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Унапређивање репродуктивног здравља
У сарадњи са Домом здравља Панчева ученицима осмог разреда уприличено је стручно
интерактивно предавање о полно преносивим болестима. Предавање је држала др Јасмина
Савковић. Овом приликом ученици су могли од стручног лица да добију одговоре на сва
питања која су их занимала о полно преносивим болестима и сексуалној активности.
Предавање је ученицима било веома занимљиво.

Литерарни конкурс Црвеног крста
Као и сваке године Црвени крст из Панчева организовао је традиционални ликовни и
литерарни конкурс “За сунчану јесен живота“, посвећену нашим старијим суграђанима на
тему: „Не запоставимо никога: промовишимо друштво за све генерације“. Конкурс је
предвиђен за све разреде основне школе. Ученици су могли да нацртају и саставе честитку,
напишу састав, песму и сл. Одзив је био велик.

Здравствено васпитање
Током новембра месеца нашу школу посетила је патронажна сестра која је са ученицима
првог и другог разреда разговарала о одржавању личне хигијене и неговању хигијенских
навика. Предавања су била интерактивна у трајању од двадесетак минута.

Истраживање студената Филолошког факултета у Београду
Студенткиње Филолошког факултета из Београда спровеле су у два одељења трећег разреда
(код учитељице Тање и Славице) истраживање (у циљу справљања базе података ученичких
састава) где је ученицима било задато да напишу два састава, један на тему сличности и
разлика између лава и мачке, а у другом су описивали место које би највише желели да
посете, било имагинарно, било реално.

Пројекат „Позитивна енергија“ 26.11.2014.
„Позитивна енергија“ је пројекат који се бави питањем
обновљивих извора енергије. Поред наше школе у
овом пројекту учествују основне школе „Братствојединство“ и „Васа Живковић“. Циљ пројекта је да
ученицима млађег основношколског узраста, кроз
едукацију

о врстама и примени обновљивих

извора енергије подигне свест о корисности
оваквог система коришћења природних енергија и
о заштити животне средине. Предавање су држале
студенткиње, чланице удружења „Препознај у
себи“.

Говорило

се

о

соларној

енергији,

енергији ветра и енергији воде. У склопу
пројекта ће се до краја године у холу Градске
управе одржати такмичење ове три школе, где
ће свака школа имати свој одабрани тим и где
ће

сви

учесници

добити

награде.

Учитељу/ицама је подељен материјал (брошуре
и панфлет).

По здравље треба ићи ка мору, језеру и реци, а не ка апотеци
За затвореном базену СЦ „Младост“
пуне четири седмице новембра месеца, дан
за даном трајала је обука непливача за
ученике

другог

организовали
васпитање
„Партизан“

разреда.

Друштво
и
и

спортску
Скупштина

Обуку
за

су

физичко
рекреацију

општине,

а

реализацију помогли учитељи и један број родитеља. У веома добрим условима и вођени
искусним инструкторима сви ученици који нису знали да пливају, постали су пливачи за шта
су добили заслужене дипломе и значке, а домаћинима су се захвалили креативно: предворје
базена украсили су својим цртежима и приредили пригодан програм.

Едукација ученика 8.разреда о трговини људима
Ученицима осмог разреда се два петка
за редом приказивао играни филм на тему
трговина људима. Филм у трајању од 3 сата,
подељен је у два дела како би ученици
посветили своју пуну пажњу овој теми и
схватили њену озбиљност.

Децембар 2014. године

Здраво растимо
Здраво растимо је пројекат поркренут од стране
Савеза за школски спорт Србије, а део је глобалне
NESTLE иницијативе под називом Nestle Healthy
Kids Global Programme која има за циљ едуковање
ученика седмих разреда о важности правилне
исхране и бављења физичком активношћу. На овај
начин, важне поруке допиру до ученика у фази
формирања ставова и понашања и на тај начин им помажу да усвоје здраве навике које ће

бити од значаја за живот ученика и у каснијем периоду. Пројекат „Здраво растимо“ је први
пут покренут у Србији 2011. године. У нашој школи предавања одржава наставник физичке
културе Радески Раде, који на веома занимљив начин, уз додатни штампани материјал
ученицима преноси ове, за њихово здравље, веома битне поруке.

