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                                                                     Октобар 2017. година 

 



 

                   2016/2017. – од 3. до 09.10.2016. 

 

                               „Нећу да бригам, хоћу да се играм“ 

         Кроз активности подсетили смо се на значај игре за свако дете! 
                Током Дечје недеље ученици су се дружили у оквиру планираних активности: 
 

 

                                04.10.2016. – Заједнички час домаћинства, кухиња ОШ „Ср. Фронт“  

                                Припрема за стварни свакодневни живот!!! 

                                Припремање посластице и сналажење у кухињи – научили смо како се праве  

                                палачинци, мафини, бакин колач!!!  
 

                           
 

                       
 

 
                                   Поделили смо их са другарима, њихова оцена је била 5(одличан). 

 



     
                 ПЕТАК 05.10.2017. – НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ“  

 

                             
 

                        КОНЦЕРТ ОМШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“  06.10.2016. ПЕТАК      

 

  Наставници музичке школе, са својим ученицима, уприличили су концерт вокално инструменталне 

  музике.     

  Уживали смо у мелодијама извођеним на клавиру, флаути, виолини.    

  Поклонили су нам музику од срца.                                                           

                                                                                                                         

                 

 

               
 

 

 



        

       ИЗРАДА ТЕМАТСКОГ ПАНОА „ЈЕСЕЊИ МОЗАИК“ Пано изложен у холу ОШ „Ср. Фронт“ 

 

 

                                                         
                               

 

 

                                         



 
                      

                    САРАДЊA ОШ „СРЕМСКИ ФРОНТ“ И ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“  

                   
                                       ИЗРАДА ОБЕЛЕЖИВАЧА ЗА КЊИГЕ 

 
Време: 26.10.2014.год., од 11.00 до 12.30 часова 

Место: ОШ „Сремски фронт“- Креативни кутак 

Организатори и реализатори: Ивана Кошутић,психолог 

                                                    Светлана Танацковић, дефектолог 

Асистенција: Тања Дмитрић, дефектолог 

Учесници: ученици виших разреда ОШ „Ср.фронт“ и ОШ „Ј.Ј.Змај: Ана, Биљана, 

                  Тамара, Мила, Николина, Матија, Тања, Влада, Аца, Берислав. 

Повод: Београдски сајам књига, октобар 2016. год. и најављен долазак телевизијске екипе Б92 ради 

снимања репортаже о школама у малим срединама као прилог телевизијске емисије «Водич за родитеље» 

У пријатном амбијенту, наших руку дело, радионицу започињемо причом о школској библиотеци, књигама и 

предстојећем Београдском сајму књига. 

Уводимо се у тему радионице – Израда обележивача за кљиге. Отварамо интернет страницу „Креативна 

школа“ и проналазимо неке од идеја. Ученици наше школе презентују пар модела  обележивача које су 

израдили на часовима ТИО и техничкој секцији. Уједно презентујемо и материјал који смо припремили: 

папир у боји, украсни папир и украсне траке, салвете, суво лишће и цвеће, модел и шема обележивача, 

маказе, лепило, широка селотејп трака. 

Ток радионице прати и снима  Б92 телевизијска екипа, ученици без ометања и треме израђују 

 своје замишљене обележиваче,бирају украсе, обликују резањем маказама, лепе, цртају. Размењују идеје, 

деле материјал, помажу једни другима.На крају радионице у  интервју, промовисања рада школе причамо о 

дугогодишњој сарадњи наше две школе које живе и раде под једним кровом, о организацији и опремању 

„Креативног кутка“ о низу реализованих заједничких радионица у протеклом периоду.  Тамара и Биљана, 

ученице ОШ“Ср. Фронт“, описују свој доживљај о значају радиониа, упознавању и сарадњи са нашим  

ученицима. 

                                           



 

                         Школски час дружења са ватрогасцима 

                                         07.11.2016. 
                 Верујем да не постоји дете које није пожелело да када порасте постане ватрогасац.  

                 Имали смо срећу и заједно са нашим другарима ОШ „Сремски фронт“,  на њихо –  

                 вом школском дворишту, били смо учесници интерактивног часа у дружењу са на-  

                 шим ватрогасцима, припадницима ватрогасне јединице Шид. Дошли су са својим  

                 камионом и комплетном опремом, коју смо не само погледали него смо могли и  

                 испробати: кациге, рукавице, тешке појасеве, маске са боцама са кисеоником. До-  

                 зволили су нам да седнемо на место возача ватрогасца. Уз нашу велику опрезност 

                 на крају демонстрирају избацивање пене, у огромним количинама, из шмрка. За  

                 час, школско двориште постаје прекривено белом пеном која је мамила да утрчимо у њу...  

