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Занимљиви часови 

ЕКСПЕРИМЕНТИСАЊЕ 



 Тематски дани 

    Годишњим планом рада школе планирамо шест тематских дана у току школске године 

( тематски дани подразумевају интгративни тип наставе –хоризонтално и вертикално 

повезивање наставних садржаја различитих предмета).Тематски дани су постали веома 

популарни, како у млађим разредима где се реализују,тако и међу старијим ученицима.Теме 

су «Драга наша јесени..» ; «Осташе нам после Вука..», «Новогодишња чаролија» и др.  

Посебно  нас радује што тематским данима присуствује велики број наставника и 

родитеља,тако да су учитељи и ученици млађих разреда поносни што током године буду у 

центру пажње.Овим часовима присуствују и гости и учитељи из других школа. Тада наша 

школа приређује «спектакл». Пуно позитивне енергије,фантастично реализованих 

часова,експериментисања,презентација,уопште једна весела,полетна атмосфера током целог 

дана.Веома су занимљиве презентације ученика у завршном делу часова,као и приредба ,а 

посебно она под називом «Новогодишња чаролија»,Тада је присутна празнична атмосфера 

све пршти од весеља,игре,песме,лампиона,украса,а галеријом се «Шепури» велика природна 

јелка.  

    Једна смо од ретких школа у општини,можда и једина,која организује овако велики број 

тематских данаПозивамо све вас који ово читате да нам се придружите и видите зашто 

уживамо у нашем слогану « ИНТЕГРАЦИЈА,КОЛЕРАЦИЈА = ЗАНИМАЦИЈА» 

                    ДЕЛИЋ АТМОСФЕРЕ СА ТЕМАТСКИХ ДАНА 

 

Страна 2 Април 2019. 

“Драга наша јесени,велико ти хвала“ “ Кад пролеће дође све набоље пође “ 



 

Часови природе и друштва некима су 

занимљиви ,а некима бескрајнооо 

досадни.А кда експериментишемо, е 

тада су свима ови часови посебни. 

   Учили смо о води,особинама воде и 

растварању.На часу смо баш 

експериментисали,уочавали,правили 

растворе,уочавали особине 

раствора,закључивали шта утиче на 

брзину растварања неке материје. 

Сваки ученик је имао прилику да 

изведе експеримент,докаже,или 

оповргне своју претпоставку.  

    На очигледном примеру најбоље 

се учи и ови часови су велико 

задовољство за ученике. 

   

Експериментисање је право задово -

љство,али правити поклон за друга током 

новогодишњих празника је још веће. У 

нашем разреду свако свакоме прави 

поклон и онда се ученици «претварају у 

Деда Мраза» и уживају уручујући поклоне 

својим другарима. А каквих све ту идеја 

има,порука,цртежа,украшених и 

предивних пакетића.  

Погледајте на овим сликама. 

 

Занимљиви часови 

Страна  3 Април. 2019. 



Читајте у следећем броју 

 

Најпопуларнији ученици у школи у 2018. 

Екскурзија- незаборавна два дана 

Интервју са најомиљенијим наставником

- све оно што нисте 

Жали се ученица разредној што 

наставници често дају 

ненајављене петнаестоминутне 

вежбе и пита када ће то престаи. 

А наставница сасвим озбиљно 

каже :»Кад те снађе,снашло те 

је. Лако!» 

Размишљања основаца 

«Поштујем ја туђе мишљење,али 

ме баш и не занима» 

«Шта радиш када дође 

понедељак? Чекам петак» 

«Таман сам савладала целу 

лекцију,а ти си ме пробудила» 

«Првенствено волим себе,а за 
остале ћемо лако»  

 

 

Овако изгледа листа популарних активностима међу ученицима у нашој школи 

 Играње фудбала на малом, великом одмору и после школе  

 Једење, једење и опет једење– на малом, великом одмору чак и на часу 

 Очијукање између дечака и девојчица 

 Имитирање најстрожијих наставника, као омиљена активност ученика драмске 
секције 

 Жаљење на наставнике на малом, великом одмору, пре школе и после школе 

И  САД СЕ НЕКО ПИТА ГДЕ ЈЕ  ТУ  УЧЕЊЕ  

 

 


