
Л е т о п и с  ш к о л е 
 

Септембар 

01.09.2022. пријем првака и подела школских ранчева и школског 

прибора будућим првацима 

Октобар 

03.-07.10.2022. Дечија недеља 

Програм: понедељак – цртање на асфалту 

                 уторак – маскембал 

                 среда – позоришна представа 

                 четвртак – пијачни дан 

                 петак – спортски дан 

22.09.2022. Обележавање Европског дана језика – ученици четвртог 

разреда су у школској библиотеци обележили овај дан 

28.10.2022. Семинар за запослене под називом „Писање и 

управљање пројектима“. 

28.10.2022. Еколошка секција наше школе је под вођством 

наставнице Тање Гријаковић организовала маскембал под називом 

„Ноћ биологије“ где су ученици имали задатак да од материјала за 

рециклажу направе своје маске. Победници су добили и пригодне 

награде 

 



Новембар 

16.11.2022. Обележавање Дана толеранције у школској библиотеци. 

Школска библиотекарка у сарадњи са наставницом Грађанског 

васпитања организовала је радионицу посвећену овом дану. 

Радионици су присуствовали ученици петог разреда. 

21.11.2022. У школској библиотеци одржан је час посвећен 

стогодишњици од рођења Душана Радовића на коме су читане 

његове песме, афоризми, делови биографије и краће приче. 

Децембар 

01.12.2022. упис првака у школску библиотеку 

05.12.2022. обележавање Светског дана земљишта. Еколошки 

покрет под називом „Спасимо земљиште“ 

21.12.2022. у нашој школи одржан је хуманитарни базар под 

називом „Ако волиш уметност подржи хуманост“ . Тог дана је у 

нашој школи изведена позоришна представа за родитеље и 

запослене, одржан је мини концерт Музичке школе коју похађају 

наши ученици и организована продаја божићних и новогодишњих 

предмета које су ученици сами направили а сав прикупљен новац 

дата је у хуманитарне сврхе. 

Јануар 

16.01.2023. почетак другог полугодишта 

27.01.2023. Обележавање школске славе Светог Саве уз пригодно 

извођење светосавских песама шлоског хора и сечење славског 

колача 

 



Фебруар 

04.04.2023. У школи је одржан семинар за наставнике под називом 

„Рад школе на превенцији вршњачког насиља“ 

04.04.2023. У школи је организовано Општинско такмичење из 

математике и познавања страних језика (енглески, руски, немачки, 

италијански, француски) 

11.02.2023. У школи је одржано Општинско такмичење из српског 

језика 

21.02.2023. у школској библиотеци је обележен Дан матерњег 

језика. Ученици су на неколико страних језика рецитовали поезију 

(словачки, мађарски, италијански, енглески, руски, румунски, 

македонски језик) 

Март  

04.04.2023. Ученици наше школе учествовали су на Књижевној 

олимпијади у Долову. 

04.03.2023. Ученице 7.  И 8. разреда наше школе,  Анастасија 

Лукић, Ања Рудић и Тара Симоновски ишле су на Окружно 

такмичење из српског језика у Старчево. Том приликом посетиле су 

и музеј у Старчеву. 

 06.03.2023. Ученици наше школе су са наставницом српског језика 

Александром Нистор ишли у вршачко позориште „Јован Стерија 

Поповић“ да гледају представу „Дон Жуан“. 

10.03.2023. у сали КОЦ-а „Вук Караџић“ у Пландишту, одржано је 

Општинско такмичење у рецитовању. Ученици ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ из Пландишта Радека Мила, Нађа Росић и Михајло 



Тадић изборили су пласман на окружно такмичење које ће се 

одржати у Ковину.  

11.03.2023. одржано је општинско такмичење из географије у 

Великој Греди. Ученици наше школе Михајло Тадић, 7.разред и 

Јаков Радека 8.разред, пласирали су се на окружно такмичење. 


