана Тадић, хемија, Ружица Рајковић, Нина 

Вукашиновић, Милица Видергар, математика и информатика, Невенка Стефановић, 

Небојша Дабић, техничко образовање, Снежана Марковић, Драгана Бајчета, руски 

језик и грађанско васпитање, Милутин Костић, Синиша Борковић, физичко васпитање, 

Зоран Чучковић, верска настава, Наташа Јовановић, психолог, Кристина Булатовић и 

Марица Симић, педагози, Миомир Драгаш, директор школе. 
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ОДЕЉЕЊЕ 8/1 

 

На крају пута дугог осам година 

На овај пут кренули смо пре осам година. Mислили смо да се неће брзо завршити, али 

ево нас, на крају. Поред тога што размишљамо о томе како ће нам недостајати све на 

шта смо навикли, наша школа, позната лица другара и сви наставници који су нам увек 

пружали подршку, многе осмаке брине завршни испит. Тај испит за нас представља 

корак у неки нови свет, свет одраслих, корак у нашу будућност. Тест је показатељ 

наших недостатака, указује нам које области нам не иду, а чему треба да се посветимо. 

Они који не знају шта желе да упишу треба да се добро замисле. Потез који ће 

направити када буду попуњавали листу жеља, биће потез који ће утицати на цео њихов 

живот. За неколико месеци бићемо у некој новој средини, окружени лицима која не 

познајемо. Последњи део ове вожње морамо искористити на најбољи начин. Сем тога 

што би требало да се што више дружимо како би нам школа остала у лепом сећању, 

морамо и да остваримо неки успех, да испунимо очекивања сваког наставника и да 

оставимо траг за собом. Траг по коме ће нас памтити као вредну, успешну и сложну 

генерацију. Поносна сам што идем у ову школу и захваљујем се свим наставницима 

који се максимално труде да нас припреме за велики корак који морамо да направимо. 

Уз сву помоћ која нам је пружена, ништа не би требало да нас плаши. 

Катарина Вуковић 8-1 
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ОДЕЉЕЊЕ 8/2 

 

Збогом мојих петнаест година 

Топло и сунчано јутро подсетило ме је на први септембар две хиљаде девете године. 

Рано ујутру улетели смо у брзи воз и кренули на осмогодишње путовање које и даље 

траје. Великом брзином ближимо се последњој станици са које ће свако кренути својим 

путем. За ових осам година стекла сам много пријатеља који ми, сваким даном, све 

више и више значе. Сама помисао на то да се растајемо растужује ме. Сузе почну да 

навиру и, понекад, пустим по неку, само да би престале да ме гуше. Схватим да овога 

више неће бити, да је све пролазно и да ће иза нас остати само наша дела и заједничке 

успомене. Често чујем како говоре да једва чекају крај овог пута и да им је сасвим 

свеједно. Помислим да ли је то истина или је то само маска која је ту да прикрије 

њихову бол и тугу. Целим путем су нам одрасли говорили како ће ове године 

неприметно проћи, да ћемо брзо одрасти и касније све заборавити, али у то нисмо 

веровали. Размишљам да ли ћемо се икада поново срести и, ако се то деси, да ли ћемо 

само проћи једни поред других или застати и присетити се старих дана. Један од мојих 

највећих страхова је да ћу заборавити све што је било. Којим год путем да крене, свако 

ће морати да пређе на другу обалу, што и није тако лако. С тугом у гласу могу рећи: 

,,Збогом мојих петнаест година!”, али и да жељно ишчекујем будуће године. 

Милица Миљковић, 8/2 
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ОДЕЉЕЊЕ 8/3 

 

Ни у чему што нам се дешава нисмо сами, ни први, ни једини 

„Колико је сати?“, помислио је Давид не отварајући очи. Будилник му је убрзо 

одговорио на то питање пријатном мелодијом, која му се у том тренутку чинила као 

ужасна симфонија раштимованог оркестра. Тај будилник га је будио већ двадесет 

година заредом, још од другог разреда основне школе. Давид се лагано придигао. 

Погледао је на календар. Тридесети мај. Пре тачно четрнаест година напустио је 

ходнике школе. Осмехнуо се присетивши се свега чему се надао док је напуштао 

почетну станицу живота. Тада, оставивши иза себе другове, учитеље, ране наде и јаде, 

он се отиснуо у живот пуном брзином. Тако је, барем, мислио. Али, ништа се није 

променило. Обична средња школа, обични пријатељи, обичне оцене. Па још један 

покушај да коракне смело у живот, на факултет, четире године обичног школовања, 

обична диплома, обичан посао. „Обичан живот“, промрмљао je Давид себи у браду. 

