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ЛЕТОПИС
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.
ГОДИНУ

Школски одбор је на седници

13 . септембра 2018. године усвојио је

Извештај о реализацији годишњег плана рада Oсновне школе „Вељко
Влаховић“ у Новом Саду за школску 2017/18. годину.

Поштујући календар образовно-васпитног рада, који је школи достављен
од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
кренуло се у реализацију образовно-васпитног процеса 01.09.2017. године.
Из наведених поглавља, табела и података, као и текстуалног дела овог
Извештаја, може се јасно сагледати целокупан рад у току школске 2017/18.
године.
Извештај о реализацији годишњег плана рада се базира на Годишњем плану и
програму рада школе за школску 2017/2018. годину и условима рада у тој школској години.

Настава у школи се одвијала у складу са Правилником о календару
образовно васпитног рада основних школа за школску 2017/2018. годину.
У првом полугодишту настава је почела у петак, 01.септембра
2017. године и трајала је до 22. децембра 2017.
Зимски школски распуст за ученике трајао је од 23. децембра
2017. године до 14. јануара 2018. године. Први наставни дан у другом
полугодишту био је 15. јануар 2018. Пролећни распуст је трајао од 30.03. до
09.04. 2018. Друго полугодиште завршено је 14.06. 2018.
Општи је закључак да је школа реализовала предвиђени план и програм рада

УПРАВА ШКОЛЕ
Р.бр.
1.
2.

Име и презиме запосленог
Радно место
Врста радног односа
Љубица Грубач
директорка
неодређено време
Предраг Бојанић до 1.03.2017.
секретар
неодређено време
Ивана Ножинић од 1.03.2017.
секретар
одређено време
3. Бојана Марковић
педагог
одређено време
4. Светлана Радић
шеф рачуноводства
неодређено време
Годишњи план и програм у овој школској години реализовали су :
А) Разредна настава
Р.бр.

Име и презиме
Разред
запосленог
Снежана Станојловић
I
Дина Заварко
II
Иван Станојловић
III
Тамара Остојић Грегус
IV
Ђурђица Лалић
боравак

1.
2.
3.
4.
5.

Звање у струци
проф.разредне наставе
проф. разредне наставе
проф. разредне наставе
проф разредне наставе
проф. разредне наставе

Врста радног
односа
неодређено време
неодређено време
неодређено време
одређено време
одређено време

Б) Предметна настава
Р.бр.

Име и презиме

1.
Бојан Пејаковић
2.
Бранислава Шакић
3.
4.

Надежда Чолић
Александра Рајачић

5.

Зорица Станковић

6.

Жељка Томашев Галовић

Предмет

Звање у
струци
професор
српске
Библиотека
књижевности
и језика
професор
српске
Српски језик
књижевности
и језика
професор
Математика
математике
професор
Енглески
енглеског
језик
језика и
књижевности
професор
Биологија
биологије
професор
физике
Физика

Врста радног
односа
одређено време

неодређено време

неодређено време
неодређено време
неодређено време
неодређено време

неодређено време

Географија

професор
историје
професор
географије

Немачки
језик

наставник
немачког
језика

неодређено време

7.

Рамадан Дервишевић

Историја

8.

Ковиљка Прошић
Пилиповић

9.

Марко Зелић

10.
Даниела Игњатић
11.
Ержебет Анђелић
12.
13.
14.
15.

Јелена Савић
Јелена Дрљача
Владислава Цветковић
Марија Карановић

16.
Тања Шушковић
17.
Драгољуб Мајсторовић
18.
Александра Николић

19.

Чила Алмаши

професор
Физичко
физичког
васпитање
васпитања
професор
Музичка култ.
музичке
културе
професор
Хемија
хемије
Тех.и инф.
професор
обр.
тио
Тех.и инф.
професор
обр.
тио
професор
Информатика
информатике
професор
ликовне
Ликовна култ.
културе
Верска
настава
Матерњи
јазик са
елементима
националне
културеромски језик
Матерњи
јазик са
елементима
националне
културемађарски
језик

неодређено време

одређено време

неодређено

неодређено време
неодређено време
одређено време
неодређено време
неодређено време

професор
верске
наставе
Наставник
ромског
језика

одређено време

Професор
мађарског
језика

неодређено време

одређено време

Г) Помоћно особље
Р.бр. Име и презиме запосленог
1. Драгица Бретт
2.
3.
7.