Патронажна служба у нашој школи
У децембру су патронажне сестре одржале предавање у трећeм разреду наше школе.
Предавања су се тицала општег здравља, правилне исхране и безбедног понашања. Понешто
је речено и о људском телу. На крају предавања ученици су цртали било шта од тога што су
чули, што је оставило највећи утисак на њих. Патронажне сетре су одлично припремиле
предавање и на веома занимљив начин, уз занимљиве материјале презеновале су га
ученицима.

Журка са саморегулацијом дисциплине
У петак 12.децембра одржана је журка са саморегулацијом дисциплине, за ученике
шестог, седмог и осмог разреда наше школе. Журка је трајала од 20 до 23 часа. Дежурали су
педагог школе Марија Јованов, наставници Зоран Костић и Радески Раде. Музику су бирали
ученици. Журка је прошла у најбољем реду, ученици су се лепо забавили, није било
никаквих инцидената.

Акција „Сакупи и уштеди, видећеш да вреди“
Почетак акције ,,Сакупи и уштеди, видећеш да вреди’’ почела је 28. октобра, у
Великој сали Градске управе, где је одржан састанак са координаторима ове акције.Након

тога, Тим за реализацију Пројекта је одржао огледне часове. Том приликом је по школама
презентована акција, укључујући и најаву награда и конкурса: за највреднија одељења и
најкреативније ученике, обезбеђене су вредне награде: једнодневна екскурзија, уређење
школских дворишта, финансијске надокнаде…
ЈКП ”Хигијена” ће новчаном надокнадом наградити ученике за уложени труд на
прикупљању амбалажног отпада, односно секундарних сировина, а у складу са количинама и
врстама прикупљеног амбалажног отпада а ЈКП ”Зеленило” ће школама донирати саднице.
Овај пројекат ће трајати до краја школске 2014/2015. године, а подразумева
прикупљање амбалажног отпада, као и едукацију ученика о значају селекције отпада, као и
мотивацију најширег јавног мњења, тј. развијање еколошких навика.
У среду, 17. децембра, у 10 сати, у холу Градске управе ће бити отворена Новогодишња
изложба, поводом завршетка прве фазе акције ”Сакупи и уштеди, видећеш да вреди”, на којој
ће бити изложени радови и наших ученика.

Акциони план за унапређивање стваралаштва и
креирање културних навика код деце у Панчеву
16.12.2014. у просторијама Културног центра Панчева одржан је састанак поводом
наставка активности на изради Акционог плана за унапређивање стваралаштва и креирање
културних навика код деце. На овом састанку нашу школу представљале су педагошкиња
Марија

Јованов

и

учитељица,

Зорана

Митровић.

Разговарало

се

о

културним

манифестацијама које учитељице најчешће посећују, о програмима који су ученицима
најзанимљивији, као и о отворености установа за сарадњу, начину комуникације између
установа културе и школа, погодности које добијају ученици и проблемима са којима се
учитељице сусрећу када желе да одведу децу на неку културну манифестацију. Разговор су
водиле Богдана Опачић и Бојана Субашић из Завода за проучавање културног развитка из
Београда. У другом полугодишту најављено је истраживање које ће се обавити у свим

основним школама у граду Панчеву, а које ће истражити које су културне потребе деце
основношколског узраста.

Школске позоришне игре
И ове године су у организацији Учитељског Панчевачког Друштва одржане „Школске
позоришне игре“ у ОШ „Братство јединство“ 19.11.2014. на којима су учествовали ученици
I-1 представом „Битка кликера“ , под руководством учитељице Снежане Остојић. Осим што
су ученици били у прилици да представу пробају на великој позорници Културног центра
Панчева, науче нови текст, сјајно су се забавили и у складу са узрастом освојили публику
својим наступом и заслужено добили плакету за Највеселију представу и наступ.

Додела награда са конкурса Црвеног крста „Не запоставимо никога:
промовишимо друштво за све генерације“
У среду 17.12.2014. у Геронтолошком центру Панчево организована је додела награда
учесницима конкурса „Не запоставимо никога: промовишимо друштво за све генерације“ као
и захвалница представницима школе. Програму су присуствовали и корисници овог центра.
Ученици наше школе који су освојили награде:
Категорија награђених литерарних радова ученика од V-VIII разреда:
1.награда: Цветковић Михајло 5/2,наставница Оливера Милић
2.награда:Марија Кривокућа 7/3, наставница Данијела Митровић
3. награда: Николија Јокић 7/1, наставница Оливера Милић
Категорија ликовних радова ученика од I-IV разреда:
1.наград: Немања Стијаковић 2/2, учитељ Бранислав Станојевић
3. награда: Влада Бојанић 4/2, учитењица Нада Живановић

Светски дан краткометражног филма
„Најкраћи дан“ је једнодневна манифестација посвећена краткометражном филму која се
одржава 21. децембра, на најкраћи дан у години, који је због своје симболике проглашен за
Светски дан краткометражног филма.

