
ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

  Издвојено одељење у Мајдану 

1 
 

 
 

 

 
 

Наша матична Основна Школа 

”Јован Јовановиђ Змај” у Новом 

Кнежевцу је организовала Дечју недељу 

која је већ годинама обичај у Србији.  

У оквиру дечје недеље требало је 

реализовати пројекат  

„радионица са родитељима”.  

Наставница другог и четвртог разреда у 

Мајдану је одредила датум за тај 

програм. А то је било 6. октобар 2017 

године.  

Наша мала заједница у Мајдану је 

чекала овај дан са одушевљењем.  

 

 

Циљ овог часа је да ученици другог и четвртог раздеда сазнају како раде њихови родитељи са 

њима у групи и како се понашају у њиховом присуству, да поштују родитеље, да припазе једни на 

друге, да открију радост заједничког рада и игре, и да разумеју да најтеже ситуације у животу 

могу решити заједно са родитељима. 

 

Час се одржао у школи у Мајдану. У овом пројекту учествовало је 7 ученика, 7 родитеља и 

наставница. 

Сву потребну опрему за реализацију пројекта обезбедила је наставница.  

 

 

 
Програм је почео у 10 часова и 

трајао је два сата. На почетку 

програма ђацима и родитељима је 
била саопштена инструкција 

потребна за реализацију задатака. 

А њихов задатак је био да направе 

по једног пајаца од папира и 

украсних материјала. Ученици и 

родитељи су радили у пару 

родитељ-ученик, тj. родитељ са 

својим дететом. 
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Имали смо на располагању хамер папире, папире у 

боји, маказе, фломастере, оловке и селотејп траке. 
 

Чланови радионице су пажљиво слушали 

инструкције наставнице током рада. 
 

Наставница је била задовољна са радом и 

резултатима радионице. 
 

Наравно и родитељи и деца су били задовољни са 

њиховим радовима. 
 

Eво њих, седам шарених пајаца да нас насмеју! 
 

Након завршеног програма наставница је угостила 

родитеље са чајем, а ученике са чипсем и сланим 

штапићима. 
 

Изразили су жељу да се ово дружење и рад понови. 
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Радионица са родитељима је одржана 

15.12.2017.г., између 10 и 11.30 часова у 

школи у селу Мајдан. 

 

У овој радионици су присуствовали деца, 

родитељи, и баке и деде. 

Задатак им је био да направе божићне икебане 

које ће бити декорација на њиховим 

столовима за време божићних и 

новогодишњих празника. 

 

 

 

Циљ радионице са родитељима јесте то да: 

1. радимо на мотовисању деце, родитеља и баки и деда да 

заједно раде и декоришу своју кућу. 

2. заједно доживљавамо атмосферу припреме и пробудимо у 

себи осећај Божића, наше старе народне традиције. 

 

Овај наш заједнички рад 

пратило је велико 

одушевљење свих 

присутних. Атмосфера је 

била фантастично живахна. 

Три генерације су радиле 

заједно, пуне љубави и 

радости помагале једни 

другима. 

 

На крају рада „радионице 

са родитељима” констатовала сам да заиста вреди 

организовати такве радионице јер је то лек за душу и 

млађима и старијима. 

 

Радови су прекрасни. Креације деце, родитеља и баки и деда 

су пуне фантазије.  

Сви смо задовољни са резултатима радионице. 
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Божићни вашар је 

одржан 17. децембра 

2017 год., између 9.30 и 

10 часова у католичкој 

цркви у селу Рабе. 

 

Припрема је била у 

школи, а реализација у 

цркви. 

 

Припрема на то је већ 

почела 15. новембра. 

 
 
 
 
 

 
 

Прво смо правили божићне и новогодишње 

разгледнице од разних папира у боји. 

 

Затим правили смо божићне декорације, тј. стоне 

и зидне декорације. Радили смо са лепилом, 

маказама, хамер папирима, вуном. 

 

А потом смо правили анђеле од папира. 

Ђаци су правили и светиљке од тегла. 

 
За оглашавање овог вашара направили смо 

плакат, који је мештанима биo позивница да дођу 

и купују нешто. 

 

На божићни вашар дошло је много више мештана 

него што смо очекивали, који су купили наше 

“драгоцене производе”, а ми смо њима пожелели 

срећне празнике.  
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Изненадила нас је велика заинтересованост за 

божићни вашар. 

 

На крају можемо рећи да смо сви задовољни, 

учитељица са радом ђака, и ђаци са њиховим 

радовима – производима. Сви смо били 

весели. 

 

 

Резултат овог нашег подухвата је сјајан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

  Издвојено одељење у Мајдану 

6 
 

 

 
 

Дан мајки је прослава у част мајки - 

мајчиних веза са децом. Слави се 

различитим данима у свету. 

 

Ове године уместо прославе 8. марта као 

дана жена, ми смо припремали мали 

програм за мајке у школи, и то 27. 

априла у Мајдану. 

 

 

 

 

Прослава је почела у 16:00 часова.  

На програму је било: рецитовање, плес, џез плес, свирање... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изненадили смо мајке поклонима. 

Након програма послужили смо их кафом, слатикишима и 

сланим пецивом. 

Биле су 

присутне 

мајке и баке 

наших ђака. 

Било је 

прекрасно 

уживање и за 

мајке и за 

децу. 

 

Срећан Дан Мајки! 


