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        ОГЛЕДНИ ЧАС У ПРИРОДИ   НА ТЕМУ : Воћњак на Фрушкој гори - 12.09.2018.     

             Ученици су са наставницама Светланом Танацковић, Ружицом Настасић Ненадовић и 

            Сањом Павић , отишли у обилазак воћњака - плантаже јабука породице Вученовић на  

            Фрушкој гори, код манастира Света Петка. У току је била берба јабука па су се ученици  

            упознали са различитим врстама, начином узгоја, употребом и начином бербе. Видели су 

            заштитну опрему у воћњаку - мреже, начин наводњавања по систему кап по кап те пре- 

            возна средства која се примењују у току бербе. Одлазак у воћњак  је послужио као  увод 

            у наредни час тематске наставе у оквиру предмета биологије, географије, технике и тех- 

            нологије и математике.   

                                                  

                   

 



 

 

                 

 

               

 

 



 

             ДЕЧИЈА НЕДЕЉА  "Моје је право да живим срећно и здраво"                                                   

                                           01.10. -  05.10.2018.  

           Народна библиотека "Симеон Пишчевић" - Промоција књиге и изложба:  

                                                        "Путовања"   

               

               КОЦ - представа "Витамини" у режији Цветина Аничић 

               

 



 

                                   ПРОЈЕКАТ ЈЕСЕЊИ ШЕШИРИ                                                                                                                                                                                              

                                                    Од идеје до реализације 
                                                        Септембар – октобар 2018. год. 

           Материјал за јесење креативне активности је свуда око нас. Од лишћа и јесењих плодова 

           се могу правити слике, украси, животиње... Како смо током септембра марљиво сакупља-  

           ли јесење плодове: лишће, кестење, шипак... Пожелели смо да их на креативан начин ис- 

           користимо. Идеју, за планирану заједничку едукативно – креативну радионицу, на инте-   

           рнету пронашла наставница ОШ “Сремски фронт” Марија Ерић, која се проширила до 

           пројкта “Јесењи шеширићи” 

                                                  САКУПЉАЊЕ ЈЕСЕЊИХ ПЛОДОВА 

           

             

 



 

                                                    

                                                               ИЗРАДА ШЕШИРИЋА 
 

            

 

            

 

 



 

 
                                      РАДИОНИЦА У БИБЛИОТЕЦИ ОШ “СРЕМСКИ ФРОНТ”  

                                                           са наставницом Горданом Ленђер 
                                            Израда плаката за изложбу јесењих шеширића 

                     

              

                                     

 



 

                                               Еколошки пројекат  

                                             октобар 2018. -  фебруар 2019. 

                                       Израда кућица и хранилица за птице 

           У нашем школском дворишту и оближњем парку бораве, хране се и раз-     

           множавају многе ситне птице станарице. Међу њима су врапци, сенице и 

           зебе. Током зимског периода, птице станарице тешко преживљавају због     

           недостатка хране и ниских температура. Један од начина на који им може- 

           мо помоћи током дуге зиме је постављање кућица и хранилица.  

           Циљ пројекта је задовољити интерес ученика за истраживашким активно- 

           стима, омогућити им да кроз међупредметну повезаност стекну нова знања 

           и искуства из области екологије и заштите животне средине на тему птица.   

           Израдом и постављањем кућица и хранилица у школском дворишту помо- 

           гнемо птицама станарицама да лакше презиме зиму, бар делом скренемо 

           околини пажњу на бригу о њима, и самим тим приближимо ученике при- 

           роди. У изради и постављању кућица и хранилица учествовали су: учени- 

           ци од 5. до 8. разреда наше школе и наставнице Ружица Н.Ненадовић и  

           Светлана Танацковић. У реализацију пројекта укључујемо ученике и наста- 

           внице ОШ “Сремски фронт”, Гордану Ленђер, наставницу биологије  

           Данијелу  Бранковић, кустоса МНУ “Илијанум” Сању Гаруновић. 

                       

                         БИОЛОШКА РАДИОНИЦА - ,,Птице” октобар 2018. године 
 
 

           

                                               



 

                                           Библиотекарска радионица 

                     

                                               УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА  

                              МНУ Илијанум, “Илијине птице” октобар 2018.године 

 

              

 

 



 

 

               

                

 

 



 

                                                    ТЕХНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ  

          “Израда кућица - хранилица за птице” октобар – новембар 2018. године 

             

              

                                       

 



 

                           РАДИОНИЦА – “Постављање кућица и хранилица за птице”  
                                                            новембар 2018. године 
                У школском дворишту, по нашим проценама, безбедном месту, постављене су 
                три кућице  - хранилице, учвршћене за дрво на безбедној висини, али и досту- 
                пној, како би било омогућено остављање хране и чишћење. 

                 

                Праћење и одржавање кућица и хранилица за птице  децембар, јануар, фебруар 
                2019. године. 
 

