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МОТО: СЛУШАЈТЕ МАМА И ТАТА, ЖЕЛИМ СЕСТРУ ИЛ’ БРАТА!
ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НОВОГ БЕОГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРО СТРУГАР“, Булевар „Милутзина Миланковића“148

 7.10.2013. године првога час је у свим одељењима млађих и старијих
разреда, разговарано о ДЕЧЈОЈ НЕДЕЉИ и „Конвенцији о правима детета“.
Млађи разреди су говорили и читали стихове из „Буквара дечјих права“
Љубивоја Ршумовића. Сви учитељи су урадили ликовну радионицу:“Најбитније
дечје право“. Од добијеног материјала су израђени одељенски панои. Посебно
успешне и занимљиве радове су учитељице Смиља Татомировић и Савић
Драгана, поставиле на великој школској изложби у холу школе.


8.10. 2013. године, трећег часа је професорка енглеског језика Александра
Здравковић, после одељенских активности по учионицама у којима су
учитељи са децом разговарали о хуманизацији односа са животињама,
одржала час на енглеском. Одржана је изложба кућних љубимаца наших
ученика а професорка је анкетирала власнике истих о њиховим
карактеристикама, исхрани, очувању здравља. Ученици су били веома
заинтересиовани и разговорљиви, животиње мирне и умиљате а час
успешан.
 У просторијама месне заједнице је библиотека „Вук Караџић“ обавила
свечани пријем ђака првака у библиотеку. Учествовали су ученици првих ,
других и трећих разреда а у публици су били прваци из основних школа
„Ђуро Стругар“ и „Ратко Митровић“. Координатор програма је била
учитељица Снежана Радивојша а програм су још припремале и учитељице:
Сузана Судимац, Смиња Татомировић, Емина Пировић. Поред ученика,
приредбу су видели и скоро сви родитељи трећег два.
 У МЗ су ученици гости и учесници програма, имали сусрет са песникињом
Даринком Марковић. Сви смо били срећни јер су песме биле интересантне
а песникиња надахнута. Имали смо много радости у овом дану.
 У великом холу „Сава Центра “је организована 18. смотра дечјег
стваралаштва, у организацији „Пријатеља деце Новог Београда“. Све
новобеоградске школе и десетак градских су биле излагачи и промотери
дечјег стваралаштва. Нашу школу смо представили као НТЦ центаризложили смо најбитније из свих активности на ту тему у нашој школи.
Промоцију су урадиле: Координатор Снежана Радивојша и учитељице
Анђела Стевановић, и Сузана Судимац, као и професорка енглеског
језика Александра Здравковић.

 9.10.2013. године, је био дан посвећен здравој храни .Сви учитељи су за
време првог часа организовали заједнички доручак, где су сви учествовали у
припремању здравог доручка и дегустирали понуђене ђаконије. Професорка
биологије Мирјана Нешковић је одржала веома запажено предавање на
тему здраве хране и здравог живота. Веома поучан, занимљив и укусан дан.
 10. 10. 2013. је дан намењен спортским активностима „У здравом телу, здрав
дух“. Сви учитељи су са својим одељењима показали своју физичку
спремност и вештине. Одржани су међуодељенски турнири на коме се нико
није свађао, љутио и бунио. Игра је била најважнија па су самим тим сви
били успешни и задовољни.
 Библиотекарка школе, Анђа Милићевић, је свим ученицима првог разреда
поделила чланске карте библиотеке “Вук Караџић”. Сада су наши ученици
бесплатно учлањени у две библиотеке. Ми им желимо, добро здравље и
задовољство у читању занимљивих књига. Срећно прваци!
Од 18 сати у холу школе је организована приредба за родитеље.
Учествовала су сва одељења, таско да су сви учитељи били ангажовани.
Координатори школске приредбе су биле Снежана Радивојша, Сузана
Судимац ( која је била и техничка подршка). Учитељице су припремиле
такав програм-на коме би и озбиљни режисери позавидели, а све под
слоганом дечје недеље: „СЛУШАЈТЕ МАМА И ТАТА, ЖЕЛИМ СЕСТРУ
ИЛ’ БРАТА!“ Све песмице, рецитали и рецитације су били тематски пригодни,
тако да је изненађеђе било за сву публику, која је учеснике богато награђивала
аплаузима.
Сву учитељице и учитељ су после приредбе држали и „Отворена врата“за
родитеље.

 11.10.2013 је бионајвеселији дан за ученике. Учитељица Весна Роган је
била координатор „Дечјег бувљака“, манифестације у којој ученици
размењују или продају своје књиге, прибор, играчке,
накит....Међуодељенска журка је велика радост за све ученике млађих ,
као и старијих разреда јер смо веома посећени и важни у продаји и
куповинама. И сви су на добитку.
 12.10 2013. је организована општинска трка „За срећнијхе детињство“у
којој је учествовао већи број ученика наше школе а коју је организовао
учитељ Карловић Вилијам. Деца су, као прави алтруисти и
хуманитарци, сакупили новац, платили картице и са поносом
представљали нашу школу на тој хуманој манифестацији.
Ученици трећег два, су са својом представом “СВИ ЛАЖУ А САМО
ПИНОКИЈУ РАСТЕ НОС” Пеђе Трајковића, били учесници завршне
смотре “Дечје недеље”на Републичком нивоу у дому за стара лица на
Бежанијској коси. Веома смо срећни и задовољни, што смо део тако

значајне манифестације. Режисер и сценариста представе је учитељица
Снежана Радивојша.

Здрав доручак

Дечји бувљак

