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Нови Београд, август 2017.

ОШ „Младост“ је у оквиру припремног предшколског програма у школској 2016/17.
години уписала четрдесет два детета, од тог броја је двадесет три дечака и деветнаест
девојчица. Деца су распоређена у две групе, у две смене пре и по подне. Обе групе групе
су имале по двадесет једно дете. Од укупног броја деце двадесет двоје никада није
боравило у колективу.
Програм је отпочео са радом 01.09.2016. године, прво полугодиште је завршено
31.01.2017. године, а друго полугодиште 13.06.2017. године. Поштовали смо распусте и
празнике, као и редовни ученици школе. Радили смо по програму ,,А“, по центрима
интересовања. Реализовали смо теме у складу са одабраним планом и програмом. У раду
са децом поред васпитача, учествовали су наставници физичког васпитања , психолог и
педагог школе. Период од четири сата , био је прикладно артикулисан на задовољство
деце и родитеља.
Поред учионице, различите активности су се реализовале и у разним просторијама школе
у великој и малој фискултурној сали, библиотеци, различитим кабинетима.

Дружење са децом старијих разреда, помогло је млађој деци да се што боље социјализују
и сигурније осећају у новом простору. Успостављена је добра сарадња са особљем школе.
Посебно смо сарађивали са одељењима учитеља: Петра Павкова, Драгане Вучен, Весне
Ракић, Марије Симеуновић,Тање Вречко, Марије Трујкић, Сање Мићановић, Зорице
Јурић, Гордане Дешић, Марије Маринковић, Сање Божовић, Јелене Обрадовић, Бојане
Маринковић,Јасне Томовић,наставницама Љиљаном Кувељић, Весном Ивковић и
Верицом Живић. Присуствовали смо на њиховим часовима, приредбама, песничким
сусретима, радионицама. Заједно смо обележили Дечију недељу, Дан европских језика,
Светски дан јабуке, Сајам књига, Светски дан толеранције, Недељу лепог понашања, Нову
годину, Школску славу, Васкршње празнике, Светски дан књиге, природе, планете, цвећа,
Међународни дан породице, Дан школе.

Ове школске године васпитачи и предшколци су имали задовољство да сарађују са
професорком математике, која нам је на посебан начин дочарала и приближила свет
математике. Кроз игру уз помоћ боје, линија и облика истраживали смо,
експериментисали и откривали нове и занимљиве ,а нама корисне задатке. Креативни
центар је издао три сјајне књиге, за предшколски узраст, са задацима управо по мери
детета овог узраста.

Поред свакодневних активности, у месецу:
- СЕПТЕМБРУ смо обишли и упознали школу, као и особље које ради у њој, како би
деца боље упознала средину у којој ће боравити. Посетили смо директора, психолога,
педагога, секретара, рачуноводство, зборницу, трпезарију, библиотеку етно-кутак,
кабинете и фискултурне сале у школи.
Деца су упознала стоматолога школе, разгледала ординацију и приказ правилног
прања зуба на моделу, а потом су имала предавање о правилној исхрани и хигијени зуба.

Имали смо час у библиотеци; библиотекарка Татјана Марсенић је упознала децу са
историјом библиотеке, разгледали су сликовнице. За следеће дружење библиотекарка је
децу упознала са бајком ,,Пинокио“, а после разговора о бајци деца су подељена у групе.
Свака група је имала задатак да нацрта и обоји један део тела главног лика. На крају
активности смо спајали делове помоћу канапа и украсили пано у библиотеци.

У малој сали смо присуствовали на промоцији ритмичке гимнастике са старијим
другарима.Уз звуке познатих песама смо заједно играли и пратили тренера.

Упознали смо прваке и старије другаре чије се учионице налазе близу наше. Учествовали
смо на ликовном конкурсу ,,Нацртај, обоји и освоји”,који је организовала фирма
,,Форма идеале“.

