
ЛЕТОПИС ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

 

 
Наша школа у новом руху 

 

 



СЕПТЕМБАР 

 

1. 9. 2021. Почетак школске године и свечани 

дочек ђака првака 
Школска година је започета као и прошла, онлајн. путем Микрософт платформе за 

ученике од 5. до 8. разреда, а ученици од 1. до 4. разреда наставу ће пратити путем Гугл 

Мита. За овакав начин рада најмање су заинтересовани  прваци и њихова учитељица. Али, 

упркос томе, учитељица, Милица Живковић се потрудила и „дочекала“ прваке на 

необичан и занимљив начин, онлајн. Тим поводом учитељица је припремила и 

добродошлице и беџеве које ће ученицима поделити чим кренемо на редовну наставу. 

Остаје нам само да првацима пожелимо добродошлицу! 

 



 

 
Како је све то изгледало онлајн, можете погледати на следећем линку: 

https://fb.watch/c0hksySiZU/ 

https://fb.watch/c0hksySiZU/


8. 9. 2021. Међународни дан писмености 
Овај дан се обележава широм света. Идеја о обележавању Међународног 

данаписмености појавила се у септембру 1965.године у Техерану а на тему 

искорењивањанеписмености. Како бисмо искоренили неписменост, поменули смо и 

разговарали о важности овог дана са ученицима. Невена Јовановић, ученица 5.разреда је 

обележила овај дан цртежом. 

 



 

13.9. 2021. Седница Школског одбора 
Одржана је Седница Школског одбора на којој је донесен Годишњи план за нову 

школску годину и сви остали правилници и извештаји за даљи, неометани, рад школе. 

 

15. 9. 2021. Дан заставе 
И ове школске године „заиграла“ је на ветру српска застава. Застава Србије није 

само парче тканине,већ симбол нашег поноса у коју је уткана историја  и будућност 

српског рода. Срећан Дан заставе! 

 

 

 

 



27. 9. 2021. Редовна настава 
Званично крећемо са редовном наставом у школи. Ученици ће бити у обавези да 

поштују епидемиолошке мере, носе маске, редовно дезинфикују руке. Ученици од 1. до 
4.разреда ће бити у поподневној смени од 12.30х, док ће ученици од 5. до 8. разреда бити 
упреподневној смени од 7.30х. Између смена ће бити времена за дезинфекцију учионица, 
сваког јутра ће дежурни наставник мерити температуру и записивати. 

Редовној настави су се највише обрадовали прваци, којима је учитељица поделила 
поклоне за почетак школске године и директор школе, Весна Мартиновић, пожелела им 
је срећан и успешан почетак! Нових 9 ученика постало је део наше школске породице. 

 

 



ОКТОБАР 

Од 4. до 10. 10. 2021. Дечија недеља 
И ова Дечија недеља је прилика да подсетимо да децa треба да буду заштићена и 

срећна. Деца из наше школе јесу. Дечија недеља бити обележена под слоганом, чија 

инспирација су стихови песме Дете, нашег великог песника Љубивоја Ршумовића: 

ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ 

ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ 

Тим поводом су ученици нижих разреда, заједно са својим учитељицама 

учествовали у разним активностима и припремили богате садржаје.Ученици су најпре у 

ходнику школе припремили јеењи кутак,који су обогатили јесењим плодовима, као и 

предметима који асоцирају на јесен. На тај начин су желели да што верније дочарају 

јесењу идилу. Затим су својим креативним радовима украсили школски пано.Такође су 

осмислили и припремили још један пано са правима и обавезама ученика. Мало су се и 

поиграли и осмислили и направили маске од различитих материјала.  

 



 

 

 

 



 

 



 

 
Ученици виших разреда су се забављали на мало другачији начин, уживајући у 

Дечијој недељи. Сем гледања филма „Лука“, ученици су се опробали и у глуми, па су 
покушали да се трансформишу у њима интересантне  ликове.  

 



 

 

 



12. 10. 2022. Посета начелника 
Начелник Школске управе Косовска Митровица, Иван Запорожац,  обишао је нашу школу 

и током посете се упознао са безбедносном ситуацијом у школи. 

 

21. 10. 2021. Подела таблета 
Ученицима наше школе. као подршку и помоћ при учењу и како би им олакшали 

онлајн наставу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја поделило је таблете. 

