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                                                               Дечија недеља 2020/21. 

 

МОТО " ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ЈЕ ДВА ПУТА ВЕЋА (5.10. - 11.10.2020.) 

                Дечја недеља се организовала уз поштовање свих епидемиолошких мера, скромније него  

                предходних година због ситуације изазване епидемијoм COVID-19. 

 

                                      АМБИЈЕНТАЛНО ЕДУКАТИВНО КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ 

                                                         ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ: 

                                                                             5.10.2020. 

       Први дан Дечије недеље обелижили смо заједничком амбијентално едукативно креативном  

       радионицом , у МНУ "Илијанум", у сарадњи са ученицимаТШ "Никола Тесла".  

       Сарадничка Музичка школа нову школску годину започела је у новом простору. Пожелели 

       смо да дамо свој допринос оплемењивању новог простора. 

       Израду слике "Петлић" по мотиву слике  Илије Босиља започели смо почетком септембра, а 

       довршићемо је уз добру вољу ученика Гимназије уз мото "Подељена срећа је два пута већа" 

       Кроз амбијентално - едукативно - креативан метод развијамо:  креативност, тимски дух, пре- 

       дузимљивост, критичко размишљање, реторику и моторику, емпатију, изражавање осећања  

       и идеја, ослобађање страха од јавног наступа, неговање уметничког духа... 

       Реализатори- ученици 5. и 7. разреда наше школе са  наставницама Ружицом и Цецом и 6  

       ученика 1. године гимназије са својом професорицом музике и нашим родитељем 

       Иваном Нонковић уз подршку директора Музеја Љубинке Пантић. 

 
 
 

   
 
 
 

https://www.vukaros.edu.rs/index.php/dogadjanja/decja-nedelja/851-decija-nedelja-202021


 
 

     

    

     
 

 



 

 

            

            
 
 
 



 

           Галерија слика "Сава Шумановић" - амбијентално креативно драмска радионица 
                                                                               7.10.2020. 

 
       Како је октобар месец када почињу бербе у виноградима, инспирисани триптихом "Берачице", 
    након посматрања слика, личних утисака и приче галеријског педагога, уследила је драмати- 
    зација бербе и берачица. Ова активност је уједно и увод у израду триптиха по моделу комби- 
    новањем техника (дрвене и воштане боје, темпере, мозаик техника слагања куглица од креп 
    папира и комадића самолепљивог колаж папира, лепљење парчића вунице). 
    Реализатори: ученици 5. и 7. разреда наше школе, наставнице Ружица, Сања и Цеца, галери- 
    јски педагог Анђелка Радосављевић, уз подршку директора наше школе Горана Чекеринац.   

 

      

      
 

 



 

 

              

              

                
 

 



 

                                                ЈЕСЕЊИ КУТАК 
      8.10.2020.Креирање "Јесењег кутка" у организацији наставнице Зоране Лемаић, на часовима  
      енглеског језика са ученицима од 1. до 8. разреда   
 

                   
 

                  
 

             
 
 
 



 

            
 

           
 
 
 
 



                                    МНУ "Илијанум- 8.10.2020. 

 
         Завршна заједничка активност  Дечије недеље, у сарадњи са ученицима Гимназије "Сава  
         Шумановић". Финиширање слике по моделу  "Петлић" и обилазак изложбе плаката са ода- 
         браним дечијим стиховима под насловом"Подељена срећа је два пута већа"  у организаци- 
         ји Цветина Аничић, нашег луткара, режисера и вође аматерског позоришта "Бранислав  
         Нушић".   
         Реализатори: ученици 6. 7. и 8. разреда: Верка, Кристиан, Ивана и Милован са наставни- 
         цама Ружицом Настасић Ненадовић,Светланом Танацковић и подршку директора Горана      
         Чекеринац, 7 ученика ТШ са професорицом музике и нашим родитељем Иваном Нонковић 
         уз подршку директора Музеја Љубинке Пантић.  

 

             
 

        
 

 

 

 



 

           

             

             
 

 

 



                                      ИЗРАДА "ПЕТЛИЋА" И ПОСЕТА МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ 

                                                           23.10.2020. 
 
