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                                        ТЕМАТСКИ ДАН - ЈЕСЕН У ВОЋЊАКУ 
                                 

        Активност: Огледни час у воћњаку на Фрушкој Гори 

        Време и место: 02.10.2019. - воћњак на обронцима Фрушке Горе, место Беркасово, у бли- 

        зини манастира Света Петка. 

        Организатори: Горана Обрадовић, власница плантаже јабука и  Светлана Танацковић,     

        Учесници: наставнице Ружица Настасић Ненадовић и Сања Павић и ученици од 5. до 8.  

        разреда: Верка Јовановић, Исидора Нонковић, Слободинка Стефановић, Сретен Скоко , 

        Ивана Ранисављевић, Николина Кириенко, Светлана Николић, Јована Богичевић, Лазар  

        Станојевић и Милован Степановић. 

 

        ЦИЉ  ЧАСА У ПРИРОДИ: Упознавање ученика са најближом околином, плантажом  

        јабука, различитим професијама које учествују у одржавању плантаже,  различитим врстама  

        јабука, начином узгоја, употребом и начином бербе. Учење путем откривања у непосредној  

        животној стварности, и интердисциплинарног повезивања садржаја наставних предмета, те  

        лакшег и бржег учења. 

 

        Препознавање превозних средстава неопходних у берби. Преузимање амбалаже у које  

        ћемо слагати одабране јабуке.  

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 



 

          
           Горана Обрадовић, власница, провела нас је кроз плантажу и упознала са различитим   

             врстама  засађених јабука, начином узгоја и заштите. 

 

   
 

            Такође, научили смо , како да препознамо зреле јабуке, како их беремо и пажљиво 

            слажемо у амбалажу (дрвене гајбице). 

 

 
 

 

 



 

 

                                      Пауза за мали предах, уз сумирање утисака. 

 

                   
 

                                                             Фотографија за крај 

                   
 

                             Како смо другу годину позвани у току бербе Горана Обрадовић, власница плантаже, 

                             похвалила је ученике за интерес, рад, слогу и лепо понашање и  упутилажељу и позив 

                             за наш долазак и идуће године. 

 

 



 

 

                        ТЕМАТСКА НАСТАВА, НАКОН ОГЛЕДНОГ ЧАСА У ПРИРОДИ 

                          

        Реализатори: наставнице Ружица Настасић Ненадовић, Сања Павић, Светлана Танацковић 

        и ученици од 5. до 8. разреда. 

        Циљ тематске наставе: Интердисциплинарно повезивање садржаја наставних предмета, 

        те практична примена усвојених знања и вештина. 

        Час географије: Сналажење на географској карти - позиционирање воћњака: планина 

        Фрушка гора; место Беркасово; близина манастира Света Петка. 

 

                     
            Час математике: Бројање, мерење на кухињској - дигиталној ваги, препознавање мере 

            (грамаже), дељење на једнаке делове. 

 

               
 

 



 

 

                                Час технике и технологије:  Паковање - амбалажа 

 

                   
             Час биологије и домаћинства - причамо о променама у природи, о изгледу воћњака у 

             јесен, о радовима у пољу, о плодовима јесени, здравој храни, јабуци и зимници.  

 

                   
 

 

 



 

 

                               ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "СИМЕОН ПИШЋЕВИЋ"   
                                                                 10.10.2019. 

 

              
 

          Четврти дан обележавања дечје недеље је проведен у просторијама градске библиотеке, 

          у заједничкој радионици ученика од 1. до 8. разреда наше школе са ђацима Гимназије''  

          Сава Шумановић''. Ученике Гимназије је предводила професор музике и грађанског ва- 

          спитања, Ивана Нонковић. 

          Радионица је протекла у интензивном раду, учењу и преношењу маште на папир, на       

          задовољство ученика и наставника. 

 

 

                      
 

 

 



 

 

          Посетили су нас ученици Техничке школе "Никола Тесла'' Шид  

                                                                                  11.10.2019.  
 
         Петог дана дечје недеље, наше ђаке су посетили ученици 1. и 2. разреда ТШ''Никола Тесла'' 

         са педагогом Иваном Лакић и професором српског језика Горицом Мајсторовић. Средњо- 

         школци су дошли у посету добродошлице због преласка у нове просторије и том приликом 

         су ученицима донели пригодне поклоне у виду школског прибора и слаткиша. Договорена 

         је сарадња са овом школом јер су саградили у свом дворишту пластеник, што би нашим  

         ђацима било драгоцено јер ће бити у прилици да виде вегетационе циклусе појединих врт-      

         ларских култура, као и прoфeсиoнaлнo инфoрмисaњe учeникa 8. разреда. 

