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ДЕЦЕМБАР 

 

 

“Ја сликам Санкт Петербург” 

2.12.2019.  

 

У оквиру међународне сарадње Санкт Петербурга и Крагујевца, организовано је 

такмичење у ликовном стваралаштву, на тему “Ја сликам Санкт Петербург”  

Циљ такмичења је: 

- Промовисање позитивне слике о Санкт 

Петербургу у иностранству; 

- Гајење поштовања према историјском и 

културном наслеђу Санкт Петербурга; 

- Развијање креативних способности деце и 

адолесцената, и подстицање њиховог 

интересовања за Санкт Петербург. 

 

Ученице наше школе Милица Михић V1 и Ива 

Брадић VII4,  добиле су прилику да учествују на Међународној колективној изложбу у 

Санкт Пертбургу, чиме су оствариле право и на други круг такмичења. Прва награда 

припала је нашој ученици Милици Михић.  

 

https://www.kragujevac.rs/ja-volim-sankt-peterburg/ 

 

 

 

 

https://www.kragujevac.rs/ja-volim-sankt-peterburg/
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ДЕЦЕМБАР 
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ДЕЦЕМБАР 

 

23.12.2019. 

 

Угледни час и представа "Божићни обичаји" 

Ученици четвртог разреда , издвојеног одељења из 

Илићева извели су, за своје млађе другаре и њихове 

родитеље, представу под називом " Божићни 

обичаји" . 

У наставку су вероучитељ Урош Костић и 

учитељица Ивана Мићаковић, говорили о значају 

доласка Сина Божијег на овај свет. Током драмског 

дела програма, ученици су на основу библијских 

сведочанстава представили догађај рођења Христа. 

Говорили су здравицу, ломили чесницу и отпевали 

две познате нумере "Божић, Божић благи дан" и 

"Христов рођендан". 
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ЈАНУАР 

 

9.1.2020. 

Јануарске активности наставника страних језика 

  

 

И ове године смо традиционално обележили Божић кроз вршњачку едукацију. 9. 

Јануара наставнице Марија Димитријевић Милошевић и Тијана Мијатовић 

Радомировић заједно са ученицама 6.разреда (Наталијом Нешић и Саром Вучковић) су 

одржале два угледна часа  у одељењима 4. Разреда. Шестакиње су припремиле 

презентације на енглеском и немачком језику, приказале их млађим другарима, па их 

кроз низ питања навеле на размишљање и дискусију о култури и обичајима слављења 

Божића на сва три говорна подручја. Приказале су им и адвент календар које су саме 

припремиле. Ученици су након предавања попуњавали листиће, повезивали сличице са 

одговарајућим речима на енглеском и немачком језика док су слушали Божићне песме 

на енглеском и немачком језику. Четвртацима се час допао и научили су нове речи. 

 
Настванице Јелена Савковић и Ивана Николов су 16. Јануара заједно са ученицима 

петог разреда узеле учешће у манифестацији Отворена врата и кроз занимљиве 

радионице представиле предшколцима и њиховим родитељима стране језике који се 

изучавају у нашој школи . 
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Актив наставника страних језика 

 

16.1.2020. 
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27.1.2020. 

 

 

Поред Дана школе, дан обележавања школске 

славе Светог Саве, најсвечанији је дан у години 

за све ученике и запослене у школи. Тако је било 

и овог 27. јануара у нашој школи, свечано и 

достојанствено. Обележили смо славу како то 

доликује свакој домаћинској кући, уз икону, 

славски колач, жито, свећу... са пуно гостију: 

ученика, 

родитеља, колега, пријатеља школе. 
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ФЕБРУАР 

 

21.2.2020. 

Важно обавештење 

Друго полугодиште почиње у понедељак 24.02.2020.године 

Распоред смена за следећу недељу: 

прва смена: II, III,VI,VIII  

друга смена: I, IV, V, VII разред. 

Целодневна настава ради по устаљеном распореду. 
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МАРТ 

 

5.3.2020. 