Ученици који су добили таблете па разредима су: 

1. разред: Ајлин Османовић и Вук Станисављевић 

2. разред: Теа Максимовић и Јована Милић 

3. разред: Сара Ђорђевић, Јована Лазић, Петар Јовановић и Тијана Митић 

4. разред: Јована Станисављевић и Василије Вучић 

5. разред: Медина Керићи и Андрија Столић 

6. разред : Урош Галић 

7. разред: Фабијан Кецић 

 

27. 10. 2021. Посебна Седница Наставничког 

већа 
Одржана је посебна Седница Наставничког већа на којој су изнети предлози за 

именовање нових чланова Школског одбора услед истека мандата пређашњим 

члановима у трајању од 4 године. 

 
 

НОВЕМБАР 



4.11.2021. РУСИЈАДА 
Катедра за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Косовској 

Митровици, организује конкурс под називом Русијада – 2021 ,,Маршал Сергеј 

Бирјузов” на тему ,,Косово и Метохија – стазама руске културе“. Ученик 7.разреда, 

Огњен Столић је цртао, док је ученица 6.разреда, Ивона Гигић, рецитовала. Цртеж и 

рецитацију можете погледати у прилогу. 

 

 

 

Рецитацију можете послушати на следећем линку: 



https://youtube.com/shorts/6Xj_8Rs0P7I?feature=share 

11. 11. 2022. Компјутери од Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја 
Наша школа је попунила анкету о требовању комјутера и штампача. Министарство 

просвете је то омогућило. Добили смо 15 компјутера и један штампач. Хвала 

Министарству на сајној донацији! 

 

https://youtube.com/shorts/6Xj_8Rs0P7I?feature=share


 

 

16. 11. 2021. Обједињена седница 

Наставничког и Одељенског већа 
Одржана је седница Наставничког и Одељенског већа на којој се говорило о 

анализи и успеху ученика на првом класификационом периоду школске 2021/2022. 

године. 

 

 

24. 11. 2021. КУД „Бранко Меденица“  
 Посета Културно уметничког  друштва „Бранко Меденица“ изненадила је 

ученике ОШ „Угљаре“. Овим поводом је ово друштво поделило мајице нашим ученицима 



нижих и виших разреда и тиме изазвало дивљење и одушевљење. Захваљујемо се КУД-у  

„Бранко Меденица“ 

 

26. 11. 2021. КРОС РТС-а 
После скоро две године паузе, која је била последица пандемије и забране јавних 

окупљања, наши ученици у петак, 26. новембра, добили су поново прилику за заједничко 

дружење. Повод је био Крос РТС-а одржан на стадиону ОШ „Угљаре“ у 10 сати. Такмичили 

су се посебно дечаци, посебно девојчице, а резултати су следећи: 

Напомена: Нижи разреди су се такмичили комбиновано, први и други, трећи и четврти. 

Разред Дечаци Девојчице 

1. и 2. разред 
1.Лазар 
Танасковић 

2.Вук 
Станисављевић 

3.Никола 
Станисављевић 

 

1.Теа 
Максимовић 

2.Нина 
Станисављевић 

3.Анастасија 
Лазић 

 

3.  и 4. 

разред 

1.Матеја Јовић 

2.Василије 
Вучић 

3.Стефан 
Димић 

 

1.Миљана 
Трајковић 

2.Андреа Симић 

3.Сара 
Ђорђевић 

 

5. разред 1.Андрија 
Столић 

2.Душан 
Јоксимовић 

3.Јован Столић 
 

1.Теодора 
Лазић 

2. Медина 
Керићи 

3. Милица 
Јовановић 

 

6. разред 1.Илија 
Танасковић 

2.Урош Галић 

3.Станимир 
Јовановић 

 

1.Анђелина 
Трајковић 

2.Катарина 
Митровић 

3.Ивона Гигић 
 

7. разред 1.Лука 
Јовановић 

2.Милан 
Јовановић 

3.Огњен 
Столић 

 

1.Андреа Милић 

2. Валентина 
Додеровић 

3. Аријана 
Османовић 

 



8. разред 1.Андрија 
Вучић 

2.Михајло 
Живковић 

3. Филип 
Драгићевић 

 

1.Николина 
Ђорђевић 

2.Анастасија 
Маринковић 

 
 

