План рада Драмске секције гимназије „Бранко Радичевић“ Стара Пазова
Школска година 2022/2023
Планиране
активности

Време
реализације

Начин
реализације

Сарадници

Одговорна
особа

Састанак чланова и
пријем нових

октобар 2021.

Чланови драмске
секције

Дијана Влаинић

Избор текста
избор песама за
такмичење
рецитатора
Читалачке пробе
Пробе рецитатора
Светосавска
академија
Постављање на
сцену
Такмичење
рецитатора

новембар - децембар
2022.

Састанак драмске
секције, формирање и
план рада
Рад на тексту

Чланови драмске
секције

Дијана Влаинић

јануар- фебруар
2023.

Подела улога, читање
текста

Чланови драмске
секције

Дијана Влаинић

март-април 2023.

Режија, костими.
музика...
Пријава за фестивал
аматерских позоришта
Пријава за школско
позорје у Новом Саду
Пријава за сусрете
аматера

Чланови драмске
секције

Дијана Влаинић

Премијера, селекције

Април-јун 2023.

Извођење за селектора.
Извођења за публику

Чланови драмске
секције

Дијана Влаинић

Напомена: План рада се може мењати у зависности од епидемиолошке ситуације.

координатор Дијана Влаинић

Гимназија „Бранко Радичевић“
Стара Пазова

Библиотечка секција
Школска година 2022/2023.

Библиотекари
Марина Василић и Владислава Хавран

Библиотечка секција
Библиотека је место где се позајмљује обавезна и необавезна литература, развија љубав
према књизи, као и креативна активност, место где се дружи и забавља.
Нема оцена!
Има осмеха, лепих речи, креативног рада, читања!
На иницијативу наших ученика, а на наше велико задовољство, секција је оформљена
почетком школске године и поново заживела.
Чланови секције промовишу читање, помажу у сређивању књижног фонда, унапређују
квалитет услуга, прате потребе ученика заједно са библиотекарима, израђују паное
културних дешавања, обележавају важне датуме, јубилеје, учествују у креативним
радионицама, сарађују са другим секција, приређују изложбе.

Секција ради под менторством школских библиотекара Марине Василић и Владиславе
Хавран.

Циљеви рада секције су:
•
•
•
•
•
•

развијање љубави према књизи
стварање активне школске библиотеке
стицање основни знања о раду библиотеке
обогаћивање знања ученика
подстицање и развијање креативности
уређење простора библиотеке

Чланови библиотечке секције су: Јана Јашо 4ц, Клара Филип 4ц, Јана Ушјак 3ц, Димитрије
Котурановић 4д и сви остали ученици који желе да се у току године прикључе раду
секије.

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ПО МЕСЕЦИМА
СЕПТЕМБАР

•
•
•
•
•

формирање секције
доношење плана рада секције
доношење циљева и задатака секције
обележавање Дана писмености - 8.септембар
обележавање Европског дана језика - 26.септембар

ОКТОБАР
•
•
•

Месец школских библиотека - акција „Сви по књигу за школску библиотеку“
Акција уређења простора школске библиотеке
Анкета о читању књига

НОВЕМБАР
•
•
•

Обележавање Међународног дана толеранције - 16.новембар
Обележавање Међународног дана детета - 20.новембар
Сарадња са драмском и рецитаторском секцијом

ДЕЦЕМБАР
•
•
•

Обележавање дана борбе против сиде - 1.децембар
Обележавање Дана људских права - 10.децембар
Обележавање последњег дана 1. полугодишта

ЈАНУАР
•
•
•
•

Обележавање Светског дана осмеха - 10.јануар (испричати/прочитати шалу или
виц)
Обележавање школске славе - Свети Сава
Разговор о прочитаним књигама
Обележавање Међународног дана образовања

ФЕБРУАР
•
•
•

Неговање лепог писања
Обележавање Међународног дана матерњег језика - 21.фебруар
Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља „Дан розе
мајица“ - 24.фебруар
Обележавање Националног дана књиге - 28.фебруара
Акција „Читајмо гласно“

•
•
МАРТ

•

Дан жена - 8.март

•
•

Дан школе - 28.март
Најчитаније књиге

АПРИЛ
•
•
•
•

Помоћ матурантимa у проналажењу литературе
Обележавање Светског дана књиге за децу - 2.април
Обележавање Дана планете Земље - 22.април
Обележавање Светског дана књига и ауторских права - 23.април

МАЈ
•
•
•
•

Увид у враћање изнајмљених књига
Обележавање Међународног дана породице - 15.мај
Обележавање Међународног дана музеја – 18.мај
Обележавање Дана словенске писмености- Ћирило и Методије - 24.мај

ЈУН
•
•
•

Анализа рада секције у 2022/23 години и смернице за даљи рад.
Актуелна дешавања
Крај 2. полугодишта

Координатори рада библиотечке секције Марина Василић и Владислава Хавран,
библиотекари.

