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Наставне целине секције:            Саобраћај 
(саобраћајни системи, правила и прописи, саобраћајни знакови, семафори и остали светлосни 

знакови, саобраћајни полицајац, Ситуације-пешак и бициклиста у саобраћају, припрема за 

такмичење, сумирање резултата такмичења) 

 

Руководиоци: професор ТО Весна Шимшић дипл.маш.инг 

                         професор ТО Татјана Чепурац дипл.маш.инг 

                         професор ТО Жељен Шимшић дипл.маш.инг 

 

 

Број чланова: 16-18 

 

Август, 2015. 



 

Кроз 36 часова релизовани су:  

 

  Циљеви и Задаци: 

 

 

-  Ученици на секцији су добили 

информације о функционисању друмског, 

железничког, водног и ваздушног 

саобраћајног система, о врстама 

саобраћајних објеката. 

 

-   Ученици су упознали сва правила у 

друмском саобраћају, стекли већу 

самоувереност као учесници у саобраћају. 

Веома је битно да науче и да знају применити, односно придржавати се саобраћајних 

прописа и правила. 

 

- За сваког учесника у саобраћају од елементарне је важности познавање саобраћајних 

знакова. Ученици су научили поделу саобраћајних знакова, и добили информације о примени 

истих. Ова област је већ обухваћена планом и програмом за пети и шести разред, па су 

ученици допунили своје знање и стекли већу самоувереност. 

 

- Упознати су ученици са врстама семафора, њиховом наменом. Поред семафора, приказани 

су и остали светлосни знаци у саобраћају. 

 

- Објашњени су покрети и знаци саобраћајног полицајца. Веома је важно да ученик научи 

знакове полицајца и да зна како треба поступити у одређеним ситуацијама. 

 

- Обрада конкретних ситуација у саобраћају. На овим часовима секције ученици су добили 

информације како да поступе у одређеним ситуацијама у саобраћају. 

 

РЕАЛИЗОВАНО: 

 

 Годишњи план рада секције је у потпуности је реализован. Чланови секције 

учествовали су на општинском такмичењу ,,Шта знаш о саобраћају” одржаног 24. априла 

2015. године у ОШ ,, Вук Караџић”.  

Овом приликом би истакли  и похвалили следеће ученике, који су се залагали на 

такмичењу, и свим срцем представљали нашу школу: 

 

Група А 

1) Суџук Никола II-4 

2) Стојан Ђорђевић II-2 

3) Тијана Марковић II-1 

 

ГрупаБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                       Група Ц                                                                                                                                                                      

1) Алекса Петровић V-2                                              1) Урош Коњикушић  VII-2  

2) Петар Драча IV -1                                                    2)  Милош Ћалић   VII-2                                              

3) Милица Драча IV -1                                                 3) Марија Стојменовић VII-2 

4) Маја Михаљ V -2                                                      4) Катарина Зељковић VII-3 

5) Јована Миротић V -3 

6) Богдан Марковић V -3 

 



      

 

 

ИНОВАЦИЈЕ У РАДУ СЕКЦИЈЕ: 

 

 Ове школске године полигон за вежбање је 

побољшан, придодат је значајан број чуњева, који су 

ученицима дали могућност да вежбају и створе што 

реалнију слику о предстојећем такмичењу.  

 

 Захваљујемо се колегиници Taњи Туфегџић 

која је у сарадњи са родитељима присуствовала и 

помогла у учешћу на такмичењу. 

 

 

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА : 

 

- Саобраћајна секција, у нашој школи, је већ  четврту годину за редом мењала 

руководиоца саобраћајне секције старијих разреда чиме се нарушава континуитет 

у раду и дугорочно планирање. Дугорочно планирање је веома важно ради 

праћења рада ученика кроз његово основно образовање као и њиховог 

усавршавања и мотивацији у области саобраћаја.  

 

- Побољшати сарадњу са ученицима млађих разреда и једном месечно одржати 

састанак Руководиоца саобрачајне секције млађих и старијих разреда. 

 

- Саобраћајну секцију унапредити радом у кабинету информатике а користећи 

мултимедијалну наставу и специјализоване програме намењене ученицима за 

савлађивање и реализовање знања из саобраћаја. 

              

- Реновирати саобраћајни полигон и придодати елементе за кружну вожњу са  

      магнетом, косу даску, препреку са жљебом за точкове бицикла 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Извештај написала 

 

Професор ТО, Весна Шимшићдипл.маш.инг 
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