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Фебруар 

• Семинар на Филолошком факултету у Београду  

 

У Београду, на Филолошком факултету, 8, 9. и 10. фебруара одржан је 59. 

Републички зимски семинар у организацији Друштва за српски језик и књижевност. 

Семинар је похађала Данијела Јурошевић, наставница српског језика. 

 

• Семинар Друштва математичара Србије у Београду 

 

У Београду је 10. и 11. фебруара на Економском факултету одржан Државни 

семинар Друштва математичара Србије, који је похађао наставник математике Ивица 

Ковачевић. 

 

• Успех на литерарном конкурсу Народне библиотеке „Свети Сава“ 

На литерарном конкурсу Народне библиотеке „Свети Сава“ под називом „Увек ћу 

се дружити са књигом“, у категорији од 1. До 4.разреда, трећу награду освојила је 

Нина Мијаиловић ученица IV2 наше школе. 

Радове је прегледао жири у саставу – Иван Златковић, доктор књижевности, 

Марина Ђурић, професор српског језика и књижевности и представници Библиотеке. 

Награде су: – за освојено прво место 3000,00 динара и књига, за друго место 2000,00 

динара и књига, а за треће место 1000,00 динара и књига. 

 



Основна школа „Милош Обреновић“ Аранђеловац 

 

Летопис за школску 2017/18. годину  59 
 

• Обележен 21. фебруар, Дан матерњег језика 

 „Читај гласно“ 

Наша школске библиотека се укључила у заједнички пројекат више школа и 

обележила је Дан матерњег језика акцијом „Читај гласно“. Библиотекарка Александра 

Стојановић и учитељица Александра Тошаковић, организовале су радионицу у 

одељењу ΙΙ2, која је посвећена матерњем језику.  

 

 

 

• Трећа радионица Читалачког клуба „Књаз“ 

 

У фебруару је одржана трећа по реду радионица читалачког клуба школе, на 

којој се разговарало о роману „Кад су се други пут развели моји родитељи“. 

Анализирани су ликови овог романа, а највише главна јунакиња Ана. Направљен је 

пано и на блог читалачког клуба су унесени ученички текстови анализе романа. 
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• Учешће на Дечијем сретењском фестивалу 

Наши ученици су са својим радовима били део Фестивала дечијег стваралаштва 

у оквиру Сретењских свечаности. На ликовном и литерарном конкурсу смо 

учествовали са много радова и срећни смо што је наша ученица Катарина Продановић 

добила Ι награду за више разреде на територији аранђеловачке општине. 

 

• Општинско такмичење из физике 

На Општинском такмичењу из физике ученик VΙΙΙ разреда Никола Спасић 

освојио је Ι место. 

 