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Проф. Гордана Бабић

АКТИВНОСТ

1.Speaking: Introducing
yourself and other people in
everyday life or at
job/scholarship interviews
Комуникација:
представљање себе и
других у свакодневним
ситуацијама или на
разговорима за
посао/стипендију
2. Business
English/Пословни енглески
3. Role play-глума
4. Literary translation
(English into Serbian and
Serbian into
English)/књижевно
превођење
5. А project (Tourist guide
of Serbia)Пројекат:
туристички водич кроз
Србију
6. Еnglish in
science/IT/medicineстручни енглески у науци,
ИТ сектору, медицини
7. Essay writing-писање
есеја
8. Poetry /поезија
9. Other, аccording to
students'
preferences/остало, сходно
афинитетима ученика

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Онлајн или у школи

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1. септембар
2. октобар, новембар
3. децембар, јануар
4. фебруар
5. март
6. април
7. мај
8. јун

РЕАЛИЗАТОРИ

Наставник,
заинтересовани ученици
1-3. разреда

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
За школску 2022 – 23 годину

АКТИВНОСТ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Формирање секције

Договор о раду секције

Крај септембра

Упознавање са начином
полагања испита DELF

Упознавање са врстама
испита, временом
полагања и увидом у
раније тестове

Октобар

Испити DELF

Вежбање примера
тестова, писмени и
усмени део

Новембар – април

Одлазак у Београд на
писмено и усмено
полагање

Мај

Анализа резултата
испита

јун

Полагање испита

Резултати испита

РЕАЛИЗАТОРИ
Проф.француског језика

План рада Биолошко - еколошке секције
школска 2022/2023. година
Активности/теме

Начин реализације

Формирање групе,
евидентирање чланова,
упознавање са циљем и
задацима рада.

Информисање ученика о
формирању Биолошкоеколошке секције, њеном
плану и програму рада.
Евидентирање
заинтересованих ученика.

Уређење,
оплемењивање и
озелењавање учионица
и школског простора.
Подизање свести о
управљању отпадом
кроз вршњачку
едукацију и акцију
селективног
прикупљања папирне,
металне и ПЕТ
амбалаже.
Едукативни филмови о
еколошким променaма
и заштити природе
Обележавање 1.
Децембра, дана борбе
против СИДЕ.

Израда паноа, сређивање
постојећег материјала.

Обележавање
значајних еколошких
датума:
- 4.11. Дан климатских
промена
- 5.03. Светски дан
енергетске
ефикасности
- 22.03. Дан вода
- Сат за нашу планету
- 7.04. Светски дан
здравља
- 22.04. Дан планете
Земље
- 22.05. Дан
биодиверзитета
- 5.06. Дан заштите
животне средине

Предавање о загађивању
животне средине и
последицама загађивања.
Постављање додатних
контејнера за папирну,
металну и ПЕТ амбалажу у
школи.
Промоција акције „Чеп за
хендикеп“
Пројекције филмова.
Организовање предавања о
видовима преношења
инфекције и превенцији.
Израда паноа.
Израда паноа.
Припрема чланова секције
уз помоћ литературе,
интернета и предавања, како
би вршњачком едукацијом и
остали ученици били
информисани о главним
еколошким проблемима.
Припрема презентација и
вршњачка едукација о
наученом.

Време
реализације
Септембар

Носиоци реализације

Стручно веће
природних наука,
Тим за заштиту
животне
средине,безбедност и
здравље на раду,
координатори секције
Октобар, током Помоћно особље
школске
Школе, заинтересовани
године
наставици и ученици,
чланови секције.
Новембар,
Координатори и
током школске ученици, чланови
године
секције, сви
заинтересовани
ученици Школе.

Децембар

Канцеларија за младе
општине Стара Пазова
и здравствена служба
(Дом здравља).
Током школске Ученици чланови
године
секције,Тим за заштиту
животне средине

Координатори секције:
Душанка Савић, наставник биологије
Јелена Марковић, наставник биологије

ПЛАН РАДА ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ

АКТИВНОСТ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. Формирање групе,
упознавање са
циљевима и плановима
рада секције

На часовима
рачунарства и
информатике биће
позвани заинтересоване
ученике на састанак

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар
2022. године

Душанка Галечић и
Весна Смуђа

У току школске године

Душанка Галечић и
Весна Смуђа

2. Праћење конкурса,
такмичења, пројеката,
обележавање датума
значајних за
рачунарство и
информатику

- Ученици ће бити
упознати са
конкурсима,
такмичењима и
пројектима у којима би
могли учествовати
(на часовима
рачунарства и
информатике и
објављивањем чланака
на школском сајту,
блоговима или Фејсбук
страници школе)

3. Праћење савремених
трендова у ИКТ-у и
праћење развоја
хардверских
компоненти и
софтверских алата

-Упознаћемо ученике са
новинама у области
рачунарства и
информатике
(на часовима
рачунарства и
У току школске године
информатике и
објављивањем чланака
на школском сајту,
блоговима или Фејсбук
страници школе)

