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Дана 2.10.2017. ученици од првог до четвртог 

разреда из Ђале, заједно са својим учитељицама Taњом 

Недељков и Тамаром Кијац и родитељима, отворили су 

Дечју недељу спортским активностима. У школском 

дворишту учитељице су поставиле два полигона (А, Б и Ц). 

На полигону спретности и препрека, снаге су одмериле две 

екипе. Прву екипу чинили су ученици првог разреда (2 

ученика) и другог разреда (3 ученика) а другу екипу 

ученици трећег разреда (4 ученика) и четвртог разреда (3 

ученика). Такмичењу су се придружили и родитељи 

ученика (4 родитеља). 

 
 

Полигон А 
 

 

Задатак прве екипе био је да се провуку кроз обруч, прођу између 

чуњева, иду по греди и на струњачи се окрену потрбушке. Задатак 

друге екипе био је да прођу између чуњева, иду по греди и да на 

струњачи направе колут унапред. 
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Полигон Б 
 
Задатак је био исти за обе екипе, да се са лоптицом и рекетом у једној 

руци провуку кроз обруч, прођу између чуњева, иду по греди и обиђу 

струњачу.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Полигон Ц 
Сви такмичари имали су исти задатак да 

са лоптом између ногу одскакућу до 

обруча, провуку се, обиђу чуњеве, 

ношењем лопте пређу греду, лопту 

оставе са стране и ураде колут унапред 

на струњачи. Када колут ураде, задатак 

је био да се са лоптом у руци, у трчећем 

кораку врате се на старт до следећег 

такмичара. 

 

Сви такмичари су показали спортске вештине у брзини и 

савладавању препрека. Најуспешнија била је екипа првог и 

другог разреда.  

Циљ спортског дана био је промоција школског спорта, 

здравог живота, рекреације и дружење са родитељима.  

 

 

 

 

 

Након такмичења, учитељице су почастиле 

све такмичаре соковима и слаткишима. 
 

  
Организатори спортског дана биле су учитељице 

Тања Недељков и Тамара Кијац. 
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Другог дана Дечје недеље, 3. 10.2017. године, 

ученици од 1. до 4. разреда из Ђале, заједно са 

својим учитељицама Тањом Недељков и 

Тамаром Кијац, организовали су размену 

поклона у школском дворишту у настојању да 

на тај начин обрадују једни друге. Учествовало 

је тринаесторо ученика тако да је сваки ученик 

добио задатак да од куће донесе упакован 

поклон који жели да поклони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом, учитељице су  

све поклоне ставиле у 

џак, промешале их и на 

папирићима исписале 

имена свих ученика. 

Након извлачења имена 

првог ученика, уследило 

је насумично извлачење 

поклона из џака. Ученик 

који је извукао први 

поклон из џака, добио је 

могућност да извуче 

папирић са именом 

следећег ученика који ће 

извлачити поклон. 

Ритуали пипкања, ослушкивања, 

цепања папира и одмотавања 

машне, додатно су заинтригирали 

малишане а посебу радост 

приредили су пригодни поклони 

у виду играчака, школског 

прибора итд. 

Циљ размене поклона је да се 

ученици добро забаве, изненаде, 

обрадују једни друге и покажу 

захвалност. 
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Организатори књижевне трибине биле су учитељице Тања Недељков и Тамара Кијац. 

  

Пред сам завршетак трибине, Новаков је 

предложио ђацима да му на један 

креативан начин, илуструју стихове нове 

песме, под називом "Балада о белом 

листу папира".  Тринаесторо  малишана 

учествовало је у изради књиге која се 

тренутно налаз и у матичној школи у 

Новом Кнежевцу. 

Учитељице Тамара Кијац и Тања 

Недељков  и ученици су се захвалили 

Горану на његовој посети уз жељу да 

настави да пише за децу.  

Циљ књижевне трибине био је 

упознавање ученика са писцем за децу 

Гораном Новаков, као и учење и 

развијање српског књижевног језика. 

