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Октобар 

2.10.2017.  Дечија недеља започела спортом 

Ученици седмог разреда обележили су први дан Дечије недеље утакмицама у 

одбојци. 
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4.10.2017. Књига  „И Орфеј је ишао у школу“ представљена у Бањи 

У оквиру Дечије недеље 4. октобра 2017. године ученици ОШ ,,Милош Обреновић" 

представили су књигу ученичких радова ,,И Орфеј је ишао у школу" ученицима ОШ ,,Душан 

Радоњић" и поклонили им неколико примерака књиге. 
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5.10.2017.  Други дан Дечије недеље у спортском духу 

Ученици шестог разреда надметали су се другог дана Дечије недеље у кошарци и у 

фудбалу. 
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5.10.2017.  Спортски дан у Дечијој недељи за млађи узраст 

Ученици млађег узраста учествовали су у разним спортским играма у другом дану 

Дечије недеље. 
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5.10.2017.  Посета ученика другог разреда Рисовачкој пећини 

Ученици другог разреда су посетили Рисовачку пећину и разгледали амбијент у 

којем су живели неандерталски ловци из каменог доба.  
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05.10.2017. Прваци у градској библиотеци 

Прваци су посетили Народну библиотеку „Свети Сава“ и упознали се са 

библиотекарима и начином рада библиотеке. Дружење са библиотекарима највише 

су провели у читаоници где им је указано на важност књиге за даље школовање и за 

живот. 
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6.10.2017. Јесењи базар у оквиру Дечије недеље 

Ученици су са својим наставницима припремили Јесењи базар на ком су у посети 

били ученици и наставници ОШ „Сестре Радовић“ из Белосаваца. 
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11.10.2017. Општинско такмичење у стоном тенису 

На Општинском такмичењу у стоном тенису учествовале су мушка и женска екипа 

наше школе.  
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11.10.2017. Посета Народном музеју у Аранђеловцу 

Ученици петог разреда посетили су Народни музеј у Аранђеловцу и разгледали 

сталну поставку, а посебно су се задржали на колекцији керамике.  
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12.10.2017. Представа за децу „Пажљивкова правила саобраћаја“ 

У оквиру саобраћајно-образовног часа, маскота Агенције за безбедност саобраћаја 

„Пажљивко“ на забаван начин је нашим првцима презентовао шта треба да знају и како 

морају да се понашају у саобраћају и како да безбедно учествују у свакодневним 

ситуацијама у којима се могу наћи на путу од куће до школе. Представа је одржана у 

Дворани „Парк“. 
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12.10.2017. Комеморација Павлу Бакићу 

Сваке године Удружење грађана „Павле Бакић“ из Аранђеловца у знак сећања на 

последњег деспота Павла Бакића обележава годишњицу његове погибије (12. октобар 

1537. године). 

Комеморација Павлу Бакићу је одржана и ове године 12. октобра на Дворинама. 

Tрадиционално, домаћин комеморације је Основна школа “Душан Радоњић“ у Бањи, а 

домаћин литерарног и ликовног конкурса је била наша школа.  

На литерарном конкурсу на тему „Павле Бакић - последњи српски деспот“ награђени 

су радови следећих ученика: 

Теодора Шекуларац (VΙ2)  - Ι место 

Алекса Јокић (VΙΙ1) - ΙΙ место 

Мина Матејић (VΙ2) - ΙΙΙ место 

На иницијативу наставника наше школе, која је прихваћена од стране Удружења, од 

ове године додељује се и награда за ликовне радове. За ликовне радове награђени су 

следећи ученици: 

Михаило Миловановић (V2) - Ι место 

Јелена Марковић (VΙΙ2) - ΙΙ место 

Вељко Пантић (ΙV1) - ΙΙΙ место 
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13.10.2017. Недеља спорта - ученици осмог разреда 

У школској недељи спорта учествовали су ученици осмог разреда. Дечаци су се 

надметали у малом фудбалу, а девојчице у одбојци. 
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26.10.2017. Посета културним дешавањима у Београду 

Ове школске године наставници и ученици су поново посетили међународни Сајам 

књига у Београду. Почасни гост био је један језик - немачки, који се говори у четири 

земље.  

У оквиру планиране посете Београду,  ученици су обишли Француски културни 

центар, упознали се са радом ове институције и погледали актуелну изложбу стрипа.  

Том приликом ученици наше школе посетили су изложбу у Галерији САНУ под 

називом „Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. Идентитет, значај, угроженост“.  

Након поподневне посете Сајму,ученици су били у Народном позоришту где су на 

сцени „Раша Плаовић“ гледали представу „Сумњиво лице“.  
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