Поводом Дана европских језика , 26.09.2016. године,били смо гости код другара седмог
разреда и наставнице француског језика , Весне Ивковић. Деца су знатижељно
разгледала кабинет француског језика и упознала основне речи, боје и бројеве на том
језику. Такође су старији другари предшколцима показали плакат са обележјима
Француске,слике заставе,грба, главног града Париза и знаменитости Француске. Деца су
одмах препознала Ајфелову кулу и Дизниленд

ОКТОБРУ смо обележили Дечију недељу у којој смо причали о дечијим правима. Деца
су своја права показала на групном ликовном раду. Организовали смо и ,,Таблу
пријатељства”, која је била активна цео месец октобар. Приликом израде Табле другари
су цртежом исказивали захвалност, извињење или честитку.
Поводом Дечије недеље имали смо дружење са другарима првог разреда учитељица
Весне Ракић и Тање Вречко.
Предшколци су били гости код четвртака учитељице Драгане Вучен, на Креативној
радионици ,,Нећу да бригам-хоћу да се играм“. Деца су се дружила и одрадила групни рад
на исту тему.

Такође смо се дружили са другарима седмог разреда и наставницом музичке културе
Љиљаном Кувељић у кабинету музичке културе. Предшколци су са одушевљењем
разгледали кабинет, упознали другаре и заједно су отпевали неколико песама. Весели и са
осмехом на лицу предшколци су се вратили у своје царство, где царује другарство.

У учионици смо организовали наш Сајам књига, под слоганом ,,Књиге у руке“. На
столовима су биле постављене књиге из наше библиотеке , као и књиге које су деца
донела од куће. Свако дете је представило своју омиљену књигу. Имали смо и посету
нашег Сајма од стране првака, са учитељицом Весном Ракић.

20.10.2016.године обележили смо Светски дан јабуке, заједно са ученицима првог
разреда, учитељице Весне Ракић. Упознали смо причу ,,Јабука“ Драгана Лукића,
направили плакат и јабуке од трака папира. Учионица је била пуна црвених, жутих и
зелених јабука.
У великој сали смо имали презентацију Капуера. Свако дете је желело да проба основне
покрете, уживајући у звуцима инструмента на коме је свирао тренер.

Месец октобар, испратили смо организовањем Јесењег маскенбала у малој сали. Деца су
прошетала и показала своје јесење маске .Сала се орила од аплауза и навијања старијих
другара. У жирију су ове године били учитељи: Петар Павков, Гордана Дешић,Марија
Трујкић, Марија Маринковић , Сања Мићановић и Јелена Обрадовић. Жири је имао тежак
задатак, да прогласи по три најбоље маске из обе групе. По проглашењу најлепших
маски, све су похваљене и отпочела је Јесења журка, заједничко дружење деце.

- НОВЕМБРУ смо обележили Светски дан толеранције, са ученицима трећег разреда
учитељице Марије Симеуновић. Учествовали смо у радионици и украшавању слова у
холу.

Присуствовали смо на предавању о очувању здравља и личној хигијени тела на тему
,,Правилно прање руку“, код ученика првог разреда учитељице Марије Трујкић.
Посетили су нас другари првог разреда учитељице Тање Вречко. Показали су
предшколцима музичке инструменте које су сами правили , деца су их разгледала и
ослушкивала њихове звуке. Затим су старији другари показали шта све могу са
инструментима, представили су се са бројалицама које су научили.
Цео месец ДЕЦЕМБАР, смо се припремали за Нову годину. Деца су сама китила јелку,
украшавала учионицу, цртала честитке и правила разне новогодишње украсе.

У библиотеци су предшколци посетили Креативну радионицу, коју је водила наставница
Верица Живић са ученицима старијих разреда. Тема је била ,,Израда и украшавање
новогодишњих украса“. У знак сећања на дружење деца су добила новогодишњу јелку од
новина, коју су старији другари направили. По повратку у учионицу, малишани су је
обојили зеленом темпером и украсили.
Обишли смо другаре првог разреда ,учитељица Сање Мићановић и Зорице Јурић. Деца су
се дружила на часу ликовне културе, a тема је била ,,Израда новогодишњих честитки“,
комбинована техника.
Такође , смо били гости код првака учитељице Весне Ракић. Деца су села заједно са
другарима у ђачке клупе, певали песме о зими и цепкали беле салвете, припремајући их за
лепљење Снешка Белића.
Већ наредне недеље предшколци су били домаћини првацима учитељица Тање Вречко и
Весне Ракић на Креативној радионици. Упознали смо начин живота Деда Мраза, са киме
живи, ко му помаже у паковању пакетића. Деца су савијањем црвене салвете и
лепљењем украса, добила украс за новогодишњи сто у облику Деда Мраза. Заједно су
певали песме о Деда Мразу и Новој години.
За другаре прваке учитељице Весне Ракић и ђаке другог разреда учитељице Марије
Маринковић, извели смо Новогодишњу приреду. Показали смо своје глумачко умеће,
представивши се скечевима и новогодишњим песмама.
У учионици смо организовали Новогодишњи маскенбал, где су деца својим костимима и
песмом испратила стару годину. Маскирани смо посетили другаре учитељица Сање
Божовић и Весне Ракић.

