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Излет до Неготина поводом Мокрањчевих дана
Ученици издвојеног одељења ОШ „Павле Илић-Вељко“ из Радујевца 21
септембра. 2018. године посетили су Музеј Крајине и Мокрањчеву кућу и упознали се са
животом Стевана Стевановића Мокрањца.

Србија –рађање и страдање
Поводом Дана европске баштине, у петак 28. септембра 2018. године, Музеј
Крајине је, у сарадњи са ОШ "Павле Илић Вељко" из Прахова, организовао дечију
представу.

Дечја недеља
Ученици издвојеног одељења ОШ „Павле Илић-Вељко“ из Радујевца су у
оквиру Дечје недеље одржане од 1. до 5. октобра 2018. године на тему „Моје је право да
живим срећно и здраво“ читали и упознали се са правима детета, градили игралиште
од пластелина и посетили и дружили се са другарима из Прахова у оквиру спортског
дана. За крај Дечије недеље је одржана приредба за ђаке прваке .

Дан уједињених нација
Ученици наше школе су се активно укључили у обележавање Дана Уједињених
нација. У школској библиотеци је 24. октобра 2018. године одржана кратка презентација
при чему су се ученици информисали о повељи Уједињених нација и о њеним главним
циљевима, а потом је уследила израда ликовних радова на тему „Свет какав желиммоја порука Уједињеним нацијама“.

Завршен важан пројекат!
У ОШ Павле Илић-Вељко у Прахову завршени су радови на реализацији пројекта
адаптације дела зграде у санитарни блок у западној згради. Вредност радова износила
је 811 800,00 динара. После спроведене јавне набавке, уговор са извођачем је потписан
8. новембра а радови су завршени 13. децембра. Део приземља је адаптиран и
опремљен према савременим стандардима. Најмлађи ученици су добили изванредне
хигијенске услове и биће безбедни у зимским месецима који долазе.

Конкурс ,, Јесетра – дунавско благо“
Наша школа је у сарадњи са светском организацијом за заштиту природе
учествовала у пројекту ,,Сачувајмо дунавско благо -јесетре“. Између осталих активности,
отворен је ликовни и литерарни конкурс на тему ,, Јесетра“. Ученици су, на дату тему,
истраживали, писали и цртали Најуспешнији ученици и најбољи радови су
награђени 21.децембра. Уједно је тада договорено да се сарадња на еколошком плану
везано за реку Дунав настави и у 2019.години.

Новогодишња изложба
Поред пригодног културно уметничког програма за Нову годину, ученици наше школе са
учитељима и наставницом ликовне културе, приређују и изложбу ликовних радова.
Школски хол је у децембру окићен дечјим радовим и украсима које ученици сами
израђују.

Новогодишња приредба у Прахову
У ОШ ,,Павле Илић-Вељко“ Прахово традиција је да се за Нову годину
припрема пригодан културно уметнички програм за родитеље и мештане. И у матичној
школи и у издвојеном одељењу Радујевац месец децембар је испуњен активностима
које најављују долазеће празнике. Припрема се тематска изложба ликовних радова
и украшавају се школске просторије. За новогодишњу представу израђују се
одговарајућа сценографија и занимљиви костими. На овај начин у школи се трудимо да
за ученике и родитеље створимо свечану атмосферу која треба да прати овакве
празнике.
Свим ученицима и њиховим породицама, као и колегама наставницима и свим
запосленима желимо срећну и успешну Нову 2019.годину.

Новогодишња приредба у Радујевцу
Ученици издвојеног одељења ОШ „Павле Илић-Вељко“ из Радујевца приредили
су Новогодишњу приредбу као и сваке године, а неколико дана пре тога су са мамама
шарали новогодишње колачиће, што је постала традиција у школи. Као и претходних
година за ђаке су обезбеђени поклон пакетићи.

