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Сад рж аји програма
Обележ авање почетка школске
године – пријем првака

Број часова

септембар

Активности ученика
Учествовање у
приредби

Обележ авање Дечје недеље

октобар

Учествовање у
конкурсима,
изложбама, маскенбал

Обележ авање Дана школе

октобар

Припрема и извођење
приредбе, израда
паноа, изложба радова

Сајам књига, Октобарски
салон
Обележ авање д рж авних
празника који се славе
(21.октобар, 8.новембар,
27.јануар,
17.фебруар,
22.април, 9.мај, 28.јун)

октобар

Посете наведеним
манифестацијама

Обележ авање школске славе –
Светог Саве

прво и друго
полугодиште

Прављење паноа,
организовање изложби,
писање реферата,
одржавање часова
посвећених наведним
празницима

јануар

Припрема и извођење
приредбе, учешће на
ликовном и литерарном
конкурсу, израда паноа

Обележ авање 8. марта
март
Обележ авање
Васкрса

април

Припрема честитки,
изложба радова,
организовање приредбе
Украшавање, фарбање
васкршњих јаја,
цртање, сликање,
вајање, изложба,

Активности
наставника
-одабир ученика и
пригодних текстова
-организовање прирдебе

Начини и поступци
остваривања сад рж аја

тимски рад

-координирање
-усмеравање активности
на актовностима у
оквиру Дечје недеље
-координирање
-усмеравање активности
ученика
-координисање,
-организвање ученика и
усмеравање активности

рад у групама
тимски рад

-задуживање ученика
-усмеравање активности
-презентовање садржаја

рад у групама
тимски рад
истраживачки

-израда сценарија за
приредбу
- одабир ликовних и
литерарних радова за
јавну публикацију
-координисање
-усмеравање активности
ученика
-усмеравање и
организовање
активности ученика

тимски рад

тимски рад

Циљеви и задаци сад рж аја
програма
-пружање по дршке ученицима и
родитељима
-добродошлица
-развијање хуманих осећања

-указивање на значај годишњице
-сарадња са ло калном заједницом
-указивање на значај кулу трних
вредности

-указивање на значај културних и
националних вредности

тимски рад

-указивање на значај и дело
Светог Саве
-обележавање шко лске славе

тимски рад

-указивање на вредност мајке као
ослонца породице

тимски рад

-очување традиције
-развијање креативности

организовање базара
Посете наведним
дестинацијама,
обилазак историјских
споменика

-припремање
-усмеравање активности
-презентовање садржаја

Посета Авали, Зоолошком
врту, Калемегд ану

мај

Посете позоришту, музеју,
биоскопу, галерији

прво и друго
полугодиште

Посете ученика,
презентовање

-координисање

Прво и друго
полугодиште

Учешће ученика у
наведеним
манифестацијама

-припремање и
огранизовање
- усмеравање активности
ученика

Прво и друго
полугодишете

Разговор ученика са
песницима, упознавање
ученика са песницима,
-презентовање
песницима ученичких
радова

Најраспеваније одељењска
зајед ница, Ђачка песничка
сусретања, Ч италачка значка,

Сусрети са песницима
(Гордана Малетић, Мирослав
Кокошар, Слободан
Станишић.....)
Реализација општинског
такмичења рецитатора,
Реализација актуелних
ликовних и летерарних тема и
конкурса

Организација и реализација
школске свечаности поводом
краја школске године

Прво и друго
полугодиште

Друго
полугодиште

- припремање и
организовање
-координисање

тимски рад

-

Очување традииције
Развијање креативности

тимски рад

-развијање естетских и
културних вредности
-стицање знања

Тимски рад

-развијање естетских и
културних вредности
-развијање креативности

Тимски рад

-развијање естетских и
културних вредности
-развијање креативности

Учешће ученика у
наведеним
манифестацијама

-припремање и
огранизовање
-координисање

Тимски рад, рад у
групама

-развијање креативности ученика
-стицање знања

Учешће ученика у
свечаности

-координисање
-усмеравање активности
ученика
-припремање и
организовање

Тимски рад, рад у
групама

-развијање креативности ученика

Носиоци активности: Стручни сарадници и одељењске старешине, наставнци српског језика, немачког и енглеског језика,
наставнци ликовне и музичке културе, наставник верске наставе

