
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

                           

                         За перид од 2021. до 2025.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 2021. 

 

 

 

 



1.ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 
 

1.1.  МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

Настава у нашој школи изводи се у матичној школи и пет издвојених 

одељења, а то су : Дрен, Доњи крај Грабовца,  Орашац, Вукићевица  и Љубинић. 

Квалитет простора рада ученика је неуједначен. У матичној школи, поред 

класичних учионица постоји и специјализоване учионице за ликовну културу, 

техничко образовање, физику, хемију и биологију, информатику, библиотека са  

мањом читаоницом и дигитална учионица. Од ове школске године биће формиран 

и клуб за учење. У Дрену поред класичних учионица постоји библиотека и 

радионица за техничко образовање и дигитална учионица. У осталим објектима су 

само класичне учионице.  Mатична школа и подручно одељење у Дрену имају салу 

за физичко васпитање. Површине учионичког простора задовољавају. Сви објекти 

имају модерно изграђене мокре чворове.  

 

1.2.  УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 

 

а)  Социјално економски услови 

Подручје школе обухвата децу из сеоских домаћинстава, различитог 

економско-социјалног састава. Основна делатност становништва је пољопривреда 

са тежиштем на повртарство и сточарство. Поред тога један број родитеља је 

запослен у привредним организацијама у околини. То има за последицу да је 

приличан број домаћинстава добро ситуиран узимајући у обзир наше стандарде. 

Супротно томе постоји и велики број ученика који живе у лошим или изразито 

лошим социјално-економским условима. 

Приличан број ученика не  живи са оба родитеља или живи без оба 

родитеља (разведени родитељи, умрли или раде у иностранству), па то негативно 

утиче на успех и понашање ученика. Доста родитеља има само основно 

образовање, а има их и без потпуне основне школе. Са вишом и високом школом 

има мање од 20 родитеља. Удаљеност ученичких домова од школе је знатна и 



односи се на већи број ученика који се превозе аутобусима до школе, а има и оних 

који не могу да користе аутобуски превоз. 

 

б) Културни услови 

На подручју школе нема организованог културног живота, сем неколико 

спортских организација. Домове културе већина села нема, а где и постоје нису 

наменски искоришћени, па је Школа принуђена да за задовољење културних 

потреба користи објекте шире друштвене заједнице. 

 

в) Еколошки услови 

Еколошки услови су изразито лоши. У непосредној близини матичне школе, 

Дрена и школе у Доњем Грабовцу налази се пепелиште ТЕНТ-а  Обреновац, па је 

аеро загађење велико.  

Oсим матичне школе и Доњег краја Грабовца сва друга одељења користе 

воду или из бунара или са локалног водовода (Дрен) па је одржавање хигијенске 

исправности воде отежано. Из тог разлога школа је у свим објектима обезбедила 

водомате, како би се обезбедила вода за пиће. 

Овакви услови се одражавају на здравствено стање ученика. Јављају се 

често хронична обољења респираторних органа. 

 

3. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

      Школу  похађа  174 ученика од првог до четвртог разреда. Од тога је 61  

ученика у матичној школи,  а  113  ученика  је распоређено по подручним 

одељењима и то: 46 ученика у Дрену, 14 ученика у Доњем крају, 10 у Орашцу, 18  у 

Вукићевици и 25  ученикa у Љубинићу. 

У први разред ове године је уписанo  36 ученикa. Од тога у: 

  матичној школи ..................17; 

  Дрену ................................... 9; 

  Доњем крају Грабовца.........3; 

  Орашцу ...................................3; 

  Вукићевици ............................2; 



  Љубинићу...............................2. 

 

У други разред ове године је уписанo 37  ученика. Од тога у: 

 матичној школи ................12; 

  Дрену .................................. 11; 

  Доњем крају Грабовца........5; 

  Орашцу ............................... 1; 

  Вукићевици .........................5; 

  Љубинићу............................ 3. 

 

У трећи разред ове школске године уписано је 54 ученика. Од тога у : 

 матичној школи................. 21; 

 Дрену...................................12; 

 Доњем крају Грабовца.......3; 

 Орашцу..................................3; 

 Вукићевици...........................3; 

 Љубинићу............................12. 

 

У четврти разред ове школске године уписано је 47 ученика. Од тога у : 

 матичној школи................. 11; 

 Дрену...................................14; 

 Доњем крају Грабовца.......3; 

 Орашцу..................................3; 

 Вукићевици...........................8; 

 Љубинићу............................8. 

 

Број формираних одељења првог разреда је 6 од којих су одељења у Доњем 

крају Грабовца, Љубинићу и Oрашцу комбинована са трећим разредом, док је 

одељење  у  Вукићевици  формирано  са  другим  разредом. 



Број формираних одељења другог разреда је 6, од којих су одељења у 

Доњем  крају  Грабовца , Љубинићу и Орашцу  комбинована са четвртим разредом, 

а у Вукићевици  са  првим  разредом. 

Број формираних одељења трећег разреда је 6. Од тога је одељење у   

Вукићевици комбиновано  са четвртим  разредом, а у  Доњем крају,Орашцу и 

Љубинићу   је  комбиновано са првим разредом. 

Број формираних одељења у четвртом разреду је 6. Од тога је  одељења у 

Орашцу, Доњем крају и Љубинићу  комбиновано са   другим  разредом,  а у  

Вукићевици са трећим  разредом. 

На основу увида који су стекле педагог и психолог школе при упису 

ученика, припремљеност ученика је релативно задовољавајућа.  

 

Школу похађа укупно 215 ученика старијих разреда, и то 161 ученик у матичној 

школи и 54 ученика у издвојеном одељењу у Дрену. 

 

Матична школа у Грабовцу 

 

Разред Број ученика Број одељења 

V 38 2 

VI 32 2 

VII 43 2 

VIII 48 2 

Укупно 161 8 

 

 

 

Издвојено одељење у Дрену 

 

Разред Број ученика Број одељења 

V 10 1 

VI 17 1 



VII 12 1 

VIII 15 1 

Укупно 54 4 

 

 

4. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА 

4.1. Руководиоци и чланови стручних већа нижих разреда: 

 Руководилац Стручног већа учитеља је Драгица Живановић. 

 

Чланови актива за први разред : 

 

 Јелисавка Јовичић, професор разредне наставе у матичној школи; 

 Биљана Шиник Ђокић, професор разредне наставе у издвојеном 

одељењу у Дрену; 

 Љиљана Милетић, професор разредне наставе у издвојеном одељењу 

у Доњем крају Грабовца; 

 Љепосава Лакић, наставник  разредне наставе у издвојеном одељењу 

у Орашцу; 

 Вера Николић, професор разредне наставе у издвојеном одељењу у  

Љубинићу; 

 Александра Радојичић, професор разредне наставе у издвојеном 

одељењу у  Вукићевици; 

 Јелена Матић, професор енглеског језика; 

 Снежана Јосиповић, професор енглеског језика; 

 Милан Нинковић, вероучитељ ; 

 Александар Гајић, вероучитељ; 

 Сава Гајић, вероучитељ; 

 Биљана Мијаиловић, стручни сарадник-педагог; 

 Ана Булатовић, стручни сарадник – психолог. 

Руководилац стручног актива за први разред је Александра Радојичић. 



 

Чланови актива  за други разред су: 

 

 Марина Зарић,  професор разредне наставе  у матичној школи; 

 Тања Зарић, професор разредне наставе у издвојеном одељењу у 

Дрену; 

 Јелена Ристић, професор  разредне наставе у издвојеном одељењу у 

Орашцу; 

 Александра Радојичић, професор разредне наставе у издвојеном 

одељењу у Вукићевици; 

 Марија Гудурић, професор разредне наставе у издвојеном одељењу у 

Љубинићу ; 

 Јелена Матић, професор енглеског језика; 

 Снежана Јосиповић, професор енглеског језика; 

 Милан Нинковић, вероучитељ; 

 Александар Гајић, вероучитељ; 

 Сава Гајић, вероучитељ; 

 Биљана Мијаиловић, стручни сарадник-педагог; 

 Ана  Булатовић , стручни сарадник – психолог. 

 

Руководилац стручног актива за други разред је  Јованка Матић. 

 

Чланови актива  за трећи разред су: 

 Јасмина Јаковљевић,  професор разредне наставе у матичној школи; 

 Нађа Нешић, професор разредне наставе у издвојеном одељењу у 

Дрену; 

 Љиљана Милетић , професор разредне наставе у издвојеном одељењу 

у Доњем Грабовцу; 

 Љепосава Лакић, наставник  разредне наставе у издвојеном одељењу 

у Орашцу ; 



 Драгица Живановић, професор  разредне наставе у издвојеном 

одељењу у Вукићевици; 

 Вера Николић, професор разредне наставе у издвојеном одељењу у 

Љубинићу; 

 Јелена Матић, професор енглеског језика; 

 Снежана Јосиповић, професор енглеског језика; 

 Жељко Богосављевић, вероучитељ; 

 Милан Нинковић, вероучитељ ; 

 Александар Гајић, вероучитељ ; 

 Сава Гајић, вероучитељ ; 

 Биљана Мијаиловић, стручни сарадник -педагог; 

 Ана  Булатовић , стручни сарадник – психолог. 

 

Руководилац стручног актива за трећи разред је Нађа Нешић. 

 

Чланови актива за четврти разред су : 

 Славица Филић, наставник разредне наставе у матичној школи ; 

 Светлана Марковић, професор разредне наставе у издвојеном 

одељењу у Дрену; 

 Јованка Матић, професор разредне наставе у издвојеном одељењу у 

Доњем Грабовцу; 

 Јелена Ристић,  професор разредне наставе у издвојеном одељењу у 

Орашцу; 

 Драгица Живановић, професор разредне наставе у издвојеном 

одељењу у Вукићевици; 

 Јелена Ристић, професор разредне наставе у Љубинићу; 

 Јелена Матић, професор енглеског језика; 

 Снежана Јосиповић, професор енглеског језика; 

 Неда Николић, професор енглеског језика; 

 Милан Нинковић, вероучитељ; 



 Александар Гајић, вероучитељ ; 

 Сава Гајић, вероучитељ; 

 Биљана Мијаиловић, стручни сарадник-педагог; 

 Ана Булатовић,  стручни сарадник – психолог. 

