КУЛТУРНE И ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ШКОЛИ
Ради афирмације културно-уметничких стваралаштва ученика, богаћења културних манифестација и културно уметничког живота
школе као и организованог утицаја на подизање опште културе становништва школа реализује самостално или у сарадњи разноврсне
програме.
активност
„Добродошлица ђацима
првацима“
Акција
„Нај читалац“
Aкција „Поклони књигу
библиотеци“
Дечја недеља; Дечја права

динамика
септембар

носиоци активности
актив четвртог разреда

самовредновање
утисци присутних...

место
Школска трпезарија

септембар-јун

библиотекар

број учесника...

библиотека

септембар

библиотекар

библиотека

октобар

библиотекар, проф.раз. наставе

Вртић Дуга

Посета предшколској установи
„Дуга“
Дан толеранције

октобар

Учитељи, педагог

број учесн. и бр.сакупљених
књига
заинтересованост колега и
ученика
Утисци присутних

16. новембар

библ. и уч 5.разреда...

позитивне реакције учесн.

библиотека

Дан ослобођења Равног Села

октобар

Учитељи, наставници српског језика

позитивне реакције учесн.

Центар села

Промоција Монографије школе

Владимир Каљевић

реакције присутних

библиотека

Дан Просветних радника

октобарновембар
новембар

Руководилац Дечијег савеза

Утисци присутних

Хол школе

„Новогодишње сандуче жеља“

децембар

библиотекар

бројност и утисци

библиотека

Кићење јелке

децембар

Ђачки парламент

Прослава школске славе

јануар

прост.испред
школе
Школска трпезарија

Дан заљубљених
(поруке љубави)

фебруар

вероучитељ, наставници српског језика
и музичке културе, руководилац
рецитаторске секције одељењске
старешине
библиотекар, проф.разр.н.

реакције грађ,род. и
учченика
Реакц. публ. и вољност
учесника
бр,креативност и ефекат
порука

библиотека

библиотека

активност
Прослава Дана школе

динамика
март

носиоци активности
проф. срп.јез. разр.н,хор и библ.

самовредновање
бр. и кв. манифест. и
укључ. уч.
реакције слављеница

место
хол школе , спорт.
терени и др.
хол,наст. канцел.

8.март,Дан жена
(приг.свечаност)

март

проф.разр наставе

Недеља здравља зуба

март

библ.и актив трећег разр.

утисци

хол школе

Добродошлица будућим ђацима
првацима

април

проф. разр. н. педагог

реакције и бројност
предшкол.

трпезарија школе

Међународни дан дечје књиге

април

библиотекар

заинтересо-ваност уч.

библиотека

Дан здравља

7. април

библиотекар, ученици 4-тог разреда

број и квалитет акт.

библиотека

Ускршња изложба

април

вероучитељ, проф,разредне наставе

хол школе

Посета Невеновом фестивалу

мај

Руководилац рецитаторске секције

број учесника и
заинтересованост публ.
Утисци ученика

Дан победе

мај

реакције посетилаца

Центар села

,,Дани Јегричке“

мај

Утисци присутних

хол школе

Отварање спортске хале

током године

утисци присутних

спортска хала

Позоришна представа

током године

наставници српског језика и музичке
културе, руководилац рецитаторске
секције одељењске старешине
наставници српског језика.,
наставници раз. наставе
Директор школе, проф. физичког
васпитања
библиотекар и проф.срп.

Сусрети са писцима за децу

током године

библиотекар, градска библиотека

Дом културе,
Српско Народно
позориште
Трпезарија школе

Изложбе ликовних радова

током године

проф.ликовне културе, библиотекар

Припр. ученика за такмичења у
рецитовању и сл.

током год.

Библиотекар, наставник разредне
наставе

бројност
представа,учесника,публике.
..
бр. сусрета , реакције уч. и
посећеност
бр.изложби,учесника и
реакције уч.
бр.заинтере-сованих и
пласмани...

-

хол школе
библиотека

