
 

 
ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ШАНТИЋЕВИ ДАНИ“ 

Од 20.05.2015. до 27.05.2015. год. 
 

 

 

20.05.2015. среда 
11:00   Јавни час на Калемегдану  – српски језик: „Шантићу у част“ - наставница Светлана Стаменковић и одељење 5/6 
 

21.05.2015. четвртак 
12:30    Свечано отварање манифестације – подизање заставе – ђак генерације 
 Поздрав манифестације и учесницима - ученик 
 Поздравни говор директора 
 Пригодан програм – наставница Јелена Милосављевић, хор – наставница Весна Марковић, песник – Перо Зубац 
13:00    Представљање паноа са награђеним литерарним радовима  „ШАНТИЋЕВО ПЕРО“ – „Мени је мене жао“             
13:15    Додела награда, захвалница, похвалница и диплома награђеним ученицима за литерарне радове „Шантићево перо“ на  
               тему  „Мени је мене жао“ – наставнице Душица Филиповић  и Љиљана Криваја    
18:00    Енглеска чајанка –наставница Слађана Екмечић 
 

22.05.2015. петак 
11:00   Еколози међу нама – представљање здраве хране – учитељица Весна Павловић 
12:00   Изложба дечијих рукотворина – стари занати – Актив учитеља трећег разреда 
16:30   Квиз знања  – психолог Јасмина Милић 
19:00   Караоке – наставници Милица Весић, Урош Латиновић и Милан Пантелић 
 

25.05.2015. понедељак   
12:00   Игре без граница – Актив наставника физичког васпитања  
13:00   Ви код нас – вртић „Лане“ и „Весељко“-  наставнице разредне наставе  Сузана Врачар и Весна Павловић 
19:00  Да сам наставник – ученици осмог разреда у улози наставника, а предметни  наставници у улози ученика – Слађана   
             Екмечић 
 

26.05.2015.  уторак 
11:00   Маскенбал – Актив учитеља 1, 2, 3. и 4. Разреда и продужени боравак 
12:00   Утакмица између наставника и ученика осмог разреда –  Наставник  Александар Стевић и Актив наставника  
             физичког васпитања 
13:30   Да ли су наше емоције и наша зрелост стасале за љубав? - дебата ученика осмог разреда – дебату воде наставници   
             Слађана Екмечић и Урош Латиновић 
14:15  „Прича од свега по мало, али лепо“ – филм о ученицима 8/4,8/5,8/6 и 8/7 – наставница Људмила Дашић 

 

27.05.2015. среда 
12:15   Дочек гостију          
12.30   Поздравна реч директора 
             Проглашење ђака генерације 
             Приредба ученика школе – наставнице Светлана Стаменковић и Весна Марковић  
             Затварање манифестације – спуштање заставе 
             Свечани ручак 
 

 
Координатори: Александар Стевић, Светлана Стаменковић 
 

Директор школе 
Радивоје Миљић 