 

 

              

 

    

 



 

 

                
         Започели смо нови циклус сарадње са професором музике Миланом Стојаковић из ОМШ'' 

         Филип Вишњић'' Шид. Ученици су поновили о основним појмовима из музике- темпо, 

         ритам, трајање, уклопљеност покретом у ритам мелодије те текстове песама које смо  

         радили претходне школске године. Циљ ових музичких радионица је стицање нових зна- 

         ња из музике, понављање већ ученог и трансфер знања на нове ситуације, увежбавање  

         програма за наступе, развијање естетике и љубави према уметности али и музикотера- 

         пијски - ученици учвршћују свест о телесној целовитости и повезаности ритма и покрета  

         и релаксационој вредности музике. 

 

        
 

          
 

 

 



 

 

            Учествовање на презентацији Пикадо федерације    

            Војводине  у ТШ'' Никола Тесла'' Шид - 06.11. 2019. 

 
            На позив директора ТШ''Никола Тесла'' и педагога те школе, наши ученици су прису- 

            ствовали презентацији Пикадо федерације Војводине 6  ученика од 5. до 8.  разреда у 

            пратњи наставница Р. Н.Ненадовић и С. Танацковић  су учествовали у ревијалном та- 

            кмичењу у гађању пикадом на електронским пикадо уређајима. Ученици су показали 

            завидан ниво- поштовањем правила, трудом да што бољи резултат постигну и приме- 

            реним понашањем у новој средини. Најбољи резултат остварио је ученик К.Болић,  

            поготком у центар мете. 

 

                            
 

                                                
 

 



 

          Едукативно-креативна радионица у МНУ Илијанум са ученицима 

       1. разреда Гимназије Шид - 29.11.2019.  

                                                                                            
           У току едукативно-креативне радионице наши ученици су сарађивали са ђацима шидске    

           гимназије, које је организовала Професорка грађанског васпитања и музичке културе у    

           Гимназији, Ивана Нонковић, која је уједно и родитељ наше ученице. Циљ радионице је   

           упознавање ученика различитог узраста, интересовања и способности и њихов заједни- 

           чки, сараднички однос приликом бојења минијатура- репродукција наивног уметника  

           Босиља. Рад се одвијао у инспиративном амбијенту галерије уз инструменталну пратњу 

           једног гимназијалца. Исход су израђене минијатуре - новогодишњи украси којима ћемо    

           окитити јелку у Музеју (планирана активност у оквиру пројектне наставе "Новогодишње  

           чаролије"), квалитетно проведено време, уз примену усвојених знања и вештина и про-       

           ширивање знања о уметности. 

 

          
 

 

 

 

 

 



 

 

                        06.12.2019. Огледни час у Галерији ''Сава Шумановић'' 

          У оквиру часова математике, ТиТ, биологије, енглеског језика, предметни наставници 

          Танацковић Светлана, Настасић Ненадовић Ружица и Бурсаћ Лемаић Зорана су одржале  

          огледни час у галерији слика. Уз стручно координисање галеријског кустоса Анђелке 

          Ластић, час је био врло иновативан и занимљив ђацима а наставници су проширили своја     

          стручна знања из уметности и историје али и психологије ликова.  

          Остварени су исходи часа: обнављање, учвршћивање и практична примена знања из грађе     

          људског тела, чула и перцепције, технологије материјала, геометријских облика, мерења и  

          односа, историје краја у коме живимо и енглеског језика /вокабулара- боје, облици и сенке. 

 

                         
 

                    
 

 

 



 

 

                                                    ТШ''Никола Тесла'' Шид  

                                                           11.12. 2019. 

                        Огледни час - радионица у кабинету електротехнике   
  
       У оквиру сарадње са ТШ ''Никола Тесла'', наставнице школе С.Танацковић и Р.Н.Ненадовић 

       су у сарадњи са педагогом техничке школе Иваном Крмек и предметним професорима еле- 

       ктро-групе предмета, и грађанског васпитања извели огледни час у кабинету Техничке школе. 

       У посети са ђацима и наставницима био је и в.д. директора наше школе Горан Чекеринац. 

       Ученици другог циклуса су се упознали са могућностима моделовања робота и дронова,  

       једноставним електромоторима и окружењем у овом сјајном кабинету. Затим су радили у 

      тандему са другом/другарицом из Техничке школе на изради новогодишњих украса за јелку. 

