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0. РАЗЛОЗИ УСВАЈАЊА АНЕКСА 
 

Школа има урађен и усвојен Годишњи план рада за школску 2022-2023. годину (исти је 

деловодно заведен у школи дел. бр. 571, дана 14. 09. 2022. године). 

Разлози усвајања Анекса I Годишњег плана рада за школску 2022-2023. годину дефинисани су 

обавезом усклађивања са одредбама: 

 Акт Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) број 119-01-

00067/2022-07/345 од 02. 09. 2022. године (Прилог 1.) РЕШЕЊЕ о именовању Марине Антић 

за Директора ОШ „22. август“ у Буковцу.  

 

 Акт Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-01041/2022-07 од 12. 

09. 2022. године (Прилог 2., исти је у Школи заведен под бројем 592 дана 19. 09. 2022. године) 

којим се даје САГЛАСНОСТ да ОШ „22. август“ у Буковцу, за школску 2022/2023 годину, 

настави са радом једне групе продуженог боравка, за ученике првог и дугог разреда. 

 

 Настале Кадровске промене у Школи. 
 

 

ИЗМЕНЕ 

1. Због одласка у пензију Миланке Деман, на основу наведеног акта МПНТР, Марина Антић 

обављаће дужност Директора ОШ „22. август“ у Буковцу од 22. 10. 2022. године. Од наведеног 

дана именована ће преузети и све обавезе које се односе на ангажовање директора сходно 

урађеном и усвојеном Годишњем плану рада за школску 2022-2023. годину. 
 

2. У радни однос примљена је Александра Барањош Бајакић која ће уместо Марине Антић 

обављати дужност наставника од 24. 10. 2022. године. Од наведеног дана именована ће 

преузети и све обавезе које се односе на ангажовање Марине Антић, сходно урађеном и 

усвојеном Годишњем плану рада за школску 2022-2023. годину. 

 

3. Због одласка из колектива наставнице немачког језика Наталије Ђерманов у радни однос примљена 

је Дуња Бајчетић, која ће уместо именоване обављати дужност наставника немачког језика од 

02. 11. 2022. године. Од наведеног дана именована ће преузети и све обавезе које се односе на 

ангажовање Наталије Ђерманов, сходно урађеном и усвојеном Годишњем плану рада за 

школску 2022-2023. годину. 

 

4. Због одласка из колектива наставнице немачког језика Наталије Ђерманов (која је уједо била и 

одељењски старешина V-2 одељења) дужност одељењског старешине V-2 одељења обављаће 

наставница Даница Пушковић од 02. 11. 2022. године.  

 

5. На основу акта МПНТР (САГЛАСНОСТ да ОШ „22. август“ у Буковцу, за школску 2022/2023 

годину, настави са радом једне групе продуженог боравка, за ученике првог и дугог разреда) 

у радни однос примљена је Николина Јандрић. Именована ће обављати дужност наставника 

разредне наставе у продуженом боравку од 26. 09. 2022. године. 

 

6. Због одласка из колектива наставнице немачког језика Наталије Ђерманов, записнике 

Натавничког већа водиће наставница Ана Лакатош Ждеро.  
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ДОПУНЕ 

У  усвојеним Годишњем плау рада за школску 2022-2023. годину тача 4.3. Годишњи план рада 

Директора школе (Табела 27.)  допуњава се следећим активностима. 

Годишњи план рада Директора школе - ДОПУНА 

Табела 27а. 

CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 
Начини реализације и исходи 

 

Сарадња са Локалном 

самоуправом 

 

1. Рад на уступању одређених ресурса на повремено коришћење и посете 
(фискултурне сале, спортског терена и других простора) за организовање 

часова стручних људи из разних области.  

2. Сарадња са установама и организацијама које кроз разне културне 

манифестације, такмичења и конкурсе развијају ученичко интересовање 
за културна дешавања  (КУД „Милица Стојадиновић Српкиња”, КС 

Буковац, ПД „Вилина водица”, Библиотека  „Милица Стојадиновић 

Српкиња”, Предшколска установа „Зека”, Удружење жена „Буковачка 
вила”, Православна верска заједница  (Буковац). 

3. Упознавање културе других народа –изложбе, тематске поставке, 

филмови... 
4. Сарадња са локалном самоуправом на развоју школе.  

 

 

 

 

Активности на 

спречавању насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

1. Рад на организовању унутрашње и спољашње заштитне мреже. 

    

 Унутрашња заштитна мрежа: 

 Обавезе и активности дежурног наставника; 

 Рад одељењског старешине; 

 Рад Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања; 

 Рад педагога школе; 

 Рад Техничког особља; 

 Активности ученика 

 

Спољашња заштитна мрежа: 

 Едукација ученика  кроз организована предавања, радионице и 

трибине, 

 Укључивање и других институција и предузимање законских мера;  

 Укључивање Центра за социјални рад. 

 

2. Едукацја на тему препознавања и спречавања свих видова насиља; 

3. Едукација Вршњачког тима од стране Саветовалишта за младе о теми 

„Превенција вршњачког насиља“; 
4. Организовање вршњачке едукације; 

5. Рад на упознавању са насиљем у јавном животу (телевизија, култура, 

политика, јавне службе, слобода кретања и говора);  
6. Организовање радионица.  