             

 

 



 

                                              ОГЛЕДНИ ЧАС НА ТЕМУ  - КУЋНИ АПАРАТИ 

                                ЧАС  ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ, ДОМАЋИНСТВА И ХЕМИЈЕ 

                                                                     6. 7. и 8. разред  

                                                                         09.11.2018. 

              Аутор: Ружица Настасић Ненадовић 

             ИСХОДИ: Применили смо стечена знања и вештине при руковању кућном вагом,  

             електричним и ручним млином за млевење кафе. Ручни млин је био интересантнији 

             те је ишао из руке у руку ученика још пар дана након часа. 

 

                   

                               

 



 

 

                                    
 

                          

                                        
 

 

 



 

 

                                            Едукативно креативна радионица 

                                   ИЗРАДА НОВОГОДИШЊИХ УКРАСА 
 
            Време:  16.11.2018.год. 

              Место:ОШ“Јован Јовановић Змај“ 

              Организатори и реализатори: Ружица Н.Ненадовић,дипл.дефектолог соматопед 

                                                                     Светлана Танацковић, дипл.дефектолог соматопед 

                                                                     Марија Ерић, проф.енглеског језика,ОШ“Сремски фронт“ 

              Асистент: Сања Павић, професор разредне наставе 

              Учесници: ученици 5. разреда ОШ“Сремски фронт“ ученици од 5. до 8.  разреда, члано- 

              ви техничке секције наше школе: Слободинка Стефановић,Сретен Скоко, Лазар              

              Станојевић,Николина Кириенко, Јована Богичевић и Матија Ившић. 

              Повод: Обележавање Дана толеранције  

              Активност: Израда новогодишњих украса од папира и рециклажног материјала. 

                                    Писање лепих порука. 

              Циљ: Примена стечених знања, умења и вештина. Развој моторичких способности  и    

              животних практичних вештина уз коришћење различитих материјала, прибора и алата,    

              као и развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања. Развој    

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

 
                              ИЗРАДА УКРАСА 

 

             

 

 



 

 

               

                                                       

                   ИЗРАЂЕНИ УКРАСИ 

           

 

 

 

 



 

 

                                            КИЋЕЊЕ ЈЕЛКЕ У МНУ „ИЛИЈАНУМ“ 
 

 

               

               

                

 

 



 

    Приредба поводом обележавања Дана духовности - Свети Сава 

       Ученици су пригодним кратким казивањима и глумом, у присуству родитеља и 

       гостију из локалне заједнице обележили школску славу. 

                 

 

 



 

                             

                                       Исидорин                                      Лазарев 

                  

                             Матијин                                                         Анђелин 

              

 

 



 

 

          

                                                    УЧИМО ЗАЈЕДНО КРОЗ ИГРУ 

          Игра је одувек саставни део дечијег живота. Кроз игру деца развијају своје   психичке, инте-      

          лектуалне, друштвене и моралне способности. Игра подстиче развој дететове маште, креати-      

          вност и способност за решавање проблема. Она је најважнији метод учења. Учећи кроз игру 

          деца се развијају, лакше истражују, откривају и разумеју свет око себе. 

          Открили смо свет боја, бројева, слова, сазнали о животињама и биљкама које живе на земљи... 

          о Сунчевом Систему и планетама...научили о свом телу, покретима о правилима лепог пона-     

          шања... израдили низ рукотворина од различитих материјала.... 

      

                
 

 

 



 

 

                      
 

                 
 

                   
 

 

 

 



 

 

 

 

              
 

 

 

                 
 

 

 



 

 

 

               
 

                 
 

 

 



 

 

 

 

                  
 

                         
 



 

 

                                    22. април -  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 

                  На заједничкој радионици са ученицима 5. и 6. разреда ОШ "Сремски фронт",  

                  ђаци су направили плакат на којем је наведена еколошка азбука, дечијег песника, 

                  Добрице Ерића. 

                  На едукативно креативној радионици у сарадњи са ученицима из друге школе, 

                  деца су се подсетила најважнијих еколошких постулата, важности појединачног     

                  деловања сваког човека и сарадње међу људима али и значаја лепе речи неда- 

                  вно преминулог Добрице Ерића.  

                                                             

                
 

                
 

 

 



 

 

           
  

            

                   
 

 

                 Наставно средство настало као резултат пројектне наставе у ОШ “Јован Јовановић   

                Змај” Шид. 

                Активност: Пројектна настава реализована у оквиру програма наставе и учења:  

                Биологије, Математике, Технике и технологије (Техничко и информатичко образо-   

                вање), Ликовне културе, Енглеског језика.  