    Реализатори: Ружица Н. Ненадовић и Светлана Танацковић 
    Повод: Уручивање слике, заједнички рад ученика од 5. до 8. разреда, члановa едукативно 
    - креативних радионица, у  знак захвалности на дугогодишњој сарадњи и подршци раду на- 
    ше школе.   
    Сарадничка Музичка школа нову школску годину започела је у новом простору. Пожелели смо 
    да дамо свој допринос оплемењивању новог простора. Израду слике "Петлић" по мотиву слике  
    Илије Босиља  започели смо почетком септембра, а довршили је током завршних активнос- 
    ти у оквиру Дечије недеље, уз добру вољу ученика и професора  Гимназије "Сава Шумановић" 
    и Техничке школе "Никола Тесла"  уз мото "Подељена срећа је два пута већа". 
    По речима директорице ОМШ "Филип Вишњић" Невене Бајић : "Нашли смо централно место"  

        
 

           
 

 

 



                                    Подстицање уметничке активности 
 
      Уметност је креативан израз, који развија машту, а не лекција како да се створи уметничко  
      дело. Кроз сликање, вајање, прављење колажа или предмета од теста и цртање, уметност је  
      начин да деца користе своје емоције. Такође, развијају фине моторичке способности 
      и визуомоторну координацију. 
      На крају али не и последње, она развија самопоуздање, јер деца виде сопствени производ. 
 
                         ЕДУКАТИВНО КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА - ИЗРАДА ТАКТИЛНЕ ТАБЛЕ 

        
 

               
 

 

 



                                             ИЗРАДА ЛАМПИОНА ОД БУНДЕВЕ 
                                                              26.10.2020. 

 
НАСТАВНИЦЕ : Ружица Настасић Ненадовић, Зорана Бурсаћ Лемајић иСветлана Танацковић, 

     УЧЕНИЦИ: ученици од 5. до 8. разреда (А група) - Соња Ђурђевић, Марко Зарецки, Исидора 
     Нонковић, Слободинка Стефановић, Кристијан Болић, Лазар Станојевић и Милован Степановић. 
     ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 29.10.2020.,  четири школска часа 
      НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ : Техника и технологија( оспособљављње ученика за осмишљавање  
      корака(алгоритма) који воде до решења једноставног задатка, развијање навике самосталног  
     коришћења  упутства, осамостаљивање ученика при коришћењу прибора иалата у домаћин- 
     ству), Математика - (облици, бројање, временска оријентација - календар).Биологија - При- 
     ча о њеном величанству Бундеви - занимљивости о бундеви и здрављу (храна као извор енер- 
     гије и градивних  супстанци). Музичкакултура (Слушање песама са YouTube о бундеви),Енгле 
     ски језик(именовање појмова - воћe,бојe, бројеви, правилан изговор) 
     ТЕМА:Јесење чаролије 
     ЗАДАТАК: Израда лампиона од бундеве 
     ТИП ЧАСА: утврђивање, проширивање знања и примена стечених знања, умења и навика  
      ЦИЉЕВИ ЧАСА: Упознавање ученика са могућностима повезивања садржаја технике и тех-      
      нологије, математике, биологије, музичке културе и енглеског језика, интегрисање знања,    
      оспособљавање ученика за активан рад и унапређивање ученичких компетенција.Утврђивање       
     и проширивање знања о карактеристикама јесени, о плодовима јесени, здравој храни из   
     наших башта, оспособљавање ученика за осмишљавање корака (алгоритма) који воде до   
     решења једноставног задатка, развијање навике самосталног коришћења упутства,   
      коришћењу рачунара при учењу, долажењу до потребних информација, начину комуникације,   
      развијање моторичких способности уз коришћење различитих материјала, прибора и алата,      
     као и развијање креативности,осамостаљивање ученика при коришћењу прибора и алата у    
     домаћинству, развијање хигијенских навика, рада у пару, прихватање и пружање помоћи 
     при раду.   
     Часови  реализовани у предвиђеном року. Ученици показали задовољавајуће теоријско и пра- 
     ктично знање.Припрема је била добра, што је допринело успешности часа. Сви ученици су ра- 
     дили на својим задацима и били су веома задовољни током рада и оним што суурадили. Пого- 
     тово смо срећни јер ће нас светлост лампиона увесељавати сваки дан, све док бундева не увене. 

