
Драги родитељи/други законски заступници, 

Ево нас на почетку другог полугодишта школске 
2019/20. године, у време кад прослављамо 
школску славу Светог Саву. 
   Прво полугодиште обележено је бројним 
активностима. Овим путем вас обавештавамо 
шта смо све у протеклом периоду  урадили. 
Увек смо отворени за ваше сугестије и 
предлоге. Будите наши сарадници и креатори 
Програма сарадње са породицом. 

Протекли период обележило је следеће: 

 02. септембра имали смо пријем ђака 
првака када су добили на поклон књиге 
од Општине; 

 14. септембра, у организацији локалне 
заједнице и школе, традиционално је 
по једанаести пут одржана 
манифестација Заборављене игре и 
вештине, у којој су, осим наших 
ученика, учествовали и ученици 
Змајеве и Ђурине школе из Ковина, и 
ученици из Скореновца; 

 28. септембра асфалтирано је школско 
двориште, а 24. октобра осликани 
спољашњи зидови фискултурне сале 
чиме смо допринели још лепшем и 
пријатнијем амбијенту нашег школског 
живота; 

 01. октобра у организацији Фондације 
Тијана Јурић за ученике V – VI и  
VII – VIII разреда, активиста  Влада 
Арсић одржао је предавање са темом 
Безбедност и добробит деце и 
младих; 

 од 07. до 11. октобра обележена је 
Дечја недеља под слоганом Да право 
свако - дете ужива лако кроз мноштво 
интересантних активности и догађаја 
за памћење ( јесења радионица са 
изложбом радова, гледање 
дугометражних цртаних филмова, 

чос са темом дечије недеље,  
маскенбал, спортскa такмичења кроз 
међуразредна и  међушколска 
такмичења, ликовна радионица, посета 
представника ђачког парламената 
Општини,  Трка за срећније детињство 
у Ковину, дружење са књижевницом 
Александром Михајловић у сеоској 
библиотеци уз представљање књиге 
Софијине мудролије с Марком 
Краљевићем  ); 

 ученици I разреда су посетили сеоску 
библиотеку и постали њени чланови; 

 ученици III разреда су 09. октобра 
посетили Иваново на позив школе и 
погледали позоришну преставу 
Заљуби се Цица у принца; 

 Савет за безбедност саобраћаја 
организовао је одржавање представе 
Мала грешка у саобраћају – велика 
цена у Дому културе у Ковину  15-18. 
октобра за ученике I–IV разреда; 

 30. октобра одржан je “практичан час 
веронауке“ учешћем ученика виших 
разреда у Архијерејској  литургији у 
локалној  цркви; 

 06. новембра су ученици I разреда 
имали сусрет са собраћајним 
инспектором у циљу повећања своје 
безбедности у саобраћају; 

 07. децембра је петнаесторо ученика 
 V - VIII разреда са директорком, 
наставницом хемије и  педагогом 
посетило 13. Фестивал науке у 
 Београду – манифестацију којом 
ученици различитих школа и установа 
промовишу науку јавним извођењем 
занимљивих експеримената;  

 26. новембра ученици I разреда су 
присуствовали представи Пажљивко у 
Центру за културу у Ковину; 

 кроз пројекат МПНТР-а и МУП-а 
Основи безбедности деце који се 

реализује трећу годину заредом 
реализоване су у првом полугодишту 
четири радионице/предавања са 
ученицима IV и VI разреда на часовима 
ЧОС-а: Полиција у служби грађана, 
Превенција и заштита деце од 
злоупотребе дроге и алкохола, 
Заштита од пожара и Безбедност 
деце у саобраћају; са првацима је  
одржана једна радионица, Шта ради 
полиција и заједно против насиља; 

 наши ученици виших разреда 
окупљени у Ученичком парламенту 
посебно су вредно радили 
промовишући ненасилну комуникацију; 

 наши ученици су се афирмисали кроз 
рад секција и спортских припремних 

активности за такмичења.; 
 у оквиру еколошке секције оформљене 

су еко патроле – две групе ученика ( 
трећег и шестог разреда ) које брину о 
сакупљању лименки за рециклажу и 
откупу чепова јер смо укључени у 
пројекат За чистије и зеленије школе 
Војводине;  

 у оквиру пројекта Школа за 21. век 
ученици виших разреда су са 
наставницима осмислили Мали 
школски алармни систем са циљем 
повећања безбедности ученика и 
школске имовине; 

 наставници су похађали стручне 
семинаре у школама у којима су 
запослени, а у нашој семинар Рад са 
тешким родитељима;  

 27. јануара свечано прослављамо 
школску славу Светог Саву резањем 
славског колача и пригодним 
програмом у фискултурној сали школе, 
који су припремили ученици са 
наставницима. 

 

 



ПРЕДЛАЖЕМО: 

 Да редовно посећујете школу и 
информишете се о свом детету у 
школи -  кроз индивидуалне разговоре 
са одељењским старешином (по 
потреби педагогом и директорком) и 
родитељске састанке; 

 да утичете на Ваше дете да  редовно, 
на време  и припремљено,  доносећи 
уџбенике и остали потребан прибор за 
рад, долази на наставу (редовну, а по 
потреби и допунску или додатну); 

 да обезбедите детету неопходне 
услове за рад, израду домаћих 
задатака и учење; 

 да подстичете дете на здраво и 
квалитетно коришћење слободног 
времена уз спортске, рекреативне и 
културне садржаје. 
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