ТЕМАТСКИ ДАН - СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА - 7. април 2016.
6. АПРИЛ 2016.
Јавна трибина о здрављу – спец.оп.мед.др . Гордана Бојовић, представница Црвеног
крста Чајетина Сања Милосављевић . Трибина ће бити одржана у просторијама
библиотеке Љубиша Р. Ђенић у 1830 часова.

7. АПРИЛ 2016.

РЕДОВНА НАСТАВА:
1-4. разред
1.и 2. час – часови су прилагођени тематском дану
5-8. разред
Сви часови су прилагођени тематском дану
УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
-

-

Снежана Тучић ( биологија) – Ана Митић ( хемија) – Права на информисаност и
учешће јавности у доношењу одлука у вези заштите животне средине ( утицај
истраживања и експлоатације руде никла на животну средину и здравље људидебата).
Ивана Милојевић ( француски језик)– Зорица Милосављевић ( биологија) – Иван
Митић ( хемија)- интердисциплинарна настава- Истраживачки рад Луја Пастера.
Ученицима ће бити доступан пано са радовима о Пастеру као и презентација и
филм о његовом животу и раду.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
1-4. разред
Секције : Планинарска, Риболовачка, Дечије игре, Ликовна секција
-

Пешачки излет у Мушвете ( Чајетина )
Пешачки излет на Златибору
Изложба радова
Представа ученика 2-2
Пешачки излет до цркве у Доњој Јабланици

5-8. разред
Чајетина :
Секција руског језика – презентација ученице Јоване Мишић- ,,Ко је Фјодор Коњухов?,,
Еколошка секција, Рецитаторска секција, Секција енглеског језика, Ликовна
секција:
Интердисциплинарни час секција
Златибор:
-

Фудбалска утакмица ( за дечаке) и одбојкашка утакмица ( за девојчице) у 12 часова

Новинарско – литерарна секција:
-

Спровођење анкете међу ученицима- колико брину о свом здрављу и прављење
зидних новина

Секција француског језика
-

Гост- родитељ, физиотерапеут, тема је здравље, правилно држање кичме.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:

-

-

-

Представа ученика 3.разреда са учитељицом Зорицом Грујичић за децу из вртића
на Златибору
Мерење крвног притиска у школи у Чајетини у оквиру часа биологије – сарадња са
Домом здравља Чајетина ( 1240 h) Предавање за ученике млађих разреда –
Значај физичких вежби, штетност сунчевог зрачења, заштита од крпеља –
представници Дома здравља и Црвеног крста , 11 часова на пешачком излету у
Мушветама
У оквиру часа физике VI3 – наставна јединица „Одређивање густине течности
мерењем“ – сарадња са средњом Угоститељско –туристичком школом, Мерење
густине и прављење здравих слаткиша (палачинке са домаћим џемом)
Радионица за ученице 6. разреда - Лична хигијена и нега у пубертету. Радионицу
води Александра Шуљагић, представница DNA- Global group ( 12 h)
Чајанка – у оквиру часа биологије на Златибору биће организована чајанка- значај
лековитог биља ( 1240 h)
Израда паноа на тему здравља
Јеловник у ђачким кухињама у Чајетини,Златибору и Јабланици биће прилагођен
тематском дану.

Овај дан је уједно и дан отворених врата за родитеље и чланове локалне заједнице!

