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Децембар 

02.12.2017. Семинар Унапређење компет енција наст авника за примену садржаја 

из област и родне равноправност и 

Семинар је одржан у ОШ „Милан Илић Чича“у Аранђеловцу  за предметне наставнике 

и наставнике разредне наставе у организацији Удружења просветних радника Аранђеловца. 

Тема семинара је била Унапређење компетнција наставника за примену садржаја из 

области родне равноправности, а похађале су га наставнице Вера Симић, Миланка Вукоје, 

Душица Ивовић и Драгана Величковић. 
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02/03.12.2017. Тродневни семинар за наставнике енглеског језика 

У организацији ЦСУ Крагујевца у суботу и у недељу, у Првој техничкој школи у 

Крагујевцу је одржан тродневни семинар под називом "Theme-Based Instruction in Teaching 

English to Young Learners". Трећи дан овог програма планиран је за март 2018. године. 

Семинар је одржан за наставнике енглеског језика у основним школама, а похађала 

га је наставница енглеског језика Јелена Станишић. 
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08.12.2017. Предавање о безбедном коришћењу интернета 

Представници МУП-а одржали су још једно предавање ученицима шестог разреда. 

Овог пута предавачи су разгаоварали са ученицима о интернету и друштвеним мрежама и 

упознали их са основним правилима за безбедно коришћење интернета. 

08.12.2017. Предавање у сврху превенцији насиља 

Наставнице Вера Симић и Миланка Вукоје су ученицима шестог разреда одржале 

предавање о насиљу као негативној друштвеној појави. Ученици су упознати с облицима 

насиља, о њиховим подследицама. 

10.-20.12.2017. Хуманитарна акција „Један пакетић - пуно љубави“ у нашој 

школи 

Ученици наше школе су заједно са организацијом Црвени крст учествовали у 

хуманитарној акцији „Један пакетић - пуно љубави“ и припремили новогодишње пакетиће 

за социјално угрожену децу.  

12.12.2017. Угледни час у одељењу ΙV2 

Наставница разредне наставе Валентина Маровић одржала је угледни час из ликовне 

културе са ученицима четвртог разреда. Час је протекао радно, уз пуну заинтересованост и 

креативност ученика. 

 

 

13.12.2017. Освојено треће место у одбојци 

На Општинском такмичењу у одбојци женска и мушка екипа наше школе освојиле су 

ΙΙΙ место. Пехари су изложени у витрини наставничке канцеларије. 
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13.12.2017. Угледни час у Ι2 одељењу  

Наставница  разредне наставе Душица Ивовић у сарадњи са кустосом Народног 

музеја у Аранђеловцу Зорицом Стопић Петровић одржала је радионицу Развој писмености 

кроз историју. Ученици су с пажњом пратили објашњења и упутства наставнице и кустоса и 

вредно радили на часу. 
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14.12.2017. Додела захвалница удружења “Павле Бакић“ 

У хотелу „Извор“ одржана је свечаност на којој су додељене захвалнице 

наставницама које су спровеле литерарни и ликовни конкурс, наставницама које су 

помогле и руководску школе, а нарочити нашим ученицима чије су писане и сликовне 

визије биле центар комемарације Павлу Бакићу, одржаној у октобру ове године. 

 

15.12.2017. Посета Фестивалу науке у Београду 

Ученици седмог и осмог разреда заједно са наставницима су посетили Фестивал 

науке у Београду.  
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14.12.2017. Новогодишњи плесни караван 

Студио РМП и Центар за културу Аранђеловац су организовали Новогодишњи 

плесни караван у чијем су ревијалном делу учествовали ученици трећег разреда наше 

школе.  
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15.12.2017. Радионица „Од камена до таблета“ 

Са ученицима другог разреда је одржана радионица под називом „Од камена до 

таблета“ у сарадњи са градским музејом и кустосом Зорицом Стопић Петровић, на којој су 

се ученици упознали са развојем писмености кроз време. 
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21.12.2017. Представа „Дар“ у Дворани Парк 

Ученици седмог и осмог разреда су заједно са наставницима у Дворани „Парк“ 

гледали представу „Дар“, коју су осмислили и приказали ученици Гимназије „Милош 

Савковић“. Представа се показала поучном у смислу развијања емпатије са аутистичним 

особама. 

22.12.2017. Новогодишња радионица са предшколцима  

Ученици одељења ΙV2 били су домаћини предшколској групи вртића „Звончић“ са 

којом су заједно учествовали у радионици „Новогодишњи украси“. При томе су испољили 

своју маштовитост, креативност и спретност, као и спремност да се друже и заједно раде са 

млађим другарима. 
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28.12.2017. Сарадња са удружењем „Деца у срцу“ 

Обављена је сарадња тима за самовредновање са химанитарним удружењем „Деца у 

срцу“, при чему су предати чепови које су ученици наше школе до сада сакупили. 

 

29.12.2017. Новогодишња приредба - Дан страних језика 

Ученици млађих и старијих разреда учествовали су на приредби на тему басни. Том 

приликом је одржан маскенбал и додељене су награде за најбоље маске, као и за најбоље 

литерарне саставе на тему „Пријатељ је ретка птица на грани“. 
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29.12.2017. Дружење са бакама и декама "Причамо о Божићу". 

Одржан је заједнички час српског језика и верске наставе за ученике Ι1 одељења. 

Заједно са бакама и декама ученици су разговарали о Божићу са наставницама разредне и 

верске наставе. 

 

 

 