Ружа Четник
Зорица Лешкић
Тодор Ленатов

радно место
куварицасервирка
спремачица
спремачица
домар -ложач

врста радног односа
одређено време
неодређено време
неодређено време
неодређено време

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
На почетку школске 2017/2018. године школу је похађало 141 ученик; 66
ученика у млађим и 75 ученика у старијим разредима. Од I-VIII разреда
образовно-васпитни рад је реализован у осам одељења.
Разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

16

22

15

10

20

16

22

17

17

22

15

10

20

16

22

УКУПНО

Почетак
школске
2017/2018.

138

године
Крај школске
2017/2018.
године

17

139

ОБЛИЦИ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Продужени боравак почео је са радом
25. Септембра 2017.. Групу је чинило 25
ученик првог и другог разреда. Радно
време боравка је од 11:30 ДО 15:30
часова. У продуженом боравку са
ученицима ради учитељоца Снежана
Санојловић.

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА
Библиотека је смештена у учионици првог разреда. Радно време библиотеке је
понедељком, уторком и петком од 12:30-17 часова.
Ученици су се у првом полугодишту задужили за 3 књиге, у другом полугодишту за 94
књиге,укупно 97 задужења за књиге. На крају школске године позајмљене књиге су
вратили.
Добили смо 37 књига на поклон.
Библиотекари школе су: наставница енглеског језика Александра Рајачић, наставница
српског језика - Марија Божић

Фонд књига је 6 618.

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
У школи су организоване слободне активности из следећих области:

АКТИВНОСТИ

БРОЈ

БРОЈ ЧАСОВА

УЧЕНИКА ПЛАНИРАНО

ОДРЖАНО

РУКОВОДИЛАЦ

НАСТАВНЕ ГРУПЕ
Историчари

14

12

12

Рамадан
Дервишевић
Ковиљка

Географија

15

12

12

ПрошићПилиповић

КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКЕ
Драмско –
рецитаторска
Ликовна секција

15

36

33

Бранислава Шакић

23

17

17

Тања Шушковић

6

15

7

36

22

18

Техничкоинформатичка

8

Јелена Дрљача

секција
Ритмичка
гимнастика
Хор

АКТИВНОСТИ

БРОЈ

35
18

БРОЈ ЧАСОВА

УЧЕНИКА ПЛАНИРАНО

ОДРЖАНО

Тамара ОстојићГрегус
Ержебет Анђелић

РУКОВОДИЛАЦ

НАСТАВНЕ ГРУПЕ
Историчари

14

12

12

Рамадан
Дервишевић
Ковиљка

Географија

15

12

12

ПрошићПилиповић

КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКЕ
Драмско –
рецитаторска
Ликовна секција

15

36

33

Бранислава Шакић

23

17

17

Тања Шушковић

6

15

7

36

22

18

Техничкоинформатичка

8

Јелена Дрљача

секција
Ритмичка
гимнастика
Хор

35
18

Тамара ОстојићГрегус
Ержебет Анђелић

.
Друштвено-ангажоване
Млади еколози;
Биологија

Снежана
13

16

16

Станојловић
Зорица Станковић

Мали волонтери

12

36

33

Фер плеј тим

11

18

18

Дина Заварко
Надежда Чолић
Даниела Игњатић

ДОПУНСКА НАСТАВА
Према школском календару за 2017/2018. годину, школа је организовала
допунску и додатну наставу и за време зимског распуста, у циљу напредовања
ученика. Допунска настава је реализована из следечих предмета:
➢ РАЗРЕДНА НАСТАВА: српски језик и математика
➢ ПРЕДМЕТНА НАСТАВА: физика, немачки језик, математика, биологија,
српски језик, енглески језик, географија, историја и хемија.

ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава је одражана у четвртом разреду из м атематике. У вишим
разредима из следећих предмета: математика, српски језик, немачки језик,
хемија, географија и физика.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
Припремна настава је организована, почевши од децембра месеца и одвијала
се до полагања завршног испита. Настава се организовала из српског језика,
математике, историје , географије , физике , биологије и хемије, како би
помогли ученицима око полагања завршног испита и уписа у средњу школу.