 

ДЕЦЕМБАР 

2. 12. 2021. „Бирам да будем здрав“ 
 

На часу пројектне наставе, ученици четвртог разреда су радили пројекат на тему 

„Бирам да будем здрав“. Циљ часа је био да се ученици ближе упознају са вирусом COVID 

– 19, као и са најбољим начином очувања здравља у периоду пандемије. Погледајте како 

је то изгледало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12. 2021. 60 година од доделе 

Нобелове награде 

 
"Иво Андрић (1892-1975) је човек који је причао тихо а говорио много. На 

данашњи дан, пре 60 година, додељена му је Нобелова награда за књижевност у 

Стокхолму. Тим поводом смо се окупили данас да обележимо овај дан и да 

сачувамо од заборава поменутог писца и његово дело" 

Наставница, Јелена Ивановић, је на пригодан начин са ученицима наше школе 

обележила овај, за светску књижевност, важан дан. Ученици и наставница су се 

потрудили да нам издвоје најзначајније детаље из живота овог генијалног писца. 

 



 

 



 
 

Уколико сте пропустили да испратите како је било у нашој школи тог дана 

можете погледати на следећем линку: 

 

https://youtu.be/ldPM1VF1t8g 

 

 

15. 12. 2021. Радионица „Чувам језик, 

лепо пишем“ 
У периоду од 3. до 9. 12. 2021. Дом културе „Грачаница“ организује трећу 

дечију књижевну радионицу  „Чувам језик, лепо пишем“. Циљ ове радонице је да 

се деци приближи љубав према поезији, читању и писању. Ученици наше школе су 

са задовољством учествовали на овој радионици и то: Милица Јовановић, Теодора 

Лазић, Мара Живковић, Анђелија Лазић, Невена Јовановић, Лука Јовановић. Баш 

он, ученик 7.разреда, Лука Јовановић, освојио је награду и још важније, 1.место, 

све честитке ученику! 

 

https://youtu.be/ldPM1VF1t8g


 
 

20. 12. 2021. Једноћелијски еукариотски 

организми 
 

Ученици 7. разреда су на часу биологије са наставницом, Милицом Костић,  

правили моделе једноћелијских еукариотских организама.  





 
 

23. 12. 2021. Прва плата 
Наша школа је показала интересовање и за програм „Моја прва плата“. 

Национална служба за запошљавање расписала је конкурс за место секретара, 

педагога, наставника разредне наставе наставника Физичког васпитања и 

финансијског радника. Пријављен је само кандидат за последње радно место, 

финансијског радника. Нашем колективу се придружио Стефан Јовић. Потписан је 

уговор на девет месеци. Стефан Јовић је почео са радом 24. 12. 2021. године. 

Стефану желимо прво срећан почетак, а онда да стекне нове вештине и знања. 

Школа је ту да му помогне. 

 

27. 12. 2021. Новогодишњи пакетићи -

Црвени крст 
Новогодишње посете школи су најслађе, ученици ОШ „Угљаре“их највише и 

воле. Овај пут су то били гости из Црвеног крста Угљаре који су уз помоћ Црвеног 

крста Чукарица обезбедили нижим разредима пригодне пакетиће. Хвала Црвеном 

крсту на овом дивном изненађењу за предстојеће празнике. 

 



 



 
 

28. 12. 2021. Седница Одељенског већа 
Седница Одељенског већа је одржана у просторијама ОШ „Угљаре“  

на којој се говорило о анализи и успеху ученика на првом полугодишту школске 

2021/2022. године 

 

 

 

29. 12. 2021. Седница Наставничког већа 
Седница Наставничког већа је одржана у просторијама ОШ „Угљаре“  

на којој је педагог прочитао извештај о анализи и успеху ученика и реализованој 

редовној настави ваннаставним активностима. 

 

 

 



30. 12. 2021. Општина Грачаница- 

подела пакетића 
Још једна „слатка“  посета дошла је од представника Општине Грачаница. 

