39. ПРОСЛАВА
ДАНА ОШ ''ИВО АНДРИЋ''

Основна школа „Иво Андрић“ основана је 1976. године. Школу тренутно похађа
1154 ученика (од 1. до 8. разреда). Ове године, за 39. рођендан наше школе,
организоваћемо манифестацију спортског, културног, забавног карактера и
хуманитарног карактера. Циљ прославе Дана школе је да се деци, кроз разне
активности, омогући индивидуалан развој; да пробају нешто ново – другачије; да
изграде етичке вредности; да усаврше комуникацију, сарадњу и тимски рад; да поштују
друге и фер-плеј; да буду хумани; да прихвате победе и поразе; да воде заједнички
ђачки живот у миру и храмонији (поготово у садашњем времену, где су ученици склони
агресивном и насилном понашању – што према својим вршњацима, што према осталим
особама).
У оквиру Дана школе планиране су следеће активности:
КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ:
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ФИЛИПА ТЕЛБИСА – Продајна изложба сувенира
(производа, књижица, пузли, извајаних облика, цртежа, споменара, итд). Ђаци сваког
одељења приказаће производе свог рада.
ПРИРЕДБА
ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ:
КВИЗ ЗНАЊА – за ученике VIII разреда и IV разреда
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ:
ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА –II разреда (5 екипа, 14 ученика/ца по екипи)
ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА – ученици III (6 екипа, 16 ученика/ца по екипи)
СПОРТСКЕ ИГРЕ – ученици IV-VIII разреда
ШАХОВСКА СИМУЛТАНКА – 10 наших ученика играће против гостију
КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ:
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ФИЛИПА ТЕЛБИСА – Акција добровољног
скупљања прилога за сувенире (производа, књижица, пузли, извајаних облика, цртежа,
споменара, играчака итд), а које су направили ђаци сваког одељења.
Нашем ученику Филипу Телбису, 3/3, који има ретку болест аномалију
панкреаса потребна су новчана средства ради лечења. Средства за лечење су велика,
али као што каже Душан Радовић „наше мало,може бити много...“ сви знамо да је
здравље највеће богатство. Када смо здрави све можемо. И заиста,здравље је највеће
богатсво!
На часу одељењског старешине са ученицима ће се разговарати у вези са овом
акцијом и правиће се производи који ће представљати свако одељење. У оквиру Дана
школе биће организована изложба сувенира (производа, књижица, пузли, извајаних
ствари, цртежа, споменара...) сваког одељења појединачно од 1. до 8. разреда. На
клупама ће бити изложени производи сваког одељења, за које ће се давати добровољни
прилог, да би се скупила извесна новчана средства.

ПРИРЕДБА
Ове године наставници Стручног већа српског језика, у сарадњи са активом
уметности и активом млађих разреда, организоваће приредбу.
ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ:
КВИЗ ЗНАЊА – за ученике/це VIII разреда и IV разреда
У организацији стручних већа српског и страних језика, математике, природних
и друштвених наука и уметника организоваће се „Квиз знања“ за ученике/це 4. и 8.
разреда. Учествоваће 6 група које ће чинити ученици осмог и четвртог разреда, истог
индекса. У свакој групи биће по 4 осмака и 2 четвртака. Питања ће бити организована
кроз игре: Питалице, Изабрана област, Асоцијације.

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ:
Време у коме живимо сматрамо изузетним по много чему: по начину
прихватања живота, савладавања времена и простора, међуљудском опхођењу... Из ове
изузетности настали су и нови приступи многим проблемима свакодневнице. Међу
њима истиче се један од најстаријих – проблем подизања младих генерација.
Основа и главна карактеристика сваког спорта је такмичење; тамо где нема
такмичења нема спортског духа. Оно даје драж сваком спорту, због чега га деца радо
прихватају, било као непосредни учесници, било као посматрачи. Школска такмичења,
која су заступљена у узрасту основношколаца, имају велику улогу у развијању
друштвених, односно социјалних активности, у смислу јачања свести о дужности,
навикавања на живот у колективу, развијања способности владања самим собом, затим
учвршћивања схватања да је успех појединца уједно и успех читавог колектива и
обрнуто. Ове школске године прва недеља октобра организована је као спортска
недеља, а у оквиру прославе Дана школе биће одигране утакмице за пласман.
ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА – ученици II разреда (5 екипа, 14 ученика/ца по екипи)
1. ТРАЖЕЊЕ СВОЈЕ КУЋИЦЕ – шест екипа истовремено
- 3 ученика из одељења стоје на линији везаних очију, двоје ученика стоје са стране и
упућује ученике у један обруч.
- Време почиње да се мери када једно дете стигне у обруч, то је знак да крене друго
дете крене. Када и треће дете стигне у обруч зауставља се време.
Реквизити: 18 повеза – марама, капа, 6 обруча, 1 креда

Бодовање: најбржа екипа добија 6 поена, најспорија 1 поен; 3 мин. ограничење

2. ПУТУЈУЋИ БАЛОН – шест екипа истовремено
- Екипе стоје иза линије. На знак судије, први ученик, одбијајујући балон шаком руке
(забрањено држање и ношење), креће се до постављеног сталка (обруча), обилази
сталак и враћа се у своју колону где предаје балон следећем такмичару. Када последњи,
четврти ученик, заврши (стигне на почетак), зауставља се време. Игра се завршава када
последњи ученик стигне у колону.
Реквизити: 6 балона, 6 сталака
Бодовање: најбржа екипа добија 6 поена, најспорија 1 поен
3. НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА – две екипе истовремено
- Сви чланови екипе заједно надвлаче конопац, дуели екипа су одређени жребом (игра
се на две победе).
Реквизити: 2 конопца за надвлачење, 2 мараме везане на средини
Бодовање: екипа која има највише победа добија 6 поена, која има најмање добија 1
поен
ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА – ученици III – (6 екипа, 16 ученика/ца по екипи)
1. СНАГАТОРИ – 10 ученика
Такмичари треба да у што краћем временском интервалу ураде 100 трбушњака.
Учесници раде наизменично, када само један учесник ради трбушњаке, њему се броји,
па када један заврши следећи наставља, циљ да је сви заједно ураде 100 трбушњака.
Приликом рада трбушњака ноге морају бити савијене у коленима под углом од 90
степени, а руке укрштене испред на грудима.

2. МУМИЈА – 6 ученика (2 ученика мумије, 2 ученика умотавају)
- Направити две мумије од тоалет папира (једну женску и једну мушку) у што краћем
времену. Тоалет папир мора да стоји на такмичару и не сме да спадне. Мери се време
потребно за израду мумије.
3. КАМИЛЕ – 5 ученика
- 5 такмичара стоје у колони и на знак крећу један по један да испијају воду из чаше
која је на столу удаљена два метра. Када ученик попије чашу воде, враћа се у колону и
баца ,,коску’’ а то је знак да крене други ученик. Треба у што краћем временском
интервалу да испију воду из 10 чаша. Мери се време потребно за испијање свих чаша;
последњи ученик оставља чашу на столу и тада се зауставља време.
СПОРТСКЕ ИГРЕ – ученици IV-VIII разреда
(6 спортских дисциплина, 11 категорија)
Такмичења ће се спровести у 6 спортских дисциплина, односно 7 такмичарских
категорија.
Дисциплине:
Фудбал (дечаци IV разреда, дечаци VI – VIII разреда)
„Између две ватре“ (девојчице IV рaзреда)
Такмичење у шутирању у тројки (ученици/е V – VIII разреда)
Одбојка 4:4 (2 дечака и 2 девојчице – категорије V – VIII разреда)
Мини рукомет (3 дечака и 2 девојчице – категорије V – VIII разреда);
Стони тенис (категорије V – VIII разреда)
На Дан школе одиграће се само полуфиналне (за 3. место) и финалне утакмице, а
претходних дана у оквиру спортске недеље биће организоване квалификације.
ШАХОВСКА СИМУЛТАНКА – 10 наших ученика играће против гостију.
Од прошле школске године ученици старијих разреда имају у понуди и изабрани
предмет ШАХ. Са својом професорком Маријом Лукић одиграће симултанке (шаховске
партије) против гостију нашег Дана школе.
Сaтницa Дана школе – субота 3.10.2015. године:
9.00 – 10.20ч

ФУДБАЛ (дечаци VI – VIII разреда) (oтвoрeни тeрeн)

9.00 – 10.30ч

ОДБОЈКА 4:4 (oтвoрeни тeрeни)

9.00 – 10.00ч

МИНИ РУКОМЕТ (фискултурнa сaлa)

9.30 – 10.30ч

„ИЗМЕЂУ ДВЕ ВАТРЕ“ ( девојчице IV разред) (мала сала)

9.30 – 10.30ч

,,ШУТИРАЊЕ ТРОЈКИ'' (отворени терен)

9.00 – 10.20ч

СТОНИ ТЕНИС (хол школе)

9.00 – 11.00ч

ШАХОВСКА СИМУЛТАНКА (плато испред школе)

9.30 – 12.00ч

ХУМАНИТАРНА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА РАДОВА - базар
(хол школе)

10.00 – 10.45ч

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА II разред (велика фискултурнa сaлa)

10.30 – 11.20ч

ФУДБАЛ (дечаци IV разред) (oтвoрeни тeрeн)

10.45 – 11.30ч

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА III разред (велика фискултурнa сaлa)

11.00 – 12.00ч

КВИЗ (свечана сала)

Петак 9.10.2015. године
18.00-19.00ч

ПРИРЕДБА (свечана сала Центра за култру Раковица)

Колектив ОШ ''Иво Андрић''