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА И ОСТАЛИМ
КУЛТУРНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА
Ученик Александар Цакић, 5.разред, освојио је на Окружном такмичењу из српског
језика друго место, док је на Општинском такмичењу из истог предмета освојио треће
место.Ученице Тара Митић и Ема Ајрановић, 7.разред освојиле су

друга места на

Окружном такмичењу из биологије, док су на Општинском такмичењу из истог
предмета освојили прво и друго место.
Дијана Чобић, 7.разред освојила је прво место на Међушколском такмичењу – Звезде
школске позорнице.
Ученик 8.разреда, Алекса Костић, био је четврти на Општинском такмичењу из
енглеског језика.
На конкурсу Аква Виве „Покренимо нашу децу“

на коме је учествовало око 1000

школа из целе Србије ,ученици другог разреда и учитељица Ђурђица Лалић освојили
су треће место и награђени су ваучером за путовање и спортским реквизитима.
Часопис „Чувари равнице“ наградио је наше ученице : Дијану Чобић, Ивану Трошељац
и Тару Митић за текстове и еколошку секцију о сакупљању пластичних чепова у
хуманитарне сврхе.
Запажене резултате постигли смо и на ликовним конкурсима: Александар Цакић,
5.разред, чији је рад изабран у 6 аутора на Међународном ликовном конкурсу – Шетња
под морем у Словенији. Ученица Милица Димитријевић, 5.разред, освојила је
3.место на конкурсу – Крв живот значи у организацији Црвеног крста -Нови Сад.
Ученица 8. разреда, Катарина Ступин, понела је титулу „Ђак генерације“.
Сваки успех пропратимо и похвалимо кроз књигу обавештења и сваки успех је још
један нови лист за наше Дрво успеха.

ДРУШТВЕНА И КУЛТУРНА АКТИВНОСТ
ШКОЛЕ

СЕПТЕМБАР
ЧЕПОМ ДО ОДМЕХА

Осмех не кошта ништа, а много значи ономе коме га дарујемо. Онога
који га даје, не осиромашује, а обогаћује оне којима је упућен. Може
улепшати дан и једнима и другима.
Ученици из Основне школе „Вељко Влаховић“ из насеља „Шангај“ у
Новом Саду, 21. септембра су даровали много осмеха. Под
руководством тима за еколошке активности у тој школи (наставнице
Зорице Станковић и учитељице Снежане Станојловић), одлучили су да
и ове школске године сакупљају пластичне чепове и на тај начин
учине добро Мајци Природи, али и добро деци са сметњама у развоју.
Акција „Чепом до осмеха“ овог септембра добила је и другачији
смисао. У циљу веће афирмације и популаризације хуманитарних и
еколошких вредности, родила се идеја о изради великог мозаика на
Тргу слободе у центру Новог Сада. Због тога је било неопходно
чепове сортирати по бојама. Тим за еколошке активности у овој
школи је тим поводом организовао „Дан осмеха за осмех“. Повезали
су екологију, хуманост, спорт и грађанско васпитање, посветивши тај
дан акцији „Чепом до осмеха“. Удруженим снагама, сви ученици
нижих разреда (од првог до четвртог) и ученици виших разреда
(нарочито седми разред) укључили су се у тематски дан, свако на свој
начин. Сакупљеним пластичним чеповима су се играли, међусобно се
такмичили и при томе их распоређивали по бојама, како би
допринели изради Мозаика за Гиниса у свом граду, који би требало да
позове и потсети све грађане на то да свако од нас може даровати

нешто мало и неважно, а што ће некоме бити велико и важно.
Пластични чепови су и сами као мноштво осмеха. Котрљали су се и
поигравали као што су се котрљали и поигравали осмеси на лицима
ученика

ОКТОБАР
ФУДБАЛСКИ ТУРНИР

У среду 11. октобра са почетком у 13 часова на школским спортским
теренима одржан је Фудбалски турнир између 4 Ферплеј екипе
ученика и ученица од 4. до 8. разреда. Капитен беле екипе био је
Огњен Петровић, жуте- Елвир Куртиши, црвене -Петар Фружа и плаве
-Алекса Костић.
Утакмице је надгледао судија Марко, делегиран од стране Градског
Фудбалског Савеза.
Победник Турнира је БЕЛА екипа , најбољи стрелац Елвир Куртиши ,
најбољи играч Александра Секол а најбољи голман Алекса
Кнежевић.
Ферплеј тим побринуо се за бодрење са трибина.

