Дечја недеља у Поповићу
Дечија недеља је обележена активностима од 3. до 7. октобра у којима су
учествовали ученици, њихови родитељи и наставници.
Дан дечијих права
У првом делу активности са
ученицима смо разговарали о дечјим
правима. Након тога су деца на папирима у боји исцртала руке, изрезала
их и на њима исписали дечија права.
Посебно су издвојили право на
дружење, па су на преосталима
шакама исписали своја имена и
презимена. Онда су их поставили на
пано и направили изложбу.
Игре без граница
Посетили смо другаре у другој
школи у Поповићу, која се налази на
мање од 2 km далеко од наше школе,
на Друминама, а припада Основној
школи „Цана Марјановић“ у Раљи.
Претходног дана смо припремили
поклоне.
Направили
смо
лептириће од хамера и на њиховим
крилима исписали поруке другарства.
Домаћини су се обрадовали
поклонима, лепо нас дочекали и повели у разгледање школе. Упознавање је настављено у учионицама уз
бомбоне којима су нас послужили.
На школском терену су организоване игре без граница. Екипе су биле
мешовите. Ученицима је најзанимљивија игра била скакање у џаковима. Дружење
смо завршили игром „између две ватре“. Сви ученици и учитељи су добили
дипломе за ширење пријатељства.

Уређење школе
За ову активност смо ангажовали и родитеље. Прикључили су нам се и
предшколци и њихови родитељи. Поделили смо се у групе. Деца су припремала
материјал за паное, уређивала учионице и са предшколцима, израђивала украсе
од теста. Једна група је са учитељицом Сањом на стубовима испред школе
списивала слова бојом за бетон. Друга група, у којој су били и родитељи и
учитељица Ружа, сређивала је школску библиотеку.

Радионица Вашари - некад и сад
За ученике, родитеље, предшколце и њихове родитеље
У холу школе смо организовали пет радних целина: бомбонџије, корпари,
грнчари, јувелири и пекари.
Ученици и родитељи су се прикључивалили групи према интересовању. На
листу папира ђаци сваке групе су прво написали шта знају о вашару, а затим шта
би волели да сазнају.
Разговарали смо о вашарима и гледали петнаестоминутни црно-бели филм
„Вашар некад и сад“.

После тога су чланови група
решавали задатке. Бомбонџије су
украшавале лицидерска срца која
је припремила учитељица Сања.
Корпари су од теста и
шпагета плели корпе. Грнчари су
од глинамола правили различите
предмете. Јувелири су од перлица
израдили наруквице, огрлице,
минђуше и прстење. Пекари су од
теста умесили зеке, куце и маце
које су украшавали.
Уз музику и вредне и спретне
руке деце и родитеља, настали су
дивни предмети које смо након
изложбе упаковали. Сад су спремни за наш Новогодишњи вашар.
На крају свих активности
деца су на папирима уписала и
шта су ново током ове радионице
научила.

Слатки дан - такмичење мама у припреми торти и колача
Мамама смо припремили простор за рад, а оне су дошле наоружане
кецељама и материјалом за рад.

Док су припремале колаче, ученици су уређивали паное: Дан Европских
језика, Јесен, Дечија права. Затим смо организовали шаљиви квиз за ученике
подељене у две екипе. У овим активностима смо имали помоћ наставница
енглеског језика Јелене Стевановић и Александре Ковачевић. Ученици су пробали
све колаче, али нису могли да се определе за најбољи, јер су сви били одлични.
Све маме су проглашене победницама, а онда смо смо заједно уживали у
колачима и домаћем соку од вишања и зове.
Ружица Будимкић