Руководилац стручног актива за четврти разред је Славица Филић. 

 

Разр. одељ. Име и презиме Стручна спрема Година 

радног 

стажа 

Положен 

стручни испит 

II1 Марина Зарић професор 

разредне наставе 

27 да 

II2 Тања Зарић професор 

разредне наставе 

25 да 

II3, IV3  Јованка Матић професор 

разредне наставе 

25 да 

II 4,IV 4 Јелена Ристић Професор 

разредне наставе 

11 да 

I 5, II5 Александра Радојичић професор 

разредне наставе 

22 да 

II6, IV6 

 

Марија Гудурић професор 

разредне наставе 

12 да 

III1 Јасмина Јаковљевић професор 

разредне наставе 

26 да 

III2 Нађа Нешић професор 

разредне наставе 

22 да 

I3, III3 Љиљана Милетић професор 

разредне наставе 

18 да 

I4,III4 Љепосава Лакић наставник 

разредне наставе 

11 да 

III5,IV5 Драгица Живановић професор 

разредне наставе 

22 да 



I6  III6 Вера Николић професор 

разредне наставе 

25 да 

 

IV1 Славица Филић професор 

разредне наставе 

33 да 

 

IV2 Светлана Марковић професор 

разредне наставе 

26 да 

I1 Јелисавка Јовичић професор 

разредне наставе 

26 да 

 I2 Биљана Шиник Ђокић професор 

разредне наставе 

26 да 

I-IV Јелена Матић професор 

енглеског 

језика  

12 не 

I-IV Снежана Јосиповић професор 

немачког језика 

и књижевности  

23 да 

I-IV Неда Николић професор 

енглеског 

језика 

11 да 

I-IV Нада Бојић професор 

словачког језика 

18 не 

I-IV Милан Нинковић 

 

дипломирани 

теолог 

9 не 

I-IV Александар Гајић дипломирани 

теолог 

2 не 

I-IV Сава Гајић дипломирани 

теолог 

12 не 

I-IV Биљана Мијаиловић дипломирани 

педагог 

17 да 

I-IV Ана Булатовић дипломирани 14 да 



психолог 

 

 

 

4.2. Руководиоци и чланови  актива виших разреда: 

 

Чланови актива за пети разред су : 

 Сања Милановић, наставник  историје 

 Сузана Поповић, наставник математике 

 Ђорђе  Поповић,  наставник  физичке  културе. 

Руководилац разредног већа за пети разред је Сања Милановић. 

 

Чланови актива за шести разред су : 

 Соња Арсић Вукомановић, наставник српског језика 

 Неда Николић, наставник енглеског језика 

 Нада Бојић, наставник енглеског језика 

Руководилац разредног већа за шести разред је Неда Николић. 

 

 

Чланови актива за седми разред су : 

 Саша Милошевић, наставник физичког васпитања 

 Нада Илић, наставник српског језика 

 Зоран Поповић, наставник математике 

Руководилац разредног већа за седми разред је Зоран Поповић. 

 

Чланови актива за осми разред су : 

 Лидија Павловић, наставник ликовне културе 

 Сања Петровић, наставник географије 

 Марија Весић, наставник српског језика 

Руководилац разредног већа за осми разред је Сања Петровић. 

 



Стручна већа 

Стручно веће друштвених наука чине: 

 Нада Илић, наставник српског језика 

 Соња Арсић-Вукомановић, наставник српског језика 

 Марија Весић, наставник српског језика 

 Снежана Јосиповић, наставник немачког и енглеског језика 

 Марија Мрав, наставник немачког језика 

 Ивана Цекић, наставник немачког језика 

 Неда Николић, наставник енглеског језика 

 Нада Бојић, наставник енглеског језика 

 Јелена Матић, наставник енглеског језика 

 Љиљана Шајиновић, наставник руског језика 

 Сања Милановић, наставник историје 

 Горан Ристовић, наставник историје 

 

Руководилац Стручног већа друштвених наука је Сања Милановић, наставник 

историје. 

 

Стручно веће природних наука чине: 

 Бојана Тадић, наставник математике 

 Сузана Поповић, наставник математике 

 Зоран Поповић, наставник математике 

 Гордана Лазић-Баћић, наставник биологије 

 Биљана Драгић, наставник биологије и хемије 

 Сања Петровић, наставник географије 

 Горан Ристовић, наставник географије 

 Срђан Црвенковић, наставник физике 

 Оливера Станојевић, наставник хемије 

 Андријана Рајковић, наставник хемије 

 Маријана Јовановић,  наставник технике и технологије 



 Немања Јојић, наставник технике и технологије  

 

Руководилац Стручног већа природних наука је Гордана Лазић-Баћић, наставник 

биологије. 

. 

 

Стручно веће уметности и вештина чине: 

 Лидија Павловић, наставник ликовне културе 

 Саша Милошевић, наставник физичког васпитања 

 Ђорђе Поповић, наставник физичког васпитања 

 Ана Миљојковић, наставник музичке културе 

 Вишња Чубрић, наставник музичке културе. 

 

Руководилац Стручног већа уметности и вештина је Вишња Чубрић, наставник 

музичке културе. 

 

 

 

 

Чланови разредних већа петог, шестог, седмог и осмог разреда: 

 

 

 Соња Арсић-Вукомановић, професор српског језика 

 Нада Илић, професор српског језика 

 Марија Весић, професор српског језика 

 Неда Николић, професор енглеског језика 

 Нада Бојић, професор словачког језика 

 Ивана Цекић, професор немачког језика и књижевности 

 Љиљана Шајиновић, професор српског језика и књижевности 

 Лидија Павловић, наставник ликовне културе 

 Сања Петровић, дипломирани географ 



 Сања Милановић, дипломирани историчар 

 Горан Ристовић, професор историје и географије 

 Бојана Тадић, дипломирани математичар 

 Сузана Поповић, природно – математички смер гимназије 

 Зоран Поповић, статистичар 

 Гордана Лазић Баћић, дипломирани биолог 

 Оливера Станојевић, дипломирани хемичар 

 Биљана Драгић, дипломирани професор биологије и хемије 

 Срђан Црвенковић, дипломирани инжењер саобраћаја 

 Андријана Рајковић, дипломирани инжењер технологије 

 Маријана Јовановић, мастер професор технике и информатике 

 Немања Јојић, мастер професор технике и информатике 

 Саша Милошевић, професор физичког васпитања 

 Ђорђе Поповић, професор физичког васпитања 

 Ана Миљојковић, дипломирани теоретичар уметности- музички педагог 

 Вишња Чубрић, дипломирани менаџер уметничке продукције 

 Милан Нинковић, дипломирани теолог  

 Александар Гајић, дипломирани теолог  

 Сава Гајић, дипломирани теолог 

 

Одељењске старешине 

 

Разр. Одeљeњски старeшина 

V-1 Сања Милановић 

V-2 Сузана Поповић 

V-3 Ђорђе  Поповић 

VI-1 Соња Арсић Вукомановић 

VI-2 Неда Николић  



VI-3 Нада Бојић 

VII-1 Саша Милошевић 

VII-2 Нада  Илић 

VII-3 Зоран Поповић 

VIII-1 Лидија Павловић 

VIII-2 Сања Петровић  

VIII-3 Марија Весић 

 

 



Ред. 

број 

Име и презиме Стручна спрема Година 

радног 

стажа 

Положен 

стручни 

испит 

Предаје предмет Разред и одељење 
Разредни 

старешина 

1. Нада Арсенијевић професор српског језика 

и књижевности 

14 

 

да Српски језик V/1,VI/2, VII/2, VIII/1 

VII2 

2. Соња Арсић Вукомановић професор српског језика 

и књижевности 

19 да Српски језик V/2,VI/1, VII/1, VIII/2 

 

3. Марија Весић професор српског језика 

и књижевности 

12 

 

да Српски језик V/3,VI/3,VII/3,VIII/3 VIII3 

4. Неда Николић професор енглеског 

језика и књижевности 

12 не Енглески језик IV/1,V/1-2, VI/1-2, 

VII/1-2, VIII/1-2  VI2 

5. Нада Бојић професор словачког 

језика 

18 не Енглески језик V/3, VI /3 

VI3 

6. Јелена Матић професор шпанског 

језика и књижевности 

11 не Енглески језик VII/3, VIII/3, I/1, I/2, 

II/2, III/2, IV/2,  I-II-

III-IV/4, I-II/5, III-

IV/5, I-III/6, II-IV/6 

 

7. Снежана Јосиповић професор немачког 

језика и књижевности 

24 да Енглески језик II/1, III/1, (I-III/3),            

(II-IV/3)  

8. Снежана Јосиповић професор немачког 

језика и књижевности 

24 да Немачки језик V/2,VI/1-2, VII/1-2, 

VIII/1g  

 



Ред. 

број 

Име и презиме Стручна спрема Година 

радног 

стажа 

Положен 

стручни 

испит 

Предаје пред ет Разред и одељење 
Разредни 

старешина 

9. Ивана Цекић професор немачког 

језика и књижевности 

8 не 

 

Немачки језик  V/3, VI/3,VII/3,VIII/3 

 

10. Марија Мрав професор немачког 

језика 

17 да Немачки језик  V/1, VIII/2g 

 

11. Љиљана Шаиновић професор српског језика 

и књижевности 

25 не Руски језик VIII/g(1+2) 

 

 

12. 