НОВЕМБАР
ПРОЈЕКАТ: ПРИРОДОМ ДО ЗДРАВЉА

Здрави стилови живота
стигли и у Шангај . Физичко
вежбање добило је подршку
у здравој исхрани кроз
пројекат „Природом до
здравља“ чији је циљ
промена свести младих о
важности здраве исхране и
очувања животне средине као и организовање догађаја на отвореному природи, Активности су водиле наставнице математике и физичког
васпитања а реализовао га је Удружење "Асистент"под
покровитељством Управе за спорт и омладину – КЗМ Града Новог
Сада. Током новембра и децембра 2017. год. реализован је низ
радионица здраве исхране за ученике виших разреда где су ученици
добили прилику да науче како се прави воћни оброк , али
дефинитивно највећу пажњу свих ђака имао је и Пикник на
отвореном коме су присуствовали и ученици СОШО „ Милан
Петровић“ и Саобраћајне школе" ПИНКИ" где се служио свеже цеђени
сок, чај са медом и лимуном али и свима омиљена ТОПЛА
ЧОКОЛАДА.
Чланови МЗ Шангај пружили су подршкуи узели активно учешће на
радионицама.Из оближњег расадника донирано је 5 садница воћа које
су ученици засадили у школском дворишту , као наслеђе будућим
генерацијама ђака.Пројекат је и медијски пропраћен.

ДЕЦЕМБАР
ВРЕМЕПЛОВ- НОВОГОДИШЊИ ТЕМАТСКИ МАСКЕНБАЛ
Последњег наставног дана у децембру опростили смо се од старе
године и 1. полугодишта на весео и забаван начин. Организовали смо
маскенбал под називом Времеплов. Сваки разред је одабрао период
који жели да прикаже.Поред обавезне маске, требало је да
прикажу/кажу нешто о времену које представљају. Циљ је био да
ученици сагледају прошлост и будућност, да на тренутак постану
актери одређеног времена и да из њега узму сазнања која им могу
користити у садашњости.Ученици су презентовали начин понашања и
одевања људи као и свевремене мудрости из давне прошлости које су
биле и остале темељи морала.
Школском позорницом су продефиловали древни Египћани, Чаплини
са својим дамама, Индијанци, властела са двора цара Душана,
Римљанке, девојчице из праисторије, деца из веселих осамдесетих
година 20.века и деца из далеке будућности.Родитељи су се, такође,
укључили у израду костима и сценских детаља тако да су продукти те
сјајне синергије били невероватно маштовити и веродостојни
костими.

ЈАНУАР

СВЕТИ САВА – ШКОЛСКА СЛАВА
27. јануара 2018. у нашој школи одржала се свечана приредба поводом
школске славе.

Том приликом, традиционално, директорка
је наградила овогодишње светосавско детеученика осмог разреда Алексу Костића.

АКЦИЈА ФЕР ПЛЕЈ ТИМА- ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ

Деда Мраз ни ове године није заборавио на школарце из Шангаја.

Са својим
помоћницима из
Ферплеј тима спремио
је преко 100 пакетића
које су донирали
Новосађани из свих
делова града.

Пакетићима су се
највише изненадили
ученици виших
разреда јер су
мислили да Деда на
њих више не
мисли..

Део пакетића послат је и у Свратиште.

АКВА ВИВА КОНКУРС- ТРЕЋЕ МЕСТО
Аква Вива и Министарство просвете, науке и технолошког развоја покренули су
програм и отворили конкурс за све школе на територији читаве Србије
„Покренимо нашу децу“ којим се уводи додатна свакодневна физичка
активност за ученике од 1. до 4. разреда у свих 1206 основних школа у
Србији.На конкурсу учитељи, треба да покажу како са ђацима раде све Моделе
вежбања које је осмислио тим стручњака. Период који ће бити обухваћен
посматрањем је од 30.10. до 22.12.2017. Одељења која правилно и редовно
примењују вежбе очекују вредне и незаборавне награде.
Ученици другог разреда ОШ “Вељко Влаховић”, радо су прихватили да
учествују на конкурсу Покренимо нашу децу, све из разлога, што је вежбање од
самог почетка школовања њихова свакодневница, а сада већ рутина у којој
уживају, за коју знају колико је важна у њиховом одрастању. С обзиром да
вежбамо сваки дан, јако нам је било тешко да одлучимо које вежбе да
усликамо и покажемо, а које ће показати наш труд, увежбаност, жељу и вољу.
Од када смо се пријавили за конкурс, свакодневне припреме су на снази,
дешавало се да неке снимке и понављамо, а оно што је у свему било
најзанимљивије је заједничко бирање фотографија и снимака.
На конкурсу, ученици другог разреда и учитељица Ђурђица освојили су треће
место. Као награду добили су покол пакет реквизита за физико и једнодневну
екскурзију на Дивчибаре

