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КАД РАД ПОСТАНЕ ЗАДОВОЉСТВО
ДАНИ ЕВРОПСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ У НАШОЈ ШКОЛИ
Сваког септембра од 2002. године Дани европске културне баштине се
одржавају у нашој зeмљи. Ова манифестација се користи за промоцију
различитости културе, обичаја и традиције.
И ове године је расписан конкурс поводом ове манифестације и били смо
веома срећни што је наш програм уврштен као део ове манифестације.
Пред нама је био велики посао. Све оно што смо предвидели, требало је и
реализовати. Полако смо почели са радом и створен је тим. Тим су
сачињавали ученици, наставници, помоћно - техничко особље, педагошкопсихолошка служба, директор школе. Сви су били укључени, а када имате
добар тим, ни успех не изостаје.
Кренули смо у реализацију нашег програма.
Нaјпре смо уредили наш школски ходник на тему „Наша културна баштина“.
Потом смо кренули са нашом поставком на тему «Стари занати». Циљ нам је
био да радимо на очувању наше традиције, и деци представимо старе и
заборављене занате.
По старом српском обичају, госте смо дочекали врућом погачом, затим је
уследио краћи драмски приказ „ Занати“ ученика III1 и уједно и отварање наше
изложбе.
На адекватан, очигледан и деци приступачан начин приказали смо око 30
заната ((ткач, вуновлачар, бојаџија, абаџија, терзија, кујунџија, столар, тесар,
обућар.....)
Објашњавали смо шта који занатлија производи како настају производи.
Задатак наших старијих другара је био да се више баве самом темом
«Културно наслеђе и природа» и да нам објасне шта је то културна баштина.
Уз помоћ наставнице Мире Покрајац и Љиљане Воденичаревић урађене су
одговарајуће ПП презентације и упознати смо са значајним локалитетима у
Београду.
Завршили смо представом „Зашто“.ученика III1. То је био симболичан начин да
повежемо прошлост, садашњост и будућност. Желимо да сачувамо и негујемо
нашу традицију , да причамо о садашњости да би нам будућност била лепша.
Нашу манифестацију су посетили ученици наше школе, родитељи, ученици из
истурених одељења у Петровчићу, наши мали другари из вртића, као и
званице из локалне заједнице.
Све је пропраћено медијски - ТВ Маг.
Истичемо да смо наш посао претворили у велико задовољство и заједничко
дружење. Ово је још један пример да добар тим може све.

Ученици II-1 разреда су чланови
Еколошке секције. Поред разних тема
којима смо се бавили на часовима
секције, веома занимљива била је тема
посвећена
рециклажи. Размишљали
смо шта бисмо могли да рециклирамо
и досетили се да би то могле да буду
старе кутије од обуће и коришћене
најлон кесе. Изабрали смо тему
„Акваријум“, а када смо све наше
акваријуме спојили, добили смо нешто
ново, а то је „ Морско дно“.
Ученици су бескрајно уживали правећи
своја мала уметничка дела која су на
крају красила хол наше школе. Кроз ову
активност, на очигледном примеру,
схватили су шта је рециклажа и чему
она служи. И даље ћемо се бавити
рециклажом,
користећи
друге
материјале, јер у томе бескрајно
уживамо и поносимо се делима чији
смо креатори.
Еколошка секција
Учитељица Тајана Буљан и ученици II-1
разреда

Практичним радом лакше до знања
Математичка статистика је област која се прожима кроз све науке, како природне,
тако и друштвене, а применљива је и на свакодневна животна дешавања. Да бисмо
ученицима приближили ову област и учинили је разумљивијом, у одељењу 82 је одржан
час проблемске наставе на тему „Примењена статистика“.
Ученици су добили задатак да испитају интересовања својих вршњака по питању
њиховог будућег школовања, статистички обраде добијене податке и затим их графички
прикажу на њима познате начине. Проблему су приступили озбиљно, сачинивши најпре
анкету која је садржала питања као што су: да ли ученици уопште имају дефинисан став и
жељу по питању уписа у средњу школу, да ли су заинтересовани за трогодишњу или
четворогодишњу школу, за гимназију или неку стручну школу, да ли намеравају да
наставе своје школовање и на факултету и слично.
По извршеном анкетирању, приступили су анализи и обради добијених података.
Сваки добијени резултат приказали су бројчано, процентуално и графички, користећи
хистограме и кружне дијаграме, при чему су користили знања стечена из Информатике и
рачунарства. Ученик Никола Воденичаревић урадио је и презентацију, коју је приказао на
заједничком часу осмих разреду.
Овом часу присуствовале су наставница Љиљана Воденичаревић и педагог
Звездана Мијоковић, које воде Тим за професионалну оријентацију и искористиле су овај
час као прилику да још једном скрену ученицима пажљу на важност избора средње
школе, као и да разреше неке њихове недоумице везане за сам упис и рачунање поена.
На овај начин ученици су били активни учесници у стицању знања кроз сопствени
практичан рад, чиме су и сами могли да се увере у тачност старе кинеске пословице: Ако
чујем - заборавим, ако видим - запамтим, ако урадим - знам.