 

Ана Миљојковић 

дипломирани 

теоретичар уметности- 

музички педагог 

5 

 

не 

 

музичка култура V/1-2,VI/1-2, VII/2, 

VIII/1-2 
 

 Вишња Чубрић Дипломирани менаџер 

уметничке продукције 

1 не музичка култура V/3,VI/3,VII/1, 

VII/3,VIII/3  

хор и оркестар V/3,VI/1,VII/1,VIII/3 

13. Лидија Павловић  наставник ликовне 

културе 

24 да ликовна култура  V/1-3, VI/1-3, VII/1-3, 

VIII/1-3 

 

VIII1 

цртање, сликање 

и вајање  

V-1, V-2,  VI/2, VI/3, 

VIII/1  

14. 

 

 

Сања Петровић  дипломирани географ 22 да географија V/1-2,VI/1-3, VII/1-3, 

VIII/1-3 
VIII2 



Ред. 

број 

Име и презиме Стручна спрема Година 

радног 

стажа 

Положен 

стручни 

испит 

Предаје предмет Разред и одељење 
Разредни 

старешина 

15. Горан Ристовић професор историје и 

географије 

14 не историја V/3 

 
географија V/3 

16. Сања Милановић 

  

дипломирани историчар 8 да историја V/1-2,VI/1-3, VII/1-3, 

VIII/1-3 
 

17. Срђан Црвенковић дипломирани инжењер 

саобраћаја 

0 не физика VI/1-3, VII/1-3,  

VIII/1-3  

18. Бојана Вуковић мастер  математичар 10 не математика VI/1-2, VII/1 

 
 

19. Сузана Поповић природно-математички 

смер гимназије 

6 не математика V/1-2, VII/2, VIII/1-2 
V2 

20. Зоран Поповић Дипломирани 

статистичар, 6.степен 

16 не математика V/3, VI/3, VII/3, VIII/3 
VII3 

21. Гордана Лазић Баћић дипломирани биолог 

 

16 да биологија V/1-2,  VI/1-3,  VII/1-

3, VIII/1-2  

22. 

 

Биљана Драгић дипломирани професор 

биологије и хемије 

12 да биологија V/3, VIII/3  

      хемија VIII/3 

23. Оливера Станојевић дипломирани хемичар 14 да       хемија VII/1-2, VIII/1-2  

домаћинство VII/2 



Ред. 

број 

Име и презиме Стручна спрема Година 

радног 

стажа 

Положен 

стручни 

испит 

Предаје предмет Разред и одељење 
Разредни 

старешина 

24. Андријана Рајковић дипломирани инжењер 

технологије 

1 Не  хемија VII/3 

 
домаћинство VII/3, VIII/2 

25. Немања Јојић 

 

Мастер професор 

технике и информатике 

5 не техника и 

технологија 

VI/3, VII/1, VII-3, 

VII/2 g, VIII/1 g 

VIII/ 2g, VIII/3 

 

26. Маријана Јовановић 

 

Мастер професор 

технике и информатике 

4 не техника и 

технологија 

V/1-3,VI/1-2, VII/2 g, 

VIII/1 g, VIII/2 g 

 

27.  

Саша Милошевић  

 

професор физичког 

васпитања 

 

23 

 

да 

физичко и 

здравствено  

васпитање 

V/1-2,VI/1-2, VII/1-2, 

VIII/1-2 
VIII/1 

28. Ђорђе Поповић професор физичког 

васпитања и спорта 

9 не физичко и 

здравствено  

васпитање 

V/3, VI/3,VII/3, VIII/3 

V3 

ОФА V/1-3, VI/1-3 

 

29. 

 

Драгица Лазић 

дипломирани инжењер 

организационих наука 

15 да Информатика и 

рачунарство  

V/1-3, VI/1-3, VII/1, 

VII/2 g1,  VII/2 g 2 , 

VII/3,       VIII/1 g1 , 

VIII/1 g2,  VIII/2 g1, 

VIII/2 g2, VIII/3 

 



Ред. 

број 

Име и презиме Стручна спрема Година 

радног 

стажа 

Положен 

стручни 

испит 

Предаје предмет Разред и одељење 
Разредни 

старешина 

30. Сава Гајић 

 

дипломирани теолог 13 не Верска настава-

православни 

катихизис 

I-III/3, II/IV/3, I-II-III-

IV/4, V/1, VI/1-2, 

VII/2, VIII/1-2  

31. Милан Нинковић дипломирани  теолог 10 не Верска настава -

православни 

катихизис 

I/1, II/1, III/1, IV/1, I-

II/5, III-IV/5, I-III/6, II-

IV/6  

32. Александар Гајић дипломирани  теолог 3 не Верска настава-

православни 

катихизис 

I/2,  II/2,  III/2, IV/2, 

V/2-3,VI/2-3, VII/1, 

VII/3,VIII/3  



5. ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 

 

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и 

укупан образовно-васпитни рад у школи. 

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни 

сарадник планира и реализује свој рад. 

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно 

старатеља у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и 

његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког 

ученика. 

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу 

са Законом.  

Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог 

остваривања.  

Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом 

школе. 

Школски програм садржи:  

1) циљеве школског програма; 

2) наставни план основног образовања и васпитања;  

3) програме обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и 

поступцима за њихово остваривање; 

4) програм допунске и додатне наставе;  

5) програм културних активности школе; 

6) програм школског спорта и спортских активности; 

7) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми 

превенције других облика ризичног понашања; 

8) програм слободних активности ученика; 

9) програм професионалне оријентације; 

10) програм здравствене заштите; 

11) програм социјалне заштите;  

12) програм заштите животне средине; 



13) програм сарадње са локалном самоуправом; 

14) програм сарадње са породицом; 

15) програм излета, екскурзија и наставе у природи; 

16) програм рада школске библиотеке; 

17) програм основи безбедности  деце; 

17) начин остваривања других области развојног плана школе који утичу на 

образовно-васпитни рад. 

 

Школски програм је рађен на основу: 

- Закон  о  оснoвама  система  образовања  и  васпитања (“Сл.гласник РС“,бр. 

88/2017, 27 /2018, 10/19, 6/20) 

- Закон о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, 55/2013, 101/2017, 

27/2018, 10/2019) 

 Правилникa о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања 

и васпитања („Просветни гласник“, број 10/17) 

 Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања 

и васпитања: 10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 18/2018-1, 1/2019-18, 2/2020-1 

 Правилникa о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 

15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16 и 6/17) 

 Правилникa о допуни Правилника плану наставе и учења за први циклус 

основног образовња и васпитања и програму наставе и учења за  први разред 

основног образовања и васпитања („Служени гласник РС-Просветни 

гласник број 1/19) 

 Правилникa о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти 

разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи 

разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 1/05, 

15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 7/11, 1/13 и 11/14 и 11/16) 

 Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања 

и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1, 5/2021-1 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/cd9aeb71-5c30-4c7e-a387-dd51894c433a
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/c3b8b3b5-9f65-4164-8eab-e0830813e4a5


 Правилникa о допунама Правилника о програму наставе и учења за други 

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС-

Просветни гласник“, број 3/19) 

 Правилникa o програму наставе и учења за трећи разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни 

гласник”, број 5/19) 

 Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред 

основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред 

основног образовања и васпитања: 1/2005-1, 15/2006-1 (др. правилник), 

2/2008-24 (др. правилник), 2/2010-1 (др. правилник), 7/2010-4, 3/2011-124 

(др. правилник), 3/2011-129 (др. правилник), 7/2011-1 (др. правилник), 

7/2011-7 (др. правилник), 1/2013-2, 11/2014-4, 11/2016-263, 11/2016-575, 

12/2018-18 

 Правилникa о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи 

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– 

Просветни гласник“, број 6/20) 

 Правилника о наставном плану и програму за четврти разред основног 

образовања и васпитања („Просветни гласник“, 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 

1/13, 11/14, 11/16 и 7/17) 

 Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног 

образовања и васпитања: 11/2019-1, 6/2020-20, 7/2021-671 

 Правилника o програму наставе и учења за четврти разред основног 

образовања и васпитања ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, 

број 11/19) 

 Правилника о допунама Правилника о програму наставе и учења за четврти 

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– 

Просветни гласник“, број 6/20) 

 Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 

васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17, 

8/17 и 9/17) 

 Правилника о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и 

шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења 

за пети и шести разред основног образовања и васпитањa („Службени 

гласник РС-Просветни гласник“, број 3/19) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/9a953be2-b82d-4d9b-a8fb-9d7e63e4b36e
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/e1c8fc9f-7d65-42cf-9eac-38f7faa0b1c4


 Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-

3, 6/2020-94 

 Правилник о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 

пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник 

РС– Просветни гласник“, број 6/20) 

 Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и 

васпитања („Просветни гласник“ бр. 5/08, 3/11,1/13, 5/14, 11/16 и 11/16-

др.пропис) 

 Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и 

васпитања: 5/2008-1, 3/2011-129 (др. правилник), 1/2013-24, 5/2014-3, 

5/2014-85, 11/2016-410, 11/2016-582, 3/2018-1, 12/2018-46, 3/2020-4 

 Правилника о измени Правилника о програму наставе и учења за седми 

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– 

Просветни гласник“, број 8/20) 

 Правилника о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми 

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– 

Просветни гласник“, број 6/20) 

 Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања 

и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60, 6/2020-99, 8/2020-597, 5/2021-4 

 Правилника o   измени Правилника о наставном програму за седми разред 

основног образовања и васпитања ( „Службени гласник РС – Просветни 

гласник”, број 12/19) 

 Правилника  о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни 

гласник”, број 5/19) 

 Правилника о изменама и допуни Правилника о наставном програму за 

седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС-

Просветни гласник“, број 3/19) 

 Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и 

васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/09, 3/11, 8/13, 11/16 и 11/16-

др.пропис) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/81d05ee0-52de-41ce-bebc-4508a8eb5987
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/60652b93-b1b4-4554-937b-5f88d1202a57
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/ae631263-d704-4e18-81e1-24f40c58bc04


 Правилника о изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми 

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, број 10/19) 

 Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и 

васпитања: 2/2010-13, 3/2011-129 (др. правилник), 8/2013-7, 5/2014-85, 

11/2016-505, 11/2016-586, 7/2017-12, 12/2018-64, 10/2019-1, 3/2020-4 

  

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и 

васпитања: 6/2009-1, 3/2011-129 (др. правилник), 8/2013-1, 11/2016-461, 

11/2016-584, 12/2018-55, 3/2019-189, 12/2019-1, 3/2020-4 

 Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и 

васпитања („Просветни гласник“, бр. 2/10, 3/11, 8/13, 5/14, 11/16, 11/16-др. 