Зачудо, Давид никада није до краја одредио ту временску тачку када је ушао у живот. 

Је ли то била његова прва љубав? Прва туча? Прво издајство? Или прво пријатељство? 

Не, ништа од тога. То је требало да буде баш ово јутро. Давид је то осетио негде у себи, 

негде дубоко. То нешто било је непојмљиво велико и, то се полако будило, дизало са 

дна свести. Давид је схватио да је тај моменат прошао. Али, када? Давид поново 

погледа на календар. Да, пре четрнаест година, на прагу школе. Тај мали, несигурни 

корак га је отиснуо у живот. Сећања су преплавила његову свест. Лагао је. Лагао је 

самог себе. Намерно је сакривао свој живот. Давид се погледа у огледало и устукну. 

Видео је себе, али оног Давида који је пре четрнаест година изашао из школе. Тај 

Давид се осмехну, осмехну благо, детињасто, окрену се и,... оде. 

Данила Даниловић, 8/2 
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ТАКМИЧЕЊА 

 

 

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/20167. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општин. 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

М
У

З
И

Ч
К

А
 

К
У

Л
Т

У
Р

А
 

Лена Стаменковић 6/2 1.место 1. место не орг.  

Милица Ђоковић 6/4 1.место 2.место не орг.  

Лена Стефановић 5/4 1.место 3.место не орг.  

Нађа Јовановић 5/4 1. и 3.м. 3.место не орг.  

Вања Буквић 5/4 2. и 3.м.  не орг.  

Миа Брдар 5/3 3.место  не орг.  

 

 

Ивана Булатовић 6/3 два 3. м.  не орг.  

Урош Полексић 6/3 3.место  не орг.  

Е
Г

Л
Е

С
К

И
 

Ј
Е

З
И

К
 

Александра Давинић 8/1  3. место   

Војислав Адамовић 8/2  2. место   

Луна Повреновић 6/2 полуфинале међународног HIPPO такмичења    

Јелена Максимовић 6/2 полуфинале 
међународног HIPPO такмичења 

2.место-

финале 

   

Сања Јањић 7/3 полуфинале Међуна

-родног 

HIPPO такмичења 

Петар Томић 7/3 полуфинале Међуна

-родног 

HIPPO такмичења 

Мелина Микић Божанић 

7/2 

полуфинале Међуна

-родног 

HIPPO такмичења 

С
Р

П
С

К
И

  
Ј

Е
З

И
К

 

Ива Гајић, 8/2 1. место 2.место / 

 

К
њ

и
ж

ев
н

а
 

о
л

и
м

п
и

-ј
а

д
а
 

Данило Даниловић, 8/2 1. место 3. место / 

Софија Рајић, 7/1 2. место / / 

Александра Васиљевић, 

7/2 

3. место / / 

Софија Вукашиновић, 6/3 1. место није 

приступил

а 

/ 

 
ср

п
ск

и
 ј

ез
и

к
 и

 ј
ез

и
ч

к
а
 

к
у

л
т
у

р
а

 

МилицаМијатовић 

Дешић, 6/3 

3. место 3. место / 

Ања Рађеновић, 6/3 3. место / / 

Урош Полексић, 6/3 3. место 2. место / 

Софија Рајић, 7/1 3. место / / 

Лука Мијаковац, 5/3 3. место 3. место / 

Б
И

О
Л

О
Г

И
Ј
А

 

Андреа Тадић 5-4 прво место 3. место   

Јелена Максимовић6-2 1.место 2. место   

Милица Мијатовић 

Дешић 6-3 

1.место 1.место   
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/20167. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општин. 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

Луна Повреновић 6-2 3.место    

Уна Нешић 6-3 3.место    

Алекса Стојанов 8-1 2.место 3.место   

Вељко Ђуричић 8-2 2.место 3.место   

Александра Тарајић 5-1 1.место 1.место   

Нина Костић 5-1 1.место 2.место   

Константин Јанковић 7-3 2.место 2.место   

Ирина Анђић 5/2 1.место 3.место   

Ф
И

З
И

К
А

 Софија Вукашиновић6/3 прво место прво место друго место  

Уна Нешић6/3 друго место учествовала   

Исидора Перовић7/1 треће место похвала   

Александар Јањић 8/2 друго место друго место учество  

Х
Е

М
И

Ј
А

 

Софија Рајић 7/1 друго место    

Mарија Милетић 7/3 друго место    

Петар Томић треће место    

Александар Јањић 8/2 треће место    

   

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Ј
А

 

  

 

