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КУКУЈЕВЦИ  НОВЕМБАР  2018. 

Ученици 3.разреда су уживали у лепотама планине Дивчибаре са својом учитељицом. 

 

Ученици 2. и 4.разреда су уживали у лепотама планине Дивчибаре и уживали у играма на 

снегу, шетњи, маскембалу.... које неће никада  заборавити. 
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ПРИРЕДБА "СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА  Пригодном добродошлицом ученици првог и 

трећег разреда су дочекали баке и деке. Они  су погледали приредбу коју су ученици 

припремили са својим учитељицама мс Биљаном Димитров и мс Бојаном Карличић. 

 

                      Приредба ученици 1.разреда 

 

        Приредба ученици 3.разреда 
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СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА  20.11.18. Певало се, играло се, цртало у подручном  одељењу   

Кукујевци.   

 

            Ученици нижих разреда подручног одељења Кукујевци за светски дан детета 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА Посећен је и манастир Жича, седиште 

српске културе и традиције. Јесење новембарско сунце је обасјавало стазу којом су ходали 

Свети Сава и многи други великани лозе Немањића. Ученицима и наставницима је била 

част што им је омогућен пут светосавља.  

Поводом дана школе ученици драмске секције наше школе припремили су представу 

„Како су настале ружне речи?“.  Са наставницом Мирјаном Продић и педагогом школе 

Јеленом Живковић посетили су подручно одељење у Кукујевцима и одиграли представу у 

сали Дома културе за ученике од првог до шестог разреда. Ученици седмог и осмог 
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разреда су организовано ишли у Шид и у КОЦ-у погледали представу Зато што те се 

бојим... и разговарали са глумцима – реализаторима представе. 

 

Такмичење у беседништву на енглеском језику одржано је 22. новембра у матичној 

школи. Учествовали су ученици од петог до осмог разреда. Ученик седмог разред Лука 

Грубач освојио је 3. место у категорији седмог и осмог разреда. Ученик Лука Маљковић 

освојио је 2, а Стефан Ћулибрк 3. место у категорије петог и шестог разреда.  

 

 
                      .  

 

Ученици су имали три минуте да објасне неку природну или друштвену појаву у циљу 

популаризовања науке. 

 


