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Мај 

 

08.05.2018. Национално тестирање из математике, физике и историје 

У нашој школи спроведено је Национално тестирање ученика из математике, 

физике и историје. Овом приликом предметни наставници су попунили понуђене 

упитнике, а остали наставници су доставили тражене информације о свом стручном 

усавршавању. Наша школа је као део репрезентативног узорка школа у Србији изабрана 

да буде део Националног тестирања које би требало да допринесе развоју образовног 

система у Србији. 

 

10.05.2018. Позоришни комад „Зато што те се плашим“ 

Кроз позоришну форму и разговор са младим гледаоцима глумци из Београда 

су указали на проблеме у заједници о којима се недовољно говори, а који су присутни 

у тинејџерском животу. 

Под називом „Зато што те се плашим“ представа је приказана ученицима 

седмог и осмог разреда у Дворани Парк у оквиру превенције вршњачког насиља. 

Представа даје приказ добрих и лоших модела понашања, учећи младе да је 

једино право решење комуникација. Порука упућена младима који покушавају да 

пронађу себе у друштву поремећених вредности, где је често важније оно што имаш на 

себи (одело) од онога што носиш у себи, јесте да је излаз у сопственом ставу, а не у 

некритичком прихватању свега што околина намеће. 
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11.05.2018. „Бибија и друге приче“ у Дому омладине 

Ученици наше школе су у Дому омладине извели музичко-сценски програм, 

инспирисан традицијом и културом Рома. Гледаоци су могли да се боље упознају са 

културом и традицијом Рома кроз глумачке приказе наших ученика о митовима и 

веровањима Рома, при чему је програм зачињен песмом и игром. 
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12. и 13.05.2018. Успех нашег ученика на Српској физичкој олимпијади 

На Српској физичкој олимпијади ученик VΙΙΙ разреда Никола Спасић освојио 

је ΙΙ место и пласирао се на изборно такмичење за одлазак на Међународну 

олимпијаду. Ученика је припремала наставница Сава Илић. 
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14.05.2018. Предавање за децу и родитеље 

Ученицима одељења III2 одржно је предавање за децу и родитеље на тему 

“Правилна исхрана“. Предавач је била Славица Аврамовић, нутрициониста у 

аранђеловачкој болници. 

  
  

• Такмичење у организацији 

Црвеног крста 

 
Похвале за остварене резултате на 

такмичењу Црвног крста добиле су 

ученице:  

     Ирина Теодосић, Наталија Симић, 

Милица Павловић и Емилија 

Продановић 
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• Недеља спорта 
 

Ученици првог разреда учествовали су у кросу у оквиру Недеље спорта за млађи 

узраст. 

 

 

 

 

 

• Дан за рекреацију 

 

Одељење III2 провело леп мајски дан у рекреацији у градском парку. 
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• Дружење ученика I1са групом предшколаца вртића „Звончић“ 

 

Ученици првог разреда су дочекали другаре из вртића „Звончић“ и провели дан у 

дружењу кроз рад на тему „Нека школа не буде брига него једна лепа игра“.  
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15.05.2018. Стварамо... Народна традиција 
 

Одељење ΙΙ2 је заједно са својом учитељицом Александром Тошаковић 

правило макете кућица и окућница у области народне традиције. 

 

 
 

 

 

 
   САРАДЊА СА ЗАВОДОМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у циљу унапређења 

система спољашњег вредновања, спровело је истраживање у коме је 

учествовала наша школа. Сви запослени су попуњавали упитник везан за 

мишљења, ставове и искуства запослених у образовању а који се односе на 

стандарде, процедуре и ефекте спољашњег вредновања. 
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17.05.2018.  Радионица у музеју - „Свадбени обичаји“  

У градском музеју одржана је радионица са одељењем I1. Са ученицима се 

разговарало о свадбеним обичајима , при чему су ангажовани да праве свадбене 

украсе.  

  

  

 

23.05.2018. – Представа „Зелена планета“  

Ученицима млађег узрста приказана је представа „Зелена планета“ са циљем да 

развија свест ученика о очувању животне средине. 
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• Шеста радионица Читалачког клуба 

Овог месеца завршен је рад Читалачког клуба шестом радионицом на којој је 

анализиран роман „Необични ђаци“ Светлане Живановић. Ученици су коментарисали 

ученике 7. разреда једне школе, главне јунаке романа, а у вези с тим су излагали своја 

мишљења о томе шта су одговорности ученика у школи. 
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• Е К С К У Р З И Ј Е 

Ученици трећег разреда ишли су на једнодневну екскурзију у Свилајнац, где су 

посетили Дино парк и највећи водопад у Србији.  

 
Ученици другог разреда ишли су на једнодневну екскурзију у Ваљево, где су 

посетили градски музеј и Бранковину. 
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26.05.2018. Хуманитарна акција „Наши дарови“ 

Наша школа је учествовала на дводневном базару на коме су ученици свих 

школа продавали најразличитије производе од којих су већину сами направили и на 

тај начин су прикупљали хуманитарну помоћ. Након базара акција „Наши дарови“ је 

завршена такмичењем најталентованијих ученика основних школа на ком су 

учествовали и наши ученици: Даница Бркић, Софија Благојевић, Давид Златковић и 

Дарко Ђукић. 
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29.05.2018. „Бибија и друге приче“ у Основној школи „Светолик Ранковић“ 

Са својом представом „Бибија и друге приче“ ученици и наставници наше 

школе гостовали су у школи „Светолик Ранковић“.  

 