У оквиру ове манифестације биће одржан и избор за
најбољи филм настао на радионици „Мали филм”,
одржаној у 11 градова у Србији, међу којима се
налази и Панчево. Филм „Књига судбине” наших
суграђана, ученика виших разреда основне школе,
биће приказан у селекцији уз још двадесет филмова
чији су аутори деца из Шапца, Горњег Милановца,
Београда, Неоготина, Ниша, Новог Сада, Смедерева
и других градова. Међу ауторима филма „Књига
судбине” су и ученици наше школе, Стефан и Анђела
Кљајић, као и Марија и Софија Кривокућа.

Ученички базар
Последњег дана у полугодишту учитељице и
учитељ организовали су ученички базар где су
ученици нижих разреда имали прилику да
донесу од куће своје ручне радове у виду накита,
играчака, новогодишњих украса и да их продају
по симболичним ценама.

Дан Светог Саве

Поводом обележавања Дана Светог Саве у
месној заједници Котеж у понедељак 26. јануара одржана је припредба са изложбом цртежа у
којој су учествовали и ученици наше школе. Марта Медан, ученица 4-3 одсвирала је

Светосавску химну на виолини , приказане се две драматизације ученика 2-3 и 4-4, као и две
рецитације коју су извели ученици 4-3 и једна ученица 5-1. Поред наше школе, програм су
обогатили и учесници из вртића „Бајка“ и „Славуј“, чланице балетског студија, „Балерина“ и
тамбурашки оркестар музичке школе „Јован Бандур“, међу којима су била и два ученика
наше школе. У предворију су били изложени цртежи ученика наше школе, ОШ “Васа
Живковић“ и ОШ „Свети Сава“. Најбољи цртежи које је бирао Емил Сфера освојили су
симболичне награде. Ученици наше школе који су освојили награду за најбоље цртеже су :
Симона Месарош, Нина Влајковић и Угљеша Кузманов. Након припредбе сви присутни били
су послужени перецама, а у холу месне
заједнице могао је да се остави прилог за нашу
младу суграђанку Драгану Раданов што је овој
припредби дало и хуманитарни карактер.

Ове године је прослава школске
славе Светог Саве била посебно
значајна за нашу школу, због тога
што смо били домаћини славе.
Програм који су наши наставници и
ученици припремили приказали су
родитељима, ученицима других школа и суграђанима у Успенској цркви. Након свечане
литургије, ученици који похађају наставу веронауке причестили су се. Било је послужено
жито и славски колач, који су свечано ломили директорка наше школе и свештеник.
Симболично је једно парче славског колача предато директору ОШ „Јован Јовановић Змај“,

која ће бити домаћин славе следеће године. Сви пристуни су били послужени перецама, док
су учесници програма од цркве добили пакетиће.

Светски дан без дуванског дима
У јануару је ученички парламент
заједно са педагогом обележио 31. јануар,
Светски дан без дуванског дима. У
сарадњи са наставницом ликовне културе,
Дејановски Зором и ученицима изборног
предмета

Цртање,

сликање,

вајање

направљен је плакат које је окачен на
видном месту у школском холу, како би
подсетио све запослене, а и ученике на
штетност дуванског дима.

Свет музике
Ученици шестог разреда, чланови Ученичког парламента, направили су плакат о свету
музике на којем су приказали савремана обележја музике и музичке бендове који су
тренутно најпопуларнији међу ученицима.

Компас у нашој школи-вршњачка едукација

На почетку фебруара у нашој школи одржана је вршњачка едукација, коју је спровела
невладина организација КОМПАС (Креативни омладински центар Панчева за борбу против
сиде).Ученици петог и сдмог разреда имали су прилику да чују од својих старијих другара

из средњих школа понешто о сексуалним односима, шта је то СИДА и ХИВ вирус, како се
преноси, који су начини да се човек заштити, и што је битно на који начин ХИВ не може да
се пренесе. Такође су разговарали помало и о дрогама и њиховом штетном утицају на
човеково здравље и живот. Ученици су могли да питају све што их је занимало, а тицало се
ове теме, били су веома заонтересовани и активно су учествовали у овом интерактивном
предавању.