Изненадио нас је долазак Деда Мраза ,који се дружио са децом, певао ,играо и читао им
писма која су стигла на његову адресу. Деца су добила од њега пакетић за учионицу.

За крај ове године у учионици смо организовали Новогодишњу журку, где су деца певала,
играла и сладила се слаткишима.
ЈАНУАР су деца почела причом доживљаја са новогодишњих празника. У библиотеци
су предшколци заједно са другарима првог разреда, учитељице Весне Ракић, били гости
на Божићном концерту, који је организовала наставница музичке културе Љиљана
Кувељић. Представили су се другари старијих разреда, који похађају Музичке школе. У
тишини су задивљено слушали своје другаре уживајући у разним композицијама на
клавијатурама, гитари, виолини и флаути. Наставница је децу упознавала са сваким
извођачем , са инструментом на коме ће се одсвирати композиција и како се понаша на
концерту уметничке музике. На диван начин је све то презентовала и приближила деци,
која су са осмехом напустила библиотеку у нади да ће поново доћи.
Од 23.01. до 27.01.2017. године обележили смо Недељу лепог понашања. У учионици је
организована драмска радионица у оквиру које су деца одглумела ситуације лепог
понашања из свакодневног живота, а потом смо их представили ликовним цртежом.

Поводом школске славе Свети Сава, деца се упознају се са животом и радом Светог Саве,
уче рецитацију и цртају на тему ,,Како замишљам Светог Саву“. У холу школе деца су
присуствовала на приредби поводом школске славе Свети Сава и учествовали
рецитацијом ,,Добра дела“, коју је извела Бојана Абрашевић као представник
предшколаца.

-Месец ФЕБРУАР смо почели причом доживљаја са зимског распуста. У дворишту
школе смо се играли на снегу.
Обележили смо Дан заљубљених, разговором, ликовним радовима и срцима насламчици.
Бивши предшколац, Анђела Живковић, је деци одржала предавање о сађењу и расту
пасуља, показујући им теглице са разним фазама раста. Деци је тема била занимљива, јер
смо ми већ садили пасуљ у саксији, редовно пратимо промене на њему и заливамо га.
- МАРТУ смо били креативни,правили смо поклоне за маме и баке, за њихов празник 8.
март.

У холу школе, смо заједно са старијим другарима организовали Пролећни базар.Правили
смо честитке и украшавали теглице
Посетила нас је зубарка школе и још једном одржала предавање деци о начину прања ,
хигијени зуба и уста. Све је показала деци на моделу,поновили смо шта се сме јести, а шта
би требало избегавати. Деца су добила потврде за упис у школу,каои дипломе.

У малој сали школе са старијим другарима, смо гледали представу ,,Заистинска српска
бајка“, Гордане Влајић. После представе смо се дружили са глумцима и сликали се.

-У АПРИЛУ су се деца дружила са васпитачицом Тањом Младеновић, која је у групи
волонтирала. У фискултурној сали је одржала час физчке културе.

У сусрет васкршњим празницима,организована је заједничка радионица, предшколаца и
ученика другог разреда, учитељице Гордане Дешић. Деца су правила васкршње честитке.
Такође смо се дружили са првацима учитељица: Сање Мићановић, Зорице Јурић, Јелене
Обрадовић и Бојане Маринковић, организујући ликовне радионице поводом Васкрса.
Правили смо честитке и држаче занајрадоснији хришћански празник.рецитовали и
проширивали постојећа знања о овом празнику.