Дана 4.10.2017. у учионици основне школе у Ђали, 

организована је књижевна трибина писца за децу, 

илустратора, карикатуристе и сликара Горана 

Новакова из Новог Кнежевца. Тема књижевне 

трибине била је управо тема овогодишње Дечје 

недеље "Градимо мостове међу генерацијама - за 

радост сваког детета". Том приликом, овај 

свестрани уметник, представио је ученицима од 1. 

до 4. разреда свој песнички опус и један, како он 

каже "лепши поглед на свет". 
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Дана 5.10.2017. ученици од првог до четвртог разреда 

основне школе из Ђале, опробали су се у игри „Музичке 

столице“. Такмичење се одржало у фискултурној сали, у 

којој су претходно учитељице Тамара Кијац и Тања 

Недељков поставиле столице и припремиле адекватну 

дечју музику која их мотивише. 

 

Игру почињемо са тринаест столица 

и четрнаесторо такмичара 

  

 

 

 

На одређен знак, почетак веселе музике такмичари се 

крећу у ритму музике, у формираном кругу, напред. 

Задатак је да на музичку паузу (када учитељица прекине 

емитовање музике), такмичари брзо седају на најближу 

столицу. Такмичар који не успе да заузме столицу, 

искључује се из игре. 

Игра се наставља са осталим такмичарима (сада укупно 

тринаесторо), столицом мање (укупно 12), даљим 

емитовањем музике, ходањем у ритму, до следеће музичке 

паузе и тако даље искључивањем такмичара који не успеју 

да седањем заузму столицу и смањивањем по једне 

столице, након сваке музичке паузе. Тако до краја игре и 

победника у игри. 
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У зависности од 

узраста такмичара, игра 

се отежавала увођењем 

правила да се након 

музичке паузе, мења 

смер кретања 

такмичара (у 

супротном правцу), или 

ђускањем такмичара у 

ритму музике, 

удаљених од столица за 

око 1м и 

комбиновањем 

изненадним, 

наизменичним краћим 

и дужим емитовањем 

музичких интервала, 

након музичких пауза, 

што би игру чинило 

динамичнијом и 

веселом. 

Учитељице  комбинују 

на  вешт и занимљив 

начин (промену смера 

звиждуком а 

удаљавање од столица, 

ударцима дланом о 

длан). Након 

такмичења уследило је 

проглашење победника. 

Циљ игре је 

задовољавање потребе 

за кретањем,  развијање 

физичких способности 

и побољшање читавог 

организма, као и да 

покрети постану 

прецизнији и 

усклађенији. Оне 

омогућавају развој 

независности детета, 

сналажљивости и вере 

у себе. 

 
Организатори игре „ 

Музичке столице“  

биле су учитељице  

Тања Недељков  

и Тамара Кијац. 
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Дана 12.10.2017. године, ученици од 

првог до четвртог разреда из Ђале, 

заједно са учитељицама Тањом 

Недељков и Тамаром Кијац, 

организовали су ликовну изложбу 

"Јесењи плодови". Хол основне 

школе оживели су ликовни радови 

од јесењег лишћа, кестења, бундева, 

кукуруза, ораха, сунцокрета итд.  

 

Циљ јесење ликовне изложбе је истицање 

дечје креативности, развијање способности 

и вештине у ликовном изражавању тј. у 

визуалној комуникацији. 

Изложба је била отворена за све 

заинтересоване до 13.10. 2017. године. 

 

 
Организатори  

јесење ликовне 

изложбе 

биле су 

учитељице  

Тања Недељков  

и Тамара Кијац. 

 



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

  Издвојено одељење у Ђали 

8 

Пројекат: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Том приликом учитељице су изградиле у 

школи ново игралиште за децу. Пројекту су се 

прикључили родитељи ученика, мештани Ђале 

и запослени школе. Општина Нови Кнежевац, 

на челу са председником др Радованом 

Уверићем и локална самоуправа Месне 

заједнице Ђала, пружили су финансијску 

помоћ за реализацију пројекта. 