      Час је у потпуности постигао предвиђене исходе- упознавање са различитим професијама,   

      стварање продуката - украса и делотворност рада у тандему код ученика из различитих школа 

      и сличног узраста - учење по рол-моделу. 

 

             
 

              
 

 

 



 

 

                                              ОГЛЕДНИ ЧАС - КРИСТАЛИЗАЦИЈА 

                                                             11.12.2019. године 

                         Час хемије, наставна јединица - експеримент "Висећи кристали" 

                         Аутор и реализатор: Ружица Настасић Ненадовић 

                     
 

             
 

 

 



 

 

 

 

   
 

                           
 

 

                                                              ПЛАНИРАЊЕ 
 

             Пројекат се састојао од 7 тематских етапа које су се реализовале  

             током новембра и децембра  2019.године 
 

           1. Одабир идеја – радионице у оквиру часова домаћинства,  

               технике и технологије и техничке секције  

           2. Планирање буџета за набавку потребног материјала – радионице 

               у оквиру часова математике, домаћинства и технике и технологије  

           3. Израда новогодишњих украса и честитки – тематска настава у оквиру 

               часова биологије, домаћинства, технике и технологије, техничке  

               секције, српског и енглеског језика.  

            4. Едукативно креативне радионице - Израда украса за јелку у МНУ  

                “Илијанум” и Техничкој школи 

            5. Едукативно креативне радионице - Кићење јелке у МНУ “Илијанум” 

                и Техничкој школи 

            6. Присуство на новогодишњем базару у Новом Саду 

            7. Евалуација успешности пројекта 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
 

                                 БОЈАЊЕ ШИШАРКИ И ВЕЗИВАЊЕ САТЕНСКИХ ТРАКА      

 

                 
 

                                                     ИЗРАДА ЈЕЛКИЦА ОД ПАПИРА 

 

                 
 

 

 

 



 

 

                                                     ИЗРАДА БАЦАЧА КОНФЕТА 

 

                  
 

                                            ИЗРАДА НОВОГОДИШЊИХ ЧЕСТИТКИ 

 

                   
 

 



 

 

 

 

           
 

         
 

 

 



 

 

                                                 ИЗРАДА ОБЕЛЕЖИВАЧА ЗА КЊИГЕ 
 

              
 

                                  Присуство на новогодишњем базару у Новом Саду 

          У току првог полугодишта реализоване су све планиране активности пројектне наставе, 

          сем одласка у Нови Сад на Базар рукотворина војвођанских школа за ученике са смет- 

          њама у развоју. Како је школа мењала мејл адресу, нисмо примили допис о датуму одр 

          жавања Базара, нити смо могли да се пријавимо. Пошто смо планирали  и припремали  

          се за одлазак, као и претходне  три године изузетно смо разочарани због неодласка.  

          Али смо добили идеју да све израђене рукотворине буду подељене као новогодишњи 

          пакетићи, не само ученицима који су учествовали у изради истих, него свим нашим уче- 

          ницима од 1. до 8. разреда.Тачније, 24 торбице од папира. Како је активност презахте- 

          вна за већину ученика својеручно израђује наставница Светлана Танацковић. 

          Садржај торбица су украси израђени у току едукативно креативних  радионица  

 

              
 

 

 



 

 

           18.12.2019.  Кићење јелке у холу сарадничке ТШ''Никола Тесла'' Шид 

 

          Први део завршне активности пројектне наставе'' Новогодишње чаролије'' се десио у холу   

          ТШ''Н.Тесла''. Ученици обе школе су у координацији својих наставника -Танацковић и   

          Настасић Ненадовић из наше школе и професора Јукић, Логарушић, Сабо и Крмек из  

          Техничке школе продуктима својих радова украсили јелку која ће за време празничног  

          периода стојати у холу ове школе. Исход ове активности је јасан- ученици су заједничким  

          радом , сарадњом и уважавањем направили заиста јединствене новогодишње украсе. 

 

               

                

 



 

                                                         МНУ Илијанум Шид 

                Завршна активност у овиру пројектне наставе - кићење јелке                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          У координацији наставника Танацковић Светлане, ученици су заједно са ђацима Техничке  

          школе и шидске Гимназије окитили својим дивним радовима јелку у МНУ Илијанум. На 

          врху јелке је поставњен рад који је настао по мотивима слике која је за наивног сликара  

          Босиља имала посебно значење. Ову симболичку повезаност је ученицима појаснила дире- 

          ктор МНУ, госпођа Љубинка Пантић, дипл.археолог. 

