
Основна школа „Милош Црњански“ 

Српски Итебеј, Омладинска 2 

Број: 284-1/2020.  

Датум: 28.2.2020. године 
 

 

На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), члана 27. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС“ бр.55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019) и члана 34. став 

1. тачка 2. Статута ОШ „Милош Црњански“ Српски Итебејбр. 1258/2017 од 16.11.2017.године, Школски 

одбор Основне школе “Милош Црњански” Српски Итебеј, на седници одржаној дана 28.2.2020. године, 

донео је следећи: 

 

 

АНЕКС БРОЈ 4 НА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

 Школски програм Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј донет за период од 2018. 

до 2022. године, додаје се: 

 

 

Члан 1. 

 

ПЛАН РАДА ЛЕГО-РОБОТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ  

 

Лего-роботичка секција је основана са идејом да кроз креативан рад и решавање конкретних, реалних 

проблема упозна ученике са могућностима које им примена и коришћење информационих технологија 

пружају. Такође, да објасни ученицима савремена кретања у овој области и њен значај у савременом 

друштву. Секцију оснивамо за заинтересоване ученике од петог до осмог разреда у фебруару, јер смо 

тада добили Лего робота. 

Циљ секције: Основни циљ Лего-роботичке секције је да се материја и информације из поменуте 

области, као и примена знања представе наначин који ће ученицима бити што прихватљивији, узимајући 

у обзир узраст и ниво знања ученика који варира у зависности од појединца. Ученици кроз рад у овој 

секцији имају могућност да конструисањем и програмирањем лего-робота испоље своју креативност, 

развију способност критичког мишљења и решавања проблема. 

Циљ секције је да ученици: 

• Допуне и надограде знања из ове области стечена током школовања. 

• Стекну потребну основу за будући рад и очекиване промене у технологији. 

• Стекну представу о томе шта и хчека и какви су им задаци у том раду.  

• Овладају информатичким знањем и вештинама, као и принципима који ће им омогућити самостални 

рад у различитим програмским пакетима.  

• Проблемске задатке решавају применом одређених програмских пакета.  

• Креативно приступају проблему задатка и начину решавања.  

• Изразе своје жеље, представе их на свој начин, буду креативни у складу са могућностима.  

• Стекну осећај припадности групи, учествују у групном раду и подстичу исти.  

• Учествују у решавању проблема других и воде дијалог о резултатима. 

 Припреми ученике за учешће на републичком такмичењу World Robotics Olimpyad у јуну 2020. 

Исход секције 

Ученици у раду секције треба да: 

• Буду спремни за тимски рад.  

• Самостално и групно решавају проблеме и проблемске задатке 

 



 2 

 

План рада секције: 

Време Активност 

Фебруар  Пријава ученика у секцију 

 Избор тима који ће учествовати на првом тренинг кампу у 

Сенти од 21. до 23.02.2020. 

 Упознавање са LEGO Mindstormsсетом и програмским 

окружењем 

 Решавање задатака у оквиру кампа 

Март - Мај  Конструисање и програмирање робота 

 Израда задатака по етапама 

 Припреме за такмичење 

Јун  Завршне активности пред такмичење 

 Учешће на такмичењу 

 Анализа рада секције и постигнутих резултата 

 

 

Члан 2. 

 

   Остале одредбе Школског програма остају на снази, непромењене. 

 

       

 

 

 

Директор школе 

   

____________________________  

                                     Ђурђевка Ракић 

 

 


