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Јануар 

 Набавка наставних средстава за ученике специјалних одељења 

Крај претходне године и почетак нове, 2018. године обележила је акција 

Министарства просвете везана за набавку наставних средстава за ученике специјалних 

одељења и часописа за све ученике школе. Набавку наставних средстава прилагодили смо 

свим ученицима па смо набавили средства од играчака до музичких инструмената. 
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 Обележавање Бадње вечери 

Ученици ΙΙΙ2 одељења су уприличили пригодан програм поводом Бадње вечери у 

храму Врбичке цркве. Програм је изведен по драматизацији текста „Дођи Христе!“ 
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 Приредба у Горњој Трешњевици 

Поводом новогодишњих празника у Горњој Трешњевици је одржана приредба 

присуству представника општине Аранђеловац. Том приликом председник општине уручио 

је новогодишње пакетиће свим ученицима и будућим предшколцима. 
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 Радионица Читалачког клуба Књаз 

Овог месеца одржана је радионица Читалачког клуба Књаз на којој је анализиран 

роман Бранке Трифуновић „Ја, Алексија“. Ученици су читали и износили своја запажања у 

вези са романом, а некима је било занимљиво и да илуструју главну јунакињу. Клуб је 

одлучио да покрене свој блог на ком ће бележити своја запажања о прочитаним романима. 
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23. и 24.01.2018. – Ледене чаролије 

Ученици петог разреда забављали су се на клизалишту. Они који нису знали, лако и 

брзо су научили основе овог спорта.  
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ШКОЛСКА СЛАВА- СВЕТИ САВА 

 

 Обележавање Савиндана у Врбичкој цркви 
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 Прослава Дана светог Саве у просторијама школе 

Дан школске славе прославили смо свечано, како и доликује овом великом 

празнику. Поред пригодног уметничког програма, уручене су и награде ученицима који су 

победили на светосавском ликовном конкурсу.  

Од ученика млађег узраста награде су добили: Ι место - Милица Аћимовић (4. 

разред), ΙΙ место - Емилија Продановић (3. разред) и ΙΙΙ место - Милица Павловић (1. 

разред).  Награђени ученици виших разреда су: Ι место - Тамара Максимовић (5. разред), ΙΙ 

место - Нађа Радовић (6.разред) за стрип и ΙΙΙ место - Селена Петровић (6. разред). 

Специјалну награду добио је ученик из Трешњевице Саша Стојић (4. разред). 
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