 

Међународни дан енергетске ефикасности 

Поводом 5. марта, Међународног дана енергетске ефикасности у Основној школи 

“Милутин и Драгиња Тодоровић“ у организацији Одељења за управљање пројектима и 

енергетску ефикасност Градске управе за развој града Крагујевца за ученике шестог и 

седмог разреда одржано је такмичење у друштвеној игри  Играј за енергију, док су 

ученици четвртог разреда ликовним радовима одговарали на тему Цртај за енергију. 

Циљ кампање и активности који у сарадњи са Немачком организацијом за међународну 

сарадњу ГИЗ, спроводи Министарство рударства и енергетике у неколико градова 

Србије је упознавање младих о значају и примени енергетске ефикасности да, поред 

осталог, млади још у току основног образовања науче и подстакну да воде рачуна о 

рационалној употреби електричне енергије и ефикасности како у школи тако и у својим 

домовима. За победничке екипе и ауторе најбољих цртежа обезбеђене су награде, 

игрице, мајце и торбице. 

https://www.kragujevac.rs/medjunarodni-dan-energetske-efikasnosti-u-os-milutin-i-

draginja-

todorovic/

 

http://mdt.edu.rs/2020/03/08/medjunarodni-dan-energetske-efikasnosti/
https://www.kragujevac.rs/medjunarodni-dan-energetske-efikasnosti-u-os-milutin-i-draginja-todorovic/
https://www.kragujevac.rs/medjunarodni-dan-energetske-efikasnosti-u-os-milutin-i-draginja-todorovic/
https://www.kragujevac.rs/medjunarodni-dan-energetske-efikasnosti-u-os-milutin-i-draginja-todorovic/
https://www.kragujevac.rs/medjunarodni-dan-energetske-efikasnosti-u-os-milutin-i-draginja-todorovic/
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10.3.2020. 

Ученици првог разреда су имали радионицу под називом „Игра“. 
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Мото радионице јесте: 

 

ЗДРАВА ХРАНА ОРГАНИЗАМ ШТИТИ, 

 

АЛИ УМЕ И КРЕАТИВНА БИТИ. 

 

КАД СЕ ЗАИГРАЈУ ПОВРЋЕ И ВОЋЕ, 

 

МОЖЕ НАСТАТИ ШТА ТИ СРЦЕ ХОЋЕ. 

 

Ученици су са родитељима и учитељицом израдили животиње од поврћа и воћа. 

 

Учитељица: Ивана Милошевић 
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10. 3. 2020. 

Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља у ОШ 

„Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља у ОШ „Милутин и Драгиња 

Тодоровић“ обележен је активностима чији су носиоци били чланови Тима за заштиту 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Ученичког парламента. 

 

Ученици првог разреда су добили флајере са пригодним текстовима који упућују на 

лепо понашање, другарство и солидарност. 

 

Свим  осталим ученицима у 

школи, представници Ученичког 

парламента, обучени у розе 

мајице,  поделили  су поруке са 

мислима познатих писаца, које  

промовишу  позитивне 

вредности: доброту, 

пријатељство, толеранцију, 

солидарност… 

 

Поједина одељења , као што је  

III1 у издвојеном одељењу у 

Илићеву,  организовали су 

додатне активности.   Сви 

ученици су обукли  розе мајице и 

ставили розе беџеве које су сами 

направили . Од   папира розе боје направили су ,,солитер “ под називом ,, Породица“,  

који су украсили својим цртежом са поруком ,, Ми смо породица вршњака“. 

 



ЛЕТОПИС                                                                             ОШ ''Милутин и Драгиња Тодоровић'' 

 16 

Пуштањем розих балона у школском дворишту ученици су послали поруку  да је 

најважније  да се сваки вид насиља пријави ,потражи помоћ  старијих особа и да желе 

да, као и до сада, њихова школа буде место  где влада другарство, 

разумевање,поштовање,  толеранција и пријатна комуникација. 

