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Крос РТС- кроз Србију- јун 2018.;
Прослава школске славе- Светог Саве 27.01.2018.године;
Приредба поводом 8.марта- Дана жена;
Обележавање Дана школе- 09.05.2018.године;
Јесењи крос- 06.10.2017.године;
Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог
полугодишта обавиће се 31. јануара 2018.године.
Свечана подела ђачких књижица на крају другог полугодишта ученицима од I –VII
разреда обавиће се у уторак, 28. јуна 2018.године
Подела сведочанстава и диплома ученицима VIII разреда обавиће се у петак, 8. јуна
2018.године.
Пролећни крос- 07.05.2018.године;
Екскурзија за ученике- четврта наставна недеља маја, или прва недеља јуна 2018.
године;
Екскурзија за наставнике- јул/ август 2018.
Организација школског и општинског такмичења према распореду Министарства
просвете;
Реализација Иницијалног тестирања ученика 5.и 7.разреда у организацији
Министарства просвете , науке и технолошког развоја/ српски језик-14.09.2017.,
математика 21.09.2017. /
Организација и реализација пробног завршног испита 13.и 14.04.2018. и завршног
испита за ученике 8. разреда-18.-20.06.2018.
Наставне суботе- надокнада дана када се реализовала екскурзија ученика и Дан
школе
Замена наставних дана- 13.02.2018. ( уторак) ради се по распореду од четвртка и
(08.11.2017. ) среда по распореду од петка;
Посета средњим колама и предузећима, Сајму образовања, НСЗ у оквиру
реализације програма'' ПО у Србији'';
Једнодневни излети ученика у ближу и даљу околину. реализација часова редовне
наставе и ваннаставних активности:
Излети са еколошком секцијом: Царска бара- мај,
Варовнице- током годинe, Космај- током годинe, Рисовачка пећина- током године.
Настава географије- излети; 1. Космај-споменик –видиковац –Аранђеловац –
Рисовача-Буковачка бања –Опленац –Топола-Крагујевац –Шумарице; 2. Копорин
манастир-Велика Плана –Свилајнац –природњачки центар-Манасија-Лисине –
Велики бук; 3. Београд-Калемегдан –Музеј Јована Цвијића –Ботаничка башта –
Смедеревска тврђава ; 4. Пожаревац –галерија Милене Павловић Барили –Ергела
Љубичево –Костолац-Виминацијум –Рам тврђава –Сребрно језеро; 5. ПећинциМузеј хлеба –Сремска Митровица –обилазак Царске палате –Фрушка Гора –
Стражилово-Сремски Карловци / током године/;









Организована посета ученика млађих разреда издвојеном одељењу Амерић и Сенаја
и Влашка- Тематски дани / стручно веће млађих разреда: - Јесење посело''- /октобар/
организација учитељи из Влашке, '' Дечија права'' – учитељи у Америћу / фебруар/;
'' Здравље је најважније на свету- Сенаја, април;
Посета ученика градској библиотеци у Младеновцу;
Посета ученика Сајму књига- октобар 2017.
Посета ученика Сајму науке- април 2018.
Посета ученика пекари '' Буквић'' и млину у селу;
Учешће у акцији '' Гребенчићи'' у организацији планинарског друштва '' Гребен''излет на Космај за ученике 4.разреда и све заинтересоване- април/мај 2018.