 

 

Електродистрибуција Војводине обезбедила је 

учионицу на отвореном (котур за каблове). Да 

би учионица на отвореном добила лепши и 

богатији изглед, мештани Ђале избетонирали 

су место за планирани сто и столице. Од 

котура за каблове направљен је велики сто за 

14 столица. Старе столице су добиле нове и 

шарене наслоне. 

 

У издвојеном одељењу Основне 

школе „Јован Јовановић Змај“ из 

Новог Кнежевца у Ђали, од 3. до 

9. октобра 2016. године, у оквиру 

Дечје недеље, учитељице 

Оливера Радоњић и Тања 

Недељков, успешно су 

реализовале пројекат „Нећу да 

бригам, хоћу да се играм“.  

Идејни творац овог пројекта 

била је учитељица Оливера 

Радоњић. 
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Запослени школе и родитељи ученика сваког 

дана током Дечје недеље, пре и после подне, 

дали су своју несебичну помоћ како би ученици 

на што кавалитетнији начин проводили време 

ван учионице. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Циљеви пројекта: 

 Оплемењивање школског простора; 

 Извођење наставе у природи; 

 Побољшање рада на часовима физичке културе. 

Фазе пројекта : 

1. Цртање на бетону разних игара (школица, змија, икс-окс...) у оквиру школског 

дворишта, уз помоћ родитеља и деце. 

2. Прављење летње учионице за часове у природи. Фарбање старих школских столица 

интересантним бојама и бетонирање истих у земљу око округлог стола.  

3. Прављење занимљивих справа од рециклираног материјала (препреке, љуљашке, 

пењалице). 
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Материјал:  

1) фарба за бетон различитих боја (црвена, жута, зелена, плава, наранџаста, бела) 

најмање по две од сваке; 

2) четке за фарбање - 10 комада; 

3) фарба за метал и дрво (црвена, жута, зелена, плава, наранџаста, бела);  

4) цемент и шљунак; 

5) фарба за метал, шрафови, цеви, ланац... 

 

Целокупна промена игралишта понудила је свим малишанима импровизовану учионицу на 

отвореном. Старо игралиште замениле су нове столице и сто за писање, љуљашке од гуме, 

клацкалице, вртешка, гумене препреке, пењалица, игре на бетону (икс – окс, твист, 

школица, змија, скок из места).  
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Тимским радом и сарадњом учесника пројекта, игралиште је добило веселије боје, већи и 

богатији избор за игру.  

 

     
 

Циљеви пројекта : 

 оплемењивање школског простора; 

 извођење наставе у природи; 

 побољшање рада на часовима физичке културе. 

 

 

Завршетак пројекта обележила је мала свечаност у основној школи у Ђали, доделом 

захвалница свим учесницим. Учитељице Оливера Радоњић и Тања Недељков желеле су да 

се на овај начин захвале свима који су учестовали у изградњи новог игралишта уз обећање 

да ће настојати у томе да се овакви пројекти наставе и у будућности. 
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Пројекат: „Уређење школског дворишта у Ђали“ 

 

Пројекат "Уређење школског дворишта у Ђали" започет је 2. октобра 2017. године у 

оквиру Дечје недеље, у складу са мотом "Градимо мостове међу генерацијама за радост 

сваког детета“. Учитељице Тања Недељков и Тамара Кијац, наставиле су прошлогодишњу 

идеју заменице директора Оливере Радоњић, да заједно са својим ученицима, мештанима 

Ђале, запосленима школе и родитељима ученика, заврше целокупно уређење школског 

дворишта. Неопходан материјал за почетак пројекта, финансирала је Општина Нови 

Кнежевац на челу са председником др Радованом Уверићем и Савет МЗ Ђала.   

