
У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА 

 

 

У периоду 19 - 30. децембра у ОШ "Рада Миљковић" 

реализоваће се традиционална новогодишња и божићна 

Хуманитарна продајна изложба украсних предмета и честитки и 

подела празничних пакетића. У овој активности учествоваће сви 

ученици заједно са својим  наставницима и учитељима, 

продужени боравак матичног објекта и објекта на Стрелишту, 

вршњачки  тим и тим за предузетништво.  

  

У истом периоду ће бити спроведена акција „Један пакетић – пуно љубави“ у оквиру 

које ће ученици и запослени, према својим могућностима доносити по неку ситницу за 

пакетиће (слаткише, сланише, играчку, школски прибор...). Кутије за прилог ће бити 

постављене у матичном објекту и објекту на Стрелишту. 

 Сав новчани приход изложбе намењен је за куповину пакетића, док ће се од 

прикупљених средстава акције такође правити пакетићи намењени ученицима наше школе из 

угрожених социјалних група, којима је помоћ неопходна (о којима ће нас одељењске старешине 

благовремено обавестити). Ова активност ће бити реализована последње недеље у децембру, 

док ће учешће у прављењу пакетића узети ученици вршњачког тима и ученичког парламента. 

Током децембра месеца, поред часова наставних и ваннаставних активности,  

реализоваће се и креативне радионице за ученике и родитеље у оквиру свих одељењских 

заједница, где ће се радити на декорисању учионица и изради украсних предмета и честитки за 

Хуманитарну продајну изложбу.  

Тим за предузетништво и вршњачки тим ће за Хуманитарну изложбу припремити 

божићно жито и медењаке.  

Циљ оваквих активности је радост и задовољство  свих учесника током заједничког 

рада и уживање у новогодишњим и божићним чаролијама. 

Сви радови ће бити изложени у матичном објекту - 1. ламела, као и у холу објеката на 

Стрелишту, у Вољавчу и Буковчу. У матичном објекту ће током изложбе организовано 

дежурати ученици вршњачког тима и ученичког парламента, док ће у објекту на Стрелишту то 

учинити ученици продуженог боравка. 

 

Ученици ће од среде, 21.12.  до петка, 23.12. имати могућност да организовано, током 

наставних дана, у договору са својим одељењским старешинама и учитељицама продуженог 

боравка, погледају изложбу празничних честитки и украсних декорација, купе оно што им се 

допада и приложе новчану помоћ.  

Хуманитарна изложба ће бити отворена и за запослене ОШ "Рада Миљковић", као и 

родитеље ученика.  



У петак, 30. 12. 2022. организоваће се подела пакетића у холу матичног објекта и 

објектима на Стрелишту, у Вољавчу и Буковчу - поред јелке. О времену уручења пакетића 

(традиционално, од стране Деда Мраза), одељењске старешине  ћемо благовремено обавестити. 

Желимо вам пуно среће и задовољства током наступајућих децембарских, креативних, 

празничних дана. 

Управа ОШ „Рада Миљковић“ 

 

 