Они су нижим разредима честитали Нову годину уз пригодне поклоне. Ми се од 

срца захваљујемо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. 12. 2021. Наше креативне учитељице 
Наше учитељице су дошле на идеју да унесу мало живости, свака у својој 

учионици. Погледајте како то изгледа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. 12. 2021. Новогодишњи базар 
И крај године какав нисте очекивали. Први пут овог децембра, у сусрет 

новогодишњим празницима, ученици ОШ „Угљаре“ са својим наставницима и 

учитељима организовали су Новогодишњи базар. Циљ овакве манифестације је да 

се улепша претпразнично расположење у школи, али и да се промовишу креативни 

ученици , домаћи производи. Ученици ниже и више наставе продавали су своје 

производе уз лепо расположење, организацију и дружење. Велики допринос овој 

акцији дали су ученици 5. и 6. разреда, БРАВО ЗА ЊИХ! 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 12 – 23. 1. Распуст 
После свега, време је идеално за одмор. Зимски распуст је на прагу, директор 

школе, ученици и наставници ОШ „Угљаре“ свима желе срећне празнике, а кад се 

вратимо са распуста идемо у нове авантуре.  

 



ЈАНУАР 

13. 1. 2022. Седмодневни боравак на Тари 
Током распуста је искрсла и једна шетња Таром за појединце. У организацији  

Канцеларије за Косово и Метохију, наши ученици проводе незаборавне дане у дружењу 

са својим вршњацима. Седмодневни боравак је припао Огњену Костићу, Станимиру 

Јовановићу, Лазару Милошевићу и Андреју Вучићу, а у пратњи њихове дивне наставнице 

Руског језика, Драгане Пурић.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. 1. 2022. Подела пакетића „Сви за 

Космет“  
 Озбиљна организација „Сви за Космет“ имала је дивну идеју да обрадује ученике 

нижих разреда уочи школске славе. Поделили су богате пакетиће и обрадовали наше 

ученике. ОШ „Угљаре“ се неизмерно захваљује на овом гесту! 

 

 

 



27. 1. 2022. Свети Сава, светионик српске 

земље!! 
Сваке године 27. јануара славимо нашег заштитника Светог Саву. Славећи 

Савиндан чувамо сећање на првог српског архиепископа и просветитеља. Поводом 

великог празника за српски народ и српске школе, ученици наше школе су са наставницом 

српског језика Јеленом Ивановић и наставником музичке културе Јованом 

Миладиновићем, учитељицама Катарином Јевтић, Ољом Милић, Маријаном Трајковић и 

Тијаном Тодић, припремили приредбу у част Светог Саве. Учешће у приредби су узели сви 

ученици од првог до осмог разреда. 

И ове године под истим околностима, без присуства гостију на приредби, 

поштујући мере заштите и препоруке Министарства просвете због епидемиолошке 

ситуације, снимили смо у просторијама школе приредбу, као и прошле године. 

О томе шта смо вам све припремили и каква је била приредба можете видети на 

следећем линку. 

https://youtu.be/yXrSVVZXQXs 

 

https://youtu.be/yXrSVVZXQXs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. 1. 2022. „Савин ђак“ 
У оквиру манифестације „Савин ђак“ Општина Грачаница је у сарадњи са Румунском 

канцеларијом поделила таблете директорима основних и средњих школа за најбоље 

ученике. Код нас су то Михајло Живковић и Ивона Гигић, Савини ђаци, а директору школе, 

Весни Мартиновић, је припала та част да им уручи. Браво за наше, а Савине, ђаке! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕБРУАР 

10.2. 2022. Захвалнице „Русијада“ 
Већ смо вам поменули овај конкурс, па да не дужимо. Наши ученици, Огњен 

Столић и Ивона Гигић су добили захвалнице за учествовање на поменутом 

конкурсу. Честитке!  



 



19. 2. 2022. Књижевна олимпијада 
Општинско такмичење у познавању  књижевности је одржано у ОШ 

„Миладин Митић“ у Лапљем Селу и ту су учествовали и наши ученици. Огњен 

Столић, ученик 7.разреда који је освојио 2.место, и Анастасија Маринковић, 

ученица 8.разреда, освојено 3. место. Ученици су узели учешће на Општинском 

такмичењу. Честитамо на труду и ангажовању и већи успех очекујемо следеће 

године. 

