
,,Здрава исхрана- здраво тело- здрав дух“ 

На иницијативу чланова Савета родитеља који се налазе у Општинском савету родитеља је 

осмишљена и спроведена тематска недеља здраве исхране. Сваки дан у току недеље је био 

испланиран и изведен у потпуности. На основу пристиглих презентација, фотографија и текстова је 

проглашено и најуспешније одељење тематске недеље. Целокупне активности су забележене и 

презентоване на конкурсу Примери добре праксе које подржава Друштво учитеља Београда. 

Комисија за преглед приспелих радова је препознала рад наше школе као јединствен и добијена је 

похвала, као и објава рада у Зборнику Примера добре праксе.  

,,Твој лајк за мој плес“ 

На конкурсу за избор за најбољу плесну кореографију под покровитељством Спортског савеза 

Србије три екипе наше школе су, по први пут, учествовале на такмичењу под називом ,,Твој лајк за 

мој плес“.  Екипе су имале прилику да покажу своје тачке на Полигону спретности који се одржао у 

нашој школи у ревијалном, опуштајућем делу.  

Пројекат ,,2000 дигиталних учионица“ 

На адресу школе је пристигао конкурс где је пропозиција била  да се од свих послатих пријава 

изабере 2000 наставника који ће бити обучени за примену дигиталне учионице. Учитељи и 

наставници наше школе су послали пријаве са видео снимком и изабране су четири колегинице из 

наше школе које су управо ових дана завршиле дату обуку. Учионице ће бити опремљене опремом 

коју даје Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  

Пројекат ,,Заједници заједно“ 

Нафтна индустрија Србије НИС је отворила конкурс под називом  ,,Заједници заједно“ на који је 

наша школа аплицирала без резултата. Идеја је била да се реконструише ограда око школе и 

изграде спортски терени које би користила шира локална заједница ( вртић ,,Полетарац“ Барајево, 

МЗ Вранић, деца и грађани вранића, Мељака и околине...).  

Пројекат ,,Развој школских спортских секција – спорт за све“ 

Градска општина Барајево је одобрила аплицирање на пројекат који у бази има развој школских 

спортских секција. Промовисали смо школу и ширу локалну заједницу са полигоном спретности 

ревијалног карактера  који је повезао ученике четири општине на једном месту. Искуства су 

позитивна, наставићемо са такмичарским карактером у наредном периоду. 

Пројекат ,,Повећање безбедности ученика у саобраћају“ 

Градска општина Барајево је одобрила аплицирање на пројекат ,, Повећање безбедности ученика 

у саобраћају“ где је предвиђено да ученици путем апликације на телефону у тродимензионалној 

пројекцији симулирано учествују у саобраћају.  


