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Април 

 

13.04.2018. Освојено прво место на Луткарском фестивалу основних 

аранђеловачких школа 

Ученици млађег узраста освојили су прво место на Луткарском фестивалу 

основних аранђеловачких школа, организованом у Стојнику, на ком су извели 

представу „Капетан Џон Пиплфокс“.  
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17.04.2018. „Милошеви дани“ започети језичком радионицом  

Овогодишњи Милошеви дани започети су програмом на француском и 

енглеском језику под насловом „Говоримо друге језике“ Учешће у програму су поред 

наставника узели и многи наставници и стручни сарадници, проверавајући тако степен 

свог знања страних језика. Програм је састојао и од музичког дела. 
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18.04.2018. Други дан „Милошевих дана“ обележен је спортским 

турнирима 

У другом делу Милошевих дана ученици су имали прилику да учествују у 

турнирима у малом фудбалу и у одбојци.  

 

 

19.04.2018. „Шта знамо о другима“ (квиз о култури и традицији других 

народа који живе у Србији) - трећи дан „Милошевих дана“ 

У трећем „Милошевом дану“ одржан је квиз за ученике и наставнике о култури и 

традицији других народа који живе у Србији. У квизу су учествовали ученици седмог 

разреда. 
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20.04.2018. Обележен Дан школе  

Програмом под називом „Упознајмо се да бисмо се зближили и разумели“, као 

и изложбом ученичких радова из области техничког образовања и ликовне културе, 

обележен је Дан наше школе.  
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• Пета радионица Читалачког клуба 

Овог месеца ученици су анализирали роман Виолете Ивковић “Блогерка“ и 

провели време у лепом дружењу, причајући о Ани, главној јунакињи романа, и о 

њеним најближима који су јој улепшали тинејџерске дане. 
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• Успеси на такмичењима у овом месецу 

 

Ученик VΙΙΙ разреда Никола Спасић освојио је Ι место на Републичком 

такмичењу из физике у Параћину. Ученика је припремала наставница Сава Илић. 

 

 
 

*** 

 

Ученица VΙΙ разреда Николина Величковић освојила је ΙΙΙ место на Окружном 

такмичењу из српског језика и језичке културе у Крагујевцу. Ученицу је припремала 

наставница Софија Пајовић. 

 

 

 

 