 План о начину праћења реализације програма: 

 Увид у часове одељењског стареине о заштити деце од насиља, 

злостављања и занемаривања; 

 Информисање родитеља о превенцији насиља;  

 Праћење седница Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања путем анализа записника састанака Тима. 

Активности на плану 

духовног и културно-

историјског наслеђа 

1. Повезивање са локалним и градским установама и сарадња на 

организованим програмима; 

2.  Организовање активности у просторијама школе на тему очувања 

културних добара; 
3. Организовање трибина са акцентом на обележавање битних културно-

историјских датума;  

4. Организоване посете установама од културног значаја. 
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Активности на заштити 

животне средине 

 

1. Одржавање радионица у школи где ће деца бити подучавана да преносе 

савремене трендове у заштити животне средине својим родитељима, 

бакама и декама;  

2. Усвајање знања о важности штедње енергије (топлотне и електричне), 
рециклирању материјала,  

3. Едукација о куповини квалитетне одеће и избегавању коришћења 

пластичних материјала; 
4. Сакупљање искоришћеног папира у школи, 

5. Постављање контејнера или кутија за папир, пластику, стакло и лименке 

у холу школе или школском дворишту и сарадња са комуналним 
службама; 

6. Сакупљање органског отпада у школском дворишту, одабирање места за 

компостирање, и коришћење компоста за ђубрење биљака у саксијама и 

школском дворишту; 
7. Обележавање важних датума (Дан здраве хране, Дан заштите животиња, 

Светски дан вода – 22. март, Светски дан заштите озонског омотача, 

Светски дан биодиверзитета – 22. мај, Светски дан енергетске 
ефикасности – 5. март, Светски дан планете Земље – 22. април, Светски 

дан заштите животне средине – 5. јун). 

 

 

 

Николина Јандрић обављат ће дужност наставника разредне наставе у продуженом боравку у складу 

са  усвојеним Годишњим планом рада за школску 2022-2023. годину тј. одредбама тачке 9.9. 

Годишњег плана рада Продуженог боравка и приложеним Оперативним планом рада 

продуженог боравка. 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

Прва два месеца рада биће посвећена упознавању ученика и родитеља са режимом рада у 

продуженом боравку. 
 

Прихватамо децу и упознајемо их са просторијама у боравку и са кућним редом школе. Упознајемо 

ученике са начином одржавања личне хигијене и хигијене просторија. Упућујемо ученике да чувају 

школску имовину. 
 

Пре отварања продуженог боравка, реализован је родитељски састанак са следећим дневним редом: 

1. Упознавање родитеља са улогом и значајем продуженог боравка у васпитању и образовању деце 

2. Упознавање са режимом рада продуженог боравка 

3. Закључивање уговора између родитеља и школе 

4. Договор о изради домаћих задатака 

5. Могућности укључивања родитеља у рад продуженог боравка 

 

СЕПТЕМБАР 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствено  

и  физичко 

васпитање 

Упознајмо школске просторије 

Игре на школском дворишту 

Ходање у колони, у реду и 
правилно ходање по ходницима 

Игре са лоптом  

- упознавање са школским просторијама; 

- развијање спретности и окретности; 

- задовољавање потребе за кретањем и развијање 
свести о правилном начину кретања кроз школу 

- задовољење потребе за игром. 

Ликовна 

култура 

Први дан у школи, доживљај са 

летовања 
Моја породица (цртање) 

Воће које виђам на пијаци 

Омиљени јунак цртаног филма 

- изражавање утисака и маште кроз ликовни цртеж; 

- неговање уредности; 

- развијање и неговање уредности и естетике. 
- развијање маште и креативности 
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Говорна 

култура 

Да се упознамо 

Моја породица 
Доживљај са летњег распуста 

Читање бајке 

- упознавање са говорним способностима ученика; 

- упознавање вршњака путем разговора; 

- богаћење  речника и подстицање на самостално 

излагање 
- развијање маште и богаћење речника 

Радно-

техничка 

култура 

Упознавање са радно-техничком 

културом 
Сакупљање кестења, семенки, 

листова и жирева 

Савијање папира и израда чаше и 

капе 

- подстицање креативности ученика; 

- развијање спретности и упорности; 

- развијање спретности и маште; 

Музичка 

култура 

Омиљене песме из вртића 

„Ау што је школа згодна“ - учење 

песме по слуху 
Учење бројалица 

- развијање позитивног става према музици 
- стварање позитивне атмосфере кроз песму 

- развијање интересовања и музичке креативности 

Активности 

на 

почетку 

године 

Прихватање деце и смештај 

Лична хигијена 

Хигијена просторија 

Понашање и хигијена за време 
ручка 

- стварање пријатне атмосфере и адаптација на нову 

средину 

- развијање хигијенских навика; 

- навикавање на одржавање чистоће школе 
- развијање културе понашања у трпезарији 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Прескакање вијаче 

Игра „Између две ватре“ 

Народно коло 

Игра „Нека бије“ 

- развијање колективизма и позитивне атмосфере; 

- развијање и неговање другарства и такмичарског 
духа; 

- неговање народне традиције; 

- задовољење потребе за игром 

Ликовна 

култура 

Мој брат, сестра 

Моја бака, дека 
„Дан школе“ 

Најдража играчка  

- развијање љубави према ближњима и способности 
- преношење виђеног на цртеж; 

запажања; 

- преношење виђеног на цртеж; 
- изражавање утисака линијом и бојом 

Говорна 

култура 

Прича на основу слике 
Причаћу вам о својој баки, деки 

Разговор о песми „Дедин шешир“ 

Игра „На слово на слово“ 

- развијање способности лепог и правилног 

изражавања; 

- развијање самосталности и неговање лепог говора; 
- развијање способности запажања и опис 

- богаћење речника. 