„Чепом до осмеха“
У току фебруара у нашој школи одржала се екохуманитарна акција „Чепом до осмеха“ која
подразумева сакупљање и рециклирање пластичних чепова са циљем прикупљања средства
за помоћ деци са инвалидитетом или са неком сметњом у развоју. Сакупљају се чврсти
чепови са флашица воде и сокова, уља, сирћета, омекшивача и сл. Акција се спроводи за
Вука Лојковића из Београда и Слађану Угрицу из Колута. Ова деце са инвалидитетом ће од
новца који се сакупе рециклирањем чепова добити помагала која ће им олакшати кретање.
Акцији су се прикључили сви ученици, наставници и стручни сарадници.

Човеково тело
Патронажна служба је у другом полугодишту школске 2014/2015. године посетила
четврте разреде наше школе. Тема коју су обрадили тицала се човековог тела, пубертета,
репродуктивног здравља, као и комуникације и односа са другима и правилно коришћење
здравствених служби. Ученицима су предочене промене
које се јављају у човековом телу услед рада хормона у
пубертету и помогли су им да разумеју да су промене у
понашању,

интересовањима,

комуникацији

са

родитељима и другарима сасвим нормалне за овај период
њиховог одрастања.

Журка са саморегулацијом дисциплине
У петак 13.2.2015. у просторијама школе одржала
се журка са саморегулацијом дисциплине за ученике 6.,7. И 8. Разреда. Журку је
организовала педагошкиња, и она је традиционално трајала од 20-23 часа. Дежурале су
наставнице Ивана Дрофаник и Емира Николајевић. Повод за одржавање ове журке био је
предстојећи Дан заљубљених, па је и због тога одржана такозвана „Семафор журка“, где су

сви ученици који су дошли на журку могли да одаберу наруквицу црвене, жуте или зелене
боје у складу са тим да ли су и колико заљубљени. Све је прошло мирно, без икаквих
инцидената, ученици и дежурни наставници били су задовољни постигнутом дисциплином.

Бесплатни часови плеса
Плесни клуб Беоденс организовао је у нашој школи бесплатне часове плеса у трајању од
месец дана (од половине фебруара до половине марта 2015. године) за ученике од првог до
четвртог разреда. Ученици су веома радо прихватили ову идеју и ови бесплатни часови били
су веома посећени.

Аудиција за певаче
Крајем фебруара у нашој школи одржана је аудиција за ученике виших разреда из
певања. Ученици су имали прилику да прикажу своје вокалне способности пред наставницом
музичке културе и педагогом школе. Ученицима су обезбеђене музичке матрице, а неки
ученици су се одлучили да свирају и певају. Следећег месеца

одржаће се школско

такмичење у певању за ученике који су прошли аудицију, а победници ће наступити на
међушколском такмичењу у певању „Деца певају хитове“.

Школско такмичење у рецитовању
Последње недеље фебруара одржано се школско такмичење у рецитовању. Право на
такмичење имали су сви ученици школе од првог до четвртог разреда. Ученици су пред
трочланим жиријем показали своје умење у рецитовању и заиста су се трудили да одабране
песме одрецитују на најбољи начин у чему су им помагали и њихови учитељи.

Maрт 2015. Године

Школско такмичење у шаху
Као и сваке претходне и ове године је у нашој школи одржано такмичење у шаху за
ученике свих разреда. Такмичење су организовали и реализовали чланови шаховског клуба
„Глигорић“. Ученици победници такмичиће се 21.марта у просторијама шаховског клуба.

Општинско такмичење из српског језика
Током месеца марта наша школа је традиционално била домаћин општинског
такмичења из српског језика и језичке културе. Припреме за ово такмичење су обавиле
наставнице српског језика у сарадњи са стручном службом, док су на сам дан такмичења
укључени и учитељи који су се добровољно пријавили да буду дежурни у учионицама. Све је
прошло у најбољем реду, а ученици наше школе од 5 до 8 разреда освојили су 2 прва места, 6
других и 2 трећа места.