 

                                                                                                   
 

         
 

 

 



KОЈА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ МОГУ ПОМОЋИ ДА ДЕТЕ ЛАКШЕ И УСПЕШНИЈЕ ПРИХВАТИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ 

ДОНОСИ ПРВИ РАЗРЕД 

 Изговара све  гласове јасно и разговетно 

 Уме да саслуша друге, поставља јасна питања када га нешто занима и јасно одговара на постављена 

питања 

 Оријентише се у простору и времену-савладало је временске одреднице јуче, данас, сутра, пре/после и 

просторне  одреднице-лево/ десно, горе/ доле, изнад/испод 

 Уме да црта (када црта људску фигуру црта главу, тело са рукама и ногама, уз приказивање свих детаља-

очи, нос, уста, учи, коса прсти, одећа) и користи маказе 

 Способно је да вољно усредсреди и задржи пажњу преко 20 минута на одређеној активности или 

предмету, а концетрација му је таква да је не нарушавају случајни звуци и појаве са стране (цвркут птица 

поред прозора, лупкање капи…) 

 Воли да слуша приче које му читате и уме да их преприча 

 Способно је да размишља на нивоу конкретних операција (уме да разврста предмете по боји, облику, 

величини, дебљини, уочава сличности и разлике између предмета, изводи једноставне закључке типа:меда је 

животиња, куца је животиња-и меда и куца су животиње) 

 Може да буде одвојено од родитеља дуже време (више сати или дана) 

 Вешто је у слагању пузли (слагалица) и лего коцки 

 Уме да прихвати пораз-не расплаче и не наљути када нпр. изгуби у игри “Не љути се човече” 

                                          Презентација дефектолошке струке 
Час професионалне оријентације са ученицима 8. разреда ОШ "Сремски фронт" 

Реализатор: Светлана Танацковић, дипл.дефектолог соматопед     

                                                              

                                



                                      

ОГЛЕДНИ ЧАС-ТОЛЕРАНЦИЈА

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ
СРАПЕШИНЕ
IV  разре д

дипл.деф.соматопед Светлана Танацковић, ОШ”Ј.Ј.Змај, Шид-

школа за образовање и васпитање ученика са сметњама у

развоју

наст.разр.наставе Светлана Болманац , ОШ “Сремски фронт” , 

Шид

15.11.2016.

 
 

              
 

                                  
                    

 

                  



             

 

 

 

      
 

 

 

 

                    

 

                    

 

                               
 

 
  



Заједно са ученицима 4. разреда и учитељицом Светланом Болманац,  израдили смо 

новогодишње украсе, честитке и учествовали у кићењу јелке у холу ОШ "Сремски фронт"           

 

               
 

                                       
                

             23.12.2016. ЗАЈЕДНИЧКА РАДИОНИЦА ЕНГЛЕСКО - СРПСКИ ВАЛЦЕР                                     
 

 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 
 

        

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

         

 

 

                                                                
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 



 

                     

                                                   Стручно усавршавање у установи 
                                                                      23.02.2017.год. 

                       Увођење програма „Покренимо нашу децу“ 

 
         Примена свакодневне физичке активности и  превентивних вежби у трајању од 15 минута. 

                  Значај програма „Покренимо нашу децу“ огледа се у томе што је препознао нарастајуће про- 

                  блеме деце млађег школског узраста, а који се тичу неправилног држања тела, гојазности, 

                   хипокинезије. 

                  Циљ пројекта је превенција настанка деформитета кичменог стуба и постуре тела уопште приме- 

                  ном одговарајућих корективно – превентивних вежби и игара у складу са узрастом ученика као и 

                  његових индивидуалних могућности и интереса. Овим активностима се постиже правилнији раст  

                  и развој ученика,те постављају предуслови за њихово квалитетније функционисање у школској  

                  средини и лакше савладавање предвиђених школских обавеза. 

                  Подиже се ниво свести о значају физичке активности и хигијене у веома хетерогеној популацији. 

                  Такође, да се у будућности време које деца проводе у свакодневној физичкој активности продужи  

                  На минимум 60 минута, што је препорука Светске здравствене организације. 

                  Задаци: 

                 -Допринос развоју и богаћењу сензомоторног и психомоторног искуства. 

                 -Развој когнитивних, мотрних и говорно-језички способности, које ће омогућити максимално  

                  могуће укључивање и учествовање ученика у наставном  процесу.  

                 -Подизање мотивације за учење и рад. 

