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СЕПТЕМБАР
 
- Изложба радова ученика нижих разреда на тему "Леп цегер за чистији град",
посета етно-селу Скобаљ и вожња отвореним аутобусом.
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- Ноћ истраживача у Смедереву
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОКТОБАР

- У музеју у Смедереву је реализована радионица "Средњи век на примеру
смедеревске тврђаве, а учешће су узечи ућеници 3. и 4. разреда наше школе"
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- Учитељица Слађана Доброта
награђена је европском ознаком 
квалитета за пројекат "Лепеза
завичаја".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дечја недеља
1.дан-Писали смо шта је срећа и здравље, а на табли, испод слогана цртали 
симболе среће.  
2.дан- Моје срећно позориште; Огледалце моје, 3Д Село  град
3. дан - Играмо се (Деца су уживала играјући се са родитељима. Родитељи су
 са децом играли друштвене игре и правили кућице за лутке и гараже за аутиће. 
Нико не може дати тако срећан и здрав живот као родитељи који разумеју и на 
прави начин воле своју децу!)
Наше животиње (Светски дан животиња смо обележили у друштву животиња, 
куца. Гледали цртали о изгубљеним животињама  а затим писали нашу причу, 
песму, цртали стрип и сликовнице са ликом љубимаца. 
Деца су срећна у друштву животиња које су им другари у свакој прилици.
4. дан-Моја срећна књига (У оквиру Дечије недеље, четвртог дана смо донели
 омиљену књигу, направили обележивач страница, на полеђини написали поруку 
оном ко ће књигу читати. Драгом другу смо позајмили књигу на читање истичући
 зашто је волимо, и зашто нам је читање важно.)
5. дан- Мој зид среће (Цртали смо оно што нас чини срећнима и дували 
балончиће који су нежни, лагани и лепршави попут среће.)
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Безбедност у саобраћају-Прелажење преко пешачог прелаза
Након гледања цртаног филма " Пажљивко", израдили смо костиме и вежбали
 прелажење преко пешачког без и уз праћење ознака на семафору.  
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ЧАРОБНА ИНТЕРKУЛТУРАЛНА МРЕЖА ПРИЈАТЕЉСТВА 1. и 2. 

Ученици се оснажују у сфери интеркултуралности. Они добијају прилику да 
упознају децу широм света. Ученици уз помоћ учитеља и родитеља схватају да
смо сви различити, а опет исти. Живимо на 7 различитих континенaта у 
мноштву различитих држава. Говоримо различитим језицима. Наше земље 
имају различиту историју, културу, традицију, веру, језик. Дивимо се
различитим националним великанима. Живимо у различитим климатским
условима. Различито се облачимо. А ипак, имамо много сличности. Сви имамо
исте делове тела. Сви се смејемо када смо радосни, а плачемо када смо тужни. 
Наша осећања изражавамо на сличне начине и можемо да их препознамо без 
употребе језика. 
Пројекат има за циљ да интеркултирално повеже децу, припаднике различитих 
народа, широм света путем вршњачке размене о карактеристикама других народа, 
њиховој историји, култури, језику и вери. Циљ пројекта је и остваривање 
четвртог циља од 17 развојних циљева УН-а: Kвалитетно образовање.



 

Основна Школа "Иво Лола Рибар" Скобаљ

Летопис за школску 2018/2019. годину

НОВЕМБАР

- Дан толеранције 16. новембар.

- Наша чаробна мапа света



 ДЕЦЕМБАР

- У сусрет празницима

- Новогодишње честитке
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 ЈАНУАР

Прослава школске славе Свети Сава
Ученици наше школе су својим наставницима, директором, педагогом и сеоским
свештеником школску славу Светог Саву обележили прикладним програмом у 
цркви, а затим у просторијама школе.
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 МАРТ

Такмичење " Мислиша" 
Мислише наше школе-ученици од 1. до 4. разреда, 14.3.2019. 
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Први литерарни конкурс одржан је поводом Дана жена на тему "Вредне руке моје
мајке, баке...". Тим поводом ђацима су уручене захвалнице за учешће и додељене
 дипломе и награде за прва три места. 
1.место -  Мијатовић Давид -ученик 3.разреда,
2.место -  Анрејевић Хелена - ученица 2.разреда
3.место - Хаџић Лена - ученица 4. разреда.



 АПРИЛ

- Дан школе, 23. април 2019. године 
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МАЈ

- 10. мaja je у Нашој школи одржан Фестивал игре "Надигравање".
Поред ученика, наставника наше школе Слађане Доброте, Весне Миљковић, 
Јелене Јовановић, наставника спорта Јевтић Ненада, педагога Александре 
Борјан и директора Ранка Недељковића, учесници Фестивала били су и наши 
другари из установе "Сунце" са својим васпитачем Биљаном Гвозденовић, 
Ученици ОШ "Херој Света Младеновић" из Сараораца са учитељицом Драганом
 Максимовић и ученици ОШ "Доситеј Обрадовић" из Вранова са својим
 учитељицама - Зорком Матејић, Лидијом и Јасмином. 
Учесници Фестивала су приказали своје умешности у игрању фолклорних игара
 којима су их научили кореографи Марина Думић Лазић и Лазар Лазић,
 спортским вештинама, плесу и едукативним играма. Наши драги другари из
 "Сунца" су имали своје наступе између две групе игара. 
ХВАЛА СВИМА НА ДИВНИМ ИГРАМА И ДИВНОМ ДРУЖЕЊУ!
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ЈУН

- Ученици 4. разреда су са учитељицом Валентином Андрејевић и наставником 
историје Тешић Филипом посетили Вилу Обреновића. (7.06.2019.)
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- На такмичењу у квизу "Покажи шта знаш" који је одржан у ОШ "Бранко 
Радичевић" у Лугавчини, 10.06.2019. године, учествовало је 9 основних школа.
 Наша екипа ученика (Хелена Андрејевић - 2. разред, Лука Булат - 3. разред и
 Лена Хаџић - 4. разред) освојила је друго место! Честитамо!



 
- 14.06. Прослава завршетка 4. разреда
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- Завршна приредба предшколаца и нижих разреда (18.06.2019.)



- 28.06. Родитељски састанак
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