Мислиша 2015
Такмичење у математици Мислиша традиционално се сваке године одржава у марту у
истом дану и у исто време у целој земљи. Пријављени ученици имали су прилику да још
једном покажу своје знање из ове природне науке, али и да се забаве, јер су задаци на овом
такмичењу увек другачији него на класичном такмичењу из математике. Организацију овог
такмичења урадиле су педагог и психолог уз помоћ учитеља. Сви учесници у такмичењу
добили су сертификат математичког друштва „Архимедес“, као и мали поклон у виду
налепнице са ликом маскоте овог такмичења.

Презентација рукомета
Учитељице 3. и 4. разреда организовале су презентацију рукомета својим ученицима.
Ученицима је током часа физичког васпитања представник клуба показао лопте за рукомет,
објаснио им која су правила овог спорта, на који начин се играч креће на терену, које све

функције играч има и сл. Након тога су ученици имали прилику да склопе тимове и да
одиграју

једну

рукометну

утакмицу,

посебно дечаци и девојчице.

Школско такмичење „Здрава
школа“
У нашој школи је након одржаних
предавања патронажне сестре Лене о
здравој исхрани, одржавању хигијене,
људском телу и пубертету за ученике четвртог разреда организовано такмичење под називом
„Здрава школа“. Као и сваке претходне и ове године су ученици четвртог разреда добили
приручнике са материјалом за учење. Учитељице су формирале трочлане тимове и вредно
радиле са њима, што се могло и видети на дан такмичења. Ученици наше школе представили
су нас у веома лепом светлу, дајући тачне одговоре на сва питања које су им патронажне
сестре поставиле. Такмичила су се четири тима, из сваког одељења по један, а жири су
чиниле две патронажне сестре и педагог школе. Такмичење је веома лепо осмишљено од
стране патронажних сестара које су припремиле квиз такмичење са много интересантних
задатака, деца су играла пантомиму, слагали свагалицу са сликом здраве хране, а о
победнику је одлучено у игри асоцијација.
Победнички тим одељења 4/1 учитељице Љиљане Иванивић представљаће нашу
школу на даљем такмичењу.

Мачак у чизмама
Културни центар Панчева организовао је посету позоришној представи „Мачак у чизмама“ за
ниже разреде основних школа. Интересантно је што је ова представа у продукцији Дечје
сцене културног центра „Пођи туда“ која ове године слави 10. рођендан. Представу су махом
посетили ученици трећег разреда наше школе и лепо су се забавили.

Конкурс Црвеног крста „Крв живот значи“
Црвени крст Панчева расписао је наградни ликовни и литерарни конкурс са темом
промоције добровољног, анонимног и неплаћеног давалаштва крви под називом „Крв живот
значи“. Одзив ученика био је задовољавајући. Учитељица Славица Мијатовић предала је
радове у року и ишчекују се разултати.

Такмичење у певању 20.марта

У нашој школи се први пут одржало такмичење у певању. Ово такмичење су
организовале и припремиле наставница музичке културе и наставница ликовне културе. Пре
такмичења одржана је аудиција на којој је изабрано 12 такмичара. Наставница музичке
културе је предано радила са ученицима како би их што боље припремила за вече
такмичења. Наставница ликовне културе је организовала ученике да украсе школу за овај
догађај. Школу су украсили балонима и гирландама, као и украсним позадинама осликаним
цвећем. Педагог школе је учествовала у првобитној аудицији и у даљој организацији
такмичења, направила је списак ученика и протокол за водитеље програма. Ученици су
наступали уз матрице песама, пред 4 члана жирија који су чиниле директорка школе Јасна
Гађански, учитељица Тања Стефановић, наставница музичке културе, Снежана Папић и
педагог, Марија Јованов. Након саслушаних свих нумера, жири се одлучио за 6 такмичара
који ће даље представљати нашу школу на међушколском такмичењу на којем, поред наше
школе, учествују и школе „Исидора Секулић“ и „Ј.Ј.Змај“.

Полуфинално такмичење „Здрава школа“
Након школског такмичења, патронажна служба Дома здравља припремила је и
полуфинално међушколско такмичење под називом „Здрава школа“. Наша школа такмичила
се са ОШ „Борислав Браца Петров“ и ОШ „Бранко Радичевић“. Такмичење се одржало у ОШ
„Бранко Радичевић“. Наше ученице показале изузетно знање и дале су све од себе на овом
такмичењу за које су се вредно припремале. Ипак је победу однела ОШ“Бранко Рдичевић“, а
наша школа освојила је 3. Место. Сви учесници такмичења добили су мајице и похвале.

