
  



22.-26. 2. 2021. године 

Поводом  међународног празника  „Дан матерњег језика“ који се у свету 

обележава  21. фебруара у нашој школи покренут је пројекат „Дани српског 

језика“.  Пројекат је за циљ имао упознавење ученика са значајем матерњег 

језика и његовим очувањем, као и промовисање језичке културе. Имали смо 

низ активности: посадили смо правописно дрво, правили смо правописне 

обележиваче, на часовима српског језика смо писали састав на тему 

Најлепше речи из српског језика и такмичили се у квизу којим смо 

показали колико познајемо српски језик , на часу ликовне културе смо 

осликавали најлепше речи нашег језика и најчњшће грешке које правимо у 

изговору и писању, на часу физичког васпитања смо се такмичили у 

спретности на полигону и у квизу из језичке културе, оплеменили смо хол 

школе паноима у вези са историјом језика, ћирилицом, културом говора, 

српским писцима, правили смо правописне стрипове, фотографисали јавне 

натписе са правописним грешкама.  

Објекат у 

Гочкој 40 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Објекат у 

Кнежевцу 









 



25. 2. 2021. године 

Чланови уметничке секције говорили су на онлајн промоцији књиге "У 

потрази за сунцем" Иване Лукић. Промоцију књиге организовала је 

14.београдска гимназија, па је ово била сјајна прилика да се ученици наше 

школе повежу и размене мишљења са професорима и ученицима 14. 

гимназије. 

 

 

 

27. 2. 2021.  

На литерарном конкурсу који смо организовали током Дана српског језика 

наградили смо ученике са најбољим радовима, из сваког разреда. Ученици 

су писали састав на тему- Најлепше речи српског језика. Победници су: 

II разред- Ана Матић 

III разред- Софија Николић 

IV разред- Павле Миловановић 



V разред- Урош Пантовић 

VI разред- Николина Маринковић 

VII разред- Тијана Благојевић 

VIII разред- Мина Зорое 

Наградили смо и наше вредне ученице за најбоље паное:  

* Милицу Јовић и Анђелу Јефтић ( V-6) за рад о Иви Андрићу; 

* Елену Дамњановић и Магдалену Марковић (VII-2) за рад о Милошу 

Црњанском и 

* Мину Зорое ( VIII-5) за правописне стрипове.  

Награде je уручила наша драга библиотекарка Марина Милосављевић 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фебруар 2021.године 

На онлајн конкурс „Причам ти причу“ Пријатеља деце Србије, поводом 

Дечије недеље 2020, пристигао је укупно 51 кратки видео материјал (до 3 

минута) на којима деца причају своју омиљену причу старима. Ученици 

наше школе Јулија Матић и Бранко Перчић, одељења  2-3, учитељица 

Јелена Михајловић Андрић, освојили су друго место. Видео можете 

погледати на адреси https://www.youtube.com/watch?v=BuqNbdpYU6E 

Честитамо! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BuqNbdpYU6E