Радно-

техничка 

култура 

Рад са кестењем 

Слика од лишћа 
Рад са семенкама 

Израда кишобрана од природног 

материјала 

- развијање креативности и спретности; 

- развијање маште, креативности и спретности; 

- неговање уредности и пажње, 
- развијање спретности и моторике 

Музичка 

култура 

Слушање музике уз извођење 

покрета 

Бројалица “Иш’о меда у дућан“ 

„Химна школе“ - учење песме по 
слуху,  

Слушање дечјих песама 

Слушање музике 

- развијање осећаја за ритам и координацију покрета; 

- развијање осећаја за ритам; 

- неговање способности извођења музике по слуху; 
- оплемењивање и развијање музичког укуса. 

- развијање љубави према музици 
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НОВЕМБАР 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Гађање предмета у покрету 

„Шаљива штафета“ 

Бацање лоптице у кош 

Игра „Ја посејах лубенице“ 

- развијање прецизности и координације; 

- развијање пажње, прецизности и истрајности; 

- развијање координације покрета и неговање 
народне традиције. 

- развијање спретности и окретности 

Ликовна 

култура 

Рођенданска торта 
„Јесењи дан“ 

Кишни дан 

Шарени кишобрани 

- исказивање лепих осећања бојом и линијом; 
- развијање маште; 

- неговање маште и опажања; 

- развијање уредности и прецизности. 

Говорна 

култура 

Игра „Азбука занимања“ 
Испричаћу вам један свој доживљај 

Причамо о јесени 

- богаћење ученичког речника; 
- развијање опажања и богаћење речника; 

- развијање вештине усменог изражавања; 

Радно-

техничка 

култура 

Шумска животиња од ролни тоалет 

папира 
Израда животиња од пластелина 

Чаша за оловке 

Шешир од папира 

- развијање креативности и свести за очување 

животне средине; 
- развијање уредности и прецизности у раду; 

- развијање свести о значају рециклаже; 

- развијање спретности маште и креативности 

Музичка 

култура 

Бројалица „Јеж“ 

Нова песма „Све је пошло 

наопачке“ 

Певање научених песама 
Музички квиз 

- развијање осећаја за ритам; 
- развијање слуха и ритма; 

- развијање љубави према музици 

- развијање такмичарског духа. 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

Врста  

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Зимске игре 

Правимо Снешка Белића 

Игре у затвореном (Диригент, 
Разлике ...) 

Гађање грудвама у мету 

- задовољење потребе за кретањем; 
- задовољење потребе за игром; 

- развијање спретности и креативности 

- развијање спретности и прецизности 

Ликовна 

култура 

Деда Мраз 

Новогодишња јелка 
Снешко Белић 

Моје жеље 

- развијање маште и креативности; 

- подстицање празничног расположења; 
- развијање креативности, маште и спретности; 

- подстицање маште 

Говорна 

култура 

Разговор о значају предстојећих 
празника 

Читање текстова о Новој години 

Рецитовање песама о Новој години 

Моји планови за зимски распуст 

- богаћење речника и неговање традиције и обичаја; 
- неговање традиције и обичаја; 

- неговање традиције и обичаја и увежбавање 

интерпретације 

- богаћење речника и увежбавање усменог излагања 

Радно-

техничка 

култура 

Јелка и украси за јелку 

Израда новогодишње честитке 

Израда новогодишње капе 
 

- развијање спретности, маште и креативности; 

- неговање празничног расположења и развијање 

креативности; 
- неговање самосталности у раду и креативности. 

Музичка 

култура 

Слушање зимских и новогодишњих 

песама 

Певање новогодишњих песама 
Увежбавање научених песама                  

- развијање љубави према дечјим песмама; 

- развијање ведрог расположења; 

- подстицање ведрог расположења и позитивне 
атмосфере. 
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ЈАНУАР 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Игре на снегу 

Народна игра 

- задовољење потребе за игром; 

- неговање народне традиције 

Ликовна 

култура 

Свети Сава 

Снежни град 

- подстицање запажања и упознавање културне 

традиције 

- развој самосталности у раду. 

Говорна 

култура 
Свети Сава - дефинисање поруке приче; 

Радно-

техничка 

култура 

Портрет Светог Саве 

Израда маске 

- развијање уредности и прецизности у раду; 

- развијање ученичког стваралаштва. 

Музичка 

култура 

Певање научених песама 

Слушање музике 

„Дуње ранке“ – народна игра 

- развијање музичких способности код деце; 

- развијање љубави према музици; 

- неговање народне традиције. 

