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                                               ПРИВРЕМЕНИ ПРОСТОР „ ПОД ТОРЊИЋЕМ“ 
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                  ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – БИБЛИОТЕКА 
 

                                                                                                                                                                                  
         

                                           
 

                                                ПРЕДСТАВА - ПИПИ ДУГА ЧАРАПА 

 

      
 

                                     



 

                                    МНУ „Илијанум“ 

                                      

                                 ИЗРАДА ПОКЛОН СЛИКЕ ПО МОТИВУ ИЛИЈЕ БОСИЉА 
             Заједнички рад ученика чланова техничке секције, у знак захвалности Доо      

             Шидпројекту на дугогодишњој сарадњи и подршци раду наше школе. 

             Слика је израђена по шеми Илијине слике "Апокалиптични петао" техником     

             увртања и лепљеља креп папира у боји по шеми. 

                            

                   
 

              
 

                                  



 

 

                                    
 

                  
 

       Упознали смо се са занимањем стаклорезца и урамили поклон слику  
 

              
 

                                                                   

                                                  



 

                                              Посета Доо Шидпроjекту 
                                                                                 10.10. 2017. год. 

                  Повод: Уручивање слике, заједнички рад ученика чланова техничке секције, у знак захвално- 

      сти на дугогодишњој сарадњи подршци раду наше школе.   

                  Активност: Обилазак пројектантско извођачке установе и упознавање са њиховим делокругом  

                   рада. 

                   Добродошлицу нам је пожелео грађевински инжењер и директор Давор Ждерић и упознао са 

      делокругом рада инжењера и пута од идеје до реализације изградње путева, мостова, кућа и  

      других објеката. 

                        
 

                        Планирање и цртање                  Штампање готових техничких цртежа - планова 

 

              
    

            Паковање и уручивање готових планова за изградњу извођачима који ће да реализују готове  

            пројекте - планове за изградњу планираног објекта (пута, моста, куће). 

 

                                       

 



 

                                      

                                            
       "ОВЕ ЛЕПЕ ДАРОВЕ ЈЕСЕН НАМ ЈЕ ДАЛА, ДРАГА НАША ЈЕСЕНИ, ВЕЛИКА ТИ ХВАЛА!" 

                                                                        Чика Јова Змај 

            
                                                                                      ЗАГРЉАЈ ЗА КРАЈ 

                     
 

 

       



 

 

    ИЗРАДА ТОРБЕ, ЗА ОДЛАГАЊЕ ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИJАЛА, БЕЗ ШИВЕЊА 
 

       Ево, како у неколико корака можете, без шивења да направите занимљиву и корисну торбу  

       коју можете користити за шетњу или одлагање играчака. 

       Потребно је: парче еластичне тканине, маркер или креда за цртање и маказе.  

 

  1.  ИЗРАДА ШЕМЕ ПО МОДЕЛУ, КРОЈЕЊЕ !!! 

Платно положите на сто и исцртајте шему у зависности колика желите да вам буде торба. У зави- 

сности од жељене дубине торбе, оставите додатних 5 – 6 cm на крајевима. 

Исцртајте маркером или кредом и кројите по шеми. Доњи део, тј. 5 – 6 cm на крајевима искројите 

на фронцле ширине 1,5 cm   

 

                 
 

   2. ВЕЗИВАЊЕ ЧВОРОВА    

 

          Потом полако везујте две и две фронцле у чвор, да бисте затворили дно торбе. 

        Лако, једноставно, практично!!!     
 

                         
 

                      

 



 

 

                     ПРОСЛАВИЛИ СМО МАТИЈИН И ИСИДОРИН РОЂЕНДАН    
 

                
 

                                                  
 

                
 

 

 

 



 

                                          ЗАЈЕДНИЧКА АКТИВНОСТ СА УЧЕНИЦИМА  

                                       СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

 

 

                 
 

                       
 

 

 



 

                                                      Новембар, 2017. год. 

                  часови Физичког и здравственог васпитања 
 
 

                
 

                 
 

 

 



 

 

         Часови ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ И ТЕХНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

     Слободне активности су интегралан део образовно васпитне структуре школе.Такође важан су   

     сегмент живота и рада у нашој школи. Дефинисане су наставним планом и програмом, ограни-      

     чене прописаном организацијом рада, бројем ученика, простором и обимношћу садржаја. 

