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  АПРИЛ    2020. 

ВАНРЕДНА  СИТУАЦИЈА  Као и све школе у Србији, и наши ученици и наставници прате 
наставу на даљину, редовно шаљу своје планове и извештаје. Све то врло  добро и 
ефикасно функционише када је у питању редован рад тј. настава.  На другој страни,  многи 
наставници и одељењске старешине успели су да мотивишу децу за многе активности ван 
редовне наставе које су евидентиране на фејсбук страници школе.  Та су догађања 
заменила изложбе у холовима и ходницима објеката наше  школе. Највише прилога у 
месецу  априлу посвећујемо управо овим активностима.  
Дуга симбол наде  Са интернета су позвана  сва деца да прихвате иницијативу деце из 
Италије да нацртају своју визују дуге  и са  слоганом:   „Све ће бити добро“  покажу цртеже  
на прозору свог дома. Веома активни и оригинални су били ученици IV разреда из 
Кукујеваца   учитељице Бојане  Карличић. 

   
 
У аматерском позоришту „Бранислав Нушић“, глумци  и  пријатељи,  уз све препоручене 
мере заштите шију заштитне маске за волонтере  општине Шид. Сем у позоришту, маске 
се шију по кућама где су људи у изолацији због година. Велико хвала свима. Наставница 
Продић Мирјана је активна  од самог почетка као и неки наши ученици-глумци. 
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УПИС ПРВАКА  у ову школску годину обавиће се електронски. На сајту  и  фејсбук 
страници школе објављено је како се врши упис и шта је потребно послати од података на 
e-mail адресу школе. Упис реализују  педагогица и психолог наше школе. 
Дан планете Земље 22. април    Ученици 3.разреда из Кукујеваца  учитељице Тодоровић 
Снежане су овај важан дан обележили ликовним радовима.    Овај  дан  има  за циљ да 
повећа  свест људи о угрожености животне средине и  да се за њих ангажује  шира јавност. 

  
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ --   у својим домовима ученици су украшавали ускршња јаја и 
правили разне декорације за своје ускршње трпезе. 
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ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ  22.23.24. април 2020. реализован је на даљину као што је била 
и настава. Када стигну резултати,  донеће се одлука према упутству из Министарства  
како отклонити уочене пропусте и подићи успешност на  „правом“ завршном испиту. 

 
 
Настава на даљину је организована и усаглашена са ТВ презентацијама наставних 
јединица. Распоред ТВ наставе је био дат на недељном нивоу на РТС 2  и  РТС 3. 
Наставници су и поред тога по нахођењу давали инструкције и задатке из свог предмета, 
преузимали урађене домаће задатке од ученика, вршили консултације, давали сугестије, 
контролне задатке и тестове. Веома су добро функционисали контакти и успостављене 
мреже одељења или по предметима за разреде и са родитељима који су били укључени у 
рад своје деце. Све наставне јединице и часови су евидентирани у е-дневник као и 
запажања о раду ученика.  Само са малим бројем ученика,  углавном из осетљивих група 
није било готово никакве сарадње, што је иначе био проблем и током редовне наставе.  
 
Измене у школском календару   за школе на територији Војводине (од 26. марта 2020.) 
За време ускршњих празника – по Грегоријанском календару, од 10. до 13. априла, као и за 
време празника по Јулијанском календару, од 17. до 20. априла – није било  наставе, већ су   
емитовани едукативни садржаји о Ускрсу, као и садржаји који се односе на слободно 
време ученика. Настава на даљину обављала  се поново од 21. априла, укључујући и 
наставу сваке суботе. 
 
ПУТОВАЊА  Ученици IV разреда из Кукујеваца   урадили су пројекат Народне традиције 
"Пут широк, врата отворена".   Свако је из свог угла посматрања кроз наставу на даљину,  
обишао и описао једну државу  и то представио цртежом.    За многе путнике пешачење је 
било једини начин путовања. Сад  је то лако-„сурфује“ се интернетом и иде  било где, 
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било када и без пртљага. Потребна је само добра идеја и мобилни телефон. 

    
 
СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА  се обележава 7. априла  широм света.  Једно од основних људских 
права је право на здравље , подсећају  нас плакати ових ученика 4.разреда из Кукујеваца 
учитељице Бојане Карличић. Прикључили су се и прваци  1.К   учитељице Матијаш Тање,  
у акцији ,,Мени треба здрава храна,,  кроз  пројектну наставу. 
 

   
 
Ученици 4. разреда из Кукујеваца  учитељице Бојане Карличић су долазак пролећа и Ускрс  
означили необичним  оригиналним  бетон сликама. 

    