 

 

 

ФЕБРУАР 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Полигон на снегу 

Игре  лоптом 

Трчање са променом темпа 

Штафетна игра „Весело 

такмичење“ 

- подстицање такмичарског духа и тимског 

рада; 

- развијање моторике и координације; 

- развијање спретности и окретности; 

- неговање другарства и такмичарског духа 

Ликовна 

култура 

Снежне фигуре 

Илустрација прочитане бајке 

Пахуља(бела темпера на тамној 

подлози) 

- развијање креативности и такмичарског духа; 

- уочавање стварног и нестварног; 

- развој маште и креативности. 

Говорна 

култура 

Читање прича Драгана Лукићa 

Текстови из дечје штампе 

Шта сам занимљиво прочитао 

- развијање љубави према књижевности; 

- упућивање ученика да уочавају битно у тексту; 

- откривање нових извора знања. 

Радно-

техничка 

култура 

Израда лутке од картона и 

текстила 

Сталак за салвете 

Лутка од вунице 

Медведић од картона 

- неговање стваралачких способности; 

- развијање уредности и радних навика; 

- развијање оригиналности и маште; 

- неговање креативних способности ученика. 

Музичка 

култура 

Државна химна 

Певање песама 

„Браћу не доносе роде“ - нова 

песма 

Песма о мајци 

- буђење родољубиве свести; 

- развијање навике за слушањем музике; 

- развијање слуха и гласа; 

- неговање љубави према мајци. 
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МАРТ 

Врста  

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Вођење лопте 

Игре у школском дворишту 
Игра „Између две ватре“ 

Додавање лопте 

- развијање координације и спретности 
- развој моторике и координације; 

- развијање такмичарског духа; 

- развијање моторике и координације; 
- развој координације и спретности 

Ликовна 

култура 

Моја мама (цртање) 

Весници пролећа 

Рода и ласта (колаж) 
Илустрација песме “Пролеће у 

шуми“ 

- неговање љубави према мајци; 
- оплемењивање естетског доживљаја; 

- развијање љубави према природи. 

- развијање креативности и маште; 

Говорна 

култура 

Описаћу вам своју маму 

Брзалице 
„Стигло нам је пролеће“ -говорна 

вежба 

Решавање загонетки и ребуса 
Прво априлска шала 

- неговање љубави према мајци; 

- развој и неговање течног говора и комуникационих 
способности 

- развијање културе усменог излагања; 

- богаћење речника 
- неговање традиције и обичаја 

Радно-

техничка 

култура 

Израда честитке за 8. март 

Коњић од папира 

Рад са вуном 
Рад са хартијом 

- развијање креативности и маште; 

- развијање моторике руку; 

- развијање уредности и радних навика; 
- развијање прецизности истрајности 

Музичка 

култура 

Слушање музике „Пролеће“, А. 

Вивалди 
Слушање музике 

Песма „Пролеће у шуми“ 

- развијање и неговање интересовања према 

класичној музици; 
- развијање музичких способности код деце; 

- развијање слуха и гласа. 

 

АПРИЛ 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Штафетне елементарне игре 

Гађање лоптом 
Надвлачење конопца у пару 

Игра „Хватање лопте“ 

- развијање спретности, окретности и такмичарског 

духа; 

- развијање прецизности; 
- развијање спретности руку; 

- развијање правилног односа према победи и 

поразу. 

Ликовна 

култура 

Ливада пуна цвећа 

Шарена птица 

Илустрација песме 

Ускршње јаје 

- развијање осећаја за облик и величину у природи; 

- развијање опажања и преношења на папир; 

- развијање љубави према природи; 

- осећај за боју, облик. 

Говорна 

култура 

Гледали смо ТВ емисију 

Читање и драмско извођење 

текстова 
Читање дечије штампе 

Ускршњи обичаји 

- увођење у драмски текст; 

- неговање самосталног излагања и богаћење 

речника; 
- откривање нових извора знања; 

- неговање народне традиције и празника. 

Радно-

техничка 

култура 

Оригами 

Слика од цепканог и сецканог 
папира 

Израда пролећног паноа 

Корпица за јаја 

- развијање спретности и прецизности; 

- развијање уредности и прецизности; 

- развијање тимског рада и колективизма; 
- развијање уредности и радних навика. 

Музичка 

култура 

„Заклео се бумбар“ - песма по 
слуху 

Игра „Музичке загонетке“ 

„Миш је добио грип“ - песма по 
слуху 

Слушање музике – пролећне песме 

- развијање љубави према музици; 

- развијање музичких способности; 
- развијање осећаја за слух и ритам; 

- доживљавање пролећа кроз звуке из природе. 
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МАЈ 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Скок у даљ 

Покретна игра 

Штафетне игре 

Игре лоптом 

- развијање спретности и снаге; 

- развијање такмичарског духа; 

- неговање другарства и колективизма; 

- развијање спретности и сналажљивости. 

Ликовна 

култура 

Парк у мају 

Илустрација бајке 

Довршавање радова 

„Забавни парк“ – вртешка 

- неговање осећаја за лепо; 

- оплемењивање естетског доживљаја; 

- развијање стрпљивости и истрајности; 

- развијање креативности. 

