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НОВЕМБАР 

 

23.11.2019. 

Ученице осмог разреда наше школе, Катарина Мијаиловић, Ива Ђурђевић, Софија 

Глишић, Теодора Катанић и Ивона Радисављевић су учествовале у Научном клубу на 

радионици "Физика + Математика + штап + канап= Нова година 
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Представа у нашој школи 

 

26.11.2019. 

Наша школа је 26. новембра угостила Весну Станковић, глумицу Југословенског 

драмског позоришта, која је за ученике старијих разреда извела представу 

“Милунка…исповест о животу од прве пушке до прве метле“. 
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Милунка Савић, хероина српских ослободилачких ратова, отишла је у Први балкански 

рат преобучена у мушкарца, под именом Милун Савић да замени свог болешљивог 

брата. Целог живота имала је потребу да заштити слабе и угрожене. Једина је жена у 

свету одликована Француским 

Ратним крстом са палмом. Ово 

признање се, иначе, додељује само 

мушкарцима. Добила је и два 

ордена Легије части и многа 

одликовања од стране наше војске. 

Поред своје ћерке, подигла је и 

десетине деце из копаоничких села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанак Подружнице друштва физичара 

 

27.11.2019. 

У нашој школи је 27.11.2019. одржан састанак Подружнице Друштва физичара 

Шумадијског округа. На састанку су наставници физике имали прилику да чују 

примере добре праксе својих колега и да размене искуства у раду у реформисаним 

разредима. Председник Подружнице физичара Шумадијског округа, Наташа 

Милинковић 

 

Маријана Вељовић, једна од најпознатијих тениских судија у посети издвојеном 

одељењу у Илићеву 

29.11.2020. 

Крагујевчанка Маријана Вељовић посетила 

је 29. новембра ученике I, II, III и IV 

разреда  издвојеног одељења у Илићеву. 

Она припада групи  најбољих тениских 

судија у свету.Ученици су одгледали 

прилог о њој, након чега им се обратила.  

Говорила им је о свом детињству, значају 
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образовања и огромном труду који је уложила како би остварила свој сан. Ученици су 

били весели и веома заинтересовни да упознају некога као што је она. И Маријана носи 

позитивне утиске из наше 

школе.

 
 

 

''Магичне кутије'' 

 

 

 

30.11.2019.  

У Научном клубу на радионици "Магичне кутије" 

које се односе на огледе из области магнетизма, 

електростатике, оптике и осцилаторног кретања су 

присуствовали ученици 7. разреда: Михајло 

Стефановић, Дуња Ђорђевић, Стефан Вуковић и 

Матија Зорић. Радионица је реализована 30.11.2019. 

Предметни наставници: Наташа Милинковић и 

Игор Танасијевић. 
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