 

Материјал:  

a) једна канта боје за спољну фасаду (ХГ фас 25 л); 

b) три боце акрилне подлоге за зид; 

c) по две кантице фарбе за бетон у различитим бојама (црвена, жута, плава, зелена и бела); 

d) четке за фарбање – 10 комада ; 

e) два велика ваљка и две дршке за фарбање, 

f) две мале тубе боја за тонирање (тонер боје - боја кајсије); 

g) два џака цемента од 50кг; 

h) фарба за метал (црвена, жута, зелена, плава и бела); 

i) два разређивача (Нитро). 
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Фазе пројекта: 

1. Фарбање зидова школског дворишта основном бојом 

 

Првог дана Дечје недеље, мештани 

Ђале, родитељи ученика и 

учитељице, стари зид у школском 

дворишту, премазали су акрилном 

подлогом а потом неколико пута 

префарбали га бојом за спољњу 

фасаду. Волонтери Ђале ископавали 

су нове рупе за гумене препреке које 

су заливали цементом а исте 

префарбали новим бојама. 

 

 

 

  
 

2. Цртање и фарбање слика из школског живота 

Другог и трећег дана, учитељице су исцртале и офарбале зид сликама из школског живота, уз 

помоћ родитеља и мештана Ђале. Сваки мотив на зиду представља одређени предмет у 

основном школском образовању (српски језик, математика, природа и друштво, енглески 

језик, физичко васпитање, ликовна култура и музичка култура).  



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

  Издвојено одељење у Ђали 

14 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Фарбање занимљивих справа од рециклираног материјала  

Последња два дана Дечје недеље, родитељи и запослени школе посадили су цвеће у 

постојеће гуме, префарбали их и додали земље у сваку од њих. Све дечје справе које се 

налазе у школском дворишту (клацкалица, љуљашке, вртешка, сто, пењалица) освежене су 

новим веселим бојама.  

 

Реализацијом ових фаза, школско двориште је добило лепши, занимљивији и богатији 

изглед. Подршка и помоћ родитеља омогућила је дружење са децом и бржи завршетак 

радова.  

Пројекат је успешно завршен 8. октобра 2017. године. 

Изглед школског дворишта основне школе у Ђали (2017. година) 
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Дана 13. 10. 2017. године, учитељице су приредиле малу 

свечаност поводом успешног завршетка пројекта. 

Том приликом, учитељице су се захвалиле Општини Нови 

Кнежевац, на челу са председником др Радованом Уверићем и 

Савету МЗ Ђала, који су им пружили финансијску помоћ и 

подршку у реализацији овог пројекта. 

 

Вођене идејом помоћника директора Оливере Радоњић, 

учитељице су заједно са мештанима Ђале, родитељима 

ученика и запосленима ове школе, успеле да у оквиру 

Дечје недеље заврше овај пројекат, улепшају школско 

двориште и учине га богатијим за све ђаке и будуће 

генерације које ће своје школовање започети у основној 

школи у Ђали.  

 

 

Данас ово двориште краси осликан зид са мотивима из 

школског живота и уређен простор за игру.  

"Ми данас не би имали овако лепо двориште да није 

било ваше помоћи. Изутетна част и задовољство нам је 

било радити и сарађивати са вама и од срца вам се 

захваљујемо на свом раду, труду, стрпљењу и уложеном 

времену које сте пружили нашем пројекту, нашој школи 

а пре свега нашој деци", рекле су учитељице у обраћању 

свима који су учествовали у овом пројекту.  

Посебну захвалност  упутиле су директорици Основне школе 

"Јован Јовановић Змај" Светлани Тамаши Јевтић и њеној 

помоћници Оливери Радоњић, на указаном поверењу и помоћи 

које су им пружиле. Пред сам крај свечаности, учитељице су 

симболично поделиле захвалнице свим учесницима пројекта.  

 

 
Тим поводом, директорица Основне школе "Јован Јовановић 

Змај" Светлана Тамаши Јевтић, похвалила је ентузијазам, 

организованост, рад и труд учитељица, ученика, родитеља, 

запослених и мештана Ђале који су дали свој несебични 

допринос овом пројекту. 

 