Говорна 

култура 

Први мај, празник рада 

Језичка игра „Ланац“ 

Моја омиљена књига 

Драмско извођење текстова 

- богаћење ученичког речника; 

- богаћење ученичког речника; 

- неговање љубави према књижевности; 

- неговање љубави према позоришту. 

Радно-

техничка 

култура 

Ветрењача од папира 

Фигуре од хартије 

Кућица од текстила 

Лептир од папира 

- развијање спретности и прецизности и 

моторике; 

- развијање маште и моторике; 

- неговање смисла за лепо; 

- развијање спретности и прецизности. 

Музичка 

култура 

Певање познатих песама 

Импровизација покрета уз 

музику 

„Другарство“ - учење песме по 

слуху 

Музички квиз 

- развијање такмичарског духа; 

- неговање осећаја за ритмичко кретање; 

- неговање позитивних социјалних вештина; 

- развијање и неговање такмичарског духа. 

ЈУН 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Игре на свежем ваздуху 

„Преко потока са камена на 

камен“ 

- неговање другарства; 

- развијање координације. 

Ликовна 

култура 

Воћњак, брање воћа 

„Како ћу провести летњи 

распуст“ 

- развијање креативности 

- развијање маште, уредности и креативности 

Говорна 

култура 

Занимљив дан у школи 

Мој најбољи друг 

У сусрет распусту 

- неговање лепог усменог излагања; 

- развијање осећаја за колективизам; 

- богаћење речника. 

Радно-

техничка 

култура 

Мозаик (рад са хартијом) 

Сова од  папира 

- развијање маште и креативности; 

- подизање свести о важности рециклаже. 

Музичка 

култура 

Музичке  столице 

Слушање музике 

- неговање такмичарског духа; 

- неговање љубави према музици. 
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ДОБРО ДОШЛИ ЂАЦИ 

 

Први квартал 

Број 

недеље 

Број 

часа 

Врста  

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

1. 

1. 
Прихватање деце 

и смештај 

Прихватање деце и 

упознавање са кућним 

редом школе 

Стварање пријатне атмосфере и 

адаптација на нову средину 

2. Лична хигијена 
Упознавање са начином 

одржавања личне хигијене 
Развијање хигијенских навика 

3. 
Хигијена 

просторија 

Упућивање  на редовно 

одржавање чистоће 

школских просторија 

Навикавање на одржавање чистоће 

школе 

4. 

Понашање и 

хигијена за 

време ручка 

Упућивање на правилно 

понашање у време ручка 

Развијање културе понашања у 

трпезарији 

5. Ликовна култура 
«Први дан у школи» и/или 

«Доживљај са летовања» 

Изражавање утисака и маште кроз 

ликовни цртеж 

2. 

6. Говорна култура «Да се упознамо» 
Упознавање са говорним 

способностима ученика 

7. 
Радно-техничка 

култура 

Упознавање са радно-

техничком културом 
Подстицање креативности ученика 

8. Музичка култура 
Омиљене песме из првог 

разреда 

Развијање позитивног става према 

музици 

9. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Игре у школском дворишту Задовољење потребе за игром 

10. Ликовна култура Моја породица Развијање и неговање уредности 

3. 

11. Говорна култура Моја породица 
Богаћење речника и подстицање на 

самостално излагање 

12. 
Радно-техничка 

култура 

Сакупљање кестења, 

семенки , листова, жирева... 
Развијање спретности и упорности 

13. Музичка култура 
„Ау што је школа згодна“- 

учење песме по слуху 

Стварање позитивне атмосфере 

кроз песму 

14. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Ходање у колони, у реду и 

правилно ходање по 

ходницима 

 

Задовољавање потребе за кретањем 

и развијање свести о правилном 

начину кретања кроз школу 

15. Ликовна култура 
Воће и поврће које виђам на 

пијаци 
Неговање уредности и естетике 

4. 

16. Говорна култура 
«Доживљај са летњег 

распуста» 
Богаћење речника 

17. 
Радно-техничка 

култура 

Савијање папира и израда 

чаше и капе 
Развијање спретности и маште 

18. Музичка култура Учење бројалица 
Развијање интересовања и музичке 

креативности 

19. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Игре лоптом Задовољавање потребе за игром 

20. Ликовна култура 
Омиљени јунак цртаног 

филма 
Развијање маште и креативности 
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5. 

21. Говорна култура Читање бајке 
Развијање маште и богаћење 

речника 

22. 
Радно-техничка 

култура 
Рад са кестењем 

Развијање спретности и 

креативности 

23. Музичка култура 

Слушање музике уз 

извођење слободних 

покрета 

Развијање координације покрета и 

ритма 

24. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Прескакање вијаче 
Развијање колективизма и 

позитивне атмосфере 

25. Ликовна култура «Мој брат/сестра» 
Развијање љубави према 

ближњима и способност запажања 

6. 

26. Говорна култура Прича на основу слике 
Развијање способности лепог и 

правилног изражавања 

27. 
Радно-техничка 

култура 
Слика од лишћа 

Развијање маште, креативности и 

спретности 

28. Музичка култура 
Бројалица «Иш‘о меда у 

дућан» 
Развијање осећаја за ритам 

29. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Игра »Између две ватре» 
Развијање другарства и 

такмичарског духа 

30. Ликовна култура «Моја бака и/или дека» 
Развијање љубави према 

ближњима и способност запажања 

7. 