пропис и 7/17) 

 Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и 

васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6, 6/2020-118, 5/2021-8 

 Правилника о допунама Правилника о програму наставе и учења за осми 

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– 

Просветни гласник“, број 6/20) 

 Правилника о наставном плану и програму предмета Верска настава за први 

разред основне школе („Просветни гласник „, број 5/01) 

 Правилника о наставном плану и програму предмета Верска настава за 

трећи разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, 

број 23/04) 

 Правилника о наставном плану и програму предмета Верска настава за 

четврти разред основне школе („Просветни гласник“, број 9/05) 

 Правилника о наставном плану и програму предмета Верска настава за пети 

разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 

9/05) 

 Правилника о наставном плану и програму предмета Верска настава за 

седми разред основне школе („Просветни гласник РС“, број 2/08) 

 Правилника о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми 

разред основне школе („Просветни гласник РС“, број 7/08) 

  Извештаја о раду школе у претходној школској години; 

  Условима рада школе; 

 Образовних потреба ученика, родитеља и локалне средине. 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/9e82dc25-6ada-43f9-a6cf-d2b2f118544c
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/6e3e7103-3e6e-4550-bb61-0a5ee8672940
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/6e3e7103-3e6e-4550-bb61-0a5ee8672940
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/49e05696-b6d9-49a6-a53b-f11cafc11b47


 Услови рада школе; 

Напомена:  

И у овој школској години се због пандемије вируса Covid 19 ради на основу  

Плана о реализацији наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног 

стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за 

основну школу. 

 

5.1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Сврха програма образовања 

 

Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, 

математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке 

писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 

Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика 

да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и 

потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз 

активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и 

допринос демократском, економском и културном развоју друштва. 

 

Циљеви и задаци програма су: 

 развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за 

разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим 

развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

 подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

 оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са 

начелима  сталног усавршавања и начелима доживотног учења; 

 оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе 

на сопствени развој и будући живот; 

 развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске 

традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина; 



 омогућавање укључивања у процесе европског и међунационалног 

повезивања; 

 развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 

 усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности 

демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

 уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња 

сопственог система вредности и вредности ставова који се темеље на начелима 

различитости и добробити за све; 

 развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе 

традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, 

јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају 

остваривање права на различитост; 

 поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и 

развијање способности за живот у демократски уређеном друштву; 

 развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности 

заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности. 

Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и 

програма и потреба ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе. 

 

5.2. ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ЛИСТА 

ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ СА НЕДЕЉНИМ И ГОДИШЊИМ 

ФОНДОМ ЧАСОВА 

 

Основна школа "Грабовац" на својој листи предмета имаће предмете који су 

прописани на националном нивоу и активности које је сама предложила.  

Школски програм садржи  обавезне,  изборне и факултативне предмете. 

Обавезни део школског програма садржи наставне предмете и садржаје који 

су обавезни за све ученике одређеног нивоа и врсте образовања. 

 

Млађи разреди 



 

 

Ред. 

број 

А. 

ОБАВЕЗНИ  

НАСТАВНИ 

     

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

  недељ. годиш. недељ. годиш. недељ. годиш. недељ. годиш. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 _ _ - - 

5. Природа и 

друштво 

_ _ _ _ 2 72 2 72 

6. Ликовна 

култура 

1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка 

култура 

1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

9. Дигитални 

свет 

1 36 1 36 - - - - 

УКУПНО: А 20 720 21 756 20 720 20 720 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ  

НАСТАВНИ   

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

  нед. год. нед. год. нед. нед. нед. год. 

1. Верска 1 36 1 36 1 36 1 36 



 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни  наставни 

предмети , изборни програми и активости 

 

 

 

Ред. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 1.-4.  РАЗРЕД 

број ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

нед. год. 

1.  Час одељењског старешине 1 36 

2.  Ваннаставне активности 1 36 

3.  Екскурзија До 2 дана годишње 

 

 

 

Анкетирањем родитеља ученика првог разреда утврђено је да су се сви 

ученици 1.разреда одлучили за верску наставу.   

настава 

/Грађанско 

васпитање/ 

УКУПНО: Б 1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: А + Б 21 756 22 792 21 756 21 756 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. нед. нед. год. 

1. Редовна настава 20 720 21 792 21 792 21 792 

2. Пројектна настава / /  / / 1 36 1 36 

4. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

5. Додатни рад  / / / / / / 1 36 

6. Настава у природи 7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 



      У свим одељењима првог,  другог, трећег и четвртог разреда изучаваће се 

Верска настава. 

    Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети су: 

Редовна и допунска настава. 

     Оперативни програм активности урађен је према Правилнику о наставном плану 

и програму за први и други разред основног образовања и васпитања, Правилника о 

наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања 

и Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања. 

      

Старији разреди 

Школски програм садржи обавезне и изборне наставне предмете и садржаје који су 

обавезни за све ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда и у складу је са  

Правилником  о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања , 

Правилником о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и 

шести разред основног образовања и васпитањa , Правилником о измени 

Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања 

и васпитања , Правилником о наставном програму за шести разред основног 

образовања и васпитања , Правилником о наставном програму за седми разред 

основног образовања и васпитања и Правилником о програму наставе и учења за 

осми разред основног образовања и васпитања . 

- Услови рада школе; 

- Образовнe потребe ученика, родитеља и локалне средине. 

 

Напомена: У овој школској години , услед ванредних околности због пандемије 

Covid-a 19 оперативни план активности рађен је на основу 



 Плана о реализацији наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног 

стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за 

основну школу, који је саставни део Правилника о посебном програму 

образовања и васпитања и представља полазну основу за планирање, 

организацију и реализацију наставе 

 

 ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 

Ред. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПЕТИ РАЗРЕД 

број      ПРЕДМЕТИ нед. год. 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликовна култура 2 72 

4. Музичка култура 2 72 

5. Историја 1 36 

6. Географија 1 36 

7. Математика 4 144 

8. Биологија 2 72 

11. Техника  и технологија 2 72 

12. Информатика  и  рачунарство 1 36 

13. Физичко  и  здравствено  васпитање 2 72+54 

 УКУПНО: А 24 918 

 Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ    

ПРЕДМЕТИ 

  

1. Верска настава (православни катихизис) 

/ грађанско васпитање 

1 36 

2. Страни језик ( немачки језик) 2 72 

 УКУПНО: Б 3 108 

 УКУПНО: А+Б  27 1026 

 В. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

  



1. Цртање, сликање и вајање 1 36 

2. Хор и оркестар 1 36 

 УКУПНО: В 1 36 

 УКУПНО: А+Б+В 28 1062 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети у петом разреду 

 

Ред. ОБЛИК ПЕТИ РАЗРЕД 

број ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

нед. год. 

1. Редовна настава 27 972 

2. Слободне наставне активности 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатни рад 1 36 

 

Ред. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ПЕТИ РАЗРЕД 

број ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

нед. год. 

1.  Час одељењског старешине 1 36 

2.  Ваннаставне активности 1 36 

3.  Екскурзија До 2 дана годишње 

 

            Под Б набројани су предмети који су били понуђени ученицима. 

           Сви ученици петог разреда одабрали су православни катихизис. Сви ученици  

уче  немачки језик као други страни језик.  

Од обавезних слободних активности две групе овог разреда одабрале су 

цртање, сликање и вајање, а једна група хор и оркестар.   

 



ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 

Ред. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ШЕСТИ РАЗРЕД 

број      ПРЕДМЕТИ нед. год. 

1. Српски језик 4 144 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликовна култура 1 36 

4. Музичка култура 1 36 

5. Историја 2 72 

6. Географија 2 72 

7. Физика 2 72 

8. Математика 4 144 

9. Биологија 2 72 

10. Техника и технологија 2 72 

11. Информатика и рачунарство 1 36 

12. Физичко и здравствено васпитање 2 72+54 

 УКУПНО: А 25 954 

 Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ    ПРЕДМЕТИ 

  

1. Верска настава (православни катихизис) 

/ грађанско васпитање 

1 36 

2. Страни језик (немачки језик) 2 72 

 УКУПНО: Б 3 108 

 УКУПНО: А+Б  28 1062 

 В. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

  

1. Цртање, сликање и вајање 1 36 

2. Хор и оркестар 1 36 

 УКУПНО: В 1 36 

 УКУПНО: А+Б+В 29 1098 

 



Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети у шестом разреду 

 

Ред. ОБЛИК ШЕСТИ РАЗРЕД 

број ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

нед. год. 

1. Редовна настава 28 1062 

2 Слободне активности 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатни рад 1 36 

 

Ред. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ШЕСТИ РАЗРЕД 

број ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 

3. Екскурзије До 2 дана годишње 

 

Сви ученици шестог разреда изабрали су православни катихизис. 

Сви ученици  овог разреда одабрали су немачки као други страни језик. 

Од понуђених слободних активности 2 одељења одабрала су цртање, 

сликање и вајање, а једно одељење хор и оркестар. 

 

ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ 

Ред. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ СЕДМИ РАЗРЕД 

број      ПРЕДМЕТИ нед. Год. 

