ЛЕТОПИС
2018/2019.
‐ Месец ОКТОБАР ‐
ОШ,, КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ“
ПРЊАВОР

ДЕЧЈА НЕДЕЉА од 1. 9. До 7. 9. 2018. године
,,Моје право да живим срећно и здраво“
‐за одрастање без насиља‐
ПОНЕДЕЉАК, 1.10.2018. године
• Упознавање ученика са правима детета и читање „Буквара дечјих права“
• ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА„ Три прасета у саобраћају“
за ученике првог и другог разреда,
‐ Носилац активности: Предшколска установа“ Наше дете“ Шабац
Дом културе у Прњавору, 13:00 часова
• ОКРУГЛИ СТО „Моје је право да растем срећно и здраво, за одрастање без
насиља“ (ученици осмог разреда) Прњавор, 14:30
‐ Носилац активности: Ивана Товиловић
• ПРЕДАВАЊЕ чланова библиотечке секције на тему ,, За одрастање без насиља”
ученицима четвртог разреда : Прњавор, 13:00 часова
‐ Носилац активности: Сања Лекић
УТОРАК, 2.10.2018. године
• ЦРТАЊЕ НА АСВАЛТУ , ученици од 1. до 4. разреда
Прњавор од 13: 00 часова
Рибари/ Петковица од 10: 00 часова

‐

носиоци активности: одељенске старешине)
• Исписивање порука и цртање цртежа на тему међугенерацијског разумевања,
поштовања и уважавања (током целог дана; ученици од 1.‐8. разреда)(ученици ће
имати прилику да позитивне поруке и најуспешније цртеже оставе у кутију
предвиђену за то, а затим ће поруке и цртежи бити постављени на пано у холу

школе или у учионицама)
СРЕДА , 3.10.2018. године
• КОЛАЧИЈАДА , ученици од 1. до 4. разреда
(заједничка изложба колача у холу школе и њихова продаја посетиоцима школе)
*Напомена: цена колача ће се кретати од 1 динар до 20 динара. Ученици ће
заједно са одељенским старешинамаи родитељима одлучивати како ће се
зарађени новац потрошити (заједнички одлазак на сладолед, куповина заједничког
прибора за потребе тог одељења, реновирање учионице, израда паноа...)
Прњавор , од 13: 00 часова/ Рибари од 11: 00 часова
‐ Носиоци активности: одељенске старешине, родитељи
• .РАДИОНИЦА НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ :
• Chantons, jouons contre la violence! / Певајмо, играјмо против насиља
Ученици 7. и 8. разреда, Прњавор у 12: 00 часова.
Носилац активности: Марија Мијић, професор француског језика• ПРЕДАВАЊЕ И
ПРЕЗЕНТАЦИЈА„ У сусрет Светском дану заштите животиња“,
Дом културе, Рибари у 12: 00 часова

‐

‐ носилац активности:Душица Комановић, професор биологије
• ИЗЛЕТ до Манастира Петковица, ученици из Петковице, од 10:00 часова
‐ Носиоци активности: Драгана Кикић и Милена Танацковић, учитељице
ЧЕТВРТАК , 4.10.2018. године
• АКТИВНОСТ „ Нацртај, направи, обоји, данас се забава броји“
(Израда и ревије ручно прављених играчакаи игара од природнихи рециклираних
материјала, акције размене и поклањања играчака.)
‐ током целог дана, носиоци активности: одељенске старешине
• РАДИОНИЦА за родитеље, ученике и колеге

„Корективни мрежни цртеж у функцији учења и развоја личности детета и
ученика“ , Рибари од 11: 30 часова
‐ носиоци активности Мирјана Малетић, Весна Митровић Мујовић, учитељице
и Зорица Петровић, психолог
. КОЛАЧИЈАДА , Петковица од 11:00 часова
‐ Носиоци активности: одељенске старешине, родитељи
ПЕТАК, 5.10.2018. године
• МАСКЕМБАЛ (дефиле ученика)
Прњавор, 12 часова/ Рибари/ Петковица 11:00 часова
• Заједничка „журка под маскама“ ( ученици 1.‐8. разреда) Прњавор/ Рибари
*Напомена: ученици од 1.‐4. разреда у школу долазе у својим маскама. Тај дан ће
провести носећи своју омиљену маску и уживаће у њој и својој новој улози. Моле се
родитељи и ученици да изаберу маску која им омогућава нормално функционисање и
кретање. Такође, уколико временски услови не буду дозвољавали дефиле ученика,
родитељи ће их одвести право у салу за физичко васпитање, где ће наставити да
уживају у дружењу
**за ученике од 5.‐8. разреда часови ће бити скраћени, како би могли да присуствују
манифестацији (носиоци активности: сви присутни наставници)
ДОБРОДОШЛИ У ДЕЧЈИ СВЕТ !
Координатор : Ивана Товиловић

Директор школе: Марија Мијић

Предавње чланова библиотечке секције на тему ,,За одрастање без насиља“

Радионица на француском језику ,, Певајмо, играјмо против насиља“

Колачијада

Маскембал у Прњавору

Маскембал у Рибарима

10.10.2018. Посета предшколаца школској библиотеци

Сваке године предшколци су са својим васпитачима драги гости школске библиотеке.
Ту се упознају са значајем књига и библиотека. Причају са школским библиотекаром о
важности читања и учења, о начину чувања књиге. Представљају бајкаме које су им
читале њихове маме и баке.

23.10.2018. Посетили смо Сајам књига у Београду

Октобар – МЕСЕЦ ГЕОГРАФИЈЕ
Активности у издвојеном одељењу Рибари

Месец октобар је тематски био посвећен географији, у чему су учешће узели сви ученици од 1.
до 8. разреда, у складу са својим могућностима, жељама и знањима.
У току прве недеље ученици су припремали паное (7. разред) на тему имена познатих
морепловаца и реферате (4. разред) о појединим европским државама.

У другој недељи активности су биле усмерене на питање постанка света, где је наставник
веронауке Ненад Богдановић објашњавао теолошка схватања настанка света и подударања са
схватањима осталих наука. Ученици 6. разреда су активно учествовали у дискусији. Такође , са
наставницом Душицом Комановић, разговарали су о хемијском елементу ‐ озону и гледали
кратак филм.

Трећа недеља је била посвећена значајним датумима месеца октобра. Ученици старијих
разреда су у складу сасвојим интересовањима писали о: Дану деце, Дану старих, Дану
наставника, Дану заштите животиња. Посебан акценат је стављен на Дан здраве хране.
Ученици, њихови родитељи и наставници доносили су намирнице и на великом одмору су се
заједно почастили. Такође, са наставницом информатике виртуелно су прошетали бившом
Југославијом и мерили удаљеност између појединих маста.

Четврту недељу смо посветили регионалној географији Србије. У заједничкој атмосфери
одржан је 50‐мин час на којем смо прошетали деловима Србије уз музику. Чули смо и дијалекте
различитих крајева наше земље . Асистенти часа су били наставници: Светлана Грујић и Дејан
Марјановић. Утисци са екскурзије су посебно били евалуирани после обављене исте. Такође смо
певали и причали на руском језику о Москви..

Пету недељу је обележио излет у манастир Петковица, где су игуманија и свештеник дали
основне информације о самом манастиру. Проведено је дивних сат времена у шетњи и
обележавању традиционалних ритуала.

Координатор и реализатор активности месеца географије је наставница географије
Јасмина Вишњић усарадњи са колегама и ученицима.