31. Говорна култура 
«Причаћу вам о својој баки 

и/или деки» 

Развијање самосталности и 

неговање лепог говора 

32. 
Радно-техничка 

култура 
Рад са семенкама Неговање уредности и пажње 

33. Музичка култура „Химна школе“ 
Неговање способности извођења 

музике по слуху 

34. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Народно коло Неговање народне традиције 

35. Ликовна култура «Дан школе» Преношење виђеног на цртеж 

8. 

36. Говорна култура „Дедин шешир“ 
Развијање способности запажања и 

опис 

37. 
Радно-техничка 

култура 

Израда кишобрана од 

природних материјала 
Развијање спретности и моторике 

38. Музичка култура Слушање дечјих песама 
Оплемењивање и развијање 

музичког укуса 

39. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Игра «Нека бије» Задовољење потребе за игром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

Други квартал 

 40 Ликовна култура Најдража играчка 
Изражавање утисака линијом и 

бојом 

9. 

41. Говорна култура Игра  «На слово на слово» Богаћење речника 

42. 
Радно-техничка 

култура 
Израда играчака од кутија 

Развијање спретности и 

креативности 

43. Музичка култура Слушање музике Развијање љубави према музици 

44. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Гађање предмета у покрету 
Развијање прецизности и 

координације 

45. Ликовна култура «Рођенданска торта» 
Исказивање лепих осећања бојом и 

линијом 

10. 

46. Говорна култура Игра «Азбука занимања« Богаћење речника 

47. 
Радно-техничка 

култура 

Шумска животиња од 

ролни тоалет папира 

Развијање креативности и свести за 

очување животне средине 

48. Музичка култура Бројалица «Јеж» Развијање осећаја за ритам 

49. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

«Шаљива штафета» Развијање спретности и окретности 

50. Ликовна култура  „Јесењи дан“  Развијање маште 

11. 

51. Говорна култура ''Касна јесен'' 
Развијање опажања и богаћење 

речника 

52. 
Радно-техничка 

култура 

Израда животиња од 

пластелина 

Развијање уредности и 

прецизности 

53. Музичка култура 
Песма «Све је пошло 

наопачке» 
Развијање слуха и ритма 

54. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Бацање лопте у кош 
Развијање пажње, прецизности и 

истрајности 

55. Ликовна култура Кишни дан Развијање маште и опажања 

12. 

56. Говорна култура 
Испричаћу вам један свој 

доживљај 

Развијање вештине усменог 

излагања 

57. 
Радно-техничка 

култура 
Чаша за оловке 

Развијање свести о значају 

рециклаже 

58. Музичка култура Певање научених песама Развијање љубави према музици 

59. 
Здравствена и 

физичка култура 

Народна игра ''Ја посејах 

лубенице '' 

Развијање координације покрета и 

неговање народне традиције 

60. Ликовна култура Шарени кишобрани 
Развијање уредности и 

прецизности 

13. 

61 Говорна култура «Причамо о јесени» 
Развијање опажања и богаћење 

речника 

62. 
Радно-техничка 

култура 
Шешир од папира 

Развијање спретности, маште и 

креативности 

63. Музичка култура Музички квиз Развијање такмичарског духа 

64. 
Здравствена и 

физичка култура 
Зимске игре Задовољавање потребе за кретањем 

65.  Ликовна култура Деда Мраз Развијање маште и креативности 

66. Говорна култура 
Разговор о значају 

предстојећих празника 

Богаћење речника и неговање 

народне традиције и обичаја 

67. 
Радно-техничка 

култура 
Јелка и украси за јелку 

Развијање спретности, маште и 

креативности 
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68. Музичка култура 
Слушање зимских и 

новогодишњих песама 

Развијање љубави према дечијим 

песмама 

69. 
Здравствена и 

физичка култура 
Правимо Снешка Белића Задовољавање потребе за игром 

70. Ликовна култура Новогодишња јелка 
Подстицање празничног 

расположења 

15. 

71. Говорна култура 
Читање текстова о Новој 

години 
Неговање традиције и обичаја 

72. 
Радно-техничка 

култура 

Израда новогодишње 

честитке 

Подстицање празничног 

расположења и развијање 

креативности 

73. Музичка култура 
Певање новогодишњих 

песама 
Развијање ведрог расположења 

74. 
Здравствена и 

физичка култура 
Покретне игре у учионици Задовољавање потребе за игром 

75.  Ликовна култура Снешко Белић 
Развијање креативности, маште и 

спретности 

16. 

76. Говорна култура 
Рецитовање новогодишњих 

песама 

Увежбавање интерпретације и 

неговање традиције и обичаја 

77. 
Радно-техничка 

култура 
Израда новогодишње капе 

Неговање самосталности у раду и 

креативности 

78. Музичка култура Певање научених песама 
Подстицање ведрог расположења и 

позитивне атмосфере 

79. 
Здравствена и 

физичка култура 
Гађање грудвама у мету 

Развијања спретности и 

прецизности 

80. Ликовна култура Моје жеље Подстицање маште 

17. 81. Говорна култура 
Моји планови за зимски 

распуст 

Богаћење речника и увежбавање 

усменог излагања 
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Трећи квартал 

17. 