Боје за зеку

И ове године се традиционално пред ускршњи
распуст у нашој школи одржало такмичење у бојењу
ускршњих јаја под називом „Боје за зеку“. У
такмичењу су учествовали ученици од првог до
седмог разреда у веома великом броју. Наставница
ликовног

Дејановски

Зора

побринула

се

да

организација буде беспрекорна, а жири су чиниле
ученице седмог и осмог разреда које похађају часове цртања, сликања и вајања
педагошкиња, и серврка. Такмичење је било веома забавно и за учеснике и за жири. Такође је
жири имао веома тежак задатак да одабере добитнике награда, јер су се сви учесници
изузетно потрудили. Награде су подељене у две категорије, за ученике од првог до трећег
разреда и за ученике од четвртог до седмог разреда.
Пoред класичне прве, друге и треће награде за сваку
категорију додељене су и награде за најкомичније,
најстрашније,

најшареније,

најшармантније,

најоригиналније, најкомпликованије, највеће, најмаље,
најоткаченије, најускршњије и најмаштовитије јаје. У
првој категорији прву награду је однела Катарина
Белић, док је у другој категорији прву награду

освојила Сара Шкаљак. Награђени ученици свих категорија добили су дипломе. Сви су се
лепо забавили и уживали

у овом догађају.

Сарадња са Заводом за јавно здравље

У периоду од две недеље, два дана недељно
предавачи Јелена и Осман из Завода за
јавно здравље одржали су предавања
ученицима петог и седмог разреда на тему
здравог начина живота. Ученици петог
разреда чули су занимљиве ствари о
пубетреру, променама
у организму,
хормонима,
сексуалној
активности,
трудноћи и сл. Ученици седмог разреда
имали су предавање о штетном утицју
дрога на човеков организам у целини, како
на физичке, тако и на психичке процесе.
Чули су информације о различитим дрогама, о стварању зависности и лечењу. Ученици
седмог разреда су након недељу дана имали у склопу приче о наркоманији и креативне
радионице на ову тему. Предавања су имали и ученици шестог и осмог разреда на тему
алкохолизма и СИДЕ, где су могли да чују информације о овој опакој болести данашњице,
као и зависности и штетном дејству алкохола на организам младе особе.
Наша школа негује веома лепу сарадњу са Заводом за јавно здравље, а предавања и
радионице које они одржавају су веома значајне за ученике наше школе јер су одржане баш у
одговарајућем моменту у одрастању ученика, те су им такве информације веома значајне за
одређивање будућег стила живота.

Посета сајму образовања

У техничкој школи „23. мај“ одржан је
сајам образовања намењен ученицима
завршних разреда основне школе.
Ученици осмог разреда могли су да
посете штандове панчевачких средњих
школа и да од својих старијих другара
чују како изгледа похађати наставу, ићи
на праксу, дружити се у одеђеној средњој
школи. Најзанимљивији штанд је нашим
ђацима био штанд медицинске школе, где
су ученице те школе показали разне
реквизите које користе на пракси и где су
наши ученици могли одмах и да
испробају употребу одеђених медицинских инструмената. На штанду техничке школе могли
су да се послуже посластицама и пецивом, док су на штанду електротехничке школе могли
да виде неке од изума ученика те школе, као и да се распитају о смеровима који су данас
најпопуларнији у области информационих технологија. Ту су били и штандови машинске
средње школе, гимназије, економске школе који су такође представили своје програме и
поделили ученицима флајере и брошуре. Сматрамо да је ово искуство било веома значајно за
наше ученике који баш у овом периоду треба да одаберу средњу школу коју ће похађати.

Обележавање Дана планете земље

Наставница биологије Весна Ширка на дан
планете

земље

организовала

је

веома

занимљиво предавање за ученике и старијих
и млађих разреда. Наставница је у договору
са учитељима и ученицима припремила
веома занимљив материјал за школску
витрину који се састојао из различитих
сличица које су бојили ученици млађих
разреда и текстова које су припремили
ученици виших разреда, поред тога на једну
од огласних табли закачене су сличице које су објашњавале поступност у процесу рециклаже
различитих материјала. Такође су се ту нашле и две кутије у које су ученици могли да
убацују пластичне флаше и чепове, у склопу акције „Чеп за осмех“. Наставница је

припремила и посебан програм, кракте филмове везане за

заштиту животне средине,

важност рециклаже, глобално загревање и сл. У холу школе било је постављено платно и
пројектор преко кога су пуштани филмићи које су током једног часа гледали једно одељење
нижих разреда са учитељицом у друштву ученика виших разреда.

