"Коктел бајка" - премијера

Ученици наше школе
су 22. маја 2018. године у библиотеци
„Политика“ премијерно извели представу „Коктел бајка“.
Представу су поставиле учитељице Данка Пајић и Љиљана
Ковачевић са ученицима од 1. До 4. разреда. У оквиру пројекта
„Мала школа глуме – деца деци“ представу је подржало
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Представа
је изазвала веома велико интересовање локалне заједнице. У
препуној сали библиотеке „Политика“ мали глумци показали су
своје умеће и били награђени громогласним аплаузима.
ФОТО ГАЛЕРИЈА

„КОКТЕЛ БАЈКА“

НОВА ПОЗОРИШНА ДЕЧИЈА ПРЕДСТАВА УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ.
ПРЕДСТАВА ЋЕ ПРЕМИЈЕРНО БИТИ ИЗВЕДЕНА 22. МАЈА 2018. ГОДИНЕ У
БИБЛИОТЕЦИ „ПОЛИТИКА“ У КРУПЊУ, У 20 ЧАСОВА.
ФОТО ГАЛЕРИЈА

"Алисa у земљи чуда"
Учитељице чeтвртог разреда Вера Танасић, Данка Пајић и Славица
Крстић одржале су заједнички час из српског језика. Заједно су
маштали уз „Алису у земљи чуда“ ученици из Крупња и Брштице.
Ученици са учитељицама се тренутно налазе на Златибору где су
16.3.2018. године отпутовали на рекреативну наставу.

ОСМИ МАРТ - ДАН ЖЕНА

Традиционално,као
и
претходних
година,у
Брштици
је
08.03.2018. године одржана
приредба поводом обележавања
међународног празника Дана жена. Ученици
су
уз
помоћ
својих
учитељица,на
часовима
слободних
активности
,припремили пригодан програм поводом прославе празника.
Кроз песму ,игру и глуму показали су своју љубав према
својим мајкама, бакама, тетама…. Бројна публика је сваки
наступ наградила аплаузом,а видљиво је било и њихово
задовољство.
Након завршетка програма
мамама
су уручили честитке
,цветове
и
лицидерска
срца
које
су
правили
на
часовима ликовне културе.
Учитељица

Славица

Крстић

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Прослава школске славе
Светог Саве у Брштици

-

Дана 27.01.2018.
године у издвојеном одељењу у Брштици прослављена је школска
слава – Свети Сава. У част
нашег првог српског учитеља и
просветитеља, ученици млађих разреда припремили су пригодан
програм. Кроз песму, рецитације, народне игре и глуму
представили су лик и дело Светог Саве што је бројна публика
наградила аплаузом. Традиционално, најстарији ученици
су
ломили славски
колач, а након тога је
био свечани ручак .
Учитељица Славица

Крстић

ФОТО ГАЛЕРИЈА