82. 
Здравствена и 

физичка култура 
Игре на снегу Задовољавање потребе за игром 

83. Ликовна култура Лутка од картона и текстила 
Неговање стваралачких 

способности 

84. Говорна култура 
Читање прича Драгана 

Лукића 
Дефинисање поруке приче 

85. 
Радно-техничка 

култура 
Израда маске Развој ученичког стваралаштва 

18. 

86. Музичка култура Слушање музике Развијање љубави према музици 

87. 
Здравствена и 

физичка култура 
Народна игра Неговање народне традиције 

88. Ликовна култура Снежни град Развијање самосталности у раду 

89. Говорна култура Свети Сава - рецитовање 
Осамостаљивање ученика у 

самосталном излагању 

90. 
Радно-техничка 

култура 
Свети Сава – сликање 

Подстицање запажања и 

упознавање културне традиције 

19. 

91. Музичка култура Народна игра «Дуње ранке» Неговање народне традиције 

92. 
Здравствена и 

физичка култура 
Полигон на снегу 

Подстицање такмичарског духа и 

тимског рада 

93. Ликовна култура 
Портрет Светог Саве –

колаж 
Развијање креативности 

94. Говорна култура 
Читање прича о Светом 

Сави 
Развијање љубави према књизи 

95. 
Радно-техничка 

култура 
Сталак за салвете 

Развијање уредности и радних 

навика 

20. 

96. Музичка култура Државна химна Неговање народне традиције 

97. 
Здравствена и 

физичка култура 
Игре лоптом у сали 

Развијање моторике и 

координације 

98. Ликовна култура 
Илустрација прочитане 

бајке 
Уочавање стварног и нестварног 

99. Говорна култура Разговор о љубави  
Осамостаљивање ученика у 

самосталном излагању 

100. 
Радно-техничка 

култура 
Лутка од вунице Развијање креативности 

21. 

101. Музичка култура «  Браћу не доносе роде « Развијање слуха и гласа 

102. 
Здравствена и 

физичка култура 
Трчање са променом темпа Развијање спретности и окретности 

103. Музичка култура Певање песама 
Развијање навике за слушање 

музике 

104. Говорна култура Текстови из дечије штампе Уочавање битног у тексту 

105. 
Радно-техничка 

култура 
Медвед од картона Развијање оригиналности и маште 

22. 

106.  Музичка култура Слушање музике 
Развијање музичке способности 

код деце 

107. Ликовна култура 
Илустрација слушане 

композиције 

Развијање креативних способности 

и запажања 

108. 
Радно-техничка 

култура 
Оригами – рад са папиром Развијање креативности и маште 

109. Музичка култура 
Слушање музике “Пролеће„ 

- А. Вивалди 

Развијање и неговање 

интересовања према класичној 

музици 
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110. 
Здравствена и 

физичка култура 
Вођење лопте 

Развијање моторике и 

координације 

111. Ликовна култура Весници пролећа 
Оплемењивање естетског 

доживљаја 

112. Говорна култура Брзалице 
Развој и неговање течног говора и 

комуникативних способности 

113. 
Радно-техничка 

култура 
Коњић од папира Развијање мотприке руку 

114. Музичка култура Песма «Пролеће у шуми« Развијање слуха и гласа 

115. 
Здравствена и 

физичка култура 
Игра «Између две ватре« Развој такмичарског духа код деце 

24. 

116. Ликовна култура Рода и ласта (колаж) Развијање љубави према природи 

117. Говорна култура 
Говорна вежба  «Стигло 

нам је пролеће» 
Култура усменог изражавања 

118. 
Радно-техничка 

култура 
Рад са вуном 

Развијање уредности и радних 

навика 

119. Музичка култура Песма о мајци Неговање љубави према мајци 

120. 
Здравствена и 

физичка култура 
Додавање лопте Развој координације и спретности 

25. 

121. Ликовна култура 
Илустрација песме 

''Најлепша мама на свету'' 
Неговање љубави према мајци 

122. Говорна култура 
Моја мама, бака, 

учитељица... 
Богаћење ученичког речника 
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Четврти квартал 

25. 

123. 
Радно-техничка 

култура 
Честитка за 8. март  

Развијање уредности и 

прецизности 

124. Музичка култура 
«Заклео се бумбар» певање 

песме по слуху 
Развијање љубави према музици 

125. 
Здравствена и 

физичка култура 

Штафетне  елементарне 

игре 

Развијање спретности, окретности 

и такмичарског духа 

26. 

126. Ликовна култура Ливада пуна цвећа 
Осећај за облик и величину у 

природи 

127. Говорна култура Гледали смо ТВ емисију 
Подстицање на самостално 

излагање и богаћење речника 

128. 
Радно-техничка 

култура 
Оригами 

Развијање спретности и 

прецизности 

129. Музичка култура Игра ''Музичке загонетке'' Развијање љубави према музици 

130. 
Здравствена и 

физичка култура 
Гађање лоптом Развијање прецизности 

27. 