Мај 2015. Године

Пројекат „Исти=Другачији“

Током маја месеца нашу школу опет је посетило удружење грађана „Препознај у
себи“, овога пута са још једном вршњачком едукацијом на тему младих који имају неки
хендикеп. Конкретно се причало о младим особама који имају оштећен слух или су
глувонеми и о младима који пате од шећерне болести. Основни циљ пројекта ИСТИ =
ДРУГАЧИЈИ је смањивање предрасуда о младима са инвалидитетом и њихова промоција у
ширем окружењу

(локална заједница, вршњаци) .Чланови удружења су разговарали са

нашим ученицима на ову тему, упознали их са тешкоћама са којима се сусрећу млади са
инвалидитетом и начинима на које их превазилазе. Такође су ученике научили оснивним
појмовима знаковног писма, а школа је добила и интересантне едукативне плакате .

Мајске музичке чаролије

Након школског такмичења у певању између три основне школе организовано је
међушколско такмичење које је добило назив „Мајске музичке чаролије“. Учествују школе
„Исидора Секулић“(која је иницијатор целог овог догађаја), “Ј.Ј. Змај“ и наша школа. По 6
најбољих ученика из сваке школе представиће се песмама које су предходно вежбали са
наставницама музичке културе. Свака школа била је задужена за неки сегмент припреме,
основна школа Исидора Секулић обавестила је медија и заказала термин у дворани Аполо
дома омладине панчево, Oсновна школа „ Ј.Ј. Змај“ припремила је вредне поклоне за три
најобља певача, док је наша школа осмислила име такмичења и сценографију за само

такмичење. Вече такмичења је прошло веома лепо, многобројна публика својим аплаузом и
навијањем подржавала је своје другаре.
Овом приликом ангажован је и стручни жири које су чиниле наставница соло певања
музичке школе „Јован Бандур“ Татјана
Стојиљковић,

студенткиња

дириговањаАлександра

Орловић

и

Гордана Нешић, професор музичке
културе. Сви учесници и публика су
уживали у дивним интерпретацијама
познатих домаћих и страних поп
хитова. Наша ученица Александра
Кинђић из 7-2 освојила је друго место
на овом такмичењу.

Представљање Економске средње школе
Током последњих недеља боравка у основној школи, ученицима осмог разреда
представила се Средња економска школа „Паја Маргановић“. Ученици ове школе
припремили су кратко излагање поткрепљено презентацијом и својим личним искуством
стеченим током похађања наставе. Ученици наше школе имали су прилику да чују које све
смерове нуди ова средња школа, које знање ће стећи на тим смеровима, као и чиме могу да се
баве након што заврше ову школу. Добили су и информатор у коме су приложене све
информације које се тичу броја бодова потребног за одређени смер, као и списак наставних
предмета који се похађају током сваке године. Ученици су имали прилику да чују како
изгледа и практична настава, мишљења ученика о наставницима и по нешто о обавезама које
су дужни да испуњавају ученици ове школе.

Прослава Дана школе
Ове године је по 51. пут обележен Дан школе „Стевице Јовановић“. С обзиром на
околности од прошле године, када због ситуације у земљи није било могуће да се одржи ова
прослава, организациони одбор за припрему ове приредбе одлучио је да се у најлепшем

светлу прикаже досадашњи живот и рад наше установе.

Приредбу су припремиле

наставница музичке културе, ликовне културе, учитељице и ученици, док је директорка са
поносом публици представила монографију школе која је недавно изашла из штампе.
Предводница драмске секције је такође била укључена у организацију приредбе. Програм је
био веома богат , а ученици су приказали своју креативност, певачке и драмске способности
и своја достигнућа на такмичењима свих нивоа. По коментарима наставника, родитеља и
ученика који су били у публици дошли смо до сазнања да је приредба у њима пробудила
снажне емоције и да је било тешко остати равнодушан.

Промоција Монографије која је
штампана поводом педесет година
рада школе