20. 2. 2022. Општинско такмичење из      

Математике 
У недељу је вршена провера знања из Математике, Општински ниво 

такмичења. Такмичење је одржано у ОШ ,,Краљ Милутин “ у Грачаници. Узели су 

учешће и ученици нижих разреда и остварили сјајне резултате. Док су Тијана 

Митић и Андреа Симић узели учешће на Општинском нивоу такмичења, Стефан 

Димић и Миљана Трајковић су се пласирали на Окружни ниво такмичења и тиме 

остварили значајан успех као ученици наше школе. Ученик трећег разреда, Стефан 

Димић, је освојио пето место, а ученица четвртог разреда, Миљана Трајковић, је 

освојила треће место.  

Сјајни су били и ученици виших разреда. Учешће на Општинском нивоу 

такмичења узели су Теодора Лазић, Милица Јовановић и Невена Јовановић, док су 

се Ивона Гигић и Андреј Вучић пласирали на Окружни ниво такмичења. Честитамо 

свим учесницима! 

21. 2. 2022. Међународни дан матерњег 

језика 
Међународни дан матерњег језика се обележава сваке године 21. фебруар широм 

света. Основни циљ је да се подигне свест о значају матерњег језика и 

мултилингвизма. Овај дан је успостављен 1999. године од стране УНЕСКО-а а на 

предлог Бангладеша и обележава се редовно од 2000. године. И наша школа је 

обечежила овај дан на занимљив начин. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. 2. 2022. Достиников конкурс  
  Наши ученици су свестрани, опробали су се и у писању. Конкурс под 

називом „Достиников дукат“ који је расписан у новембру за децу са Косова и 

Метохије, прошао је запажено и у нашој школи. Ученица трећег разреда, Андреа 

Симић, освојила је награду, књигу „Дечија права и школа као споменар заборава" 

песникиње из Ниша, Марије Јотић. Ученица четвртог разреда, Миљана Трајковић, 

добила је захвалницу. Све честитке! 

 

 

 

 

 

 



24. 2. 2022. „Засади дрво“ 
Ми нисмо они који само читају, пишу, причају, ми смо и они који засучу 

рукаве и раде. Тако су наши најмлађи ученици посадили садницу белог бора. 

Успешно смо се опробали и у акцији „Засади дрво“. 

 



 

 



25. 2. 2022. Општинско такмичење из 

Српског језика и језичке културе 
Општинско такмичење у познавању  граматике Српског језика је одржано у 

ОШ „Краљ Милутин“ у Грачаници и ту су учествовали и наши ученици. Теодора 

Лазић, Анћелија Лазић, Милица Јовановић, Андреј Вучић, ученици петог разреда и 

Анђелина Трајковић, ученица шестог разреда. Ученици су узели учешће на 

Општинском такмичењу. Честитамо на труду и ангажовању и већи успех очекујемо 

следеће године. 

25. 2. 2022. Дан ружичастих мајица 
Последња среда у фебруару је дан када се обележава дан ружичастих 

мајица. Тај дан је посвећен борби против вршњачког насиља. Све је почело 2007. 

године, када је група активиста у једној канадској провинцији покренула 

иницијативу, након што је канадски ученик Чарлс Мек Нил у школу дошао са розе 

мајицом на себи и због тога претрпео брутално насиље од својих вршњака. Ученик 

је розе мајицу обукао у знак подршке мајци оболелој од карцинома. Активисти су 

купили 50 розe мајица и поделили их његовим вршњацима у школи, који су их 

носили као подршку дечаку. Ученици су почели и сами да долазе у школу облачећи 

розе мајице, које су тако постале симбол борбе против вршњачког насиља у 

школама. 

Обележавање овог дана има за циљ промовисање толеранције, емпатије, 

поштовање различитости, развијање сарадње и оснаживање за ненасилну 

комуникацију и ненасилно решавање конфликата. Наша школа је ове године први 

пут учествовала у овом пројекту и подсетила ученике да насиље није опција! У 

пројекту су учествовали ученици нижих разреда са својим учитељицама. 

 



 

 



 



 

28. 2. 2022. „Читајмо гласно“ 
Поводом Националног дана књиге, 28. фебруара, Друштво школских библиотекара 

Србије позива све школске библиотекаре да се укључе у акцију„Читајмо гласно“ и 

четврти пут да заједнички обележимо овај датум. 

Читајмо гласно са ученицима у школској библиотеци, у учионици, испред школе, на 

игралишту, у парку, на тргу, на ливади... 

