Базар пазар
Радионица пред Базар пазар је одржана 7. децембра 2017. Дошли су родитељи - четири
маме и један тата, а била је и једна бака. Подељени смо у групе у којима су били и родитељи
и деца. Правили смо различите предмете и сви су морали да буду у вези са новом годином.
Тако су настали украси за јелку, фигурице од пластелина и картона, држачи за оловке у
облику лептира, пчелице, кактуси, саксије и корпице. Цртали смо и бојили честитке и снешка
белића. На крају часова били смо улепљени, али сви смо се смејали и били смо веома
срећни. У боравку смо дорадили поједине предмете. Неке украсе и честитке смо правили и
код куће.
На Базару је наш штанд био на другом спрату испред учионице. Осим предмета које смо
израдили, продавали смо и храну и слаткише. Хит су биле палачинке које су се разграбиле
за десет минута. Мазали смо их по жељи купаца еурокремом и плазмом. Продали смо и све
честитке и слатке корнете. Храну која је остала, појели смо сутрадан за ужину.

Свима се допала припрема за Базар. Договарали смо се како ћемо радити, па су неки
радили у пару, а неки у већој групи и сви смо сарађивали. Могли смо да покажемо шта умемо
да направимо.
На Базару смо показали другима шта знамо. Чули смо коментаре ђака и посетилаца.
Неке старије девојчице су рекле да је све на нашем штанду лепо, да смо се баш трудили и да
треба да наставимо тако да радимо да бисмо више новца зарадили. Можда то није
најважније, али ипак смо срећни што смо сакупили довољно пара да купимо све што смо
планирали.
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Базар пазар
За Базар пазар смо се припремали од почетка децембра. Учитељица је организовала
неколико радионица на часовима ликовне културе и слободних активности.
Прва је била 1. децембра 2017. и њој су присуствовали и наши родитељи.
Подељени смо у седам група и правили смо различите предмете и новогодишње украсе
за продају на Базару.

Једна група је правила мале капе од конца различитих боја које се могу качити на
јелку. Други су направили украсне свећњаке за сто и венчиће од вештачке траве, папирних
украса и шљокица. Било је ту и тегли, украшених вуницом и концем и декупаж техником,
честитки, наруквица од коже и канапа.
Најинтересантније је била израда новогодишњих дрвца. Гране правог дрвета смо
потапали у гипсану масу да постану беле, а онда смо их поставили на постоље изливено од
гипса.
Имали смо још две радионице на часовима и у боравку на којима смо завршили све што
смо започели и на хамеру направили рекламу за наш штанд.

Осим тога, наше маме су направиле слаткише које смо такође продавали. За сам Базар
поделили смо се се у групе – неки су имали задатак да продају, други су били благајници,
трећи су се шетали по ходницима и продавали колаче.
Сви смо учествовали и трудили се да будемо најбољи и добили смо похвале од
посетилаца да је наш штанд најкреативнији.

Све је било веома занимљиво. Током радионица смо научили да радимо у групи,
договарали смо се и свако је добио задатак који је могао да најбоље уради. Стекли смо
различите вештине, развијали моторику и фини рад прстију када смо правили наруквице.
Било нам је веома важно што су маме дошле на радионицу и дружиле се са нама.
Дружење смо наставили и на Базару кад је било више родитеља, а дошли су и баке и
деке. Они су тог дана били наши гости и у учионици су могли да се послуже храном и пићем.
На Базару смо се дружили и са ученицима IV2, посећивали смо њихов штанд, а и они
наш. Са њима смо заједно сваког дана у боравку, а имали смо заједничке часове у новембру
из више предмета и делили смо наставне материјале. Њихов штанд је био веома леп, а и
њима се свидело оно што смо ми урадили.
Базар пазар је за нас веома успешан ове године.
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