                 -Развој самопоуздања и формирање позитивне слике о себи и свом телу код ученика што допри- 

                  носи бољој комуникацији и социјализацији ученика. 

                 -Допринос постизању успеха у школи . 

                 -Развијање креативности кроз покрет и игру. 

                 -Пружање подршке породици обезбеђивањем стручне помоћи у школи. 

                 Организатор и реализатор обуке Светлана Танацковић, дипл.дефектолог соматопед. 

                 Учесници: дефектолози: Тања Дмитрић, Ивана Броћило и Снежана Чикарић и проф.разредне наставе: 

                 Сања Павић и Сандра Еделински. 

 
 

                             
 

 

 

 



 

                                                                          У СУСРЕТ ПРОЛЕЋУ 

 

                                                                  
 

  

                                      

                                   Израда осмомартовских честитки 

                                                
 

 

                                                                              
 



 

                                               Галерија „Сава Шумановић“ Шид 

                                                      20.03.2017. године 

                                               1. дан пролећа и Дан среће 
Тема: Опет креће пролеће 

Активност: Илустрација пластелином  по мотиву Савине слике 

                    „Лале и перунике“ 

              
 
            Заједнички рад ученика чланова техничке секције: Славица и Светлана Николић, Тања Мовчан,  

            Матија Ившић, Александар Бођвански, Владимир Балашко, Берислав Хапчак. 

 

                                                        



                         Обележавање Дана планете земље  

                              22.04.2017. год 
                                                               ОШ „Бранко Радичевић“ 

 

                             
 

 

                                         
                       

                              

 

    

                  
                                    

                      
 

 



                               

                                    ИЗЛЕТ  У  МОРОВИЋ - „ГАГИЈЕВО СЕДЛО“                               

                                                            20.04.2016. 

                

                         

                        Прошетали смо се имањем. Чули причу о три реке које красе Моровић, о роди „посматрачу“ 

                             риболоваца. 

                   

    П                       На крају спортских игара, ученицима су подељене медаље за учешће и фер плеј игру!!! 

                                                     



                                                                       

                                                                     ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

                            Посета ученика Гимназије „Сава Шумановић“ 
                             

                                                      дана 27.04.2017. године 

 

                         
 

 

                               



                                     Међународни дан музеја 18.мај 

                                             „р о ђ е н д а н“ музеја 

                  Амбијентално едукативно креативна радионица   
                   

                     Музеј наивне уметности "Илијанум" већ неколико година уназад обележава овај дан друже 

                     њем са ученицима наше школе.Наша дружења су углавном у форми едукативно креативн 

                     их радионица на којој ученици различитим ликовним техникама попуњавају листове из бо-  

                     јанке са цртежима Илије Башичевића Босиља. Њихови радови, настали на тим радионицама 

                     украшавају зидове службених просторија музеја, институција и установа како у нашем месту,  

                     али и ван њега.  

 

                            
 

           Ове године ученицима наше школе придружили су се и ученици ОШ "Сремски фронт"започели су заједни- 

           чки рад - цртеж Илије Босиља "Петлић", димензија 85х126 цм. Пријатељи Музеја и наше школе Предузеће 

           за пројектовање и инжењеринг ШИДПРОЈЕКТ нам је, и ове године, одштампало цртеж у овом формату и  

           тиме омогућило да се ова радионица реализује на планирани начин. 

           На почетку радионице, ученици су се потсетили шта су све до сада научили о животу уметника, а одабра- 

           ни рад им је представљен занимљивом причом. Као и сваке године и ове године смо, после радионичког 

           дела, наше дружење наставили рођенданском прославом у дворишту Музеја. 

  

                                      



          
                      

 
                                         

                                               Едукативно креативна радионица поводом 

                                               Гостујуће изложбе Галерије Матице српске 

                                                       СРПСКА УМЕТНОСТ У ДЕСЕТ                       

                                СЛИКА ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ 

                                                    Поводом 170 година Матице српске  

                                              у Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду 

               Реализатори: 

               Кустос: Анђелка Ластић 

               Чланови едукативно креативних радионица:  

                Ученици: Татјана Мовчан 

 

 

                                                                                                                                                                             
 

                                                          
 

 

 

 



           НАУЧИЛИ СМО УЗ ИГРУ ВЕЗИВАТИ ПЕРТЛЕ!!! 

 
  Сваки шестогодишњак би требао знати да веже пертле. 