1. Српски језик 4 144 

2. Немачки језик 2 72 

3. Ликовна култура 1 36 

4. Музичка култура 1 36 



5. Историја 2 72 

6. Географија 2 72 

7. Физика 2 72 

8. Хемија 2 72 

9. Математика 4 144 

10. Биологија 2 72 

11. Техника и технологија 2 72 

12. Информатика и рачунарство 1 36 

13. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

 УКУПНО: А 28 1008 

 Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ    ПРЕДМЕТИ 

  

1. Верска настава (православни катихизис) 

/ грађанско васпитање 

1 36 

2. Страни језик (енглески језик ) 2 72 

 УКУПНО: Б 3 108 

 УКУПНО: А+Б  31 1116 

 В. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

  

1. Домаћинство 1 36 

2. Хор и оркестар 1 36 

 УКУПНО: В 1 36 

 УКУПНО: А+Б+В 32 1152 

 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети у седмом разреду 

 

 

Ред. ОБЛИК СЕДМИ РАЗРЕД 



број ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

нед. год. 

1. Редовна настава 31 1116 

2 Слободне активности 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатни рад 1 36 

 

 

Ред. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СЕДМИ РАЗРЕД 

број ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 

3. Екскурзије До 2 дана годишње 

 

Сви ученици седмог разреда слушају немачки  језик као први страни језик , 

енглески као други страни језик. 

Два одељења седмог разреда  одабрала су   домаћинство , а једно одељење 

хор и оркестар као одабрану слободну активност. 

 

 

 

ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ОСМОМ РАЗРЕДУ 

Ред. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ОСМИ РАЗРЕД 

број      ПРЕДМЕТИ нед. год. 

1. Српски језик 4 136 

2. Енглески језик 2 68 

3. Ликовна култура 1 34 

4. Музичка култура 1 34 

5. Историја 2 68 

6. Географија 2 68 



7. Физика 2 68 

8. Математика 4 136 

9. Биологија 2 68 

10. Хемија 2 68 

11. Техника и технологија 2 68 

12. Информатика и рачунарство 1 34 

13. Физичко и здравствено васпитање 3 102 

 УКУПНО: А 28 952 

 Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ    ПРЕДМЕТИ 

  

1. Верска настава (православни катихизис) 

/ грађанско васпитање 

1 34 

2. Страни језик (руски језик, немачки језик) 2 68 

 УКУПНО: Б 3 102 

 УКУПНО: А+Б  31 1054 

 В. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

  

1. Цртање, сликање, вајање 1 34 

2. Домаћинство 1 34 

3. Хор и оркестар 1 34 

 УКУПНО: В 1 34 

 УКУПНО: А+Б+В 32 1088 

 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети у осмом разреду 

 

 

Ред. ОБЛИК ОСМИ РАЗРЕД 

број ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ нед. год. 



РАДА 

1. Редовна настава 31 1088 

2 Слободне активности 1 34 

3. Допунска настава 1 34 

4. Додатни рад 1 34 

 

Ред. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОСМИ РАЗРЕД 

број ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 34 

2. Ваннаставне активности 1 34 

3. Екскурзије До 2 дана годишње 

 

Сви ученици осмог разреда изучавају верску наставу као изборни предмет. 

Две групе ученика слушају немачки као други страни језик, а једна група руски 

језик. 

Једно одељење одељења осмог разреда одабрало је  цртање, сликање и 

вајање као  одабрану слободну активност, једно одељење домаћинство, а једно 

одељење хор и оркестар.  

 

 

 

 

5.3. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Програм допунске наставе реализоваће се кроз 36 наставних часова, наизменично 

часова српског језика и математике према потребама и саставу ученика у одељењу 

и то по разредима. 

 У 1. разреду допунска  настава српског језика ће се заснивати већином на 

почетном читању и писању, а из математике на сабирању и одузимању до 20. 

 У 2. разреду допунска настава српског језика ће се заснивати  на читању и 

писању латинице, а из математике на основним рачунским операцијама. 



 У 3. разреду допунска настава српског језика ће се заснивати на читању и 

писању, писменом и усменом изражавању, а из математике на усвајању основних 

рачунских операција. 

 У 4. разреду допунска настава српског језика ће се заснивати  на читању и 

писању, правопису, вежбама писменог и усменог изражавања, а из математике на 

усвајању основних рачунских операција. 

 

 Програм додатне наставе реализоваће се кроз 36 наставних часова, 

наизменично часова српског језика и математике. 

Додатна настава математике ће се заснивати на припреми за школска и општинска 

такмичења у организацији Министарства као и припреме за математичко 

такмичење Мислиша. 

Додатна настава српског језика ће се заснивати на креативном писању. 

Додатна настава од 5. до 8. разреда ће се заснивати на  припреми за  такмичења, и 

интензивнијем раду са талентованим ученицима. 

Допунска настава ће се заснивати на раду са ученицима који нису успели да у 

оквиру редовне усвоје минимум знања и обрађиваће оне наставне јединице које 

ученици нису успешно усвојили. 



5.4 .ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 

 

       Програм културних активности ће се рализовати по следећем распореду: 

 -06. 10. 2021. Дан пешака , Доњи крај; 

- 5.10.2021.-11.10.2021.- Дечја недеља ,Грабовац 

- 16.10.2021.- Светски дан хране , 5. разред Грабовац; 

- 6.11. 2021. Вукови дани, Дрен 

- 1.12.2021. Дан борбе против сиде,наставник биологије  

- 31.12.2021.- Прослава Нове године у Доњем крају 

                       Божића у матичној 

- 27.1.2022. – Свети Сава школска слава и Дан школе 

- 8.3.2022.- Дан жена, сва подручна одељења 

- 14.3.2022. дан броја Пи, наставници математике 

- 07.04.2022. – Светски дан здравља  

- март – Дан вода, географска секција 

- април - Дани страних језика, професори страних језика 

- април – Дан спорта – Љубинић 

-април- Васкрс-подручна одељења, без Љубинића 

- трећа недеља априла - Дан планете Земље, наставници географије и биологије 

- 23.4.2022.- Дан књиге, професори српског језика и библиотекар 

29.04. 2022. Дан игре, Орашац 

- мај - „Мај месец математике“, наставници математике 

-мај – Бденије у црквици у Доњем крају 

-Спасовдан. – Посета храму у Орашцу 

-22.5.2022. – Посета храму у Грабовцу, наставник историје и вероучитељ 

- 24.5.2022. – Дан ћирилице у Дрену, вероучитељ и наставник историје 

- Спасовдан – Посета храму у Дрену, вероучитељ и наставник историје 

-5.6.2022. – Светски дан заштите животне средине, еколошка секција 

- Јун – Литија у издвојеном одељењу у Вукићевици 

- Јун –Пријем првака 



                У току школске године биће организоване посете музеју Јована Цвијића, 

Галерији Природњачког музеја,  посета биоскопу или позоришту, посета Теслином 

музеју, уколико дозволе епидемиолошки услови. 

 

 

5.5. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

У току школске 2021/22. године биће организованa једна недеља спортских 

активности  у трећој недељи маја са следећим садржајима: 

Нижи разреди : 

Понедељак – полигон препрека 

Уторак – штафетне игре 

Среда – елементарне игре по избору ученика 

Четвртак – шетње у природи 

Петак – крос (јесењи, пролећни) 

 

Виши разреди : 

Понедељак- скок у даљ и трчање 60м 

Уторак- штафетне игре (игре брзине и окретности) 

Среда- Спортске игре (фудбал) 

Четвртак- Баскет 3:3 

Петак- Крос 

 

-6.10.2021. ће се у Орашцу обележити Дан пешака. 

-У 3. недељи октобра биће одржан крос за ученике од 1. до 5.разреда. 

-Дана 29.4.2022. ће у Грабовцу бити обележен Дан игре. 

-25.5.2022. ће у Љубинићу бити одржан Дан спорта. 

 



5.6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ 

ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

Општи циљ превенције насиља је унапређивање квалитета живота деце 

стварањем безбедне средине за живот и рад деце, као и предузимање одговарајућих 

мера интервенције у случајевима кад се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање. 

          У току школске 2021/22.године Тим за заштиту ученика од насиља планирао 

је низ активности: 

- Формирање Тима за заштиту ученика од насиља; 

- Састанци Тима за заштиту ученика од насиља ; 

-Упознавање свих запослених са Посебним протоколом; 

- Упознавање ученика са Правилником о понашању у нашој школи и последицама 

кршења правила на часовима одељенског старешине; 

- Рад на часовима одељенских старешина- психолошке радионице прилагођене 

узрасту ученика, у циљу превенције 

- Индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблематично понашање; 

- Истицање савета за решавање проблема на ЧОС –овима ; 

- Сарадња са родитељима у оквиру редовних и ванредних родитељских састанака и 

Савета родитеља у циљу превеније насиља и сузбијања евентуалних последица 

-Информисање родитеља и ученика о платформи „Чувам те“ 

-Онлајн обуке за наставнике који нису протекле школске године прошли обуке на 

платформи „Чувам те“ 

 - Разговор са члановима Ученичког парламента о могућим начинима превенције и 

сузбијања вршњачког насиља уз уважавање њихових предлога; 

- Формирање Вршњачког тима; 

- Планирање и реализација акција Вршњачког тима (минимум једна акција на 

нивоу матичне школе и издвојеног одељења у Дрену у току школске године); 

- Реализација радионица за ученике старијих разреда у оквиру програма 

„Дигитално насиље-превенција и реаговање“ ( на ЧОС-овима и на часовима 



грађанског васпитања); 

- Реализација пројекта „Превенција трговине децом и младима у образовању“; 

-  Организација пројекција филма „Посматрачи“  за ученике и њихове родитеље у 

оквиру програма превенције трговине децом, 

- Организација пројекција филмова и предавања са тематиком злоупотребе 

психоактивних супстанци за ученике, наставнике , родитеље; дељење штампаног 

материјала за ученике 7. и 8. разреда; 

- Анализа упитника о стању безбедности у установи; 

- Истицање позитивних примера- израда паноа за похвале ученика; 

- Ажурирање кутка, „штанда“ у школи који је посвећен теми ненасиља; 

- Ажурирање огласне табле за родитеље и ученике о члановима Тима којима могу 

да се обрате за помоћ; 

- Обележавање 18.октобра, Светског дана заштите од трговине људима; 

- Обележавање Међународног дана толеранције-16. новембар; 

-Обележавање Недеље ненасиља у  мају; 

- Интерни школски конкурс- литерарних и ликовних радова на тему вршњачког 

насиља; 

- Остваривање сарадње са институцијама које се баве превенцијом и сузбијањем 

насилничког понашања (Центар за социјални рад, МУП, Дом здравља...) 