131. Ликовна култура Шарена птица Развијање осећаја за боју и облик 

132. Говорна култура 
Читање и драмско извођење 

текстова 
Увођење у драмски текст 

133. 
Радно-техничка 

култура 

Слика од сецканог и 

цепканог папира 

Развијање уредности и 

прецизности 

134. Музичка култура «Миш је добио грип» Развијање музичких способности 

135. 
Здравствена и 

физичка култура 
Надвлачење конопца у пару Развијање спретности руку 

136. Ликовна култура Илустрација песме 
Развој запажања и преноса на 

папир 

137.  Музичка култура 
Слушање музике (пролећне 

песме) 

Доживљавање пролећа кроз звуке 

из природе 

138. 
Здравствена и 

физичка култура 
Игра „Хватање лопте“ 

Правилан однос према победи и 

поразу 

139. Ликовна култура Ускршње јаје 
Развијање осећаја за боју, облик и 

величину 

140. Говорна култура Ускршњи обичаји 
Неговање народне традиције и 

обичаја 

141. 
Радно-техничка 

култура 
Корпица за јаја 

Развијање уредности и радних 

навика 

142. Музичка култура Ускршње песме 
Неговање народне традиције и 

обичаја 

143. 
Здравствена и 

физичка култура 
Гађање лоптицом у мету 

Развијање спретности и 

прецизности 

144. Ликовна култура 
Илустрација ускршње 

приче 
Развијање осећаја за боју и облик 

145. Говорна култура Језичка игра ''Ланац'' Богаћење ученичког речника 

146. 
Радно-техничка 

кутура 
Ветрењача од папира 

Развијање моторике, спретности и 

прецизности 

147. Музичка култура Певање познатих песама Развијање такмичарског духа 

148. 
Здравствена и 

физичка култура 
Скок у даљ Развијање спретности и снаге 

149. Ликовна култура Парк у априлу Неговање  осећаја за лепо 

150. Говорна култура Први мај, празник рада Богаћење речника ученика 

151. Ликовна култура Илустрација бајке 
Оплемењивање естетског 

доживљаја 

152. Говорна култура Моја омиљена књига 
Неговање љубави према 

књижевности 
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153. 
Радно-техничка 

култура 

Кућица од текстила и 

картона 
Неговање смисла за лепо 

154. 
Радно-техничка 

култура 

Кућица од текстила и 

картона (завршавање 

радова) 

Неговање смисла за лепо 

155. Музичка култура 
«Другарство» - учење песме 

по слуху 

Неговање позитивних социјалних 

вештина 

156. 
Здравствена и 

физичка култура 
Штафетне игре Развијање такмичарског духа 

157. Ликовна култура 
Довршавање радова 

(илустрација бајке) 

Развијање стрпљивости и 

истрајности 

158. Говорна култура Драмско извођење текстова 
Развијање љубави према 

позоришту 

159. 
Радно-техничка 

култура 
«Лептир» 

Развијање спретности и 

прецизности 

160. Музичка култура Музички квиз Развој такмичарског духа 

161. 
Здравствена и 

физичка култура 
Игре  лоптом 

Развој спретности и 

сналажљивости 

162. Ликовна култура «Забавни парк, вртешка» Развијање креативности 

163. Говорна култура 
Занимљив дан у школи-

говорна вежба 
Неговање усменог излагања 

164. 
Радно-техничка 

култура 
Мозаик (рад са хартијом) Развој маште и креативности 

165. Музичка култура Музичке столице Развијање такмичарског духа 

166. 
Здравствена и 

физичка култура 
Игра на свежем ваздуху Неговање  другарства 

167. Ликовна култура „Воћњак, брање воћа“ 
Развој маште, уредности и 

креативности 

168. Говорна култура Мој најбољи друг Развијање осећаја за колективизам 

169. 
Радно-техничка 

култура 

Сова од рециклираног 

материјала 

Подизање свести о битности 

рециклаже 

170. Музичка култура Слушање музике Неговање љубави према музици 

171. 
Здравствена и 

физичка култура 

Игра «Преко потока с 

камена на камен» 
Развој координације 

172. Ликовна култура 
«Како ћу провести летњи 

распуст» 
Развој креативности и маште 

173. Говорна култура 
Казивање напамет научених 

рецитација 
Неговање усменог излагања 

174. 
Радно - техничка 

култура 
Фигуре од хартије Развој маште и моторике 

175. Музичка култура 
Инпровизација покрета уз 

музику 

Неговање осећаја за ритмичко 

кретање 

176. 
Здравствена и 

физичка култура 
Покретна игра Развој другарства и колективизма 

177. Ликовна култура Нацртај другу нешто за крај 
Развијање другарства и 

колктивизма 

178. Говорна култура У сусрет распусту Неговање усменог излагања 

179. 
Радно – техничка 

култура 

Правимо честитке за крај 

школске године 
Развијање спретности и другарства 

180. Музичка култура Певамо научене песме Неговање љубави према музици 
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Акт Министарства просвете, науке и технолошког развоја – РЕШЕЊЕ о именовању Марине 

Антић за Директора ОШ „22. август“ у Буковцу 

Прилог 1. 
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Акт Министарства просвете, науке и технолошког развоја – САГЛАСНОСТ да ОШ „22. август“ 

у Буковцу, за школску 2022/2023 годину, да се настави са радом једне групе продуженог боравка, 

за ученике првог и дугог разреда 

Прилог 2. 

 

 