     Посебну пажњу посвећујемо слободним активностима ученика. Ученици су мотивисани, редо- 

     вно и са задовољством долазе на часове. Секција се бира спрам индивидуалних могућности,  

     склоности и интересовања ученика. Током периода опсервације у процесу упознавања дефини- 

     шу се јаче стране ученика које користимо као ослонац за распоређивање ученика у секције.  

           Слободну активност (секцију) у том смислу посматрамо као место где се уз прилагођавање оби- 

           ма, садржаја, средстава за рад, места и начина рада реализују: повезивање, проширивање и  

           продубљивање знања, вештина и навика стечених у настави и стварање нових вештина, знања 

           и навика, као и развијање, побољшање и кориговање општих психомоторних способности  

     ученика.  

 

                                  Технике израде слика:  цепканим и увртаним папирићима мозаик 

 

                            
                                                       

                                                           КОНСТРУИСАЊЕ 

 

              
 

                                    



 

 

                                    ПРОВЛАЧЕЊЕ, ВЕЗИВАЊЕ МАШНЕ, НИЗАЊЕ КРУПНИХ ПЕРЛИ 
 

 

                 
 

 

                                                         ОБЛИКОВАЊЕ ПЛАСТЕЛИНА 

 
 

                
 

 

                  



 

     ОСЛИКАВАЊЕ ОБЛУТАКА КОЈЕ СМО САКУПИЛИ НА МОРУ 

 
 

             
 

 

                 
 

 

 

 



 

                      Играјте школице 
         Игре у којима је потребна спретност, окретност, равнотежа су посебно значајне за нашу 

         децу. Некада су се играле игре школица, ластиша, кликера које су тако фино развијале ове 

         вештине. Савремено друштво има своје добре и лоше стране, ами смо ту да све што је било 

         добро сачувамо. Ово је једна модификована игра школица. Као што се види са слике ову 

         игру можемо лако спровести у дело и играти је на много начина. Мислим да је ова игра 

          веома корисна и интересантна. Када се крећемо напред задатак може бити да скачемо са 

          једног поља на друго по бројевима од 1 – 10, у повратку од 10 – 1, и то тако да обе ноге бу-  

         ду на истим бројевима. За оне који не знају каменчић или неки други предмет прво бацамо 

         на прво поље и у повратку морамо стати, узети предмет и донети га ван поља. Ова игра се 

         може радити и једном ногом. 

         Ову игру можемо комбиновати тако што ћемо поставити математички израз који треба ре- 

         шити а решење ће бити неки од бројева на школици. Задатак се завршава када се предмет ба-  

         ци на решење задатка и одигра се игра. 

         На изглед једноставна игра је страшно корисна и може бити један нови моменат на часови 

         ма математике. 

 

              

                      
 

 



 

 

                  
 

                                               ИЗРАДА ПОДНЕ ШЕМЕ ЗА ШКОЛИЦУ  
 

                
 
 

 



 

                                   Обележавање Дана толеранције 

                                     МНУ „Илијанум“ - 17.11.2017. год. 

            

         Учесници: Ученици од 5. до 8. разреда наше школе и ученици средње техничке школе 

        „Никола Тесла", Шид.  Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу    

         (UNESCO) установила је међународни дан толеранције 1995. године. 

                      То је дан који све на свету подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас. 

                      Активност: Едукативно-креативна радионица - израда украса од платна за нового- 

          дишњу јелку 

 

           1. ОДАБИР МАТЕРИЈАЛА, ИЗРАДА МОДЕЛА 

  

                     
 

             2.  КРОЈЕЊЕ 

                
 

  

 



 

 

      3. ВЕЗИВАЊЕ ЧВОРОВА И ПУЊЕЊЕ ВАТЕЛИНОМ 

 

                  
                                         

                                 УСВОЈЕНУ ТЕХНИКУ ИЗРАДЕ УКРАСА ОД ПЛАТНА БЕЗ ШИВЕЊА ПРЕНЕЛИ СМО      

                                 УЧЕНИЦИМА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ.  