 

5.7. ПЛАН  НАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ  У ОКВИРУ  

ПРОГРАМА  ОСНОВЕ  БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ 
 

 Септембар: 

 

3.недеља:Безбедност деце у саобраћају 

Октобар: 

2.недеља:Полиција у служби грађана 

Новембар: 

3.недеља:Насиље као негативна појава 

Децембар: 



3.недеља:Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

Јануар: 

3.недеља:Безбедно  коришћење интернета и друштвених мрежа 

март 

2.недеља:Превенција и заштита деце од трговине људима 

Април: 

3.недеља:Заштита од пожара 

Мај: 

3.недеља: Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода 

(заштита од поплава). 

 

5.7. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

У току школске 2021/22. године реализоваће се секције литерарних и ликовних  

активности као и излети у природу, еколошких активности, сарадње са Домом 

здравља- кроз предавања на тему „Здрава храна“. 

 

5.8. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Програм професионалне орјентације реализује се кроз рад одељенских заједница, 

рад секција слободних активности, информисаност ученика од стране наставника, 

сарадњу са педагогом и психологом школе, сарадњу са родитељима ученика, преко 

штампаних публикација (информатор, врсте занимања).  

Такође, у школској 2021/2022.години наставиће се са реализацијом пројекта 

„Професионална орјентација на преласку у средњу школу“. Пројекат ће бити 

реализован кроз низ активности : 

- Радионице (септембар- мај) 

- Родитељски састанци (октобар, мај) 

- Реални сусрети (друго полугодиште) 

- Тестирање Тестом професионалних интересовања (друго полугодиште) 



- Индивидуални и групни разговори са ученицима (друго полугодиште) 

- Посета Сајму образовања ; 

- Посета обреновачким  средњим школама. 

 

Циљ програма професионалне орјентације и информисања ученика јесте да реално 

сагледају своје могућности и пронађу најбоље решење између жеља и могућности, 

пре завршног испита и момента коначног одабира средње школе. 

 

5.9. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Програм здравствене заштите ученика одвијаће се кроз редовну сарадњу школе са 

Домом здравља, али и кроз посебне активности које подразумевају предавања на 

тему Здраве исхране и Здравих стилова живота, а у складу са планираним 

активностима Дома здравља.  

Ученици ће одлазити на редовне систематске прегледе, као и на прегледе који се 

обављају приликом спортских такмичења. 

У сарадњи са Домом здравља, МУП-ом , уз ангажовање психолошко-педагошке 

службе и наставника ,  биће организована предавања на тему „АИДС-а“, 

Злоупотребе психоактивних супстанци и Безбедности у саобраћају. 

Уређење паноа са следећим темама: 

1.Пушeњe јe избор; 

2.Нема срећних наркомана; 

3.«АИДС»; 

4.Алкохолизам 

И у овој школској години у млађим разредима наставиће се са  реализацијом 

активности предвиђених пројектом „Покренимо нашу децу“ који су покренули 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Аква вива. Циљ овог 

програма је превенција настанка деформитета кичменог стуба и тела уопште 

применом одговарајућих превентивних вежби у складу са узрастом ученика. 

Посебна пажња ће се од ове школске године посветити превенцији употребе дроге 

код ученика. Формиран је тим за планирање ове  превенције и израђен је следећи 



план: 

 

Задаци Активности Носиоци Начин Време 

Упознавање чланова 

Тима са 

Међународним 

стандардима за 

превенцију употребе 

дрога у раду са 

ученицима 

предавања Тим, педагог Презентација 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

Радионице , Трибине, 

Стручна предавања, 

сарадња са 

психологом из Дома 

здравља, Едукација 

родитеља 

Израда паноа, 

флајера на тему 

;Дрога је смрт 

Наставник 

биологије  

хемије  

Презентација Током школске 

године 

 

У овој школској години ће се посебно радити на развијању компетенције 

Одговоран однос према здрављу. Носиоци ове активности биће учитељи и 

предметни наставници, као и психолог школе. 

У оквиру развоја компетенције Одговоран однос према здрављу биће обрађене 

следеће теме: 

 Здравствено васпитање у предмету Физичко и здравствено васпитање 

 Родна равноправност 

 Малолетнички и дечји бракови 

 Сексуално насиље 

 Ризично понашање 

 Психоактивне супстанце 

 Ризично сексуално понашање 

 Вршњачко насиље 

 Вештине комуникације и доношење одлука 

 

5.10. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Програм социјалне заштите има за циљ побољшање социјалног статуса ученика 

који имају потребу за додатном подршком из домена социјалне заштите, као и 



остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и институција 

уже и шире локалне заједнице,а ради унапређивања социјалног статуса ученика. 

 

У склопу програма социјалне заштите реализоваће се  следеће хуманитарне акције: 

 

 -сакупљање материјалних средстава за децу лошег материјалног стања и особе са 

инвалидитетом; 

-  акција сакупљања ствари у донацији Црвеног крста. 

 

 

5.11. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Реализација програма заштите животне средине планирана је кроз следеће 

активности: 

 

- функционално уређење хола школе (септембар); 

- уређење одељенских паноа (током целе школске године); 

- уређење зелених површина у дворишту (септембар, октобар, април, мај); 

- акција „Правимо еколошки парк у нашем дворишту“ (пролеће 2022.год); 

- акција прикупљања лименки; 

- обележавање „Дана планете Земље“ (април); 

- акција „Бирамо најлепшу учионицу/кабинет“(новембар и мај); 

- обилазак заштићених  подручја ГО Обреновац (октобар). 

 

 

5.12.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

С обзиром на велику разуђеност школе и постојање пет издвојених одељења, 

сарадња са локалном самоуправом је од великог значаја. Сарадња ће се одвијати 



свакодневно, пре свега око решавања текућих питања, али и приликом 

организовања различитих активности. 

Планиране су заједничке активности у  оквиру следећих празника: 

 

- 8.11.2021.- Митровдан, прослава у Љубинићу 

- 30.12. 2021. – подела новогодишњих и божићних пакетића 

- 27.1. 2022. – Школска слава Свети Сава  

- Мај – Спасовдан, прослава у Орашцу 

- Јун – Литија у Вукићевици 

- 28.6.2022. - Подела књига за одличан успех 

 

5.13. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Програм сарадње са родитељима односно старатељима замишљен је кроз следеће 

активности: 

- организовање „Отворених врата“ школе сваког месеца у току школске године, 

- редовни и ванредни родитељски састанци 

- школски Савет родитеља 

- сарадња у   циљу превенције насиља  

- сарадња са родитељима ученика који раде по ИОП-у 

- сарадња у програму професионалне оријентације ученика,  

- сарадња у превенцији нередовног похађања наставе 

- сарадња са социјално угроженом децом, 

-  посета педагошког асистента породицама деце која нередовно похађају или 

имају одређени проблем,  

- сарадња са родитељима будућих првака 

- сарадња са родитељима даровите деце 

- сарадња са родитељима деце којима је потребна додатна подршка. 

- предавања  и дискусије у циљу подизања педагошке културе родитеља, 

- анкетирање родитеља-Утврђивање успешности сарадње и предлози за наредно 

полугодиште 



- сарадња уоквиру различитих културних манифестација,  

- уређење радног и животног простора (озелењавање, чишћење) 

- програмирање неких видова рада у школи (факултативни предмети, други страни 

језик, спортске активности, екскурзије и излети, настава у природи). 

Индивидуални сусрeти са родитeљима ће се реализовати према 

распореду сваког одељењског старешине. 

 

   5.14. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У 

ПРИРОДИ 

 

Екскурзије за ученике свих разреда реализоваће се према Правилнику 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Екскурзије  ученика од првог  до четвртог разреда су планиране у трајању од једног 

дана. 

      Планиране екскурзије су : 

 

 ПРВИ РАЗРEД: Грабовац- Зоолошки врт Београд- Авала- Грабовац; 

            ДРУГИ, ТРEЋИ И ЧEТВРТИ РАЗРEД: Грабовац – Тршић- манастир 

Троноша -Бања Ковиљача - Грабовац  ;         

 Екскурзије ученика петог и шестог разреда  планиране су у трајању од једног дана, 

екскурзија седмог у трајању од два дана и осмог у трајању од два дана. 

ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД:  Грабовац – Опленац-Топола-Аранђеловац - 

Грабовац  ; 

СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД: Грабовац - Виминацијум - манастир Тумане - 

Лепенски вир – Хидроелектрана Ђердап - Рајкова пећина - Грабовац; 

 

План екскурзија може бити измењен уз сагласност родитеља и директора школе. 

У току школске године планиране су посете Забрану и Арборетуму, посета 

Природњачком музеју на Калемегдану и Музеју Јована Цвијића, Фестивалу науке, 

Теслином музеју. Планиран је и обилазак Обреновца, обилазак Војног музеја на 

Калемегдану, изложбе поводом манифестације „Мај - месец математике“. 



 Настава у природи за ученике од 1. до 4. разреда биће реализована у 

сарадњи са ГО Обреновац. 

Планиране екскурзије, посете и настава у природи реализоваће се на 

пролеће, уколико то дозволе епидемиолошки услови. 