Двадесет шестог септембра хор школе и солисти одржали су целовечерњи
концерт под називом „Вечерас је наше вече“. Хор и солисти изводили су највеће
хитове забавне музике 70-их, 80-их и 90- их година прошлог века и подсетили нас
на нека лепа прошла времена, као и на музику коју и данашње генерације радо
слушају и певају. На концерту смо чули мелодије песама којих се увек радо сећамо
и које радо певушимо. Неке од њих су: Зора је сванула, Све што желим у овом
тренутку, Мјесечина, Моји су другови, Игра рокенрол цела Југославија и друге.
Подсетимо се да хор под именом БЕЧМЕНСКИ СЛАВУЈИ наступа пуних дванаест
година и да је нашу школу презентовао на многим манифестацијама и ван наше
општине. Солисти хора на разним такмичењима освајали су многа прва, друга и
трећа места и, после завршене школе, многи су наставили да се баве певањем.
Од оснивања хора диригент је
наставник Младен Челебић.

Ову свечаност Дана школе
уприличили су и ученици из
издвојеног одељења у
Петровчићу.

У току Дечије недеље, ученици првих разреда учествовали су на Олимпијади ђака првака
која се одржала у Фан парку у Бечмену. Наши ученици су се надметали са првацима из
друге две школе у општини, и показали да имају велику вољу и жељу за такмичењем и
дружењем. Дан је био као створен за игре на отвореном, а атмосфера фантастична. Сви смо
понели медаље и осмехе као знак сећања на дивно проведене тренутке.

У издвојеном одељењу у Петровчићу организована је пројектна настава у трајању
од четири радне недеље. Аутори су наставници разредне наставе: Јелена Љубинковић,
Милица Љубинковић, Ана Савић, Јелена Стајчић, вероучитељ Ненад Катић и наставник
енглеског језика Марко Бошковић. Тема за реализацију овог пројекта наметнула се
спонтано. Након обележавања Дана школе, кроз разговор са ученицима, дошли смо до
предлога да направимо приредбу поводом Нове године. Неко од ученика је поменуо да
бисмо могли да продајемо и новогодишње честитке, па се тако “родила” и проширила
идеја на Новогодишњи вашар.
Када говоримо о Новој години, неизоставно питање код ученика четвртог разреда,
било је везано за предање о Светом Николи и култ Деда Мраза. Ученици су се на часовима
Веронауке и Енглеског језика бавили питањима везаним за ову тему. Предавање
наставника је замишљено тако да заинтересује ученике на овим часовима.
Пројекат опредељује ученике за стварање тзв. Новогодишњег вашара, кроз одабир
музичких, драмских текстова, песама, кореографије, материјала за прављење
новогодишњих украса и декорације. Замишљено је да сви ученици школе распоређени у
групе по школским секцијама – драмска секција, ликовна секција и хор учествују у
остваривању циљева пројекта. На овим часовима би ученици кроз остваривање
појединачних задатака стварали производе који би били искоришћени у остваривању
коначног продукта пројекта. Спајањем резутата рада свих секција, добили бисмо коначан
изглед на Новогодишњем вашару, који би укључивао два дела:
1.
Сценски приказ – Приредба
2.
Продајна изложба
Локална „МАГ“ телевизија је снимала приредбу и вашар.

ПЛАКАТ ПОЗИВНИЦА
Плакат позивница је направљена од
фотографија радова наших ученика на
ликовној секцији и пробама приредбе.
Ученици су учествовали у одабиру
фотографија које ће се наћи на плакату.
Плакати су окачени у ходницима школа у
Бечмену и Петровчићу, као и на центру
ових места и у улазу у Дом културе у
Петровчићу.

Ученици су били презадовољни оствареним
производом. Учествовали су веома марљиво и са пуно елана. Уживали су у
стварању програма за приредбу, као и у прављењу новогодишње декорације.
Наставници, као координатори овог пројекта су презадовољни резултатима.
Поносни на своје ученике.

