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СЕПТЕМБАР

Пријем првака у нашој школи



СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН

Ученици наше школе су са учитељицама били учесници ликовне креативне радионице "Чувари 
зидина" у организацији Друштва учитеља Смедерева у оквиру манифестације "Смедеревска јесен".
У Малом граду Смедеревске тврђаве помоћу разноврсног материјала направљени су и приказани 
одевни предмети, оружје витезова, ратника чувара зидина у чијим су дворовима живеле прелепе 
дворске даме и узвишени краљеви и принчеви. Уз много воље, љубави и креативности на тренутак 
је дочаран средњовековни живот у нашем граду.





НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 
25. септембар

Ми у ноћи истраживача!
У оквиру манифестације Европска ноћ истраживача ученици 3. и 
4.разреда ОШ" Иво Лола Рибар"- Скобаљ данас су са својим 
учитељицама Весном Миљковић и Слађаном Добротом 
реализовале своју прву истраживачку радионицу у просторијама 
Регионалног центра Смедерево. На радионици је било 15 
ученика који су имали исте задатке , да од обичног млека уз 
помоћ јестивих боја, течности за судове, услед контакта уз помоћ 
"чаробног" штапића, створе чаробно млеко које у себи садржи 
праву експлозију боја. Након успешно одрађеног експеримента 
сваки ученик је своје уметничко дело пренео на бели папир. 
Током радионице осим прштања молекула млека услед контакта 
са молекулима течности прштало је и задовољство, срећа и лепо 
расположење међу ученицима када је чаролија настајала. 
Чаролија не би била права да удела у свему томе нису узели и 
директор Регионалног центра Љиљана Животић Живановић као 
и координатор Научног клуба Сања Ж. Недељковић и тако 
доказали да "Десета ноћ кроз знање даје моћ".
За сам крај смо урадили анкету и тако показали колико нам је 
заиста важно да будемо део овакве манифестације, истакли да је 
бити истраживач веома занимљив и вишеструко користан посао.





НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 
26. септембар

Наша друга истраживачка ноћ!
У оквиру манифестације Европска ноћ истраживача наша друга 
радионица која је реализована у просторијама Регионалног центра 
Смедерево имала је посебан значај. Ученици 3. и 4. разреда ОШ " Иво 
Лола Рибар" су са својим учитељицама Слађана Доброта и Весна 
Миљковиц реализовали групни оглед на којем су правили
магично тесто-слајм. Ученици си најпре објаснили значење речи 
слајм, навели шта је све потребно да се слајм направи и испричали 
поступак прављења. Најзанимљивији део је био да се услед мешања 
лепка, пене за бријање и борне киселине створи љигава смеса која ће 
се развлачити попут теста. Како би угођај био још лепши и 
занимљивији у добијени слајм су додавали јестиве боје, сјајеве. Једна 
група ученика је у слајм додала металну прашину и тако добијен 
слајм су развлачили магнетом. Наизглед обично тесто се за неколико
минута, уз помоћ састојака претворило у чаробно тесто са чудесним 
бојом и мирисом. Радионицу је посетила и испратила координаторка 
нучног клуба Смедерево Сања Ж Недељковић којој се захвљујемо на 
помоћи и подршци.
Најмлађи истраживач нам је била мала Мила која је уживала у 
развлачењу слајма говорећи да ће код куће направити један слајм за 
себе. Са Милом је била старија сестра Дуња и мама Зорица Ђорђевиц 
које су такође истраживале и правиле са нама слајм.
Дакле, наш експеримент је успео!
Ученици су уживали у чаролијама и тако показали и доказали да 
"Деста ноћ, кроз знање даје моћ".





НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 
27. септембар

3. истраживачка ноћ "Наши мотиви"
Ученици 3. и 4. разреда ОШ" Иво Лола Рибар" из Скобаља у холу 
Центра за културу у Смедереву са својим учитељицама
Слађана Доброта и Весна Миљковић реализовали су креативну 
радионицу "Наши мотиви" на којој је било и млађих а и
старијих учесника који су пропратили сва дешавања у оквиру 
манифестације.
Учесници радионице су најпре на квадратној мрежи исцртавали 
жељене етно мотиве дрвеним бојама и фломастерима,а
затим су исте бојама за тканину преносили на платнене торбице 
и јастучнице.
На опште задовољство свих учесника направљена је изложба 
цртежа и исцртаних торбица.
Учесници су могли да се упознају са симболиком мотива, 
практично примене знање кроз исцртавање и тако створе 
креативна уметничка дела из наше традиције.
Кроз радионицу је истакнуто колико је битно да се наша 
традиција сачува од заборава али на првом месту колико
су етно мотиви наше народне традиције лепи и свевремени.





3. дан Дечија недеља: У туђим ципелама, 4. разред



ОКТОБАР

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Прва активност- "Ми 
бирамо да кодирамо".
-Одрадили смо код са 
својим именом , 
презименом, датум и 
местом рођења.
- Дорадили лични плакат са 
основним подацима
- Очитани лични код 
залепили на лични плакат
Данас смо показали да 
личне телефоне, лаптопове 
можемо паметно користити



ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

4. разред
1.дан Дечје недеље: Имам право да знам права





ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

Друга активност- "У свеМИру".
Након разговора о дечјим правима и обавезама , 
истакли су своја омиљена права: 1. Право на игру , 2. 
Право на
дружење и 3. Право да буду уважени.
Своје право на игру остварили су, на часу ликовне 
културе, израдом омиљене играчке "слајм".
Обзиром да смо обележили и Светску недељу свемира , 
слајм је имао све могуће боје васионе.
На часу српског језика су након откривања правог пута 
ракете до планете Земље кодирањем, нацртали своју 
"дечју" планету и написали саставе у којима су истакли 
да желе да срећан, безбедан живот са њихов планете 
буде пренет и на планету Земљу на којој ће сва деца 
света бити здрава, срећна, задовољна и играти се по цео 
дан. Пут од дечје планете до планете Земље кроз 
васиону приказали су кроз "греб -греб" цртеж.





2. дан Дечија недеља: Моја сликовница права, 3. и 4. разред



ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

Трећа активност-Мој животни простор
Деца су за данашњи дан имала задатак да 
донесу свог кућног љубимца, понесу кућице и 
храну за њих.
Разговарано је о правима деце да могу у свом 
животном простору могу чувати и кућне 
љубимце. Истакнуто је да имају обаве да брину 
о њима на прави начин.
На часу српског језика су након одрађеног 
драмског текста написали драмски текст у 
којем љубимци разговарају о правима 
обавезама, дружењу.
На самом крају дана су имали задатак да 
направе нешто за свог љубимца , да улепшају 
њихов и свој животни простор.
Љубимци су поред улепшавања простора деци 
донели неизмерну радост и срећу. Показали 
смо да животиње имају позитиван утицај на 
децу, људе.





ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

Четврта активност- Моји другови и ЈА,            
3. разред
Данас смо друговима дали на читање нашу 
омиљену књигу. Размени књига 
присуствовала је и наш школски 
библиотекар.
Након разговора , рада у групама, истакли су 
која би права они донели да су учитељи, 
директори школе, градоначелници или 
председници државе. Једно од често 
поменутих је и ПРАВО НА ИГРУ.
Пошто се дешава да се нека права наруше, 
ученици су навели и која су њихова права на 
неки начин нарушена и како их њихови 
другови нарушавају.
Разговарано је како се тада осећају, дати су 
предлози шта би се могло учинити у циљу 
побољшања односа и ненарушавања њихових 
права. Обојили су цртеже, другог себе и у 
облачићу истакли које је то право које они 
желе да им другови не нарушавају.