        
 

 



                                      Прављење здраве ужине - воћне салате 
 
     НАСТАВНИК : Светлана Танацковић, дипл.дефектолог соматопед 
     УЧЕНИЦИ: ученици од 5. до 8. разреда (А група) - Соња Ђурђевић, Марко Зарецки,  
     Исидора Нонковић,Слободинка Стефановић, Кристијан Болић, Лазар Станојевић 
     и Милован Степановић. 
     ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 29.10.2020.,  четири школска часа 
     ИСХОДИ: Ученици су проширили знања о значају здраве исхране и воћа за нашу исхрану, уз  
     помоћ осмислили кораке који воде до решења једноставног задатка,  самостално или уз по- 
     моћ користили упутства за прављење воћне салате, самостално или уз помоћ, правилно и бе- 
     збедно користили прибор и алат у домаћинству, поштовалихигијенске мере при припремању  
     хране, прихватали и пружали  помоћи при раду, радили у тандему. Направили  салату и у 
     сласт појели! 

 

         

           
 

 

 

 



 

 
                        МАРКОВ РОЂЕНДАН 

        
                                                      СРЕТЕНОВ РОЂЕНДАН 

           
 

 

 



                            Час биологије - "микроскоп је бас интересантан инструмент" 

        
                                                   Слободна активност на крају часа 

        
                                                     Час енглеског језика - "Јежићи" 

          
 

 

 



     Консртукторске активности                Оглед "Бојамо цвеће"                Камен за наставницу Цецу 

    
 

                                                 Оглед - Шта је електрицитет?  
 

         
 

 
     Математика - геометријска тела     Час географије - глобус је...   Физичко и здравствено васпитање 



      
 
             Бројимо уз помоћ рачунаљке     Уф, те линије....                                  Другарство је... 

           
 

 



                
                                              Израда новогодишњих украса за ученике 

       
         ДОСТАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛА И НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА У ВРЕМЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

        

         
 

 



          27. 01. 2021. Обележавање Дана духовности и школске славе- Свети Сава 

      Данас је наша школа, као и све друге школе у Републици Србији, обележила школску славу  
      Дан Светог Саве.У школском календару забележено је да је овај дан ненаставни, али радни. 
      Вредни ђаци и учитељи су тако и провели овај 27. јануар.Група ђака која по распореду до- 
      лази у школу, уз поштовање хигијенских и епидемиолошких мера, окупила се, уз своје учи- 
      теље да у радости проведе Дан духовности. 
      Гледали смо анимиране филмове о животу и учењу Светог Саве, подсетили се чињеница из  
      историјесрпске династије Немањића и поучних казивања које је Свети Сава давао ђацима. 
      Ликовни радови, појединачни и заједнички украсили су зидни пано на тему Свети Сава. 
 

          
 
 

 

 



          

            

            
 
 

 

 



 
                                            ИНТЕГРАТИВНА И ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
 
         Интегрисани часови интерактивне и пројектне наставе под називом: 
        "Пут од зрна до теста за израду украса и орнамената" 
 
         У склопу наставе домаћинства, технике и технологије,  ликовне и музичке културе,српског 
         језика,математике, биологије, хемије, географије и чувара природе започињемо пројектне 
        активности поводом предстојећег празника 8. марта под темом - Поклон за маму, баку... 
        Разред: комбинација 5. и 6. и 7. и 8. разреда 
       Датум реализације:18.02.2021. 
       Наставници:Ружица Настасић Ненадовић - домаћинство, биологија, хемија,музичка култура 
       Светлана Танацковић - математика, ТИТ, Сања Павић - српски језик, географија, Маријана 
       Травица - ликовна култура и  чувари природе. 
       Директор школе:Горан Чекеринац 
       Присуство директора школе часовима у оквиру планираног педагошко - инструктивног увида 
       и праћења квалитета образовно - васпитног рада и педагошке праксе 

           Евалуација:  
            Добро планирање, припрема и организација произвели су успешну реализацију планираних  
            активности у оквиру тематске целине, кроз шест часова. Удоброј,радној атмосфери, ученици  
            су потврдили  ниво усвојених знања и вештина коначним продуктима свог рада - својеручно  
            израђеним украсима од тесташто и фотографијепотврђују.  

