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Јун 

 

01.06.2018. Екскурзија ученика V и VΙ разреда 

Ученици V и VΙ разреда ишли су са својим одељењским старешинама на 

једнодневну екскурзију у манастир Копорин, задужбину деспота Стефана Лазаревића, 

затим у Пожаревац где су посетили галерију Милена Павловић-Барили и хиподром 

на ком се одржавају Љубичевске коњичке игре. Након тога су посетили археолошко 

налазиште Виминацијум, а при повратку за Аранђеловац посетили су Смедерево и 

Смедеревску тврђаву коју је изградио деспот Ђурађ Бранковић. 

Екскурзија је протекла без икаквих проблема . Била је садржајна, занимљива и 

омогућила је свим учесницима да сазнају нешто ново. Похвале иду и агенцији као и 

превознику, јер су аутобуси били удобни, савремени и климатизовани.   
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• Међународно признање 

 

Методички центар из Ротердама који се бави иновативним приступима настави 

доделио је Милици Драговић, апсолвенту географије, признање за најбољи 

иновативни час у Европи. Час је био под менторством наставнице географије Мирјане 

Лежаја и био је усмерен ка испољавању и развоју креативности ученика кроз учење. 

Ово је друго међународно признање Милици Драговић која је радила с нашим 

ученицима у својим пројектима. 
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• Ђак генерације 

Никола Спасић, ученик VΙΙΙ2 проглашен је ђаком генерације. Поред одличног 

успеха, Никола је показао успех на многим смотрама знања из математике, хемије, а 

посебно из физике. Претходних година имао је запажене пласмане, а ове године 

освојио је прво место на Републичком такмичењу из физике и друго место на Српској 

физичкој олимпијади. Овакви успеси нису већ извесно време постојали у 

аранђеловачким школама, тако да Никола својим успехом не осветљава само образ 

наше школе, већ и Аранђеловца. 
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09.06.2018. Матурско вече 

Ученици су обележили свој завршетак основне школе на матурској вечери на 

којој су присуствовали и наставници. Матурантима се у име школе обратила 

наставница музичког Олга Маринковић, пожелевши им срећу у будућем школовању и 

животу. Након дефилеа матураната испред школе прешло се у просторије школе у 

којима је организована забава. Владало је ведро и весело расположење. 
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14.06.2018. Настава је завршена 

Настава у овој школској години је реализована и ученици су се данас 

распустили.  

 

18, 19. и 20.06. 2018. Завршни испит 

Ученици VΙΙΙ разреда су ових дана полагали завршни испит у основној школи. 

Првог дана радили си тест из српског језика, другог дана из математике, а трећег дана 

радили су комбиновани тест из историје, географије, биологије, физике и хемије. 

 

28.06.2018. Подела књижица и сведочанстава 

Ученицима школе су подељена сведочанства и књижице.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