Софија Рајић 7/1 прво место треће место   

Анђела Мркић 7/3 прво место друго место   

Константин Јанковић 7/3 прво место    

Никола Бајић 7/2 друго место треће место   

Вељко Ђуричић 8/2 друго место    

Алекса Стојанов8/1 треће место    

ИСТОРИЈА Ћирић Андреј 5/2 треће место друго место   

М
А

Т
Е

М
А

Т

И
К

А
 

Игњат Маринковић 5/1  друго место   

Aнђела Антић 3/3 друго место    

ТИО 
Марија Милетић 7-3 прво место    

Вељко Ђуричић 8-2 прво место    

Л
И

К
О

В
Н

А
 

К
У

Л
Т

У
Р

А
 

Даница Стевановић 5-3 3.место    

Даница Стевановић 5-3 3.место на Општинском ликовном конкурсу „Кључеви 

мог Београда“ 

Мина Благојевић 6/3 2.место на Општинском ликовном конкурсу „Кључеви 

мог Беорада“ 

  

Р
У

С
К

И
 Ј

Е
З

И
К

 Данило Даниловић 8-2 1.место    

Ивана Игњатовић 8-1 3.место 2.место   

Ивана Игњатовић 8-1 1.место у општој категорији на такмичењу 

«Поэзии чарующие строки» 

Ивана Игњатовић 8-1 1.место на такмичењу «ЛИК РОССИИ», за 

рецитацију песме «Песнь о вещем Олеге» 

Ивана Игњатовић 8-1 2.место на такмичењу «ЛИК РОССИИ», за филм 

«Аленький цветочек» 
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/20167. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општин. 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

Урош Блажић 8/1 2.место на такмичењу «ЛИК РОССИИ», за филм 

«Аленький цветочек» 

Павле Ђорђевић 8/1 2.место на такмичењу «ЛИК РОССИИ», за филм 

«Аленький цветочек» 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

Софија Рајић 7/1 2.место    

Александар Јањић 7/2 2.место    

Михајло Јаковљевић 8/2 2.место    

ЕКИП

НА 

ТАКМ

ИЧЕЊ

А 

Koшарка (ученици 5-6 

разред) 10 ученика 

прво место  
  

Koшарка (ученици 7-8 

разред) 12 ученика 

друго место  
  

Михајло Марковић – 
атлетика 800 метара 

прво место 3.место   

Ника Брајевић – 
атлетика скок у даљ 

прво место 
 

  

 

Назив такмичења 

/предмет 

 
Име и презиме 

ученика 

Ниво/пласм

ан 

Шко-

лско 

Општинско Градско Републи- 

чко 

Најраспеваније 
одељење 

Одељење IV1  1. место   

Математика Анђела Антић III3  2. место   

„Мислиша“-МД 

„Архимедес“ 

математика,републичк

и ниво 

Небојша Лазић II4    3. 
награда 

Читалачка значка Одељење I1     

Читалачка значка Вукашин Срдић II1     

Читалачка значка Јован Радосављевић II2     

Читалачка значка Алекса Лукић II3     

Читалачка значка Ленка Кузмановић II4     

Литерарни конкурс 

„Мали Пјер“ 

Николина Николић IV3  1. место   

Литерарни конкурс„ 

Мама треба да се 

воли и чува“ 

Ева Драгојловић I4    2. место 

Ликовни конкурс 

„Мама треба да се 

воли и чува“ 

Софија Лазић IV3    3. место 



ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
Летопис  за школску 2016/2017. годину 

                           

25 
 

 

 

 

ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 

 

Након реализације Пројекта реконструкције, санације и адаптације школе 

„Нова – стара школа за будућност“, настављено је са опремањем ентеријера и може 

се констатовати да школа представља једну од најлепших и најопремљенијих у граду. 

Константно се унапређује рад, инсистира се на квалитету и добрим резултатима, што 

средина препознаје. Ове школске године је због повећаног интересовања у први разред 

уписано пет одељења. Школски сајт се редовно ажурира и допуњује свим неопходним 

информацијама из школског живота. Пројектом реконструкције школе дорађен је 

разглас.  

Школа је увек отворена за сарадњу и често је домаћин најразличитијих домаћих 

и гостију из иностранства. Као пример добре праксе инклузивног образовања у јуну 

2017. је угостила представнике делегације Русије, представнике Министарства 

просвете (Мрежа за социјалну инклузију) и Светске банке, са циљем да се размене 

знања и искуства.  

У школи је организовано полагање завршног испита у августовском року за све 

ученике са територије града.  

У току школске 2016/17. издата су 2 броја часописа Кораци. Часопис поред 

радова ученика, садржи обиље информација о активностима у школи, културним и 

историјским занимљивостима и одражава атмосферу, живот и рад школе – неколико 

пута је награђиван. 

