
СЕПТЕМБАР 

ВРЕМЕ  АКТИВНОСТ 
3.9.2019. 

 
 
У школи обављен свечани пријем првака. 

15.9.2019. 

 
 
Почела полицијска предавања 

 
19.9.2019. 

 

 
 
Прво дружење са предшколцима 

19.9.2019.   

 
 
Предавање Агенције за безбедност у саобраћају 



ОКТОБАР 

ВРЕМЕ  АКТИВНОСТ 
3.10.2019. 

 
На Дечјем октобарском салону изложени радови наших ученика 

10.10.2019. 

 
У школи одржана еколошка радионица 

11.10.2019. 

 
У оквиру Дечје недеље одржана изложба цвећа и животиња 

11.10.2019. 

 
Ученици нижих разреда посетили Музичку школу „ Владимир 
Ђорђевић“ 

8.10.2019. у просторијама Општине Звездара одржана је трибина за 
промовисање културе ненасиља. На трибини су учествовали чланови 
нашег Ђачког парламента. 



12.10.2019. 

 
Посета предшколаца из околних вртића у оквиру радионице „ Имам 
право на игру“ 

13.10.2019. 

 
У библиотеци одржан час читања литерарних састава ученика 3.и 
4.разреда. 

13.10.2019. 

 
Ученици су учествовали у књижевно-ликовној интерактивној 
радионици у библиотеци -галерији „Бранко Миљковић 

16.10.2019. 

 
Одржан јесењи карневал 



НОВЕМБАР 

ВРЕМЕ  АКТИВНОСТ 
8.11.2019. 

 
Обележен Дан примирја у Првом светском рату. 

14.11..2019. 

 
У школи је обележен  14.11.  Дан борбе против дијабетеса 

15.11.2019. У библиотеци „ Вук Караџић“традиционално се одржавају Ђачка 
песничка сусретања 

15.11.2019. 

 
Ученици наше школе су 15.11.2019. учествовали у Научном дану 
Истраживачке станице Петница. 



18.11.2019. 

 
У нашој школској библиотеци одржан је књижевни сусрет са 
песником Радославом Јовићем. 

22.11.2019. 

 
У октобру и новембру  месецу Градска општина Звездара је 
реновирала школску кухињу и трпезарију. 

22.11.2019. 

 
Организована је акција сађења нових 10 стабала и сређивање тог дела 
школског дворишта. 

 

 

 

 

 

 



ДЕЦЕМБАР 

ВРЕМЕ  АКТИВНОСТ 
5.12.2019. 

 
Учешће у Најволонтерскијој акцији Општине Звездара 

6.12.2019. 

 
Нашим ученицима поново додељено признање Амбасадора науке 

10.12.2019. 

 
Ученици учествовали на 13.међународном фестивалу науке 

11.12.2019. 

 



Учешће на такмичењу за Најраспеванију одељењску заједницу 

17.12.2019. 

 
Изузетни резултати постигнути на Златнбој сирени 

19.12.2019. 

 
Ученици нижих разреда су били на новогодишњој представи „ Деда 
Мразе, не скрећи са стазе“ у Центру за културу „ Влада Дивљан“ 

23.12.2019. 

 
Посета министра унутрашњих послова 

25.12.2019. 

 
Наградни конкурс „ Звездара у мом оку“ 

27.12.2019.  
Хуманитарна акција „ Срце Синђелића“ и Новогодишњи вашар 



ЈАНУАР 

ВРЕМЕ  АКТИВНОСТ 
16.11.2020. 

  
Учешће у емисији „Мој вероучитељ“ радија Слово љубве 

17.11.2020. 

 
Дан науке у нашој школи 

19.12.2020. 

 
Наши ученици пливали за Часни крст 

27.1.2020. 

 
Прослављена школска слава 

 

 