  

 

5.15. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Библиотечка секција за циљ свога рада има приближавање књиге деци и 

развијање свести о потреби читања и адекватног чувања књига. Практичан рад 

ученика обухвата следеће садржаје: упознавање ученика са историјом настанка 

књиге и развитком библиотека; упознавање књижевним делима значајних писаца,; 

врсте књига и начини њиховог смештања; физичка обрада књига; естетско уређење 

библиотеке; техника издавања и враћања књига; Санирање оштећених књига, 

приређивање изложби; обележавање јубилеја и актуелних културних догађаја; 

приређивање изложби; посета другим библиотекама и културним 

манифестацијама. 

 

План рада библиотеке по месецима: 

СЕПТЕМБАР 

        1) Упознавање ученика са сврхом постојања, рада и значаја секције као што је 

библиотечка, нова међу досад постојећим. Њоме се проширује број активности које 

могу допринети интелектуалном и духовном развоју ученика ове школе, 

         2) Упис чланова и доношење Плана и програма рада, 

         3) Рад међу вршњацима на афирмисању школских часописа као неопходног 

контакта са живим током књижевног и другог стваралаштва, као допуна школском 

програму и школској лектири, 

          4) Прикупљањемтекстова за конкурс „Нове школе“, 

          4) Прављење паноа поводом Месеца писмености. 

 

 



ОКТОБАР 

      1) Знам за књигу која недостаје нашој библиотеци!, 

       2) Шта је то „Месец књиге“ и зашто тај „месец“ треба да траје целу годину!?, 

       3) Прављење паноа о књизи и издаваштву, 

       4) Посета Међународном сајму књига у Београду. 

 

 

НОВЕМБАР 

1) Шта ја знам о Његошу? Присуствовање предавању, учешће у прављењу 

паноа и изложбе посвећених Његошу и његовом стваралаштву, слушање и 

коментарисање аудио записа са Његошевим текстовима, 

2) Предавање: Књижевни родови и врсте; Мешовите књижевне врсте; 

Уметност и наука, 

3) Како се књиге разврставају по полицама! Шта је то УДК систем?, 

4) Укључивање у рад на ревизији комплетног фонда. 

 

ДЕЦЕМБАР 

1) Вежба разврставања књига, 

2) Библиотечки компјутерски програм!, 

3) Коришћење компјутера у „шетњи“ кроз издања различитих издавачких кућа, 

4) Мој допринос у обележавању значаја живота и дела Светога Саве!, 

5) Укључивање у рад на ревизији комплетног фонда. 

 

ЈАНУАР 

       1) Проучавање и анализа издања у нашој библиотеци посвећена Светом Сави. 

 

 

ФЕБРУАР 

1)   Вежба издавања књига и запис у компјутерском програму, 

2) Укључивање у рад на ревизији комплетног фонда, 

3) Наши прилози за „Ђачке новине“. 



МАРТ 

1) Књижевни текстови о мајци на полицама наше библиотеке, 

2) Прикупљање, архивирање и каталогизација свих бројева „Ђачких новина“, 

3) Мој удео у обележавању Дана школе!, 

4) Анализа фонда књига и часописа школске библиотеке, 

5) Рад на издавању и враћању књига. 

 

 

АПРИЛ 

1)   Обележавање 6. априла као Дана спаљене књиге припремањем паноа и       

изложбе оштећених књига (контраст оштећених или упропашћених књига и нових 

или очуваних издања), 

2) Посета Градској библиотеци „Влада Аксентијевић“ у Обреновцу и 

упознавање са њеним радом, 

3)    Рад на издавању и враћању књига. 

 

МАЈ 

1) Књиговезачки занат – лепљење и коричење оштећених књига, 

2) Посета школској библиотеци у Обреновцу и упознавање са њиховим 

радом 

3) Текстови за Мајски конкурс „Витеза“ 

4) Рад на издавању и враћању књига. 

 

ЈУН 

1) Помоћ у прикупљању издатих књига, 

2) Моје искуство у раду у библиотеци, 



5.16. ЛИТЕРАТУРА 

Уџбеници за школску 2021/22.годину 

 

1. разред 

 

1. „Буквар“ за први разред основне школе, аутори Сања Кондић, Лидија Голић 

и Наташа Цветковић , издавачка кућа “Вулкан издаваштво“ 

2. „Наставни листови“ уз Буквар, аутори Сања Кондић, Лидија Голић и 

Наташа Цветковић, издавачка кућа “Вулкан издаваштво“ 

3. „Читанка“ за први разред основне школе, Валерија Јaнићијевић, Бојан 

Марковић, Јована Бонџић, издавачка кућа “Вулкан издаваштво“ 

4. „Математика 1“, уџбеник за први разред основне школе, први и други део, 

аутори Нела Малиновић Јовановић, издавачка кућа “Вулкан издаваштво“ 

5. Енглески језик:“ HAPPY HOUSE“, Stella Maidment, LorenaRoberts,  енглески 

језик за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком, The 

English Book doo 

6. „Свет око нас 1“, за први разред основне школе, уџбенички комплет, аутори 

Марија Вујовић и Драгана Златић, издавачка кућа “Вулкан издаваштво“ 

7. „Музичка култура 1“, уџбеник за први разред основне школе, аутор Маја 

Обрадовић, издавачка кућа “Вулкан издаваштво“ 

 

2. разред 

 

1. „Читанка “ , уџбеник за други разред основне школе,Маја Димитријевић, , 

„Вулкан издаваштво“ 

2. „Српски језик “, уџбеник за други разред основне школе, Вишња Мишић, 

Владимир Вукомановић Растегорац, „Вулкан издаваштво“ 

3.“ Радна свеска“ ,српски језика за други разред основне школе, Маја 

Димитријевић, Вишња Мишић, Владимир Вукомановић Растегорац , „Вулкан 

издаваштво“ 

4. „Латиница “ , уџбеник за други разред основне школе, Владимир Вукомановић 

Растегорац, Вишња Мишић, „Вулкан издаваштво“ 

5. „Математика 2“, уџбеник за други разред основне школе (1. и 2.део), Нела 

Малиновић  Јовановић, Јелена Малиновић , „Вулкан издаваштво“ 

 6. „Математика 2“, радна свеска за други разред основне школе,  (1. и 2.део), Нела 

Малиновић  Јовановић, Јелена Малиновић , „Вулкан издаваштво“ 

7.“ Свет око нас 2“, уџбеник  за други разред основне школе, Драгана Златић, 

Марија Вујовић, „Вулкан издаваштво“ 

8. „Свет око нас 2“, радна свеска  за други разред основне школе, Драгана Златић, 

Марија Вујовић, „Вулкан издаваштво“ 

9.“ Музичка култура 2“ - уџбеник за други разред основне школе , Маја Обрадовић 

,  

„Вулкан издаваштво“ 



10. Енглески језик: „Happy House 2“ Stella Maidment, LorenaRoberts , уџбеник са 

радном свеском  (ново издање) , The English Book doo 

 

3. разред 

2. “У свету речи” , читанка за српски језик за трећи разред основне школе, 

аутори Наташа Станковић и Маја Костић, „Нови логос“ 

3. “ Дар речи” граматика за српски језик за трећи разред основне школе, аутор 

Јелена Срдић, „Нови логос“ 

4. Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи 

разред основне школе, аутори Наташа Станковић и Јелена Срдић, „Нови 

логос“ 

5. Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе, аутори Сенка 

Тахировић Раковић и Ива Иванчевић Илић, „Нови логос“ 

6. Природа и дрштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе, аутори 

Андријана Шикл Ерски и Марина Мунитлак, „Нови логос“ 

7. Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе, аутори 

Андријана Шикл Ерски и Марина Мунитлак, „Нови логос“ 

8. Музичка култура 3, уџбник за трећи разред основне школе, аутори Драгана 

Михајловић Бокан и Марина Ињац, „Нови логос“ 

9. Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе, аутори 

Милутин Мићић и Гордана Мићић, „Нови логос“ 

10. Happy Street 1, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбенички 

комплет, аутори Stella Maidment и Lorena Roberts, “ The English book“ 

 

4. разред 

 

1. Читанка 4, Српски језик за четврти разред основне школе, аутор Маја 

Димитријевић, „Вулкан издаваштво“ 

2. Граматика 4, Српски језик за четврти разред основне школе, аутори 

Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић и 

Анђелка Петровић, „Вулкан издаваштво“ 

3. Радна свеска 4 уз Читанку за четврти разред основне школе, аутор Маја 

Димитријевић, „Вулкан издаваштво“ 

4. Радна свеска 4 уз Граматику за четврти разред основне школе, аутори 

Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић и 

Анђелка Петровић, „Вулкан издаваштво“ 

5. Математика 4 , уџбеника за чеврти разред основне школе, аутор Нела 

Малиновић Јовановић, „Вулкан издаваштво“ 

6. Математика 4, радна свеска за четврти разред основне школе, аутор Нела 

Малиновић Јовановић, „Вулкан издаваштво“ 



7. Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе( 1. и 2. део), 

аутори Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић и Винко 

Ковачевић, „Вулкан издаваштво“ 

8. Музичка култура 4 , уџбеник за четврти разред основне школе, аутор Маја 

Обрадовић, „Вулкан издаваштво“ 

9. Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе, аутор Данка 

Деспотовић Андрић, „Вулкан издаваштво“ 

10. Happy Street 2, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбенички 

комплет, аутори Stella Maidment и Lorena Roberts, “ The English book“ 

 

 

 

5. разред 

 

1. „Читанка 5“, српски језик и књижевност за пети разред основне школе, аутори 

Александар Јерков, Катарина Колаковић и Анђелка Петровић, издавачка 

кућа:Вулкан издаваштво 

2.“ Граматика 5“, српски језик и књижевност за пети разред основне школе, аутори 

Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, издавачка кућа:Вулкан 

издаваштво 

3. „Математика“, уџбеник за пети разред основне школе, Петар Огризовић, Нови 

Логос 

4. „Математика“, збирка задатака за пети разред основне школе, Петар Огризовић, 

издавачка кућа: Нови Логос 

5.“ Биологија 5“, уџбеник за пети разред основне школе; Горан Милићев, Ена 

Хорват; 

