Поводом Дана просветних радника, велики број ученика наше школе је заменио своје учитељице и
наставнике.





На часу математике Стефан Тановић и Томислав Бабић III-1 су одржали час вежбања „Сабирање
и одузимање троцифреног и једноцифреног броја“ . Ученици Милош Зец и Угљеша Зелић су на
часу природе и друштва обрадили наставну јединицу „Како откривамо прошлост“.
Ученица Ана Гајишин III-2 је одржала час обраде песме „Љутито мече“ Б. Црнчевића.
Ученици III-4 су заменили своју учитељицу на часу српског језика. Лена Димић је реализовала
час“Бајке браће Грим-препричавање, Мартина Петковић на часу математике „Сабирање и
одузимање троцифреног и једноцифреног броја“, Лука Качар и Горан Матић на часу природе и
друштва „Село, град, њихова повезаност и зависност; Саобраћајнице у окружењу.







Ученици IV-1 су заменили своју учитељицу и одржали следеће часове:
Невена Швоња и Миа Буквић час природе и друштва „Сенка и звук“
Јован Немешић и Тадија Стајић час математике „ 0 и 1 код сабирања и одузимања“
Јована и Сања Симић час српског језика „Описни и присвојни придеви“
Ања Ковачевић час чувара природе „Посматрање птица – белоглави суп“

Ученици старијих разреда су такође заменили своје наставнике.
 Ученик V-1 Гашпар Милосављевић је одржао час енглеског језика „Scince and Maths-Time“.
 Милош Орељ и Михајло Веселиновић из VI-2 су на часу српског језика обрадили наставну
јединицу „Писање имена васионих тела“; Тина Џаја и Александра Бундало на часу физике„Сила
Земљине теже“









Ученици VI-3Ања Веселиновић и Ивана Никић су на часу физике одржале час „Сила Земљине
теже“
Сара Мрђен и Сања Барбуловић на часу енглеског језика „Кids Janus’ s party“ .
Ученици VII-4 ,Никола Грујић и Душан Зличић су на математици објаснили својим другарима
наставну јединицу „Степен чији је изложилац цео број“.
Ученици VII-4 Борис Стојановић и Јован Драгичевић реализовали су наставну јединицу „Стара
породична кућа“ П. Угринова. На часу географије , уместо наставника наставну јединицу „Јапан“
обрадили су Борис Стојановић и Сташа Симић
На часу биологије наставницу су замениле Мандић Доротеа и Анђела Ђузо „Мишићи“
На часу ликовног реализоване су наставне јединице „Линије у природи“ и „Ранотежа облик у
простору“ Часове су држале Сања Давидовић, Елена Јаковљевски, Марија Огар, Сташа Симић,
Чулић Милица и Драгана Николић.

Ученици VIII-2 Александар Лазић и Мирослав Савић на часу историје су реализовали час
„Османско царство од XVI do XVIII века“. На часу хемије ученик Александар Кежић је
реализовао час „ Гвожђе, алуминијум, бакар, корозија, легуре“. Алекса Јовановић и Марина
Кенџир на часу Енглеског језика “Christmas Carol“-text.