 
 

Учење на даљину  

 

 

16.3.2020.  

 

Учење на даљину  

 

 

Влада Републике Србије је одлучила да се, због епидимиолошке ситуације у 

земљи, привремено обустави непосредни образовно-васпитни рад у основним и 

средњим школама на територији Републике Србије, од 16. марта 2020. године. 

Реализација образовно-васпитног рада учењем на даљину је започела 17. марта 

2020. године. На школском сајту постављени су недељни планови наставника, и 

упутства за рад. 

 
Ученици основних и средњих школа у Републици Србији омогућено је да прате наставу и на 
интернет страннцама http://www.rts.rs/page/school/ci.html иhttps://mojaskola.rtsplaneta.rs/. Осим 
могућности да прате наставу на телевизијском каналу РТС 3 и на интернет платформи 
РТС Планета (rtsplaneta.rs), наставне јединице за основце и средњошколце су доступне и на 
сајту РТС на www.rts.rs/page/school/sr.html (на насловној страници, категорија „Моја школа“) , 
као и на специјализованом интернет подсајтуhttps://mojaskola.rtsplaneta.rs. 

http://www.rts.rs/page/school/ci.html
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/
http://www.rts.rs/page/school/sr.html
http://www.rts.rs/page/school/sr.html
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 17.3.2020. 

 

 

Данас смо обележили Дан сећања на ПОГРОМ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ У МАРТУ 

2004.ГОДИНЕ 

  

 

Мартовски погром означава погром српског цивилног становништва на Косову и 

Метохији који је трајао од 17.до 19.марта 2004. године,а  који су организовали 

припадници паравојне формације ОВК и албански екстремисти. 

 

Мартовском погрому 2004. су претходила бројна убиства, отмице и уништавања 

имовине Срба, у присуству међународних снага, које нису адекватно реаговале. 

Непосредан повод за реализацију погрома је било објављивање вести о дављењу 

тројице албанских дечака у реци Ибар, у српској општини Зубин Поток, за чију су смрт 

албански и светски медији најпре окривили Србе из суседног села Зупче. 

 

Од 17. до 19. марта 2004. године протеран је велики број Срба и другог неалбанског 

становништва, спаљене су њихове куће и оскрнављени су српске културно-историјски 

споменици. Два дана отвореног напада на српско цивилно становништво на Косову и 

Метохији се састојао у масовном прогону Срба, најмасовнијем од 1999. године. 

 

Процењује се да је више од 4.000 људи изгнано из својих кућа, широм Косова и 

Метохије, погинуло 11 људи, више од 900 људи је претучено и тешко повређено, 

уништено је 19 споменика културе прве категорије и 16 православних цркава које нису 

категорисане. Уништено је око 10.000 вредних фресака, икона, путира и многих других 

црквених реликвија, као и књиге крштених, венчаних и умрлих, које сведоче о 

вековном трајању Срба на Косову и Метохији. 

 

Око 935 српских објеката је  спаљено и уништено. Од Срба је етнички очишћено шест 

градова и девет села. Свим догађајима је присуствовала  Међународна мисија на 

Косову и Метохији, која није била спремна или није желела да осујети или спречи 

нападе. 

 

Челници међународне мисије на Косову и Метохији су након погрома, временом 

мењали своје изјаве о начину настанка и узроцима истих. Погром су окарактерисали 

као „серију акција”, затим као „организовану акцију” и као „спонтану реакцију”. И 

поред осуда погрома, главни организатори су остали некажњени, узроци недовољно 

истражени, жртве и последице се игноришу, чак се и јавно оправдавају, а исељавање 

неалбанског живља са Косова и Метохије се наставља до данас. 
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АПРИЛ 

 

2.4.2020. 

 

Ученици  одељења 3 /1 из Илићева су се 

одазвала позиву деце из Италије и на 

данашњем часу ликовне културе 

послала поруку свој деци света ,, СВЕ 

ЋЕ БИТИ У РЕДУ ". 
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