ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
13. недеља

Драги ђаци,
Захваљујем и похваљујем све који су редовно пратили и радили задатке.
Молим вас да погледате и проверите шта сте од задатака које сам вам
постављала, урадили. Када будете то урадили онда ћете и сами знати
коју оцену можете да очекујете изведећи закључак сами, а потом и ја.

ПОДСЕТНИК
ОБАВЕЗНО УРАДИТИ СЛЕДЕЋЕ ЗАДАТКЕ:
Постављено:
https://osveljkodugosevic.edu.rs/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%9A%D0%B5-7.%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B0.pdf

1. Попунити анкету, ко није урадио и послати ми. (рок је до 10. маја).Једна анализа је
урађена и могли сте да видите. Потребна још једна која ће обухваити све ученике.
(https://osveljkodugosevic.edu.rs/wp-content/uploads/2020/03/Anketa-converted.pdf) 2. недеља
2. Урадити презентацију, опет важи за ученике које нису урадили
самоиницијативно и БРАВО за њих.
Може групни рад, може појединачно, може са фотографијама, могу снимци, могу
цртежи, може Ворд, може ПДФ, може, руком, може цртеж, може слика. Може шта
год вам падне на памет само да буде у вези са предметом Физичко и здравствено
васпиање- спорт, физичка активност и здравље, рекреација... (рок за осмаке 17. мај
осали разреди до краја маја)
2. Дневник успешности (рокови: крај априла и крај маја)
Постављено:
https://osveljkodugosevic.edu.rs/wpcontent/uploads/2020/04/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-5.%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%A3%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%88%D1%9A%D0%B0.pdf

Предлажем и прилажем табелу у коју ћете уписивати своје резултате једном недељно
и онда ми пошаљите
*ДНЕВНИК УСПЕШНОСТИ* на крају месеца по следећем распореду како бих
успешније могла сваком од вас да посветим дужну пажњу, упишем у дневник и ваши
родиељи са вама сутрадан видели :
ПЕТИ РАЗРЕД -ПОНЕДЕЉКОМ
ШЕСТИ РАЗРЕД - УТОРКОМ
СЕДМИ РАЗРЕД- СРЕДОМ
ОСМИ РАЗРЕД –ЧЕТВРТКОМ
ко не успе наведеног дана, онда петак и субота

Постављено:

https://osveljkodugosevic.edu.rs/wpcontent/uploads/2020/05/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5-10.%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B0.pdf

Драги ђаци и поштовани родитељи,
Верујем да сте испратили упутства која сам вам достављала преко сајта претходних девет недеља.
Одлично смо се снализили у овим новонасталим ситуацијама. Заиста је било изузетних радова али
сви ученици нису желели да њихови изузетни и оригинални радови буду приказани. Неке
презентације смо пребацили у други формат како би били доступни свим ученицима јер немају сви
једнаке техничке могућности. Моја електронска адреса је „задала главобољу“, верујте да је и мени.
Била је одлична вежба за вид и размишљање, а пре свега пажљиво читање и уочавање разлика.
Остајте здраво, вежбаје код куће и на отвореном. Шаљите ми задатке како бисте могли успешно за
завршите школску годину. Марљиво пратим ваше активности и бележим.
Име и презиме ученика/це
АНКЕТА https://osveljkodugosevic.edu.rs/wpcontent/uploads/2020/03/Anketaconverted.pdf
ДНЕВНИК УСПЕШНОСТИ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА Word, Power Point, PDF Видео
ОСТАЛО реферати, цртежи, видео

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ ПО НЕДЕЉАМА, ПОСТАВЉЕНО У 11. НЕДЕЉИ
https://osveljkodugosevic.edu.rs/wpcontent/uploads/2020/05/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D
0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B
5-11.-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B0-1.pdf

milica.fizcko.osvd@gmail.com