 

       
 

 

 



 

 

 

                    
 

 

4. ИЗРАЂЕНИ УКРАСИ 

 

                                            
 

 

 



 

 

                                         Едукативно креативна радионица 

 

                           
 

           Време: 14.12.2017.год., од 11.00 до 12.30 часова 

           Место: МНУ „Илијанум“ 

          Организатори и реализатори: Светлана Танацковић, дипл.дефектолог соматопед  

                                                                 Ружица Н.Ненадовић, дипл.дефектолог соматопед 

                                                                  

          Асистенција: Горица Мајсторовић, професор књижевности, СТШ 

                                   Ивана Лакић, педагог СТШ 

         Учесници: ученици 3. разреда СТШ „Никола Тесла“, ученици нижих и виших разреда  

         наше школе: Гордана и Верка Јовановић, Соња Ђурђевић,Бојан Николић, Матија Ившић,  

         Владимир Балашко, Александар Бођвански, Берислав Хапчак, Светлана Николи 

         Циљ: 

         Неговање сарадње са институцијама културе и уметности, укључивање наших ученика 

         у сва културна и јавна збивања, која су примерена могућностима ученика и њиховим  

         интересовањима, презентација рада школе. 

        Развој и унапређење социјалних вештина и комуникације, кроз сврсисходан рад у групи. 

        Практична примена научених техника рада. 

        Усмеравање ученика ка самосталности, истрајности и уредности у раду.    

        Оплемењивање простора ученичким радовима. 

        Развијање навике културног понашања на јавним местима. 

 

 

         
 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     
 

               СРЕЋУ И ЗАДОВОЉСТВО ОВЕКОВЕЧИЛИ СМО ФОТОГРАФИЈОМ 

 

 

      
 

 



 

                                    НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ОМШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ 

                                                                 15.12.2017.год. 

         Активност: Присуство Новогодишњем концерту у извођењу ученика и професора музичке   

         школе. 

        Повод: Предстојећи новогодишњи празници  

        Утисци су дивни и сви смо задовољни. Програм је био динамичан и садржајан. Осмиш- 

        љен у празничном духу, који су чиниле популарне класичне и новогодишње дечије песмице. 

        Сваки извођач испраћен је аплаузом. Нисмо скидали осмехе са лица, што потврђују и 

        фотографије.  

 

              
 

 

               
 

 

 



 

 

             
         

Попу                               Зидове школе смо украсили сликама израђеним мозаик техником 

                 

                                         
 

                                  Прозоре смо украсили зимским сликама на стаклу 
 

                      



 

                                  

                                  НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА „101 ДАЛМАТИНАЦ“ 

                      22.12.2017.год.   просторије општинске организације Црвеног крста Шид 

                                           Повод: Предстојећи новогодишњи празници  

 

               Активност: Присуство Новогодишњој представи „101 далматинац“  у извођењу глума- 

               ца аматера позоришта Бранислав Нушић 

               Циљ: 

                     Неговање сарадње са широм социјалном заједницом општине Шид, као и укључивање на- 

            ших ученика у  културна и јавна збивања сарадничких установа , која су примерена могу-     

            ћностима ученика и њиховим интересовањима. Развијање навике културног понашања на   

            јавним местима. 

                   

                        
 

 



 

 

                                                       СВЕТОСАВСКА ПРОСЛАВА 

                                                                      27.01.2018. 
 

     Обележавање школске славе Свети Сава уз традиционално резање колача и     

     ђачку приредбу настављено је по традицији и ове године. Приредбу посвећену        

     лику и делу просветитеља Светог Саве извели су ученици нижих и виших     

     разреда. Програм су осмислиле и припремиле наставнице Сандра Еделински и   

    Сања Павић. Обележавању Савиндана су присуствовали сви ученици, родите- 

    љи и наставници. 
 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 РАДИОНИЦА – БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА 

 

 

   Дана 06.02.2018. год. У просторијама школе, одржана је информативна радионица за уче- 

   нике наше школе. 

          Тема радионице је била „Безбедност деце и ученика“. 

          Реализатори ове активности су,поред ученика првог, трећег, петог и шестог разреда били ак-      

          тивисти општинске организације Црвеног крста Шид: Душица Полетан, Вања Стевановић 

          и Мирјана Радека; одељенске старешине Ружица Настасић Ненадовић и Светлана Танацковић. 

