Дан школе
У складу са епидемиолошком ситуацијом Дан школе је обележен
19.октобра 2021. као радни ненаствани дан.
Слоган овогодишње прославе је био „ У здравом телу, здрав дух“.
Програм је чинио низ активности за ученике млађих разреда и трајао је од 9
до 10:15 часова. Најпре су се ученицима млађих разреда представили ученици
старијих разреда.
На тему „Здрави стилови живота“ говориле су Андреа Станковић и Тара
Поповић (ученице 7/1), Ирена Филиповић и Софија Поповић (7/3) ученицима
1. и 2.разреда.
Јована Вучковић, Даница Лапчевић, Дијана Ћировић и Андријана Филиповић
су ученицима 1. и 2.разреда показале презентацију о животињама.
Анастасија Судимац и Дамјан Поповић (6/1) говорили су ученицима 3. и
4.разреда о здравим стиловима живота.
Презентацију „Богатства Србије“ припремиле су Стефанија Боројевић,
Теодора Димитријевић, Кристина Боровић и Анастасија Ристић (8/3) и
представиле ученицима од 1. до 4.разреда.
Потом се у оквиру часа одељенског старешине говорило о здравом животу и
здравим навикама. Такође су се наставници предметне наставе представили
ученицима 3. и 4. разреда.
За ученике старијих разреда активности су трајале од 11 до 13 часова.
Ученици су гледали презентације на теме о здравим стиловима живота. У овим
активностима су учествовали ученици биолошке секције 6.разреда: Анастасија
Судимац, Дамјан Поповић, Андреј Бојовић (6/1), Јована Вучковић, Дијана
Ћировић, Андријана Филиповић и Даница Лапчевић (6/2).
Ученице 7.разреда Андреа Станковић, Тара Поповић, Софија Поповић и Ирена
Филиповић показале су презентацију „У здравом телу, здрав дух“, док су
ученице 8/3 Теодора Димитријевић, Кристина Боровић, Стефанија Боројевић
и Анастасија Ристић говориле о богатствима Србије.

Координатор ових активности била је наставница биологије, Гордана Владић.

Потом су одељенске старешине разговарале са ученицима на тему „У здравом
телу, здрав дух“. Ученици су имали прилике да погледају интервјуе са својим
другарима који су успешни у неком спорту.
Координатори ових активности биле су наставнице српског језика и
књижевности: Марија Ђорђевић, Александра Миковић, Сања Јанковић. Своја

плесна искуства пренеле су Анастасија Ристић и Елена Милојевић, ученице
8/3. Тамара Ђорђевић (8/3) је говорила о томе како је и зашто почела да се бави
стрељаштвом. Анђела Медојевић (7/3) је говорила о својим искуствима у
женском фудбалу. (интервјуи су на сајту школе)
Немања Симић, ученик 8/3, успешно се опробао у улози наставника физике и
математике што су ученици такође имали прилике да виде. За време ЧОС-а
ученицима 5. и 6.разреда су се представили наставници физике и хемије.
Поводом обележавања Дана школе расписани су ликовни и литерарни
конкурси. Теме ликовног конкурса биле су :
Моје родно место и Мој омиљени спорт.
Награђени радови међу ученицима млађих разреда су:
1.Ђурђа Ољача 2/2,
2. Наталија Благојевић 3/1,
3.Катарина Миленковић 3/2.
У категорији старијих разреда, награђени ученици су:
1. Милица Стојановић 6/1,
2.Невена Насковић 5/2,
3. Огњен Антић 5/2.

Теме литерарног конкурса биле су: Наше здравље је у нашим рукама, Не учимо
за школу, већ за живот, Границе не постоје – што више сањаш, даље досежеш.
Прво место је освојила Наташа Нинковић (7/1) која је писала на тему „Границе
не постоје – што више сањаш, даље досежеш“. Друго место је освојила Лана
Ботуњац 6/3 и тема „Не учимо за школу, већ за живот“. На трећем месту нашао
се састав на тему „Наше здравље је у нашим рукама“. Награде су свечано
уручене ученицима у оквиру одељења.
Ученици 5. и 6.разреда су приказали стечене способности у оквиру
гимнастичког полигона и полигона са лоптом у фискултурној сали. Најпре су
приказане на гимнастичком полигону базичне вежбе ( колут унапред, колут
уназад и звезда), а потом и неки напреднији елементи ( прескок разношка, став
на шакама до колута унапред, колут уназад до става на шакама). Полигон са
лоптом састојао се од наизменичног савладавања задатака из области фудбала,
рукомета и одбојеке као једног дужег кретања у циљу приказивања
координационих способности ученика. Координатор спортских активности је
био наставник физичког васпитања, Александар Пиљак.

Андреј Перић (5/2) је представио своју опрему и бицикл и говорећи о томе
зашто је почео да се бави бициклизмом и како је успео да за кратко време
постане државни првак у овој дисциплини.

Хол школе су красили панои са мотивационим порукама које су радиле
ученице 6/2: Теодора Ломић, Даница Лапчевић, Александра Јовановић, Дијана
Ћировић, Јована Вучковић и Катарина Гогић са наставницом Сањом Јанковић.
Ученице 8/1: Милица Ољача, Јована Јовановић и Николина Оташевић сликале
су мотивационе поруке на енглеском језику уз подршку наставнице енглеског
језика , Оливере Кошанин. Пано на француском језику на тему спорта и
здравог живота урадили су ученици 5/2 са наставницом француског језика,
Горданом Бојчић. Наставница ликовне културе, Милијана Видицки је
одабрала најлепше радове ученика ликовне секције и украсила школске паное:
Уна Мајсторовић, Сташа Грковић, Маша Маринковић 5/1, Огњен Антић,
Марија Ледерер, Невена Насковић 5/2, Анђела Симић 5/3, Дуња Милешевић
7/2, Ђорђе Обрадовић, Милица Станковић 8/1, Јована Цветановић, Анастасија
Прокић 8/2, Ања Сенић, Елена Милојевић 8/3.

Ученице 7/1, Тара Поповић и Андреа Станковић, и ученице 7/3, Софија
Поповић и Ирена Филиповић урадиле су пано о здравим животним навикама.

Резултати рада ученика на часовима технике и технологије изложени су у холу
школе. Макете
Авалског торња, цркве Светог Марка, манастира
Благовештење, Спомен-парка у Јајинцима израђивали су ученици 5/1: Дуња
Ајдуковић, Андрија Вељковић, Ленка Врачар, Јована Вучекић, Јована Арсић и
Сташа Грковић.

