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Новембар 

 Колективно учлањење у градску библиотеку 

У месецу новембру је обављено колективно учлањење библиотекара и 

наставника у градску библиотеку „Свети Сава“, ради доступности стручне литературе и 

осталих књига. 

 Нове књиге за децу у нашој школи 

У овом месецу обогаћен је библиотечки фонд наше школе набавком неколико 

десетина популарних књига за децу. 

 

 Упознавање ученика четвртог разреда с предметном наставом 

Током овог месеца је реализовано упознавање ученика четвртог разреда са 

предметним наставницима. Ученицима су овом приликом представљени и наставни 

предмети које ће следеће године тек почети да похађају.  

 Музикотерапија у специјалним одељењима 

У новембру дефектолози су реализовали часове музикотерапије са ученицима 

специјалних одељења у циљу развоја психомоторних способности. 
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15.11.2017. Предавање о хигијени и здравој исхрани 

Радници здравственог центра су са првацима разговарали о значају хигијене и 

здраве исхране за живот На тај начин ученици првог разреда су подстакнути да 

размишљају о важности ових делова свог живота. 
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16.11.2017. Дан толеранције у шестом разреду 

На Дан толеранције 16.11.2017. ученици шестог разреда писали су саставе на 

тему „Ако видиш разлику, не знаш за једнакост“ и на тај начини исказали своја 

размишљања о важности уважавања других људи. Састави ученика изложени су у 

учионици VΙ1, а могу се пронаћи и на сајту школе. 
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23.11.2017. Угледни час у Ι1 одељењу 

Из предмета Свет око нас одржан је угледни час са ученицима првог разреда. 

Наставна јединица је била Безбедност у саобраћају, а час је осмислила и држала 

наставница разредне наставе Јасмина Терзић-Симић. 

 

24.11.2017. Предавање о психоактивним супстанцама и о трговини 

људима 

Запослени у МУП-у Аранђеловца одржали су ученицима шестог разреда 

предавање о психоактивним супстанцама и о трговини људима. Циљ овог предавања 

било је информисање ученика о зависности као и о карактеристикама и начину 

деловања психоактивних супстанци, а све у сврху превенције од болести зависности. 

Такође, ученици су информисани о типичним опасностима и непријатним 

ситуацијама које имају везе са трговином људи. 

 

25.11.2017. Пешачење до Орашца  

Овог сунчаног суботњег дана позне јесени ученици петог разреда су у оквиру 

наставе физичког васпитања пешачили до Орашца и уживали у дружењу с природом и 

наставницима. 
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28.11.2017. Плесно такмичење „И ја знам да плешем“ 

У Дворани „Парк“ одржано је такмичење школа у плесу под називом „И ја знам 

да плешем“, а наши ђаци трећег разреда су били учесници. У финалу овог плесног 

такмичења нашу школу је представљало осам парова, а ученици Лазар Вујичић и 

Јустина Теодосић су освојили ΙΙ место. 

 