 

                               ПРИПРЕМЕ ЗА РАД                                                             ПОМОЋ ДРУГУ! 

 

        
 

 

 

 

 



 

                                                  POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА "ПУТ ХЛЕБА" 
                           "Било једном једно малено зрно пшенице које се желело претворити у укусан хлеб" 

 

        
 
          ПРЕПОЗНАВАЊЕ И БОЈАЊЕ ЖИТАРИЦА УЗ ПРИЧУ О МАЛОЈ ЦРВЕНОЈ КОКИ И ЗРНУ ЖИТА 
 

            
 

 

 



                                                             АКТИВНОСТИ СА ТЕСТОМ 
  
              ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА ЗА МЕШЕЊЕ ТЕСТА       МЕРЕЊЕ И ЗАПИС НА ТАБЛИ 

 

         

                 

                    
 

 

 



                                                          РАЗВИЈАЊЕ ТЕСТА ОКЛАГИЈОМ 
 

        

         
 

 

 

 



                                                          ОСТАВЉАЊЕ ОТИСКА ДЛАНОМ 

 

              
                                                   ПРИПРЕМА ИЗРАЂЕНИХ УКРАСА ЗА СУШЕЊЕ 

 

           
 
 
 
 



 
                              ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 22.АПРИЛА, МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ : 
                                                          "Чувајмо нашу  планету" 
 
    Циљ пројектне наставе поводом Дана планете Земље био је да се ученици на занимљив и креа- 
    тиван начин упознају, понове или прошире своје већ постојеће знање о планети Земљи, о зна- 
    чају и начинима очувања наше планете због нас самих и да дају, у оквиру својих могућности,  
    свој допринос обележавању овако значајног дана за све становнике наше планете. 
    Пројектне активности на тему "Чувајмо нашу планету" започели смо у марту, за време наставе 
    на даљину. Свим ученицима је достављен радни материјал у облику интерактивне бојанке "Ма- 
    ла књигао Земљи" чију су израду ученици започели уз помоћ својих укућана. 
    Добро је познато да коришћењем бојанки деца развијају своје графо-моторичке вештине, ја- 
    чају концентрацију, развијају машту. Оно по чему је ова бојанка другачија јесте чињеница да 
    ће се ученици њеним коришћењем, уз помоћ једноставних цртежа и задатака типа: обоји, пре- 
    познај, препиши, додај слова која недостају, од старог направи ново, запамти... лакше и бо-  
    ље упознати са обележјима наше планете, о повезаности биљака, животиња, земљишта,воде, 
    ваздуха и ЉУДИ! 
    О начинима на које деца уз помоћ старијих могу да помогну да нам околина буде чиста, лепа 
    и здрава - ДА БУДЕМО ЧУВАРИ НАШЕ ПЛАНЕТЕ! 
     Након повратка у школске клупе заједнички смо прегледали сваки примерак бојанке, изнели сво- 
     је утиске, довршили по који лист ако је остао неурађен, оценили.  
                                       22. и 23.04.2021. обележавање Дана планете Земље 
                                           ИНТЕГРАТИВНА И ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
     У склопу наставе домаћинства, технике и технологије,  ликовне и музичке културе, српског јези- 
     ка, математике, физике, биологије, хемије, географије и чувара природе израдили смо и поста-        
     вили плакат "Мала књига о Земљи"- 22. април Дан планете Земље" који ће нас свакодневно под-     
     сећати: 
    - шта је планета Земља и шта нам значи? 
    - шта је чини срећном шта тужном? 
    - шта треба да радимо да будемо чувари наше планете? 
 