          Професорка Мајсторовић из Техничке школе је креирала мини филм о догађају који je обја- 

          вљен  на сајту школе. 

 

 

              

             

 



 

                 

         

 



 

                                  ШКОЛА У НОВОГОДИШЊЕМ РУХУ 

         

            

 



 

                  

                 Школска приредба поводом обележавања  

                           Дана духовности- Свети Сава 
                                                        27.01. 2020. 

 
            Поводом обележавања Дана духовности, у знак поштовања дела Светог Саве, ученици 

            наше школе су са својим предметним наставницима приредили школску приредбу. Ђа- 

            ци су рецитовали и сликали мотиве о овом великом српском просветитељу и певали  

            Химну Светом Сави. Гости школе су били родитељи ученика, гости из локалне самоу- 

            праве, представници ОО Црвеног крста и локалног ловачког удружења. 

            Наши ученици су добили пригодне светосавске пакетиће од Црквене општине Шид и 

            ловачког удружења. 

            Послужење за ученике и госте су, по сопственој жељи, приредиле мајка и бака ученика 

            шестог разреда, Александра Цвијића, што је додатно улепшало скромну свечаност. 

 

 

               

 

 



 

 
                                         ПОСЕТА КРОЈАЧКОЈ РАДИОНИЦИ 
 
                                                              30.01.2020. 
 
        Циљ је прoширивaњe знaњa и пojмoвa o рaду и зaнимaњимa у оквиру професионалне ори- 

        јентације ученика и предмета техника и технологија и домаћинство. Пет ученика 7. до 8.  

        разреда у пратњи наставница Р. Н.Ненадовић и С. Танацковић су посетили кројачку ради- 

        оницу у близини школе. Госпођа Анђелка Вујић, пословођа нас је провела кроз радни про- 

        стор и упознала са послом кројача и редоследом радних операција: одабир материјала, из- 

        рада кроја према задатим мерама и моделу, кројења ручног и машинског по шаблону, сор- 

        тирања и припремања скројених делова, састављања скројених делова у коначни производ  

        помоћу различитих машина за шивење, завршне фазе нашивања дугмади, тј. уметање ни- 

        тни уз помоћ посебне машине и пеглање. Упознали су се са природним, вештачким и пос- 

        ебним материјалима за израду заштитних водоотпорних и ватроотпорни униформи. Да у 

        свом раду кројач употребљава различите алате и машине: игле, маказе, кројачки метар,  

        троуглове и лењире, машине за кројење, различите врсте шивења, и постављања нитни и  

        дугмади. Такође, ученици су сазнали која знања и вештине су потребне да би био успешан  

        кројач. 

        Час је у потпуности постигао предвиђене исходе- ученици су потврдили и проширили знања 

        о кројачком занату кроз конкретну животну активност . Похваљени су од стране пословође 

        за интерес, активност, постављена питања. 

 

 
 

              

 

 



 

                          06.03.2020. Приредба поводом Дана жена 

 
           Ученици од 1. до 8. разреда су са наставницима припремили пригодан програм поводом 

           Дана жена. 

           Након приредбе и рецитала мамама и бакама су поделили својеручно израђене честитке 

 

                               

                                             

            

 



 

                                         Oгледни час ''Плутајуће цвеће'' 
 
                     по задатку пројектне наставе из више предмета: хемија,    
                     биологија, математика, техника и технологија, српски језик  
 
        ЦИЉ ЧАСА: обнављање и систематизација базичних знања из примењених наука извође- 

         њем једноставног експеримента, извођење закључака посматрањем, повезивање знања из  

         различитих програма учења и тежња ка већој самосталности ученика, и научном начину  

         размишљања. 

         Аутор огледног часа: Ружице Настасић Ненадовић 

         Ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда ОШ''Јован Јовановић Змај'' Шид, у коорди- 

         нацији својих предметних наставница, Ружице Настасић Ненадовић, Светлане Танацковић,       

         Сање Павић, реализовали су огледни час који је замишљен као комбинација часа системати-       

         зације постојећих знања, упознавања нових чињеница и практичне примене вештина. Нагла- 

         сак је стављен на међупредметну повезаност и примену различитих метода ради што трајни- 

         јег памћења научних чињеница. У потпуности је остварен! 