Дечија недеља 4. дан: Мислим дакле постојим, 4. разред

У сарадњи са школском библиотекарком Јеленом Јовановић, решавали смо загонетне 
приче из књиге Уроша Петровића Загонетне приче. Веома успешно смо мозак 
нахранили гинковим листовима. На додатној настави играли игру „ Escape Room“.





ХУМАНИТАРНА ПРИРЕДБА

Ученички парламент наше школе је у договору са 
наставницима организовао хуманитарну приредбу за 
родитеље и остале мештане села. Учесници програма 
предшколци , ученици од 1.до 8. разреда су кроз богат 
културно -уметнички програм показали своје 
способности у рецитовању, певању , игрању, глуми.
Сви они су заједно показали колико је важно да се на 
овакав начин оплемени људска душа, покаже хуманост, 
а изнад свега помогне некоме коме је помоћ неопходна.



Ученици шестог разреда су 3. Октобра на часу математике радили пројектни задатак. Циљ 
задатка је да ученици представе на бројевној правој битне догађаје из историје (пунски 
ратови, грчко-персијски ратови, освајање Александра Великог и Пелопонески рат). Ученици 
су утврдили како се представљају цели бројеви на бројевној правој. 



Осликавање бетона (пода) летње учионице у дворишту школе а поводом дечије недеље и 
у оквиру ликовне секције.





Честитамо! Вашој школи је додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада у 
оквиру пројекта „Famous female mathematicians 2“. То значи да су ваш рад, рад ваших 
ученика и школе признати на највишем европском нивоу.

Хвала дивним математичарима који су покренули овај сјајан пројекат!



НОВЕМБАР

ЧИТАЛАЧKА ЗНАЧKА-
Пет сјајних читалачких 
дневника.
Међу мноштвом дневника, 
дневник Милице 
Јоксимовић посебан и 
награђен од стране 
Народне библиотеке 
Смедерево.
Браво за све који воле 
књиге, читају и пишу о 
ономе што су прочитали.



РАДИОНИЦА МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ

Ученици 3. и 4. разреда ОШ" Иво Лола Рибар" су се 
најпре упознали са занимањем кустос музеја од 
којег су чули причу о изградњи Смедеревске 
тврђаве и обишли поставку вредних предмета.
Причу о народној ношњи су чули од учитељице 
Слађане Доброте, обишли поставку која говори у 
одевању у Смедереву у 20. веку.
Са учитељицама Весном Миљковић и Слађаном 
Добротом су осликали коло са аутентичном 
српском народном ношњом. Наком приче о 
јелецима и кецељама на пак папирима су 
исцртавали, лепили гајтане и украсе и спајали 
делове у одевне предмете српске народне ношње. 
За сам крај је направљена једна модна ревија свих 
направљених делова ношње. Сам амбијент је 
мотивишуће деловао на све нас.
Било нам је задовољство да оставимо траг у 
просторијама музеја и покажемо колико нам је 
важна наша народна традиција коју желимо да 
сачувамо од заборава!





Радионица са родитељима на тему:
МОЈЕ ДЕТЕ – ПОТЕНЦИЈАЛНА ЖРТВА, 
ПОЧИНИЛАЦ ИЛИ ПОСМАТРАЧ 
НАСИЉА
Радионицу реализовале учитељице Весна 
Миљковић и Слађана Доброта. На 
радионици поред родитеља присуствовала и 
психолог школе која је била у исто време 
учесник и посматрач а изнад свега подршка 
свима.
Ове маме су увек спремне на сваку сарадњу. 
Хвала им што јесу и желе да буду део сваке 
школске и животне приче њихове, наше деце!



ДЕЦЕМБАР

Рукотворине наших мама и бака красе наш етно кутак!



РЕЦИКЛАЖА СТАКЛЕНИХ ФЛАША И АЛУМИНИЈУМСКИХ ЛИМЕНКИ

У оквиру предмета чувари природе, ученици шестог разреда су правили паное, 6. и 13. 
децембра.



ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА НОВИ САД

Ликовни рад ученице 5. разреда наше школе, Магдалене Николић, изложен је на 65. изложби 
ликовних радова деце и омладине Србије под називом ''ЛИНИЈА''.
Конкурс је расписан од стране МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
и  ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО  ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ, а изложба је одржана у 
Новосадском дечијем културном центру у Новом Саду током децембра 2019.



Представа позоришта Славија "Деда Мразов времеплов", одржана 25.12.2019.



ПРОДАЈА НОВОГОДИШЊИХ ЧЕСТИТКИ
Ученици наше школе су у сарадњи са наставницом ликовне културе израдили новогодишње честитке. 
Организована је продаја у холу школе, а прикупљени новац ће бити уплаћен у хуманитарне сврхе, 
за Филипа Ивановића.



ЈАНУАР

На 7. Светосавском литерарном конкурсу ученица трећег разреда наше школе, Хелена 
Андрејевић, освојила је 2. место. Ментор је учитељица Слађана Доброта. Честитамо!!!

Поводом прославе школске 
славе, Светог Саве, одржан је 
Молебан и програм ученика, 
Светосавска академија у храму 
Успења Пресвете Богородице 
у Скобаљу.



СВЕТОСАВЉЕ
Дугогодишња сарадња ученика ОШ "Иво Лола Рибар", учитељице Слађане Доброте и полазника 
Дневног боравка Сунце за децу и омладину ометену у развоју и њихових васпитача крунисана је кроз 
радионичарски рад на Дечијем одељењу Народне библиотеке Смедерево.



МАРТ

Чланице Удружењa жена Скобаљa су и ове 
године са Месном заједницом Скобаљ, 
КУДом "Бранислав Нушић" из Скобаља, 
ученицма и колективом школе "Иво Лола 
Рибар" ,Скобаљ организовали приредбу 
поводом осмомартовског празника.
Почасни гости приредбе били су 
представници града Смедерева, Удружења 
жена са територије Србије, Црвени крст 
Смедерева, мештани села и многи други.
Ученици наше школе су за приредбу поред 
честитки припремили рецитације које су 
напамет казивали поблици а за своје умеће 
били прикладно награђени.
Било је право уживање и задовољство 
учествовати у овако лепој манифестацији 
која је имала и хуман моменат, прикупљање 
новца за лечење малог Луке.
Велико хвала организаторима, гостима и 
свим учесницима програма.



Ученици наше школе су и ове године припремили мамама у част 
приредбу и дивне поклоне. Својим стиховима, песмама и глумом су 
успели да својој највернијој публици, својим родитељима, 
првенствено мамама кажу колико их воле. У Етно кутку наше 
школе су сви могли да се диве рукотворинама наших мајки, бака, 
прабака. Свака гошћа је могла за себе да одабере и купи скроман 
поклон. Сав новац од ове хуманитарне продајне изложбе намењен 
је мамама за лечење њихове дечице. Уживање је било право уз 
укусне залогаје кифлица и кекс бомбица рукотворина наше 
дечице.
Хвала директору који је био уз све нас, свима који су својим 
присуством увеличали овај за нас посебан и величанствен догађај!



Пчелице у акцији

Кликом на овај линк, можете погледати видео

АПРИЛ

Дан школе у доба пандемије

Настава на даљину нам није умањила радост и 
чаролију пред најрадоснији празник.
Срећан Ускрс вам желе пчелице у акцији и 
учитељица!

https://sr-rs.facebook.com/zujalice/videos/541055299882084/
https://www.youtube.com/watch?v=1-jaeRmMfWE&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/1jMTcvwa5uU4Ikl-JfvUT2O2lYcN_6QJIRYhngLqs-k0/edit#slide=id.g83a496c14b_0_91
https://docs.google.com/presentation/d/1jMTcvwa5uU4Ikl-JfvUT2O2lYcN_6QJIRYhngLqs-k0/edit#slide=id.g83a496c14b_0_91


ЈУН

Додела диплома ученицима 
8. разреда наше школе