 

          У оквиру радионице, седам ученика поменутих одељења, су разговарали са наставницима и  

          волонтерима ЦК о опасним ситуацијама и понашањима везано за непознате особе. Путем де-  

          монстративно-илустративне методе, ученици су могли да уоче пожељно и непожељно пона-  

          шање. Волонтери су донели плакат и бојанке са цртаним ликовима Мишом и Машом који на 

          врло сугестиван начин показују које су то све потенцијално небезбедне ситуације у дечијем  

          окружењу. Након разговора, ученицима су подељени лифлети „Чувај се“ у издању Црвеног  

          крста Србије и шпаније. 

 

              
      

                                                         
 

           

 



 

 

             
 

                            Израда натписа  на вратима учионице 5. и 6. разреда  

            

                               РАДОВАОНИЦА 
 

                            
 

 

          
       

 

 



 

                  Организовање: 

             Релаксационо - читалачког кутка – сликовнице, књиге и часописи 

             Када се чита ради забаве, деца беже од радног стола у потрази за удобни- 

             јим местом. Зато смо у склопу учионице оформили мали релаксационо -  

             читалачки кутак у којем се налазе сликовнице и школски часописи  који су     

             ученицима увек доступни те они врло често     

             сами посежу за њима и листајући или читајући се опуштају. 

                            
 

                 
 
 

                             



 

                         

                        
           

 

            14.03.2018. одржан је заједнички час ученика ОШ "Сремски фронт" и ученика наше школе. 

            Повод  је био предстојеће обележавање 12. априла Дана школе са темом  "Тесла, човек испред  

            свог времена" са циљем о сазнавању и проширивању знања о знаменитим Србима, међу којима 

            је Тесла највећи. 

            Наставница Марија Ерић са својим ученицима је припремила интересантне записе о Тесли које  

            су нам презентовали. Научили смо песму о Тесли на енглеском која је снимљена и снимак поста- 

            вљен на сајт школе. Наставница Светлана Танацковић је припремила бојанку о Теслином живо- 

            ту. Сваки ученик је добио по једну страницу бојанке са задатком да обоја и прочита запис.  

            Уз добру атмосферу час је у потпуности постигао предвиђене исходе - усвајање нових, проши - 

            ривање и примена стечених  знања, умења и навика уз међупредметно повезивање. 

 

               
 

                    
 

 

 



 

 

                                              20.03.2018. - ПРВИ ДАН ПРОЛЕЋА  

 

               
 

        У креативном кутку у оквиру просторија педагошко психолошке службе ОШ " Сремски  

        фронт" одржана је заједничка едукативно креативна радионица на тему " Први дан пролећа".  

        Ученици чланови ликовне секције ОШ "Сремски фронт" под вођством наставнице Сање 

        Продановић осликали су дрво пријатељства. Ученици наше школе уз подршку наставнице 

        Ружице Н Настасић и Светлане Танацковић су на плакат написали датум почетка пролећа и 

        осликали веселу ливаду са цветићима и лептирићима. 

 

                        
 

 

 

 



 

 

 

                
 

                      
 

 

 

 



 

 

 

                                                            

 

 

 

 

                                                        ИЗЛОЖБА УЧЕНИЧКИХ РАДОВА    

               
 

                

                               
 

 

ДАН ШКОЛЕ 

   30.05.2018. 

    



                                               

 

                                               ИЗЛЕТ -  ВОЈНО ЛОВИШТЕ МОРОВИЋ 

 

              

              

                
 

 

 



 

 

                         

          
 

                        
 

 

 

 



 

                                                                  

                                                                    Један обичан дан 

             Професор физичког васпитања Влада Колар са својим ученицима пред одлазак на час 

 

                        
 

 

                                             27.08.2017. ОШ "Вук Караџић", Адашевци  

                                 семинар - "Изазови интеркултуралног учења и наставе" 

                     Наставнице: Ивана Броћило, Светлана Танацковић, Сандра Еделински, Сања 

                     Павић и Снежана Чикарић. 

 

                         
 

 

 

 



 

     Обука за реализацију нових програма наставе      
     оријентисане ка исходима учења 
                     

                                     Гимназија "Јован Јовановић Змај" Нови Сад   јул 2018.            

                  
 

 

 

Осмислила и израдила  

Светлана Танацковић, дипл.дефектолог соматопед 