          

 

 

             

 

 



 

                                                  

                                          Писмо упућено колективу Музеја  

       поводом обележавања Међународног дана музеја 18.05.2020. године 
 

       Драги пријатељи, 

       Уназад годинама овај датум смо обележавали различитим заједнички планираним активно- 

       стима, тако смо и ове године планирали да чланови едукативно креативних радионица наше     

       школе са ученицима и професорима техничке школе и гимназије, поводом овог дана, удру- 

       женим снагама смислимо и својеручно израдимо бојанку "Лепо понашање у музеју". Како су 

       измењене околности због избијања епидемије COVID-19, настава се одвија на даљину у скла- 

       ду са проглашењем ванредног стања, те нећемо овај дан моћи обележити у музеју, дошли смо 

       до идеје и ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда, члановима едукативно креатив- 

       них радионица доставили одштампане листове, које је осмислила наставница Цеца. Ученици 

       су обојали, уз помоћ мајки, бакa, браће и сестара код својих кућа, како би Вама доставили на  

       данашњи дан. 

       Циљ израде бојанке је подсећање ученика на овај важан датум, такође да је "Умеће понаша- 

       ња минимум који можемо учинити како за себе, тако и за своју животну околину. Лепо пона- 

       шање треба да постане део наше личности...", кроз конкретну практичну активност кроз коју 

       ће применити стечена знања и вештине о лепом понашању у музеју и на тај начин дати свој 

       лични допринос обележавању Међународног дана музеја, упутити честитке колективу као и  

       захвалност за дугогодишњу континуирану подршку, разумевање и свесрдну помоћ у оствари- 

       вању програмских активности. 

       Ваннаставне активности омогућавају деци да покажу своје знање, идеје и способности, па на 

       тај начин подстичу развој самопоуздања и самопоштовања. Тај осећај сигурности који стичу  

       радећи оно што најбоље знају преноси се и у редовну наставу, као и у свакодневни живот.  

       Због тога ваннаставне активности представљају веома снажан мотивациони фактор за учење.  

       Хвала Вам за срећу, радост и смех који сте измамили на нашим и дечијим лицима приликом  

       свих сусрета.  

 

                                               

                                                 
 

                  Чланови едукативно креативних радионица ОШ "Јован Јовановић Змај" Шид 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

                                       РОЂЕНДАНИ, ДИИИИВНИ ДАНИ... 

 

                               Бобицин                                              Јованин и Нинин 

                 
 

                                                          Цецин 

                                    
 

 



 

 

                 Релаксациони кутак за часове одмора...неко воли да се осами, неко у друштву...       

          

            
 

       Микроскоп баш привлачи пажњу... Сабирање уз помоћ рачунаљки... Добри смо конструктори 

 

           
 

 

 

 



 

         Час практичне активности "Куповина ситничица"                   Шетња парком 

            
           Израда лицидерског срца од папира                 Цртање помоћу рачунара - MS Paint      

                
                Цртање цвета шестаром      Интерактивни тепих Саобраћај    Посета бивших ђака! 

              
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

                            НАСТАВА НА ДАЉИНУ - ДОСТАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛА 

                                            март - мај 2020.  

 
 

              

             
 



 

 

 

 

                                  МАТУРАНТИ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ    

           

         
 

 

 

 

                                                                

                                                                 ПАМТИЋЕМО ИХ: 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ДИРЕКТОР: 

       ГОРАН 

  ЧЕКЕРИНАЦ  ОДЕЉ.СТАРЕШ. 

СВЕТЛАНА 

ТАНАЦКОВИЋ 

 ПРЕД.НАСТАВНИК: 

РУЖИЦА  

Н.НЕНАДОВИЋ  ПРЕД.НАСТАВНИК: 

САЊА ПАВИЋ 

БОРУ ВУКОВИЋ 
ПО ВЕСЕЛОСТИ И  
РАЗДРАГАНОСТИ 

 

СВЕТЛАНУ НИКОЛИЋ 
ПО СМИРЕНОСТИ, 

ОЗБИЉНОСТИ И ДОБРОТИ  

ЈОВАНУ БОГИЧЕВИЋ 
ПО БРИЖНОСТИ И 

НЕОБИЧНИМ ФРИЗУРАМА  НИКОЛИНУ КИРИЕНКО 
ПО РЕЦИТОВАЊУ И ПЛАВИМ 

ОЧИМА 



 

 

 

 

        
                                   

                                               

                                                

                                  Осмислила и креирала 

                                               Светлана Танацковић,                                                         

                             дипл.дефектолог соматопед 

                                    уз свесрдну помоћ  

                                  Ружице Н. Ненадовић,  

                            дипл.дефектолога соматопеда 

 

 

 



 

 

    