4. Обележавaње
Европске недеље
програмирања
“EUROPE CODE
WEEK 2022”

- Пријавићемо школу за
учешће у кампањи и
описати дешавања у
току недеље
програмирања
-Припремићемо
радионице за обучавање
ученика програмирању

РЕАЛИЗАТОРИ

Октобaр
2022. године

Душанка Галечић и
Весна Смуђа

Душанка Галечић и
Весна Смуђа

5. Школско такмичење
из из рачунарске и
информатичке
писмености ”ДАБАР”

6. Учешће у глобалној
акцији “Сат
програмирања – Hour
of code 2022”

- Пријавићемо школу за
учествовање на
такмичењу

Новембар
2022. године

Душанка Галечић и
Весна Смуђа

У другој недељи
децембра 2022. године

Душанка Галечић и
Весна Смуђа

Други уторак у
фебруару 2023. године

Душанка Галечић и
Весна Смуђа
Педагог
Директор

- Биће организовано
школско такмичење
- Ученике школе ћемо
упознати са акцијом на
следећи начин:
а) Објавићемо чланак
на блогу и сајту школе
б) Одржаћемо
презентацију о сату
програмирања
-Биће реализоване
радионице које су
припремили
организатори акције
- Ученике школе ћемо
упознати са
манифестацијом
(објавићемо чланак на
блогу и сајту школе)

7. Обележавaње Дана
безбедног интернета ”SAFER INTERNET
DAY 2023”

- Приказивати ћемо
презентацију ”Дан
безбедног интернета”
-Планирана је
реализација активности
које понуде
организатори
манифестације
-Планирана се сарадња
са основним школама
из Старе Пазове –
презентације, квизови
и радионице за ученике
основних школа

8. Посета некој од
водећих ИТ компанија
(Мајкрософт, Асус...)
или Научнотехнолошком парку у
Београду

У току школске године

Душанка Галечић и
Весна Смуђа
Директор

9. Учешће у
квизу „Европски квиз
новца“, пројекат у
оквиру Европске
недеље новца

Квиз ће бити
реализован онлајн
преко платформе
Kahoot

Март 2023.

Душанка Галечић и
Весна Смуђа

10. Обележавање Дана
девојака у ИКТ-у

Реализација радионица
које подстичу девојке
да програмирају

Април 2023.

Душанка Галечић и
Весна Смуђа

29.08.2022.године
Душанка Галечић , професор рачунарства и информатике, (координатор секције)

ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА ПАЗОВА
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ шк. 2022/2023
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХОР – МУЗИЧКА СЕКЦИЈА
наставник: Милорад Обрадовић
ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА:

Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање интонације, способност за фино
нијансирање и изражајно извођење, упознавање страних језика, литерарних текстова, домаћих и страних композитора, што све води ка
развијању естетских критеријума.
Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – остваривање циљева кроз задовољство у заједничком
раду;развијање савесности и дисциплине, концентрације и прецизности, истрајности и личне одговорности, пoштoвaњa рaзличитoсти и
тoлeрaнциje; рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, стицање самопоуздања, савладавање треме и развијање вршњачке сарадње на нивоу школе, као и
способност како се уклопити и као индивидуа стајати иза групе.

Хор је ваннаставна активност. Учешће у раду и Присуство пробама је на добровољној основи ученика .

Репертоар школског хора обухвата: Светосавску химну, химну Боже правде, као и одговарајућа дела домаћих и страних аутора забавне
музике. Активности хора се одвијају према карактеру школских манифестација.Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа
из додатног музичког рада на школским и другим приредбама и такмичењима.
У свакој средњојој школи има музички обдарене деце, чије се интересовање и љубав за музику не могу задовољити само оним што им пружа
настава у разреду. Овим планом ће свој заинтересованој деци то бити омогућено.
Због специфичности услова рада где у простору Гимназије делују још две школе / Техничка и Економска /, Хор је састављен од ученика све
три школе , који заједно учествују у светковинама све три школе.
Ученици, у не малом броју, уче индивидуалне музичке иснтрументе као полазници основних музичких школа, и активни су чланови КУД-а у оркестру,
хору, фолклору.

Ред.
Бр.
теме

ТЕМА

Бр.
часова

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Ученик ће бити упознат са хорском музиком и
њиховим појмовима.

1

Аудиција за хор

2

књижевност

Ученик ће бити музички писмен и способан да
разуме нотни текст.

1

Упознавање са нотним записима,
њиховим читањем и употребом, вежбе
загревање

2

књижевност

Ученик ће научити да пева песму по слуху и из
нотног текста.

2

Избор популарне забавне музике

8

књижевност

Ученик ће научити да пева песму по слуху и из
нотног текста.

3

Светосавска прослава

5

Књижевност,
историја

Ученик ће научити да пева песму по слуху и из
нотног текста.

4

Дан школе

11

књижевност

ИСХОДИ

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА

