42. ПРОСЛАВА
ДАНА ОШ ,,ИВО АНДРИЋ''

Основна школа „Иво Андрић“ основана је 1976. године. Школу тренутно похађа
1136 ученика (од 1. до 8. разреда). Ове године, за 42. рођендан наше школе,
организоваћемо манифестацију спортског, културног, забавног 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 ПОМОЋ СИГУРНОЈ КУЋИ У РАКОВИЦИ – Продајна
изложба сувенира (производа, књижица, слагалица, извајаних облика, цртежа,
споменара, итд). Ђаци сваког одељења приказаће производе свог рада.
ПРИРЕДБА – Ове године тема приредбе је ,,Заштита животне средине и одрживи
развој“, интерпретирана активностима, певањем и представама ученика наше школе.

ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ:
ТАКМИЧЕЊЕ У СЛАГАЊУ РУБИКОВЕ КОЦКЕ – за ученике IV-VIII разреда

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ:
ТАКМИЧЕЊЕ У БРЗОМ ШУТИРАЊУ НА КОШ – ученици IV-VIII разреда
ЛИГА ОДБОЈКАША 11 – 6 екипа се надмеће у одбојци (ученици и ученице 7. разреда,
ученици и ученице 8. разреда, екипа родитеља и екипа наставника).

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ:
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ПОМОЋ СИГУРНОЈ КУЋИ У РАКОВИЦИ –
Акција добровољног скупљања прилога за сувенире (производе, књижице, слагалице,
извајане облике, цртеже, споменаре, играчаке итд.), а које су направили ђаци сваког
одељења.
Београдска Сигурна кућа за жртве породичног насиља је прва наменски грађена
кућа овог типа која задовољава европске стандарде који дефинишу оптималне услове за
смештај насиљем угрожених жена са децом. Сигурна кућа Београд је први објекат
изграђен у оквиру кампање за борбу против насиља у породици коју је 2006. покренуо
Фонд Б92.
Сва прикупљена средства намењена су Сигурној кући у Раковици за помоћ
женама и деци, жртвама породичног насиља.

ПРИРЕДБА
Ове године наставници Стручног већа српског језика, у сарадњи са Стручним већима
уметности и учитеља, организоваће приредбу на тему ,,Заштита животне средине и
одрживи развој“.

ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ:
ТАКМИЧЕЊЕ У СЛАГАЊУ РУБИКОВЕ КОЦКЕ – за ученике IV-VIII разреда
Рубикова коцка, позната и као Магична коцка или Мађарска коцка,
„једноставна“ је слагалица иза које стоји „озбиљна“ математика. То је механичка
играчка коју је не тако давне 1974. године изумео мађарски проналазач и професор
архитектуре Ерне Рубик. Рубикова коцка се сматра једном од најпродаванијих играчка
у свету јер је до 2005. године продата у више од 300 милиона примерака. Циљ слагања
Рубикове коцке је да се она врати у почетни положај где је свака страна коцке у једној
боји.
У овом такмичењу одмериће снаге наши ученици од четвртог до осмог разреда.
Прва три места освојиће ђаци који буду за најкраће могуће време решили овај задатак.
Пријаве можете извршити уписивањем на списак у холу школе код кабинета техничког
до петка 05.10.2018. године до 14 ч. Жреб и распоред такмичења биће истакнут у
суботу на свечаној сали. Почетак такмичења је у 11 ч у свечаној сали, долазак
такмичара је до 10.45 ч.

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.
Основна 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.
ТАКМИЧЕЊЕ У БРЗОМ ШУТИРАЊУ НА КОШ – ученици IV-VIII разреда
Такмичење ће се одвијати према пропозицијама које ће поставити наставници Стручног
већа физичког васпитања. За троје најпрецизнијих шутера предвиђене су награде.

ЛИГА ОДБОЈКАША 11 – Наша школа и ове године организује већ традиционалну
акцију под називом ,,Лига одбојкаша'' која има за циљ остваривање боље и присније
комуникације међу свим структурама које се баве школом – ђака, родитеља и
наставника. Утакмице ће бити одигране у суботу 06.10.2018. године у фискултурној
сали школе, са почетком у 10 ч. Позивамо све родитеље који су у могућности да узму
учешће у овој традиционалној манифестацији.
СВЕЧАНА ДОДЕЛА НАГРАДА – за сам крај манифестације уприличићемо и свечано
затварање, односно церемонију доделе награда. Награде ће се додељивати у следећим
категоријама:
1) КРОС ЗА УЧЕНИКЕ 5. И 6. РАЗРЕДА
2) ТАКМИЧЕЊЕ У БРЗОМ ШУТИРАЊУ НА КОШ
3) ЛИГА ОДБОЈКАША 11
4) ТАКМИЧЕЊЕ У СЛАГАЊУ РУБИКОВЕ КОЦКЕ

Сaтницa Дана школе – субота 06.10.2018. године:
10.00 – 12.00ч

ЛИГА ОДБОЈКАША 11 (фискултурнa сaлa)

10.15 – 11.00ч

ТАКМИЧЕЊЕ У БРЗОМ ШУТИРАЊУ НА КОШ (отворени
терен)

11.00 – 12.00ч

ТАКМИЧЕЊЕ У СЛАГАЊУ РУБИКОВЕ КОЦКЕ (свечана
сaлa)

10.00 – 12.00ч

ХУМАНИТАРНА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА РАДОВА - базар
(хол школе)

12ч

СВЕЧАНА ДОДЕЛА НАГРАДА (свечана сaлa)

Уторак 09.10.2018. године
17.00-18.00ч

ПРИРЕДБА (свечана сала Центра за културу и образовање
,,Раковица“)

Колектив ОШ ,,Иво Андрић''