У дворишту школе, организовали смо Пролећни базар, где смо се дружили са
родитељима и старијим другарима. Припремили смо васкршње и пролећне украсе.

Присуствовали смо изради и изложби радова,поводом Васкрса,ученика четвртог разреда,
учитељице Јасне Томовић. Другари су нас овом приликом упознали са новом техником
декупаж и показали нам шта су све у четвртом разреду научили из ликовног васпитања.
Били смо гости на Васкршњем музичком концерту, који је организовала наставница
музичке културе Љиљана Кувељић. Представили су се другари старијих разреда,који

похађају Музичке школе. Деца су слушала своје другаре уживајући у разним
композицијама на клавијатурама, гитари, виолини и флаути.

Дан планете Земље обележили смо 22.04.2017. године разговором о значају здраве
животне средине сваког појединца, као и о очувању животне средине. Прелиставали смо
разне часописе, енциклопедије и коментарисали о природним лепотама, а потом смо
урадили групни рад комбинованом техником.
Светски дан књиге, који се обележава како у свету, тако и код нас обележили смо
23.04.2017. године, подсећајући се великих дечијих писаца и њихових дела. Деца су имала
задатак да на припремљеним апликацијама илуструју своју омиљену књигу и препоруче
другарима једну књигу за читање
Месец МАЈ је као и увек резервисан за експерименте: ваздух,вода,магнет и електицитет
Истраживали смо шта се у води раствара, шта плута, а шта тоне. Разледали смо шта у
учионици магнет привлачи,као и шта се може наелектрисати.

Дечији песник и писац Благоје Рогач представио нам је у библиотеци још једну у низу
књига о препреденом мачку Прелету. Потом је разговарао са децом о песмама које нам је
говорио, а потом и о омиљеним дечјим кућним љубимцима. У библиотеци смо се

дружили са песником Благојем Рогачем и присуствовали његовом представљању књиге о
мачку Прелету.

Поводом Дана школе,у библитеци смо се дружили са библиотекарком. Тема је била
,,Успорите поред школе, деца вас моле,славимо Дан школе“. Упознала их је са правилима,
понашања у саобраћају, свако дете је добило књигу о саобраћају,па смо заједно разгледали
и дискутовали.После поделе у групе, деца су цртала на дату тему,а групне радове смо
окачили испред библиотеке.
Поводом Дана школе разговарали смо о школи, поновили ко све у њој ради и сликали
темперама по необичној полози.
У малој фискултурној сали ,смо били на отварању изложбе ,,Упознај да би волео“,код
другара другог разреда, учитељица Јелене Опалић и Босиљке Трбојевић. Деца су
задивљено посматрала разне типове кућа.

Међународни дан породице потрудили смо се да улепшамо неком занимљивом
ситуацијом из свакодневног живота једне породице. Разговарали смо и како су раније
живели наши преци. Цртежом смо употпунили ову тему.

24.05.2017. године смо обележили Светски дан цвећа. Разгледали смо сликовнице,књиге
и разговарали смо о цвећу. Свако дете је имало задатак да представи омиљени цвет и да
га нацрта. Радови су красили пано наше учионице
Обележили смо Спортску недељу организујући полигоне, такмичарске игре у малој и
великој фискултурној сали и дружили се са старијим другарима
У ЈУНУ смо обележили Светски дан зaштите животне средине, разговором, листањем и
прегледањем слика у енциклопедијама,као и ликовном изложбом.

Припреме за учешће у Lego education наградној радионици –,,Причамо Лего бајке“.

Наше дружење смо завршили Завршном приредбом, у холу школе за родитеље, будуће
предшколце, директора и стручне сараднике школе. Гости на приредби су били чланови
хора са наставницом Љиљаном Кувељић,чланови културно -уметничког друштва
,,Талија’’ и бивши предшколац Нађа Здравески, која је одсвирала две композиције на
клавиру.

Последњи дан школске године смо организовали Опроштајну журку у учионици.деца су
певала,сладила се, играла и растала се уз најлепше честитке за полазак у школу.

Директорка школе
Весна Јоцић