 Ипак много деце тог узраста то никада није ни покушало да уради. Нису им дозволили: маме, баке, дедe, 

тетке, старија браћа и сестре и сви они који воле да мазе децу и више него ли је то потребно. Проблем 

настаје онда када деца крену у школу и када морају на крају радног дана поново да обују своју обућу. Сада 

би учитељица требала редом свима да веже пертле. То учитељи никако не би требали да раде, јер то није ни 

потребно. Једна мала радионица везања пертли довољна је да сва деца науче ову једноставну вјештину. 

За ову радионицу потребно је да направите „картонске патике“, заправо облик стопала којег пресавијете на 

пола по дужини, бушачем направите три пара рупица, провучете пертлу и учење може да почне. На крају 

обојите своју „обућу“ по жељи. 

Ево како смо то ми реализовали: 

                            
                                                                                                                                                                                   

                           
 



           ДАН ШКОЛЕ И МАЛА МАТУРА 
                                                           26.05.2017. 

 
Обављене су интензивне припреме за обележавање Дана школе. Учешће у уређењу школског  простора  

школе и школског дворишта узели су и наставно и ненаставно особље, као и ученици старијих разреда. 

Чланови ликовне и техничке секције, наставници задужени за естетски изглед школе уредили су школски 

хол, паное, изложбу ученичких радова. 

 

                 

            Пауза у припреми изложбе за Дан Школе!!!    

 

                           

 



    Прослава матуре је већ традиционалан начин да се обележи крај основне школе и  

    крај једног лепог раздобља и највећег дела детињства. То је свечани догађај, коме 

    се сва деца радују и припремају се месецима.  

    Као и сваке године уприличена је и прослава за Татјану Мовчан и Звонимира 

    Ковач, наше овогодишње матуранте. Свечано смо уредили учионицу, свечано се 

    обукли, одабрали музику по жељи матураната, окупили госте и славље је могло да 

    почне.                                       

 

                       
                         

                                        

 

 

 

 

 



                       10. ЈУБИЛАРНА ПРЕДСТАВА 

                                 „Пипи дуга чарапа“ 
                                                                    

                                                                     ОШ ,,ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“  

                                                                           ШИД    

 
                                                                  ЛУТКАРСКЕ РАДИОНИЦЕ 

 

            Игра је основни најприроднији вид активности сваког детета, кроз који оно испољава 

            себе и своје способности и упознаје свет. Лутка представља један вид организоване игре 

            са одређеним правилима, у којој учесници играју своје улоге идентификујући се са раз- 

            личитим ликовима, појавама, стварима или ситуацијама помоћу речи, покрета, звука, 

            цртежа.Луткарске радионице у нашој школи осмишљава и реализује наш луткар и ре- 

            дитељ Цветин Аничић и на томе му хвала. Из низа луткарских радионица које датирају 

            још од 2007.године изнедриле су се представе:,,Ружно Паче'', Храбри кројач'' „Невен“ 

         ,,Чаробно дрво'',Чаробњак из Оза'',,Прича о комадићу'' ,,Бајка о Сунцу“ „Чистоћа од злата 

           јабука“ „Три прасета“. У изради лутака, костима и сцене  помагала нам је и учила нас 

           Сања Куђељић. 

                 Како смо бирали представе, не знамо ни сами, низале су се некако спонтано, једна за другом 

                                                        ,,Кад се мале руке сложе, све се може...''  

                                             „Храбри кројач“ 

 

                



 

 

                Чланови драмско-сценске секције: Тања, Матија, Берислав, Александар,Владимир,Светлана, Славица, 

 уз помоћ својих наставница Сање Павић и Светлане Танацковић, припремили су луткарску представу 

 „Пипи дуга чарапа“ Лутке је креирала Александра Куђељић наша дугогодишња сарадница и сценограф  

представе. И наравно режија Цветин Аничић. Исту представу изводимо и на 60. Змајевим дечијим играма.     

Извођења, овогодишње,  10. јубиларне луткарске представе „Пипи дуга чарапа“, режија 

Цветин Аничић – 26.05. Дан школе, 06.06. Руски двор, 09.06. Нови Сад, 05.10.2017. КОЦ 

У Шиду у оквиру програма Дечије недеље. 

 

                      

                       

 

                                                              

 



 

 

                    

                                                  09.06.2017. год.     

                                                                                 

                       
 

 

                       
 

 



 

 

 

   
 

 

 

 

     
 

 

 



 

 

              
 

                                       

          
 
 
                                                                               
                                             

                                       

 
 
 
                     
                          

                                                  

ПОСЛЕДЊИ ДАН ШКОЛЕ  

 

Провели смо у дружењу са 
другарима ОШ "Бранко 
Радичевић" 

 

 

 

 

 

 

 

Осмислила и израдила 

Светлана Танацковиц 

Дипл. дефектолог 
соматопед 

 