       
 

 
 
 



 
                            Галерија слика "Сава Шумановић" Учешће наших ученика  
                                          у обележавању манифестације Музеји за 10 
                                                           
        Презентација рукотворине наших ученика по мотиву триптиха "Берачице" Саве Шумановића  
                                                                                                 
        "У СВЕТУ СЛИКА" део је програма Галерије у оквиру манифестације Музеји за 10. која траје 
         од 12. до 18.05.2021. године. На данашњој радионици, ученици наше школе, чланови едука- 
         тивно - креативних радионица уз помоћ својих наставница Рузице Н.Ненадовић и Светлане 
         Танацковић и подршку директора школе Горана Чекеринац, презентовали су своју рукотвори- 
         ну Триптих "Берачице". Инспирацију смо добили у октобру, у време берби грожђа, на ради- 
         оници у Галерији у оквиру Дечије недеље. Израда је трајала све до данашњег дана, уз пре- 
         киде током трајања наставе на даљину. Кроз три композиције Берачица, представили смо  
         своје умеће комбиновања техника којима смо овладали током школске године. "Заједнич- 
         ким радом, у колаж техници, изразили смо свој доживљај "Берачица" како нас је предста- 
         вила вођа радионице, галеријски педагог Анђелка Радосављевић. 

 

            

          
 

 

 



 

               
 

                
 
 
 
 



                                     Едукативно - креативна радионица  
                       поводом обележавања Мећународног дана музеја 
 
      Време: 18.05.2021.год., од 9.30 до10.30часова 
       Место: МНУ"Илијанум"  
       Организатор: Љубинка Пантић, директор МНУ „Илијанума“ 
       Реализатори: Ружица Н.Ненадовић и Светлана Танацковић, уз присуство директора школе Горана       
       Чекеринца 
       Учесници: ученици од 5. до 8. разреда наше школе, чланови едукативно-креативних радионица у  
       сарадњи са ученицима шидске гимназије, које је организовала Професорка грађанског васпитања 
       и музичке културе у Гимназији, Ивана Нонковић, која је уједно и родитељ наше ученице. 
       Ове године Музеј наивне уметности "Илијанум" обележава 50 година постојања - чувања и презен-    
       товања стваралаштва једног од 50 најзначајнијих светских наиваца - Илије Башичевића Босиља! 
       Уз музејског кустоса Сремац Радована обишли смо изложбу " Одбрана уметника, увреда човека"  
       организовану у оквиру манифестације Музеји за 10, коју је приредила Босиљева унука Ивана  
       Башичевић. 
       Наше дружење наставили смо рођенданском прославом у дворишту Музеја уз песме које су на  
       хармоници и гитари пратила два гимназијалца. 
 

        

 

 



                                 Музеј наивне уметности Илијанум, 31.о5.2021. 
                         Обележавање јубилеја - 50 година постојања Музеја 
 
          31.о5.2021. у присуству сарадника и пријатеља Музеј је обележио свој јубилеј - 50 година         
          постојања! На тај дан, из оправданих разлога, нико од представника школе није био у прилици 
          да присуствује свечаној додели захвалница сарадницима и пријатељима. 
          03.06. представници ученика, чланови едукативно-креативних радионица Исидора Нонковић,      
          ученица 7. разреда и Сретен Скоко, ученик 8. разреда у пратњи наставница Ружице Н.Ненадовић       
          и Светлане Танацковић, у договору са директорицом Музеја Љубинком Пантић, преузимамо     
          захвалницу намењену нашој школи за успешну сарадњу и допринос у раду Музеја. 

 

                      
 

 

 

 



             
 

              
 

 

 
                                                  КРАЈ ЈОШ ЈЕДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ.... 
 



        Традиционално школска година завршава се са активностима наших матураната. Срећни смо,  
        што смо успешно завршили ову школску годину пуну разноврсних активности. Показали смо шта  
        волимо, шта знамо! Срећни и тужни што смо се опростили са ученицом 7. разреда Иваном  
        Ранисављевић, која пресељењем своје породице у Нови Сад мења и школу. Од ученика 8. разреда:    
        Сретена Скоко, Лазара Станојевић, и Милована Степановић, који су се уписали у ШОСО "Радивој  
        Поповић" у Сремској Митровици, након успешно положених тестова Завршног испита. 
        У пар фотографија представићемо бар део те атмосфере. 

        

         
 

 

 

                                          



        
 

                                                     ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

                                             
 

 

 



 
                                                                Упис у средњу школу.... 

 

          
 

                                                РЕТРОСПЕКТИВА- школска 2018/2019. 

                   
 

 

 

                                    



         


