Тематска седмица:
РЕЦИКЛАЖА
од 21.12.
до
27.12.2018.
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

Наставничка
канцеларија

ПП презентација о
рециклажи отпада
Ученици Еколошке
секције и наставник
Ђуричић Ана
Посета Удружењу
инвалида

Дељење пропагандног
материјала везаног за
рециклажу
Презентација о
рециклажи аутомобила

МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Секција „Путовање
кроз свемир“ и
наставник Милетић
Анела, у сарадњи са
Дирекцијом за
изградњу
Стручно веће
саобраћаја –

Библиотека

Учионица

НАЧИН
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
презентација за
седница Наставничког
наставнике (ученици
већа -у јануару
у улози предавача
презентација за
наставнике(ученици у
26.12.(среда)
улози предавача
презентација 24.12.
ученици у улози
(понедељак)
предавача

Канцеларија
Удружења и
хол школе

прикупљање и
предаја чепова

у току тематске
седмице

Плато испред
Школе

Подела материјала и
едуковање
пролазника

целе тематске
седмице

библиотека

Презентације

21.12.
(петак)

носилац наставник
Љиљана Марић и
ученици IIс4
Час посвећен рециклажи

наставник Ана Анђић

Радионица за ученике о
рециклажи текстила
Материјал за часове
одељењских старешина
Акција прикупљања старе
одеће
“Покрени се и донирај за
рециклажу“

редован час
енглеског језика у
IIIс1
Радионице за 12-15
ученика из свих
подручја рада
разговор о
рециклажи текстила

целе тематске
седмице

хол школе

ученици доносе
стару одећу

27.12.
(четвртак)

учионица

фирма Ретекс
Стручно веће
Текстилства, носилац
наставник Антонина
Златић

учионице

26.12.
(среда)
26.12.
(среда)

Израда мозаика од
керамичких плочица на
старим школским
столицама и паноа са
пратећим фотографијама

одељење 4г1 и
наставник Весна
Ристић

хол школе

изложба

целе тематске
седмице

Презентација „Употреба
рециклираних материјала
у грађевинарству“

ученици из одељења
3г1 и 4г1 и
наставнице Ирена
Госпавић и Јелена
Константиновић

учионице

сви ученици
грађевинске струке

24.12. (понедељак)

Стручно веће личнох
услуга

хол школе и
кабинет
практичне
наставе

изложба и
предавање за
ученике фризерске
струке

целе тематске
седмице

Пано са модне ревије
и предавање за ученике

ЦИЉ: Промовисање наставних и ваннаставних активности и мотивисање што већег броја ученика за учешће у
припремању садржаја тема
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: - комуникација
- сарадња
- рад са подацима и информацијама
- дигитална компетенција
- одговоран однос према околини
- одгфоворно учешће у демократском друштву
- предузимљивост и предузетничка компетенција
- естетичка компетенција