                Израду хербаријума поделили смо у пет етапа које су се реализовале у периоду од  

                октобра до маја школске 2018/2019.године 

                САКУПЉАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА – током јесени, а настављамо доласком  

                пролећа 

                ПРЕСОВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА 

                ИЗРАДА КОРИЦА ЗА ХЕРБАРИЈУМ 

                ПОСТАВЉАЊЕ БИЉАКА У ХЕРБАРИЈУМ 

                ИЗЛАГАЊЕ ХЕРБАРИЈУМА У МНУ “ИЛИЈАНУМ”  - поводом обележавања 

                Дана музеја  

 

 

 



 
 
                       Реализатори овог пројекта су:  

                    Ученици V, VI, VII I VIII разреда ОШ “Јован Јовановић Змај” Шид. 

                    Предметни наставници: 

                    Светлана Танацковић, дипл. дефектолог соматопед, 

                    Ружица Н Ненадовић, дипл. дефектолог соматопед,  

                    Тања Дмитрић, МС дефектолог,  

                    Мелиса Симеуновић, проф. енглеског језика. 

 

                        

                    
 

 

 



 

 

 

        САКУПЉАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА – током јесени, а настављамо доласком пролећа 

 

                  
 

                   
 

 

 

 



 

 

                                                 

                                               ПРЕСОВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

 

              
 

                           ПОСТАВЉАЊЕ БИЉАКА                ИЗРАДА КОРИЦА ЗА ХЕРБАРИЈУМ 

 

 

                     
 

 

 



 

 
 

              

            Имали смо привилегију да нас током школске године, кроз низ музичких радионица, проф.       

            Милана  Стојаковић, из ОМШ "Филип Вишњић" Шид и музичко едукативног удружења  

            "Зврк", на свој спонтан начин, с љубавњу кроз разне врсте музичких и дидактичких игара,  

            песама и ритмичких вежби уведе у чаробни свет музике. Радионицама су присуствовали  

            сви ученици наше школе и оне су се састојале из низа игара које подразумевају бројалице,      

            тапшалице, ударање ногу о под, корачање, плес у пару. Такође, основан је хор под називом     

            "Змајчићи"са којим смо се представљали на нашим приредбама.  Обогатили смо своју     

            меморију, говор, комуникацију и покрет.  

                           

                     

 



 

             ПОКРАЈИНСКО СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ ШОСО "СРЕМСКА МИТРОВИЦА" 

                                                03.04.2019. године 
            Учесници/такмичари: Матија Ившић- 8. разред,  Јована Богичевић - 7. разред, Сретен 

            Скоко и Милован Степановић 6. разред. Подршка: наставнице Ивана Броћило и Светлана     

            Танацковић.   Наши такмичари су учествовали у атлетској дисциплини -полигон и добили      

            дипломе.   

 

            

               

 



Након такмичарског дела прошетали смо градом и обишли  Царску палату Сирмијум. 

 

            

 

               

 



 

                         ИЗЛОЖБА УЧЕНИЧКИХ РАДОВА У МНУ "ИЛИЈАНУМ"                                    

       Током обележавања националне недеље музеја у галеријском простору МНУ 

      "Илијанум" у периоду од 13. до 18. маја, били су изложени радови ученика на- 

       ше школе израђени током дугогодишње сарадње. Тако је културна и заинте-     

       ресована јавност, посетиоци музеја, могла да упозна умећа и вештине ученика 

       ОШ “Јован   Јовановић Змај” Шид. 

             
 

             
 
 
 



 
 
 

        17. маја уочи обележавања  Међународног дана музеја одржана је завршна      

        радионица као круна успешно реализоване пројектне наставе.  
 
 
                                                   

             
 
 
 
 



 
 
 

            Обележавање Дана школе и учешће на Змајевим дечијим  играма 

           Ученици су приликом обележавања Дана школе, извели програм за госте- родитеље,  

           ученике из школе ''Сремски фронт'', госте из локалне заједнице. 

           Поред школског хора ''Змајче'', ученици су били део поставе представе '' Добро дрво''  

           у режији Цветина Аничића. Поред наших ђака, представу чине и ученици ОШ''Бранко    

           Радичевић'' Шид. Истим комадом наши ученици се 06.06. представљају новосадској  

           публици на Змајевим дечијим  играма. Представа је добро прихваћена од стране гледа- 

           лаца, а ђаци су уживали. 

 

          ЗАХВАЛИЛИ СМО СЕ НАСТАВНИЦИ МИЛАНИ ШТО НАС ЈЕ КРОЗ РАДИОНИЦЕ 

          УВЕЛА У ЧАРОЛИЈУ МУЗИКЕ!  

 

                                    
 

 

 

 



 

 

           

            

 



 

                

                                             НАШИ МАТУРАНТИ ШКОЛСКЕ 2018/2019. 
 

                        

 



 

                          Растали смо се са нашим наставницама Иваном Броћило и Тањом Дмитрић  

                       Уз загрљаје и по коју сузу растали смо се размењујући порукице са лепим жељама 

                       и захвалношћу за сву љубав коју су делиле са нама.      

                                    

           

                          

 



 

                                               

          

 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Осмислила и креирала 

           Светлана Танацковић,                                                

     дипл.дефектолог соматопед 
                       


