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ПОЛУГОДИШЊИ ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

            Септембар 

- Свечани пријем првака – 01.09.2017. године 

- Запослени у школи су дружењем у пријатном окружењу школског дворишта  11. 09. 

2017. године обележили Дан школе 

 

- Наши гости 13. септембра били  су  песници и писци Бошко Ломовић и Гордана Малетић. Казивањем 
стихова и читањем текстова одушевили су ученике старијих разреда. 
 

               
 
 

- У   среду 13.9.2017. у нашој школи ништа  мање нису уживали ни ученици нижих 
разреда. И за њих смо припремили изненађење. 
Сјајна представа "Зеколоко" оставила је на њих снажан утисак и одушевила их. 
 

             
- Ученици наше шкпле заблистали су и пве гпдине  - на 29. Међунарпднпм фестивалу хумпра за 

децу у Лазревцу. 
 

o Ивана Павић псвпјила је 3. награду (категприја циркус) 
o Катарина Мијаилпвић псвпјила је 2. награду (илустрација коиге) 
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Још награда за наше ученике 

- Групну награду за литерарне радпве  псвпјили су: 
- Димитријевић Наталија, 
- Никплић Анђела, 
- Ппппвић Никплија, 
- и 
- Ппппвић Вељкп, 
- Маркпвић Ђпрђе, 
- Крсманпвић Сара. 

 
 

                

 

Поново успешни 

- Наши ученици 4. разреда освојили су  14.09.2017.године на 29. Међународном фестивалу хумора за 
децу у Лазаревцу :  Групну награду на Маскенбалу "Чудесна дружина морских дубина" 
 
 
 

http://osdudovica.nasaskola.rs/vesti/60/Jom-nagrada-za-name-ucenike/
http://osdudovica.nasaskola.rs/vesti/61/Ponovo-uspemni/
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- Ученици виших разреда припремили су, и извели свечану  приредбу ппвпдпм Дана шкпле.   
Присутни ученици,наставници, рпдитељи и гпсти  уживали су у оихпвпм прпграму. 
 

                     
 

                     
 
 

- 18. септембра  ПС Лазаревац пдржали предаваое п безбеднпсти у сапбаћају за ученике 4. 
- разреда наше шкпле.Предаваоу су присуствпвали  и четвртаци из наших издвпјених 

пдељеоа са свпјим учитељима. 

               
 

- У нашпј шкпли је 26. септембра у пквиру Дана еврппске баштине пдржана  манифестација 
„Прирпда је наша радпст“. 
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У прпграму кпји су припремили ученици старијих разреда уживали су гпсти, ученици, 
представници, ТА Лазаревац и чланпви кплектива шкпле. 
Излпжбу здраве хране, плпдпва из прирпде припремип је Данилп Никплић. 
 

                                                                                      
 

                    
 
                  

Октобар 
- Игре без граница, ПО Чибутковица 

 

  
 

                 
 
 

- Награђени ученици трећег и четвртог разреда Матичне школе на 29. Међународном фестивалу хумора 
за децу за литерарне радове (групна награда) и ликовне радове - уценице: Ивана Павић и Катарина 
Мијаиловић. 
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Обележен Светски дан хране 

- 16. Октобар - ученици нижих разреда су поводом обележавања Светског дана хране  сјајним  програмом 
одушевили ученике и присутне госте. 

       
 

       
 

      
 

- Наши ученици ппнпвп међу најбпљима! 
 
Наталија Димитријевић, ученица 4. разреда наше шкпле псвпјила је 
II местп на литерарнпм кпнкурсу " Речи за Гпшу" 

 
 
 
 

http://osdudovica.nasaskola.rs/vesti/69/Obelezen-Svetski-dan-hrane/
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Новембар 
 
 

- Семинар "Чиниоци школског неуспеха" и "Мотивација и школско учење" , одржан у нашој школи 3. и 4. 
11. 2017. године. 
 

 
 

- Ученици наше школе обелижили су Међународни дан толеранције 16. 11. 2017. године. 
 

               
 

- Децембар 
 

- На Ппзпришнпм фестивалу пснпвних шкпла у Врепцима наши ученици псвпјили: 
Треће местп у категприји нижих разреда ( учитељица Миљана Чанчаревић), за представу 
"Змај гплубијег срца"и 
Првп местп у категприји виших разреда ( наставница Слађана Милпванпвић), за представу " 
Љутити чпвек" 
 

                   
 



Полугодишњи летопис за школску         2017/18. годину     Дудовица 

7 
 

 

- Ученици виших разреда у матичној школи извели награђену представу "Љутити човек", а након 
ње Тим за борбу против насиља, злостављања и занемаривања одржао предавање за родитеље, 
ученике и присутне госте 

    

               
 

- Награђена представа наших ученика оставила снажан утисак и на публику у Градској библиотеци 
Лазаревца. 
 
Пристни су громогласним аплаузом након представе показали одушевљење снажним емоцијама и 
поруком коју представа преноси. 
 
Поносни смо на њих и наставницу Слађану Миловановић, која је и најзаслужнија за њихов успех. 
Још једном им уме колектива  захваљује и честита директорка школе Зора Гајић. 

 

    
 

- На општинском такмичењу из кошарке ученице седмог и осмог разреда освојиле су 4. место 
- На општинском такмичењу из кошарке ученице шестог  разреда освојиле су 1. место 

 
 

http://osdudovica.nasaskola.rs/vesti/77/Ucenici-vimih-razreda-u-maticnoj-mkoli-izveli-nagradjenu-predstavu-Ljutiti-covek-a-nakon-nje-Tim-za-borbu-protiv-nasilja-zlostavljanja-i-zanemarivanja-odrzao-predavanje-za-roditelje-ucenike-i-prisutne-goste/
http://osdudovica.nasaskola.rs/vesti/77/Ucenici-vimih-razreda-u-maticnoj-mkoli-izveli-nagradjenu-predstavu-Ljutiti-covek-a-nakon-nje-Tim-za-borbu-protiv-nasilja-zlostavljanja-i-zanemarivanja-odrzao-predavanje-za-roditelje-ucenike-i-prisutne-goste/
http://osdudovica.nasaskola.rs/vesti/77/Ucenici-vimih-razreda-u-maticnoj-mkoli-izveli-nagradjenu-predstavu-Ljutiti-covek-a-nakon-nje-Tim-za-borbu-protiv-nasilja-zlostavljanja-i-zanemarivanja-odrzao-predavanje-za-roditelje-ucenike-i-prisutne-goste/
http://osdudovica.nasaskola.rs/vesti/80/Na-opmtinskom-takmicenju-iz-komarke-ucenice-sedmog-i-osmog-razreda-osvojile-su-4-mesto/
http://osdudovica.nasaskola.rs/vesti/80/Na-opmtinskom-takmicenju-iz-komarke-ucenice-sedmog-i-osmog-razreda-osvojile-su-4-mesto/
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- Ученице шестог  разреда оствариле су запажен резултат и на градском такмичењу из кошарке 

 
 

Јануар 
- Анастасија Савићевић, ученица 6. разреда, освојила је 3. место на општинском Светосавском конкурсу у 

области литералног стваралаштва 
 

                   
 

- Ивана Павић, ученица 4. разреда, освојила је 1. место на општинском Светосавском 

конкурсу у области ликовног стваралаштва. 
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- У сали матичне школе одржана је свечана акдемија поводом школске славе - Светог 

Саве 

          
 
 

         
 
 

 


