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“Мокрањчеви дани 2019” – посета издвојеног 

одељења ОШ “Павле Илић – Вељко” у Радујевцу 

 

Ученици истуреног одељења ОШ “Павле Илић – Вељко” у Радујевцу су, као и 

претходне године, са својим учитељицама и наставницима посетили манифестацију 

“Мокрањчеви дани”. Видели смо изложбу графика “Отисак времена” Модерна 

галерије “Ликовни сусрет” из Суботице и изложбу 21. Ликовне колоније “Ехо музике” у 

Дому културе “Стеван Мокрањац”. 

Слушали смо хорски ансамбл Градско певачко друштво “Стеван 

Мокрањац”из Зајечара. А постали смо и чланови Народне библиотеке “Доситеј 

Новаковић”. 

 

 

 

 

 

 

https://osprahovo.wordpress.com/2019/09/20/%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%9a%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8-2019-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be/
https://osprahovo.wordpress.com/2019/09/20/%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%9a%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8-2019-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be/


Европски дан језика 

 

Ученици наше школе су, заједно са наставником енглеског језика 27. 

септембра 2019. године Дeјаном Лазићем, кроз учење, забаву и доста смеха 

обележили Европски дан језика. 

 

 

 

 

 

Обележавања Дечје недеље „Да право свако дете 

ужива лако“ у Радујевцу 
 

У оквиру обележавања Дечје недеље „Да право свако дете ужива лако“  ученици истуреног 

одељења ОШ “Павле Илић Вељко” у Радујевцу написали су поруке непознатим пријатељима. Заједно са 

својим учитељицама и наставницима ишли су у шетњу обалом Дунава и пустили боцу са порукама овом 

величанственом реком да би стигла до другара у Румунији и Бугарској. 

Млађи разреди припремили су приредбу и маскембал.  Деца из матичне школе у Прахову посетили 

су своје другаре у Радујевцу. За крај Дечје недеље гледали смо филм „Прича о играчкама“. 

https://osprahovo.wordpress.com/2019/10/07/2746/
https://osprahovo.wordpress.com/2019/10/07/2746/


 

 



 

 

 

Пријем првака у Дечји савез 

 

Поред других активности које се у  дечјој недељи реализују, у нашој школи 

сваке године старији ђаци, за прваке, припремају програм и свечано им се уручују 

добродошлице за пријем у Дечји савез. 

 

 

 

 

https://osprahovo.wordpress.com/2019/10/11/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d1%83-%d0%b4%d0%b5%d1%87%d1%98%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b7/


Крос РТС-а 

 

 

18.10.2019. у Прахову на стадиону одржан је крос РТС-а. Учествовали су учници 

матичне школе, као и ђаци из истуреног одељења у Радујевцу. Након крос-а одржана 

је фудбалска утакмица. На овај начин промовисана је култура активног бављења 

спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноћ Вештица – Предавање „Halloween“ 
Ученици наше школе су 31.октобра, заједно са наставником енглеског језика 

Дeјаном Лазићем, обрадили тему популарног празника “Ноћ Вештица”. Научили су о 

настанку и развоју овог празника од самих почетака до модерних дана. Указано је на 

чињеницу да је ово пре свега празник који нам је стигао са Запада и који као обележја, 

поред бундеве, има и зомбије, вештице и вампире који никако нису светле фигуре. 

Треба их посматрати са дозом предустрожности. Поменут је Свети Лука као 

хришћански датум. Истакнут је значај утицаја новотарија са Запада на младе људе 

широм света као и на важност неговања сопствене културе, традиције и обичаја. Час 

је протекао успешно и ученици су увидели и другу страну овог популарног празника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osprahovo.wordpress.com/2019/10/31/%d0%bd%d0%be%d1%9b-%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-halloween/


Маскенбал у Прахову 

 

У ОШ “Павле Илић Вељко” Прахово 21. новембар 2019.године одржан је 

маскебал и дружење ђака из матичне школе и истуреног одељења у Радујевцу. 

Костими су били били оригинални и највише инспирисани темом “Ноћи вештица”. 