За разлику од Дана ружичастих мајица „Читајмо гласно“ је традиција. Сваке године 

наша школа учествује у овој акцији. Како је то било код нас 28.фебруара погледајте 

у прилогу испод. 

https://youtu.be/7wupuyinxYM 

https://youtu.be/7wupuyinxYM


 



 

 



МАРТ 

1.3. 2022. Општинско такмичење из 

Руског језика 
Почетак марта месеца обележило је Општинско такмичење из Руског језика. 

Наша школа је била домаћин и организовала поменуто такмичење. Од наших 

ученика учешће на Општинском такмичењу узела је ученица осмог разреда, 

Николина Ђорђевић. Честитке ученици. 

6. 3. 2022. Општинско такмичење из 

Хемије 
Током овог месеца у току су припреме и за Општинско такмичење из 

Хемије. Од наших ученика учешће на Општинском такмичењу узео је ученик 

седмог разреда, Огњен Столић. Честитке ученику! 

7.3 – 11. 3. 2022. Екскурзија на Златибору 
После дуге две године без екскурзија услед проблема са ковидом, наши 

ученици су једва дочекали ову екскурзију. На екскурзију су кренули ученици 

од V- VIII разреда. Цена овог аранжмана је 125е, а у цену је ушао смештај у 

1/4, 1/5 и 1/6- креветним собама на бази пуног пансиона у хотелу "Браћe 

Секулић".  У пратњу ученика кренули су следећи наставници: 

 

1. Донко Неранџић – наставник физичког и здравственог васпитања – V 

разред 

 

2. Весна Јовановић – наставник енглеског језика – VI разред 

 

3. Драгана Пурић – наставник руског језика – VII разред 

 

4. Зорица Аритоновић – наставник физике/хемије – VIII разред 

 

За вођу пута одређена је наставница Руског језика, Драгана Пурић. Сви дани 

били су испуњени шетњама, зимским активностима и едукативним 

обиласцима. Ученици су се вратили задовољни, срећни, пуни лепих утисака, 

екскурзија је успела!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.3. 2022. Осми март – Дан жена 
На овај дан су нас највише одушевили и изненадили најмлађи ученици ОШ 

„Угљаре“. Са својим учитељицама су много лепих радова украсили посебном 

енергијом, бојом, љубављу и радове наменили МАЈКАМА! 

 



 

 

 



 

 

Прославили су овај диван дан и наставници ОШ „Угљаре“ 



 

 



11. 3. 2022. Општинско такмичење из 

Технике и технологије 
Још једном нам је припала улога домаћина на такмичењу. Овог пута из Технике и 

технологије. Такмичење је заказано за 12.30х у просторијама ОШ „Угљаре“, али наши 

ученици нису узели учешће на овом такмичењу због реализоване екскурзије на Златибору. 

Желимо сву срећу свим учесницима! 

12. 3. 2022. Окружно такмичење из 

Математике 
У ОШ „Кнез Лазар“ у Гуштерици, одржано је Окружно такмичење из Математике. Наши 

ученици су показали сјајне резултате на овом нивоу такмичења, па је Миљана Трајковић 

освојила  4. место, док је Стефан Димић освојио 3. место. Све похвале за вредне ученике 

нижих разреда. Андреј Вучић је узео учешће на Окружном нивоу. 

25. и 26. 3. 2022. Пробни завршни тест 
Пробни завршни испит за ученике 8. разреда биће одржан у петак и суботу, 25. и 26. 

марта 2022.године. Ученици ће у петак, са почетком  у 13 часова, полагати тест из 

Математике, док ће у суботу, у 9 часова бити тест из Српског, односно матерњег језика, док 

ће  Комбиновани тест имати у 11.30 часова. Пробни завршни испит је верна симулација 

завршног испита и да треба да омогући ученицима да се упознају са процедурама и 

начином полагања завршног испита који их очекује у јуну. 

Такође, на овај начин може да се види колико су ученици у овом тренутку спремни 

за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду. 

29. 3. 2022. Посета Црвеног крста 
За крај месеца једна занимљиваа посета. Представници Црвеног крста посетили су нашу 

школу у потрази за волонтерима. Одазив је био велик, као што су и ВЕЛИКИ И наши 

ученици! Желели су да се опробају у пружању прве помоћи и успешно су реализовали своју 

замисао! Постали су волонтери! 

 

 


