
Осташе нам после Вука лепа слова и азбука 

3.разред-III1 и III3 

10.11.2022. били смо гости Дечјег одељења Библиотеке у нашем граду. Повод наше посете 

био је обележавање 6.новембра, дана када је 1787. године у Тршићу рођен Вук 

Стефановић Караџић. 

Љубазно особље библиотеке је са ученицима  кроз   рад у групи  обновило  и проширило   

њихова знања о Вуку Караџићу, реформатору српског језика, сакупљачу народних  

умотворина... 

Ученици су имали прилику да прелистају књиге  о  Вуку. 

           
 

 

              



 

 

 

  



15. 11. 2022. године 

ШАМПИОНСКИ ПЕХАР У НАШОЈ ШКОЛИ 

   

 

Шампионски пехар златних одбојкашица стигао је и у наш град. У сарадњи са Одбојкашким 

клубом „Трендтекс“ и тренером Денијалом Мезилџићем, а у циљу промовисања одбојке и 

спортског духа у нашој школи, омогућено је ученицима четвртог разреда да се 

фотографишу са светским трофејем. 

 

 

                 Одељење IV-1 

 



 

                Одељење IV-2 

 

 

 

              Одељење IV-3 

 

 



 

               Одељење IV-4 

 

          Учитељице: Ковиљка Петровић, Санела Мешић, Нада Голубовић, Џенита Стршевић 

Одељењско веће четвртог разреда 



Oдељењски квиз знања у одељењу I-1 

 

Ученици првог разреда вредно уче и стичу нова знања. Већ је половина новембра, и та 

знања треба и показати. 

У одељењу I-1 ученици су, подељени у четири екипе, имали прилику да се опробају у 

интегративном квизу знања који је за њих припремила учитељица Гордана Баковић на 

онлајн платформи Wird Wall, на линку 

Квиз знања за ђака првака 

Ученици су са радошћу решавали квиз и показали завидна знања. 

Победила је жута екипа, а чланови су добили дипломе за своје прво такмичење. 

Радосно су прославили своје прве такмичарске успехе, уз развијање такмичарској духа и 

једва чекају нову прилику да покажу своја знања. 

 

                    

                   

Гордана Баковић, учитељица 

https://wordwall.net/resource/38121461


Радионица „Дигитално насиље“ 

У понедељак, 21.11.2022, ученици 5-8. разреда, 

њих 46, присуствовали су радионици „Дигитално 

насиље“. Радионица је одржана у просторијама 

Градске библиотеке која нас је и позвала на 

сарадњу. Радионице је водила Катарина Јонев, 

едукатор о безбедности деце на интернету и аутор 

две књиге на ту тему. Радионица је реализована у 

два термина, за две узрасне групе. Ученике прве 

групе (5. и 6. разред) пратиле су Селма Турковић и 

Марица Цаковић, а ученике друге групе (7. и 8. 

разред) Горица Марковић и Марија Вуковић. 

Сва одељења школе имала су своје учеснике (по 2-

4 ученика). Планирано је да ови ученици на 

часовима одељењског старешине за своје 

одељењске заједнице направе приказ онога што су 

чули и научили. 

                                                            Марија Вуковић, координатор Тима за заштиту 

 

 

 

                                           


