Л Е Т О П И С
Школска 2017 /2018 година, друго полугодиште



У ОШ „ Сава Ковачевић “ , у Михајловцу одржало се школско такмичење

из математике ( 19.фебруара 2018.године ). Учешће су узели ученици
од трећег до осмог разреда.


Обележен је ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА- Друштво школских
библиотекара, организовао је акцију поводом обележавања Дана
матерњег језика, а под слоганом „ Читај гласно да се чује јасно “, како
би се подстакло читање и неговао матерњи језик. У просторијама
библиотеке смо читали песме домаћих аутора. У тој активности су
уествовали ученици: Мина Марковић ( 7.1 ), Жаклина Марковић и
ученик четвртог разреда Андрија Кандић, који је читао песму : „Зимска
идила “, коју је написао у сарадњи са другарицом Невеном Стевановић.
У одељењима четвртог разреда, ученици су презентовали своје
написане песме са задатим почетком. Посебну маштовитост су
приказали саставњајући басне, бајке и драмске текстове.Посебно
похвањујемо учитеље и ученике четвртих разреда



Ученици наше школе су учествовали у акцији Црвеног крста.
Послали су ликовне и литералне радове за конкурс , под називом „ Крв
живот значи “.



Друштво математичара је организовало такмичење „ Мислиша “, које
се одржало 8.3.2018.год.при чему су ученици наше школе од 2. до 4.
разреда узели учеће. Такмичењу се одазвало 28 ученика.Ученик другог
разреда Павле Лаптошевић, похваљен је од стране организатора.
учитељ Виолета Нешовић.



Организован је ТЕМАТСКИ ДАН ( 7.3.2018.) под називом „ Љубав
има различите облике али увек поштује права других “ . У библиотеци
је одржан јавни наступ ученика више наставе. Читане су песме
познатих аутора на тему љубави, али песме које су сами саставњали.
Наставници енглеског и немачког језика су са ученицима израђивали
честитке са порукама љубави на страним језицима.На часу историје су
ученици седмих разреда приказали положај жена кроз историју,
говорили су о женским правима кроз различите епохе и цивилизације.
Представљен је и положај жена у Старом Египту, Старој Грчкој, Риму,
Кини. Ученици су у виду презентација представили и женска права у
библији, као и права у Србији у 21.веку. Све ово је било довољно
студиозно и едукативно и омогућило је да посетиоци као и ученици
схвате значај и положај жена, као и суштину прослављања Осмог
марта. На часовима грађанског васпитања , а у оквиру пројекта „Школа
без насиња “, реализоване су Форум радионице, које служе за подизање
свести о штетности било које врсте агресивног и непримереног
понашања. Ево и понеког материјала са овог едукативног дана. ТЕКСТ
ЖЕНЕ У ЕГИПТУ



Права жена у Египту
У древном Египту, жене су уживале највећи број права у односу на жене у осталим
античким друштвима.Оне су уживале скоро потпуну равноправност са
мушкарцима, имале су пуну правну и пословну способност. Жена у Египту је имала
право
на
сопствену
приватну
имовину,
која
је
могла
да
обухвати:земљу,стоку,робове,слуге итд. Имала је право да наследи све што јој је
неко завештао, као и да своје ствари завешта другима. Имала је право да се разведе
од свог мужа док би сва имовина која њој припада, укључујући и мираз, остала у
њеном власништву. Посебно треба истаћи да жена може да реши сва законска
питања без мушкарца који би је заступао. Међутим, мушкарци су и даље много
бројнији од жена на многим позицијама, док се просечна жена бавила пословима
око куће и породице. Што се тиче учешћа жена у власти, важно је напоменути да је
власт у Египту била снажно централизована и под јаким утицајем врховног

владара-фараона. Битно је истаћи да је било жена које су се налазиле на функцији
управница провинције, а било је и више фараонки, као што су Клеопатра и друге.
Тегла са љубавним порукама на страним језицима.

Јавни

наступ

ученика

виших

разреда.

 У оквиру ИТ каравана , у организацији Министарства просвете, науке
и технолошког развоја,под називом „ Како да најлакше упропастите
свој живот он-лајн “, одгледана је едукативна престава на часу
одељенске заједнице у осмом разреду.Тиме смо подигли свест ученика
о свим приликама које их очекују у електронском свету.

 Такмичење рецитатора, одржало се 29.марта текуће године. Учешће у
овој манифестацији узели су ученици ниже и више наставе :

Ученица Марија Милетић, трећи разред, 3.1 представила се песмом :
„ Шта је највеће“ , Мирослав Антић, учитељ ментор : Верица
Арсенијевић
Ученица Јована Лукић, четврти разред, 4.2, представила се песмом
„Мајка “, Радета Јовановића, ментор Александра Тасић
Виша настава:
Ученик Алекса Гитарић, шести разред, представио се песмом : „ Круг
нежности “, Стевана Раичковић, ментор Јелена Јеремић.
Ученица Марина Стевановић, ментор Ивана Аксић
 Ученици наше школе су ове године показали изузетне резултате из
различитих области, те их овом приликом јавно похвањујемо, као и
њихове учитеље и наставнике :

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18 ГОД.

 Ученици наше школе, су нас представљали на такмичењу под називом
„ Покажи шта знаш “ у Лугавчини, 08.06.2018.год. и освојили су
друго место у надметању знања из различитих области.Похваљујемо :
Александру Радосављевић, ученицу четвртог разреда ( учитељица
Јасмина Ђорђевић ), Немању Бошковић , ученика трећег разреда
(учитељица Јелена Чолић).....
Дан школе 13.06.2018.год.
У нашој школи је обележен је Дан школе.



Хор виших разреда је отворио приредбу песмом „Даире “, наше чувене групе
Смак.
Затим је одрецитована песма Љубомира Симовића ,

под називом „ Молитва мајке луталице Светом Стевану ветровитом “.
Ученици четвртог
разреда су одглумили драмски текст „ Пепељуга “, Александра Поповића.



Чланови Вршњачког тима , обратили су се присутнима , пригодним говором о

активностима које реализују све у интересу стварања подстицајне средине и пријатног
амбијента за рад као и смањењу насиља.


Чланови драмске секције извели су драматизацију народне епске песме

„Мали Радојица “ и отпеван је сплет народних изворних песама.


Ученици четвртог разреда

су извели пантомиму уз музику на тему Пинк Пантер.Ученик наше школе, који је
наступао
на градском такмичењу рецитатора , одрецитовао је песму Стевана Раичковића, под
називом „ Круг нежности “.
Ученици трећег разреда су отпевали песму „ Појешћу све
колачиће “.
Ученици другог и првог разреда дали су свој печат приредби на свој начин.
Хор наше школе затворио је приредбу песмом „ Све још мирише на њу “, Парног ваљка.

До неких следећих школских успомена, позрављају Вас чланови колектива ОШ „ Сава
Ковачевић“ у Михајловцу.
Летопис урађен у сарадњи са свим учесницима у реализованим активностима и
библиотекаром Нинославом Стојановић Јанковић