Флајер о раду школе и „Свеска за прваке“ су допуњени актуелностима и имају 

сврху представљања школе код уписа првака. 

У складу са активностима у школи сарађивали смо са новинарима различитих 

медија (РТС, Студио Б, Дечја телевизија, Ултра, Б 92, Happy TV, Вечерње новости, 

Блиц и другима). 

Ликовни конкурс 

„Мама треба да се 

воли и чува“ 

Лена Видић IV4    3. место 

„Безбедност у 

саобраћају“екипно 

Одељење IV3  2. место   

„Безбедност у 

саобраћају“ екипно 

Александар Лелић IV3  2. место   

„Безбедност у  
саобраћају“ екипно 

Јана Живковић IV3  2. место   

„Безбедност у 

саобраћају“ екипно 

Лаура Праштало IV3  2. место   

„Безбедност у  
саобраћају“ екипно 

Јанко Зарић IV3  2. место   

„Безбедност 

усаобраћају“ екипно 

Матија Мирковић IV3  2. место   

Музичка култура 
Соло певачи и мали 
локални састави 

Реља Живковић II2- 
„Златна сирена“ 

 1. место 1. место  
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ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

(преузето из Извештаја о раду школе за школску 2016/17. годину )  

 

 Образовни процес заснивати на систематском праћењу и процењивању 

квалитета у складу са Образовним стандардима, 

 Образовни процес усмерити на процес и исходе учења, 

 Успоставити хоризонталну и вертикалну повезаност између различитих 

наставних предмета чиме ће се засновати образовање на интегрисаном 

наставном програму, 

 У оквиру међупредметних компетенција унапредити у настави корелације са 

васпитним циљевима, 

 Поштујући наставни план и програм, диференцирати захтеве како би били у 

складу са способностима ученика (диференцијација,индивидуализација, 

индивидуални образовни план), 

 На Стручним већима усаглашавати критеријуме оцењивања у складу са 

Правилником о оцењивању издатом од стране Министарства просвете и науке, 

 Водити рачуна о оптерећености ученика на писменим проверавањима, 

поштујући распореде писмених задатака и контролних вежби, 

 Подстицати иновације у наставном процесу, 

 Укључити асистивне технологије у раду са децом са тешкоћама, 

 Развијати позитиван став ученика према школи, мотивацију за учење и стицање 

знања кроз наставу и ваннаставне активности, 

 У процесу наставе ученике више мисаоно ангажовати и интелектуално 

осамостаљивати са акцентом на практичну примену наученог, 

 Развијати тематску наставу, израду пројеката, тимски рад код ученика и 

наставника, односе сарадње, 

 Подстицати ученике да објективно процењују своја знања, 

 Систематски пратити и анализирати напредовање ученика у учењу и владању 

кроз формативно оцењивање, 

 Обогаћивати васпитни рад са ученицима на часовима одељењских заједница, 

правилним, избором тема и редовно вршити анализе одељењских заједница на 

нивоу Одељењских већа уз подстицање односа другарства и солидарности, 

 Подстицати развој дечјег стваралаштва и креативности, 

 Развијати културно-забавни живот ученика у школи и ван ње, организацијом 

различитих облика дружења, 

 Развијати и неговати партнерски однос школе и родитеља у циљу постизања 

квалитетних исхода како на образовном ,тако и на васпитном плану, 

 Редовно информисати родитеље о успеху и владању ученика на родитељским 

састанцима, дану отворених врата и Дану отворене школе, 

 Стално праћење реализације Плана и програма за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања и остваривање пројекта „Школа без насиља“, 

 Инсистирање на поштовању Школских правила од стране ученика, запослених 

и родитеља, 

 Осавремењавање наставе увођењем ИТ и учења на даљину, 

 Укључивање више садржаја на тему екологије и очувања животне средине, 

 За квалитет образовања и васпитања у школи одговорност треба подједнако да 

деле запослени, родитељи, локална заједница и други. 
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                  http://www.skolaigk.edu.rs/ 

                e-mail: direktorigk@sbb.rs 

                     e-mail: skolaivangoran@sbb.rs 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

01. октобар 2017. године  

 

 Летопис је саставио Зоран Чучковић вероучитељ. 
 Летопис су лекторисале професорке српског језика Наташа Станојковић, Снежана  

Костић Хавари и Мирјана Марковић. 
 У изради Летописа аутор је користио материјал са школског сајта и овом приликом 

се захваљујем свима чије текстове сам користио, такође је коришћен и Извештај о 

раду школе за школску 2016/2017. годину. 
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