 

 

 

Час у музеју 

Ученици седмог разреда истуреног одељења у ОШ “Павле Илић Вељко” у 

Радујевцу 22.новембра 2019. посетили су изложбу “Језик је хранитељ народа” из 

колекције Музеја Вука и Доситеја Народног музеја у Београду која је гостовала у 

галеријском простору “Музеја Хајдук Вељка” у Неготину. Овом приликом ђаци су 

сазнали више о животима и делима Доситеја Обрадовића и Вука Стефановића 

Караџића. У музеју је одржан час српског језика на тему Доситејеве аутобиографије 

“Живот и прикљученија”. 

 

https://osprahovo.wordpress.com/2019/11/21/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d1%83/
https://osprahovo.wordpress.com/2019/11/22/%d1%87%d0%b0%d1%81-%d1%83-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%98%d1%83/


 

Микробит 

Ученици и запослени у ОШ “ Павле Илић – Вељко“ Прахово разумели су да је 

неопходно схватити да је смањивање присуства неразградивог отпада из наше 

непосредне околине, развијање еколошке свести и схватање важности рециклаже за 

будућност планете Земље, те смо у том циљу направили такав пројекат. Он се састоји 

од похађања семинара наставника на тему „Кртитичког мишљења“ и „Микробита“, 

угледних часова и израде пројекта.Ми смо одабрали да  Микробит  уређај 

прикључимо на пресу за рециклирање лименки,  а да ученици пограмирају да се 

након притиска пресе на Микробит уређају испише порука  “хвала”. Ступили смо у 

контакт са фирмама за откуп лименки а добитак ће бити утрошен за потребе ђака. 

 

 

 



                            Новогодишња чаролија 

Ученици и наставници праховске школе „Павле Илић-Вељко“ по традицији 

песмом и игром дочекују Нову и испраћају стару годину. 

Ни један празник не доноси толико радости и поклона као сусрет старе и 

нове године. Ученици и наставници ОШ „Павле Илић-Вељко“ у Прахову тај сусрет 

обележили су новогодишњом приредбом, а у њој су уживали подједнако мали 

уметници и публика. 

Посебну чар свечарским новогодишњим данима дао је и вашар на коме су 

учесници кроз своје радове показали креативност и умешност. Уложени труд се 

исплатио јер су сви радови распродати. 

Прикупљена новчана средства намењена су ђачким потребама 

 

 

https://osprahovo.wordpress.com/2019/12/25/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d1%9a%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0/


Наставак чаролије 

Новогодишња чаролија се наставља! У истуреном одељењу  ОШ „Павле 

Илић – Вељко“ Прахово у Радујевцу 26.12.2019. одржана је приредба поводом Нове 

године који су припремили ученици школе уз подршку својих учитељица и наставника. 

Публика је уживала у песмама, плесу и глуми након чега су, захваљујући подршци 

Месне заједнице, подељени новогодишњу бајку, а кроз новогодишњу ноћ тражили 

смо најлепшу новогодишњу јелку. 

 

 

https://osprahovo.wordpress.com/2019/12/26/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%ba-%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b5/


 

        Прво место из Књижевне        

       олимпијаде за Лану Микић 
На Општинском такмичењу из Књижевне олимпијаде Лана Микић освојила је прво место. Дуго се спремала 

за ово такмичење заједно са наставницом Мартом Радосављевић. Надамо се да ћу овакав успех остварити 

и наредне године.  Лана је освојила и четврто место на Општинском такмичењу из Биологије. Каже да је 

било тешко, али  не одустајем. Вредно је учила уз помоћ наставнице Ане Крстић Стринуловић. Честитамо! 

 

 

 

 

 

 



Три награде за Лану Микић 

на  републичкој смотри  ,,Дани 

ћирилице“ у Баваништу 
Ове године ученица седмог разреда Лана Микић на  републичкој смотри  ,,Дани ћирилице“ у Баваништу 

освојила три награде: 

-Прво место за калиграфски текст 

-Прво место за иницијале 

-Прво место за  илустрацију 

Велика подршка Лани  да оствари овакав успех била је наставница ликовне културе Драгана Гавриљук 

Катић. Честитамо! 

 


