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Септембар 

4.9.2017. Молебан поводом почетка школске године 

У Цркви Светог Арханђела Гаврила одржан је молебан поводом почетка нове 

школске године, коме су присуствовали ученици, вероучитељка Снежана Петровић и 

наставници. 
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13.9.2017. Црвени крст и Саобраћајна полиција са ученицима првог 

разреда 

Црвени крст Аранђеловац и Саобраћајна полиција Полицијске станице у 

Аранђеловцу су одржали час обуке првака о безбедности деце у саобраћају. 
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16.9.2017.  Дан пешачења на Букуљи 

Наши ученици су се придружили Планинарском друштву „Букуља“ на Дан 

пешачења и ходали планинарским стазама Букуље.  
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18.9.2017. Недеља школског спорта за ученике млађег узраста - крос  

У оквиру Недеље школског спорта одржан је крос ученика млађег узраста на 

школском пич терену. 
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20.9.2017. Позоришна представа „Стоп насиљу“  

У Дворани „Парк“ ученици млађег узраста гледали су позоришну представу за 

децу „Стоп насиљу“. Ова представа је припремљена као подршка УНИЦЕФ програму 

„Школа без насиља“, а поруке које преносе јунаци представе имају за циљ да 

подстакну боља и хуманија. 
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26.9.2017.  Европски дан језика  

Наша школа се и ове године придружила великом броју школа широм Европе 

које обележавају Европски дан језика. Одржана је преводилачка радионица ученика 

седмог и осмог разреда, који су преводили басне са енглеског и француског језика. 

Европски дан језика се обележава сваког 26. септембра како би се промовисало 

учење страних језика и скренула пажња на богату културну и језичку разноликост 

Европе. 

 

 



Основна школа „Милош Обреновић“ Аранђеловац 
 

Летопис за школску 2017/18. годину  7  
 

28.9.2017.  Радионица лутака у Етно кући 

У оквиру активности које прате награду „Миле Недељковић“ ученици су 

правили лутке и још понеке предмете од рециклираног материјала. 
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31.9.2017. Ученици из Трешњевици излагали своје радове у Бивети 

У предивном простору Бивете отворена је изложба радова са ликовне и 

фотографске радионице „Око цвета“ на којој су летос учествовали и наши ученици из 

Трешњевице. Изложба је била отворена до 15. октобра. 

                                                                                                                                                       

 

 