ФЕБРУАР
МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
Међународни дан матерњег језика обележили смо дружењем с наставником
наше школе, песником, Марком Зелићем. Ученици од 1. до 8. разреда су
казивали песникове стихове, а он нас је даровао новим песмама. Поезија је
измамила осмехе публике, али и
понеки бисер у оку.

Два песника који пишу за децу два пријатеља!
МАРКО ЗЕЛИЋ и МИРОСЛАВ
КОКОШАР (гост песник)

МАРТ
„ПИТАМ СЕ ПИТАМ“

У нашој школи снимала се
емисија „Питам се питам“, наши
ученици су представили кућице
за птице које су правили и
причали о птицама.

ДАН ШКОЛЕ

22. марта 2018.
свечаном
приредбом
обележили смо
Дан школе.
Вођени мотоом
"Љубав су простор и време мерени срцем", ученици
од првог до осмог разреда, су кроз глуму, поезију,
игру и песму показали свим гостима да је љубав
свуда око нас.

АПРИЛ
МЕЂУНАРОДНИИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Поводом Дана планете Земље, у нашој школи организовано је низ
еколошких радионица. Ученици петог разреда који похађају изборни предмет
"Чувари природе" и ученици осмог разреда који изучавају екологију били су
носиоци ових активности. У томе су им помогли си ученици и наставници
наше школе.

МАЈ
КУЛТУРА ДРЖАЊА ПАСА И УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ
ЉУДИ
Сви ученици нижих разреда, као и ученици петог и шестог разреда, имали су
прилику да присуствују прдавању на тему "Култура држања паса и утивај на
здравље људи". Предавање је одржао дипл. биол. мастер Милан Миљевић из
Пастеровог завода. Ученици су више чули о паразитима који се могу добити од
кућних љубимаца као и о значају њихове редовне вакцинације.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 2. РАЗРЕДА НА ФЕСТИВАЛУ „БЕЈБИ
ЕГЗИТ“

ЈУН
РАЗРЕДНИ РАЗРЕДНИ ПРОЈЕКТИ

МЛАДУНЦИ
СИСАРА1. РАЗРЕД

БЛАГА
ЗАСАВИЦЕ3. РАЗРЕД

СВЕЧАНА

ПРОСЛАВА МАЛЕ МАТУРЕ

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2018.
Ђак генерације 2017/2018. КАТАРЕИНА СТУПИН. .

ПРИЈЕМ ПРВАКА

У нашој школи, 31. августа је одржана свечана приредба поводом Пријема
првака. Учитељ Ивица Станојловић и остале учитељице приредили су им
свечану приредбу. Ђаци прваци су добили и лепе поклоне.

РЕАЛИЗАЦИЈА И АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Реализација завршног испита и послови око уноса оцена и листе жеља

у базе

података су протекли како је и планирано.
Завршни испит полагало је 17 ученика. У првом кругу уписано је свих 17 ученика.
Прву и другу жељу уписало је више од половине ученика, њих 12.
Из математике просечан број бодова је 5,70, прошле године био је 5,90. Из српског
језика просечан број је 5,45, би је 6,35. Комбиновани је ове године урађен са
просеком 6,40 док је прошле године просек био 7,35.
Ученици су најслабије урадили српски језик а најбоље комбиновани.
Највећи остварени укупан број бодова је 32,28, а најмањи 5,38.
Седам ученика су била обухваћена програмом афирмативних мера за упис деце
ромске националности, који је био олакшица за упис у средњу школу.
Анализа успеха на завршном испиту , део је анализе образовних постигнућа ученика и
извештаја о самовредновању рада школе.
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