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Број:
Датум:

КАЛЕНДАР ШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ
Акције и манифестације на
нивоу
школе:
Свечани пријем првака

01.09.2016.

Дан писмености
Прикупљање старе
(рециклажа)

Време
реализације

08.09.2016.
хартије

Светски дан без аутомобила

3.09.2016.

22.09.

Ноћ истраживача

30.09.2016.

Светски дан наставника

05.10. 2016.

Дечија недеља

Међународни дан пешачења

10. 2016

15.10.

Носиоци
активности
Стручно веће
за разредну
наставу

Циљна
група
ученици
и родитељи

Стручно веће
За разредну
наставу

ученици од
I до VIII р.

Чистоћа
и
зеленило,
запослени
школе
Стручно веће
за
физичо васпи
тање, стручно
веће
нижих
разреда и друге
колеге
Стручно веће
техничких
наука
и
Стручно веће
математике
Тим за
Наставнички
клуб
Дечији савез
Стручно веће
за
физичо васпи
тање
Стручно веће
за
физичо васпи
тање, стручно
веће
нижих

ученици од
I до VIII р.
ученици од
I до VIII р

ученици од
I до VIII р.

ученици,
наставници
Ученици од
I до VIII р.

Ученици од
I до VIII р.

Дан здраве хране

1. и 12.10.

Међународни дан
искорењивања
сиромаштва

17.10 .2016.

Дан УН

24.10. 2016.

Његошево перо
Обележавање Дана
потписивања примирја у Првом
светском рату
Међународни дан толеранције
Међународни дан деце
Међународни дан борбе против
насиља над женама

01.12. 2016.

03.12. 2016.

Ученички
парламент

16.11. 2016.

20.11. 2016.
25.11.2016.

Последња недеља
новембра

Конкурс „Кликни безбедно“

Децембар, 2016.

дан борбе
СИДЕ

против

Међународни дан особа са
инвалидитетом
Дан људских права

Клуб УН

библиотекар
Стручно веће
за друштвене
науке, Тим за
маркетниг
Ученички
парламент
Вршњачки тим
Вршњачки тим
Дечији савез
Вршњачни
тим, Ученички
парламет, Тим
за
заштиту
ученика
од
насиља,
злостављања и
занемаривања
Мариана
Јашков, Попов
Јована и Хекел
Борис
Актив настав
ника српског
језика
и
ликовне
куллтуре
Ученички
парламент

10. 2016.- 02.2017
11.11.2016.

Недеља математике и физике

Светски

разреда и друге
колеге
Стручно веће
за
физичко
васпитање,
стручно
веће
нижих разреда и
друге колеге
Ученички
парламент

10.12. 2016.

Ученички
парламент
Стручно веће

Ученици од
I до VIII р.

ученици,
наставници
ученици
виших
разре
да
ученици од
I до VIII р.
ученици од
I до VIII р.
Ученици од
I до VIII р.
Ученици од
I до VIII р.
Ученици од
I до VIII р.

Ученици
до VIII р

VI

Ученици V до
VIIIр

ученици
виших
разреда
Ученици
виших
разреда
ученици од
I до VIII р.
Ученици

Новогодишњи вашар

12. 2016.

Дан Светог Саве

27.01.2017.

Предавања HIV

02.2017.

Предавње PAS

02.2017.

Филмска радионица у оквиру
франкофоније

02.2017

Семинар „ Правилна исхрана“

15.03.2017.

МЕсијев маратон

03 -04..2017.

Дан франкофоније

03. 2017.

Песничка штафета
Промоција школе будућим
првацима

03. 2017.
03. 2017.

„Мислиша“

03.2017.

Светски дан здравља

07.04. 2017.

за разредну
наставу
руководство
школе
Медицинска
сестра И.
Голошин,
разредне
старешине
Медицинска
сестра И.
Голошин,
разредне
старешине
КЦ Зрењанин,
Стручно веће
страних језика,
фото-кино
секција, Ивана
Бранковић - СР
Др Живојин
Ђурић
Наставни
природних
наука
Зрењанин,
астрономско
друштво
Милутин
миланковић
Зрењанин,
Мариана
Jашков
наставник
француског ј.

нижих
разре
да
ученици, сви
запослени,
гости
ученици
VI р

ученици
VII р

12

ученика
VII р

ученици од
VII до VIII р.

