
                       ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНО-ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

Током првог полугодишта школске 2014/ 2015 год. ученици,учитељи и наставници ОШ” Милош 
Црњански“реализовали су бројне активности.

СЕПТЕМБАР 2014.

Школска година почела је жагором узбуђених првака који су радознало ишчекивали да упознају своје будуће 
учитељице ,да се укрцају у своје учионице и заплове морем науке.

На платоу испред Српског народног позоришта 6.9.2014. одржан је концерт на којем су свирали ђаци и 
родитељи.За избор изведених  композиција   биле су задужене наставнице музичке културе Јулијана Шуваковић и
Маја Дринчић.



Ученици 4-2 и 4-5 учествовали су на фестивалу Жилверновске новонасељске илуминације2 дана 27.9.2014.За ту 
прилику су на часу ликовне културе 15.9.2014. са учитељицама и координаторком пројекта правили 
лампионе.Потом су заједно са родитељима и учитељицама учествовали у поворци лампиона.

ОКТОБАР 2014.

У оквиру Дечије недеље организован је 3.фестивал бајки и приповедака Бајкодани у Огранку градске библиотеке 
Жарко Зрењанин .Одржанаје изложба илустрованих публикација за децу и читање бајки.Градску библиотеку су 
том приликом посетили ученици другог разреда.



Под руководством Бранислава Радишића ученицима трећих разреда представљен је рукомет као спорт који је 
заступљен у нашој школи.Ђаци су активно учествовали и показали огромну заинтересованост за овај спорт.

Учитељице трећег разреда организовале су полигон спретности –вожња бицикла.Сви ученици су били укључени у
наведену активност.Показали су умешност и лепо се забавили.



Амијентална настава за ученике трећих разреда у Београду реализована је 25.10.2014.Посетили су Дом породице 
Павловић,најстарије београдске породице,ОШ” Краљ Петар I”,Саборну цркву у чијој порти су сахрањени Вук 
Стефановић Караџић и Доситеј Обрадовић,Етнографски музеј и Калемегдан.Учествовали су у неколико 
радионица.Програми радионица под отвореним небом су регистровани у Заводу за интелектуалну својину и 
имају препоруку Министарства просвете.

Ученици другог и четвртог разреда посетили су 
Чортановце и Михаљевачку шуму.То је 
,заправо ,била амбијентална настава Камп 
животних вештина током које су обновили и 

утврдили знања о оријентацији у 
простору,откривали су биљни и животињски 

свет Михаљевачке шуме,научили како се прави 
заклон,како се пали ватра у природи ,трагали

за остацима Римског града и најзад развијали 

спретност и снагу у адреналин парку.

НОВЕМБАР 2014.



Дана 10.11.2014. наставник историје Дејан Познић одржао је час о Првом светском рату .Причао је о току рата,о 
страхотама које су се догодиле у то време , о повлачењу српске војске преко Албаније до Јонског мора ,до Алжира
и острва Крф и најзад о пробоју Солунског фронта ,  Кајмакчалану и  Добром пољу...Ученици осмих разреда су 
активно учествовали на часу износећи своја дотадашња сазнања о овом историјском догађају и размишљања о 
њима. 

Наставница математике Нада Чоловић и наставник физике Светозар Трескавица повели су ученике  у 
Планетаријум који се налази на Петроварадинској 



ШАХ



13. и 14. 12.2014. Одржано је традиционално такмичење деце ШАХ У 
ШКОЛЕ у просторијама ОШ“Ђорђе Натошевић“.

Првог дана је Деспић Филип у конкуренцији деце из целе Војводине 
освојио треће место са 5 поена, а учествовали су још Станишић Андрија (20. 
место) у конкуренцији старијих дечака и Деспић Иван (16),Аврамов Дарио (44)
и Ћурчић Никола (56) сви ученици 42 у конкуренцији млађих дечака.

           Другог дана у конкуренцији деце из Новог Сада Деспић Филип је освојио
друго место у својој конкуренцији , а Деспић Иван (10) и Ћурчић Никола (25) у 
конкуренцији млађих дечака.

                                                       Извештај сачинио Јосип Кардош

УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ УЧЕСТВОВАЛИ СУ У БРОЈНИМ  ТАКМИЧЕЊИМА ВАН ШКОЛЕ

-Такмичење у стоном тенису на Спенсу

-Кошарку су играли ученици 7. И 8. разреда у Хали спортова у Футогу

-Мали фудбал играли су у Каћу

-Девојчице 7. и 8. разреда такмичиле су се у ОШ” Прва војвођанска бригада”

-Дечаци су одбојку играли у ОШ” Мирослав Антић” у Футогу



НОВОГОДИШЊИ  ВАШАР
УЧЕНИЦИ  II  И  IV РАЗРЕД

22.12.2014. И 23.12.2014. наставница Јулијана Шуваковић организовала  је Новогодишње концерте класичне и 
забавне музике на којима су учествовали ученици наше школе.Атмосфера је била изванредна,уживали су и 
публика и сами учесници.