издавачка кућа Klett  

6. “ Географија 5“, уџбеник за пети разред основне школе, Марко Јоксимовић;  

издавачка кућа Нови Логос  

7. „Историја 5“ – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред 

основне школе,  Емина Живковић, Љиљана Недовић,  издавачка кућа Klett  

8. “Project 2”,енглески језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска),аутори Tom Hutchinson  и Rod Fricker, издавачке куће “ 

English book” 

9. “ Hurra, wir lernen Deutsch 1”, немачки језик за пети разред основне школе, прва 

година учења, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска),  аутори Илдико 

Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић, издавачке куће 

Завод за уџбенике  

10. „Музичка култура 5 + ЦД“, др. Гордана Стојановић, Милица Рајчевић, ЈП Завод 

за уџбенике 

11.  „Ликовна култура 5“ , Сања Филиповић, издавачка кућа Klett 

12. „Техника и технологија за 5. разред основне школе“, Зоран Д. Лапчевић, 

издавачка кућа Едука 



13.  „Информатика и рачунарство 5“ , Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица 

Прокопић, издавачка кућа БИГЗ школство 

 

 

 

6.разред 

 

1. „Читанка“, српски језик и књижевност за шести разред основне школе, 

аутори Александра Јерков, Катарина Колаковић и Анђелка Петровић, 

издавачке куће “ Вулкан издаваштво” 

2. „Граматика“, српски језик и књижевност за шести разред основне школе, 

аутори Данијела Милићевић и Сунчица Ракоњац Николов, издаваче куће “ 

Вулкан издаваштво” 

3. „Математика 6“, уџбеник за шести разред основне школе, аутора Тамаре 

Малић, издавачке куће “Нови Логос 

4. „Математика 6“, збирка задатака за 6.разред основне школе, аутори Тамара 

Малић и Марина Јовановић Светлик, издавачке куће „Нови Логос“ 

5. „Географија“ ,уџбеник географије за шести разред основне школе,аутори 

Снежана Вујадиновић, Рајко Голић и Дејан Шабић, издавачке куће “ Нови 

Логос” 

6. „Историја 6“, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред 

основне школе, аутори Душко Лопандић и Ивана Петровић, издавачке куће 

“ Нови Логос” 

7. „Физика 6“ , уџбеник за шести разред основне школе, аутори Љубиша 

Нешић, Марина Најдановић Лукић и Татјана Мишић, издавачке куће  

“Вулкан издаваштво” 

8. „Физика 6“ , збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред 

основне школе, аутори Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић и 

Татјана Мишић, издавачке куће  “Вулкан издаваштво” 

9. „Биологија“, уџбеник за шести разред основне школе, аутор Милица 

Маркелић, Ива Лакић, Наталија Зељић, Невена Кузмановић, издавачке куће 

“Вулкан издаваштво” 

10. „Техника и технологија 6“, уџбеник за шести разред основне школе, аутори 

Мирослав Секулић и Зоран Луковић, издавачке куће   “Вулкан издаваштво” 

11. „Информатика и рачунарство“, уџбеник за шести разред основне школе, 

аутори Милош Папић и Далибор Чукљевић, издавачке куће   “Вулкан 

издаваштво” 

12. “Project 3”, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година 

учења, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)  аутора, Tom Hutchinson  

и Rod Fricker, издавачке куће  “ English book ” 



13. ” Hurra, wir lernen Deutsch! 2”, немачки језик за шести разред основне 

школе, друга година учења, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)  

аутори Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер-

Чагоровић,, издавачке куће ЈП “ Завод за уџбенике” 

14. Ликовна култура, уџбеник за шести разред основне школе, аутор Сање 

Филиповић, издавачке куће  “Klett”  

15. Музичка култура за шести разред основне школе, аутори Гордана 

Стојановић и Милица Рајчевић, издавачке куће  ЈП “Завод за уџбенике” 

 

 

7. разред 

 

1. Читанка 7, српски језик и књижевност за седми разред основне школе, аутори 

др.Александар Јерков, Анђелка Петровић и Катарина Колаковић, издавачке 

куће “ Вулкан издаваштво” 

2. Граматика 7, српски језик и књижевност за седми разред основне школе, 

аутори Данијела Милићевић и Сунчица Ракоњац Николов, издавачке куће “ 

Вулкан издаваштво” 

3. Математика 7, уџбеник за седми разред основне школе, аутор Тамара Малић, 

издавачке куће “ Нови Логос” 

4. Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе, аутори Марија 

Микић и Јелена Сузић, издавачке куће “ Нови Логос” 

5. Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред 

основне школе, аутори Чедомир Антић и Мања Милиновић, издавачке куће 

“Нови Логос” 

6. Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе, аутори Милица 

Маркелић, Ива Лакић, Катарина Зељић и Невена Кузмановић, издавачке куће “ 

Вулкан издаваштво” 

7. Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе, аутори Дејан Шабић и 

Снежана Вујадиновић, издавачке куће “ Нови Логос” 

8. Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе, аутори Марина 

Најдановић Лукић, Татјана  Мишић и Љубиша Нешић, издавачке куће “ Вулкан 

издаваштво” 

9. Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред 

основне школе, аутори Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић и Љубиша 

Нешић, издавачке куће “ Вулкан издаваштво” 

10. Хемија 7, уџбеник за седми разред основне школе, аутор Маја Шумар 

Ристовић, издавачке куће “ Вулкан издаваштво” 

11. Хемија 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред 

основне школе, аутор Маја Шумар Ристовић, издавачке куће “ Вулкан 

издаваштво” 

12. “Get to the Top 3”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбенички 

комплет ( уџбеник, радна свеска и компакт диск), аутори H.Q. Mitchell, Marileni 

Malkogianni, издавачке куће “ Data Status” 



13. “ Kontakte 7 “, немачки језик за седми разред основне школе, први страни 

језик, седма година учења, уџбенички комплет ( уџбеник, радна свеска и 

компакт диск), аутори Гордана Летић-Глишић, Светлана Пантелић, издавачке 

куће ЈП “ Завод за уџбенике” 

14. Техника и технологија за седми разред основне школе, уџбенички комплет( 

уџбеник и комплет материјала), аутори уџбеника Зоран Луковић и Раде 

Марковић, аутори комплета Далибор Чукљевић и Милош Папић, издавачке 

куће” Вулкан издаваштво” 

15. Информатика и рачунарство за седми разред основне школе, аутори Милош 

Папић и Далибор Чукљевић, издавачке куће “ Вулкан издаваштво” 

16. Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе, аутор Катарина 

Трифуновић, издавачке куће “ Вулкан издаваштво” 

17. Музичка култура 7, уџбеник за седми разред  основне школе, аутори 

Јасмина Чолић и Маријана Савов Стојановић, издавачке куће “ Вулкан 

издаваштво” 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.разред 

 

1. Читанка 8, српски језик и књижевност за осми разред основне школе, аутори 

др.Александар Јерков, Анђелка Петровић и Катарина Колаковић, издавачке 

куће “ Вулкан издаваштво” 

2. Граматика 8, српски језик и књижевност за осми разред основне школе, 

аутори Данијела Милићевић и Сунчица Ракоњац Николов, издавачке куће “ 

Вулкан издаваштво” 

3. Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе, аутор Тамара Малић, 

издавачке куће “ Нови Логос” 

4. Математика 7, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе, 

аутори Тамара Малић и Јасна Маричић Мариловић, издавачке куће “ Нови 

Логос” 

5. “ Орбита 4”, руски језик за осми разред основне школе , други страни језик, 

четврта година учења , уџбенички комплет  ( уџбеник и радн асвеска), 

аутори Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић, издавачке 

куће ЈП “ Завод за уџбенике” 

6. Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред 

основне школе, аутор Весна Димитријевић, издавачке куће “ Вулкан 

издаваштво” 



7. Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе, аутори Милица 

Маркелић, Ива Лакић, Катарина Зељић и Невена Кузмановић, издавачке 

куће “ Вулкан издаваштво” 

8. Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе, аутори Марина 

Најдановић Лукић, Татјана  Мишић и Љубиша Нешић, издавачке куће “ 

Вулкан издаваштво” 

9. Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред 

основне школе, аутори Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић и 

Љубиша Нешић, издавачке куће “ Вулкан издаваштво” 

10. Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе, аутор Маја Шумар 

Ристовић, издавачке куће “ Вулкан издаваштво” 

11. Хемија 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред 

основне школе, аутор Маја Шумар Ристовић, издавачке куће “ Вулкан 

издаваштво” 

12. Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе, аутори Дејан Шабић и 

Снежана Вујадиновић, издавачке куће “ Нови Логос” 

13. “Project 5 “, Serbian Edition, енглески језик за осми разред основне школе, 

први страни језик, осма година учења , уџбенички комплет ( уџбеник и 

радна свеска), аутор Tom Hutchinson, издавачке куће “ The English Book” 

14. “ Hallo Freunde ! 4”, немачки језик за осми разред основне школе , други 

страни језик, четврта година учења , уџбенички комплет ( уџбеник и радна 

свеска), аутори Гордана Летић-Глишић, Ранка Вујановић и Илдико 

Врачарић, издавачке куће ЈП “ Завод за уџбенике” 

15. Техника и технологија 8, уџбенички комплет за осми разред основне школе ( 

уџбеник и комплет материјала), аутор уџбеника Дубравка Петровић, аутори 

комплета Далибор Чукљевић и Милош Папић, издавачке куће “ Вулкан 

издаваштво” 

16. Информатика и рачунарство за осми разред основне школе, аутори Милош 

Папић и Далибор Чукљевић, издавачке куће “ Вулкан издаваштво” 

17. Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе, аутор Катарина 

Трифуновић, издавачке куће “ Вулкан издаваштво” 

18. Музичка култура 8, уџбеник за осми разред  основне школе, аутори Јасмина 

Чолић и Александра Хаџи-Ђорђевић, издавачке куће “ Вулкан издаваштво” 

 

 

 

 

 

 

 