Школска слава „Свети Сава“ у Радујевцу
Савиндан је празник Српске православне цркве који се слави 27. јануара, а којим
се обележава успомена на светог Саву. Овим поводом у нашој школи данас се окупио
велики број ученика, њихових родитеља, запослених у школи…
Ученици издвојеног одељења ОШ „Павле Илић- Вељко“ из Радујевца свечано и
достојанствено прославили су славу. Програм је почео у цркви у Радујевцу Химном
Светом Сави, коју је извео школски хор, а затим су ученици рецитовали песме о Светом
Сави. Наставило се славским обредом који је обавио отац Милан уз ломљење славског
колача, који су са оцем Миланом ове године ломили ученици.
Програм је завршен у школи, уз школску трпезу, где је обављен славски обред
сечења колача који су месили ученици са својим учитељицама, а у холу школе су се
могли видети цртежи са ликом Светог Саве, који су наши ученици претходних дана
цртали.

Свети Сава у Прахову
Ученици наше школе извели су културно уметнички програм поводом школске
славе у сеоској цркви. Осим учесника програма, литургији су присуствовали и већина
осталих ђака. То је у Прахову традиција већ дуги низ година. Као и претходних година за
ђаке су обезбеђени поклон пакетићи.

Међународни дан матерњег језика

Поводом обележавања Међународног дана матерњег језика одржана је
презентација са циљем да се подигне свест о значају језика. Ученици наше школе су
учествовали у квиз такмичењу. Наиме, ученици су имали задатак да напишу што више
речи, свака група је добила по једно слово, а затим су проверили богатство сопственог
речника. Након такмичења, ученици су, у вези са овом темом, израдили пано који је
истакнут у холу школе.

Магнетне табле
Купили смо две беле магнетне табле за наше ђаке. Табле дају пуно
простора за креативно развијање наше деце. Учитељице су добиле један битан
дидактички алат.

Хуманитарна изложба
24. априла 2019. године у Неготину је одржана хуманитарна изложба, у којој су
учествовали и ученици издвојеног одељења ОШ „Павле Илић- Вељко“ из Радујевца.
Једна тезга је била мала за оно што су наши ученици припремили од срца. Сакупили смо
17000 динара.

Друго место на општинском такмичењу “Шта знаш о
саобраћају”.
Наша Ана Марковић и њен професор Срђан Војиновић су забележили успех и освојили друго
место на општинском такмичењу “шта знаш о саобраћају”. Пред њима је окружно такмичење.

Треће место на општинском такмичењу рецитатора за
Кристину Траиловић
Наша драга Кристина Траиловић Кика, ученица другог разреда, вођена дивном учитељицом
Добрицом Јовић - Бобом је освојила треће место на општинском такмичењу рецитатора и похвалу на
окружном такмичењу рецитатора. Поносни смо на вас и честитамо.

Награда на општинском и окружном такмичењу за Лану Микић
Наша Лана Микић је освојила прву награду на општинском и другу на окружном такмичењу из
српског језика. Поносни смо на Лану и наставницу Марту.

Дан Дунава
Туристичка организација Неготин је предложила нашој школи да заједнички
обележимо Дан Дунава. Поводом тога организована је ликовна радионица са ученицима
наше школе . Деца су се окупила у школском дворишту где су постављени столови са
материјалом за рад. Почело је весело дружење уз креативно ликовно изражавање на
тему Дунав. Овакве акције еколошког карактера су веома важне у настојању да се код
деце и младих развије модел одговорног понашања према нашим рекама, према
природи и свему што нас окружује. Заједничка порука данашњег дружења ,,Сачувајмо
реке и наш Дунав јер то је наша обавеза према себи и будућим генерацијама“.

Друга републичка награда за калиграфију у Баваништу
Друга републичка награда за калиграфију у Баваништу. Наставница ликовне
културе, академски сликар Драгана Гавриљук Катић је одвела нашу Лану Микић до овог
cјајног успеха. Честитке обема.