Учење енглеског језика у првом разреду....
Упркос учесталом мишљењу, учење страног језика у најмлађем школском узрасту је
врло захтеван и веома пожељан процес. Мала деца су изузетно радознала и, уколико им
се пружи прилика, могу много да науче.
Из свог досадашњег искуства, могу да кажем да се деца врло брзо уче и све их
интересује, широм отворених окица све упијају и увек нешто траже. Задатак наставника
је да одговори на сва питања и објасни све недоумице. Ове школске године моји прваци и
ја смо свашта заједно научили.... они су научили нешто мало енглеског, а ја да се изборим
са свакојаким проблемима које наша деца доживљавају у савременом друштву.
На нашим часовима се често чула песма, смех и тишина. Научили смо како заједно
да напредујемо и да волимо енглески и школу... Научили смо да се лепо понашамо у
учионици и да се опходимо са поштовањем једни према другима...Научили смо да смо
сви подједнако важни и да ако неко нешто данас не успева, да ће успети сутра... Научили
смо да помажемо једни другима и да прихватамо помоћ својих другара... Научили смо да
слушамо и да очекујемо да нас чују...Научили смо да слушамо приче и да волимо књиге...
И иако многи кажу да није требало да пишемо, ми смо писали и уживали, јер смо
постигли нешто више и тако смо кренули на наш заједнички, надам се, успешан пут ка
новим знањима и видицима, јер....
A journey of a thousand miles begins with a single step....so thus our journey has
begun....

Поклоничко путовање по Фрушкогорским манастирима
Ученици наше школе од 5 - 7. разреда заједно са вероучитељем Ненадом Катићем обишли
су и поклонили су се светињама нашег дивног Срема.
Ескурзија је изведена 18. октобра 2017. године. Кренули смо испред наше школе у Бечмену
у 08:00 часова и први манастир који смо посетили био је манастир " Светог Марка" који се
налази у околини Инђије. Игуман Дамаскин заједно са сестринством манастира припремио
је нашим ученицима пригодно послужење у манастирској терпезарији. Окрепљени
духовним поукама које смо чули од оца Дамаскина упутили смо се ка манастиру Велика
Ремета. Тамо нас је дочекао отац Стефан један од највећих духовника данашњег времена.
Отац Стефан је свим ученицима поклонио по једно Јеванђеље и посаветовао нас је како да
се изборимо са свим недаћама које нападају свако дете. Саветовао је децу да слушају
родитеље, учитеље, и све старије особе јер им свако на свој начин може помоћи речима и
делима. Из Велике Ремете смо кренули пут манастира Крушедола и поклонили се моштима
" Мајке Ангелине" и осталих из " Лозе Бранковића". Монах који нам је испричао историју
овог манастира особито је нагласио значај Мајке Ангелине за очување наше државе и
Српског имена. Одавде смо кренули у манастир Гргетег и тамо се поклонили пред иконом
како је сви наазивамо Фрушкогорском Игуманијом тј пред " Иконом Богородице
Тројеручице".
Централно место наше ескурзије је било древни град Сремски Карловци. Када смо дошли у
Карловце обишли смо Саборну Цркву и целивали мошти " Светог Арсенија Сремца "
наследника Светог Саве ан Архиепископском престолу. У манастиру
" Ваведења
Пресвете Богородице " поклонило смо се чесници моштију Светог Нектарија заштитника
свих болесних особа. Обишли смо Карловачку Богословију и Карловачку Гимназију.
Из Карловца смо се вратили кући. Сви су били одушевљени првенствено јер су се
помолили Богу за своје, а такође и здравље свих својих најближих сродника и пријатеља у
прелепим Светињама Наше Свете Цркве.

Дан Светога Саве обележен је пригодном Светосавском
академијом која је одржана у Дому културе у Петровчићу.
Поред ученика матичне школе из Бечмена, учествовали су
и ђаци истуреног одељења из Петровчића. Одељење IV/3
написало је драмски текст за причу “Златно јагње” из
“Књиге за Марка” Светлане Велмар Јанковић, а извели су
га ученици од првог до четвртог разреда издвојеног
одељења.

Свети Сава
Свети Саво, учио си све
шта је граматика
и бројеве математика.
Сви те цене и твоја реч
никада неће да вене.
Свети Саво све си
учио и никада се
око тога ниси мучио.
И зато браво учитељу Саво.
Љубенова Кристина III 2

Анђела Љубинковић IV/3

У сусрет Новогодишњим и Божићним
празницима, ученици I-3 и IV-3 украсили
су врата своје учионице интересантним
жељама исписаним на “циглама оџака”.

Пред мојом кућом
Ја имам велико двориште, у њему моја бака
гаји башту. У другом делу дворишта је ливада
и пуно цвећа. У мом дворишту је пуно дрвећа.
Испред дворишта је улица и поред је дрворед.
Михаило Лазић I/3
Вече у породици
Вече у породици је увек занимљиво. Живим са мамом и татом.
Када падне вече тада смо сви заједно у кући. Уз вечеру коју тата спрема причамо како смо
провели дан. Гледамо телевизију, слажемо слагалицу или се играмо. После купања се
ушушкам у мамин и татин кревет и то ми је омиљени део вечери.
Обавезно прочитамо причу за лаку ноћ, омиљена ми је Петар Пан.
Волим вече зато што смо тада сви заједно.
Филип Ђурђевић I/3