ученици од
V до VIII р.
ученици од
I до VIII р.
Будући
прваци,
родитељи
ученици од
I до VIII р

библиотекар
Наставници
разредне
наставе
Наставници
разредне
наставе,
Стручни актив
за
природне
науке
Ученички
ученици од
парламент
I до VIII р.
Стручни тим за ученици од

Светски дан Рома
Ускршња приредба

08.04.2017.
04.2017.

Читалачка значка

04. 2017.

Дан планете Земље

22.04. 2017.

Светски дан књиге

23.04. 2017.

Дан школе

13.05.2017.

Недеља спорта –крос, спортска
такмичења

Вазнесењска трка

Светски

дан борбе
пушења

Октобар 2016.
Мај 2017.

23.05.2017.

против

31.05. 2017.

Светски дан заштите животне
средине
Астрокамп Летенка

05.06. 2017.

Дан младих

12.08.2017.

07.2017.

IО
Актив
наставника
верске наставе,
актив
наставника
српског језика,
Тим за
културне,
хуманитарне и
јавне
делатности

I до VIII р.
ученици, сви
запослени,
гости

Ученици од
библиотекар
I до VIII р.
Ученички
ученици од
парламент
I до VIII р.
ученици од
библиотекар
I до VIII р.
ученици, сви
руководство
запослени,
школе
гости
Стручно веће Сви ученици
за
физичо васпи
тање и остали
радници школе
Актив
Ученици,
наставника
родитељи,
верске наставе, локална
Стручно веће заједница
за
физичо васпи
тање, Тим за
маркетинг
Ученички
ученици
парламент
виших
разре
да
Ученички
ученици од
парламент
I до VIII р.
астрономско
ученици од
друштво
VII до VIII р.
Милутин
миланковић
Зрењанин,
Мариана
Јашков
Тим за заштиту ученици
ученика
од
насиља,
злостављања и

занемаривања
Рад у Ђачкој задрузи

током
године

Изложба радова ученика са мај-јуни
додатне
2016.
наставе ликовне културе
Одржавање
током
сталне поставке експоната у године
холу
Посета биоскопу
током
године
Посета позоришту
током
године
Посета музеју
током
године
Посета
Београдској 10.2016.
филхармонији
Активности које се спроводе у Време
сарадњи
са
локалном реализације
средином

Тим за
задругу
наставник
ликовне
културе

ученици од
I до VIII р.

наставници
историје

Ученици,
родитељи

Стручна већа

ученици од
I до VIII р.
Стручна већа
ученици од
I до VIII р.
Стручна већа
ученици од
I до VIII р.
Стручно веће
ученици
за
разредну IV р.
наставу IV р.
Носиоци
активности

Тим за
Спортски сусрети деце и
током године наставника и
родитеља
родитеља,
Стручно веће
за
физичко
васпитање и
Тим
за
активне
школе
као
једни
од
носиоца
активности
током године Ученички
Учешће у хуманитарним
парламент и
акцијама
Стручно веће
за
физичко
васпитање
Стручно веће
Популарисање страних језика током године страних
који се изучавају у школи
језика
мај-јуни
Драмска
Драмске представе
2017.
секција
Ноћ истраживача
Европско село

септембар
2016.

Ученици,
родитељи

Циљна група

Сви ученици са
родитељима

Ученици од
I до VIII р.

ученици,
родитељи
ученици из
других школа

Стручна већа
Стручна већа

локална заједница
локална самоуправа,
грађани

Фестивал науке
Месец математике у сарадњи са
Центром за промоцију науке

мај 2017.
мај 2017.
мај 2017.

Стучно веће
за природне
науке
Стучно веће

наставник
верске
током године наставе
наставник
Посета манастирима
верске
током године наставе
Партнерство у пројектима
Ученички
Центра за социјални рад
током године парламент
Одбојкашки
турнир август 2017 Спортски
''Streetvolleyball''
савез града
Зрењанин и
ОК
''Клек
Србијашуме'
' Клек.
Одлазак у православну цркву

Ученици Vдо VIII р
Ученици Vдо VIII р
ученици који похађају
верску наставу
ученици који похађају
верску наставу
Ученици од
I до VIII р.

