Активности - децембар 2015.

Посета стрељачком клубу ,,Чика Мата“
Дана 1.12.2015 и 3.12.2015. Одељењски старешина,Ивана Лазаревић,је са својим одељењем
5-3 посетила стрељачки клуб ,,Чика Мата“,где су ученици имали прилику да пробају пуцање
ваздушном пушком из седећег положаја. Утисци ученика су врло позитивни па су изразили
жељу да се оваква посета организује још неки пут.
Задужени наставник
Ивана Лазаревић
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Посета биоскопу – Филм: Мали Принц
Према плану и програму српског језика за 4. разред, у овој недељи
обрађује се роман „Мали Принц“ Антоана де Сент Егзеперија па је
искоришћена прилика да се погледа и филм, адаптиран према
истоименом роману. Филм је гледало 86 ученика 4. разреда и 6
учитеља-наставника.
У ужурбаном модерном времену девојчица одраста уз строгу,
амбициозну и пожртвовану мајку која је припрема за реалан живот у
свету одраслих. Она упознаје Авијатичара, суседа, старијег
ексцентричног, али љубазног човека и међу њима се рађа топло и
искрено пријатељство. Он је уводи у необичан свет где је све могуће,
свет у који га је давно увео Мали Принц, дечак са друге планете кога
је срео када се његов авион срушио у Сахари. Тако почиње магично и емотивно путовање
девојчице кроз њену сопствену имагинацију и кроз универзум Малог Принца. Она поново
проналази своје детињство и схвата да су везе међу људима оно што је највредније у животу,
а да се најбитније ствари препознају срцем.
Ученици су са пажњом пратили пројекцију филма, пристојно и културно се понашали у
Тржном центру „Плаза“, као и на путу од школе до биоскопа, и назад. Посета протекла без
икаквих проблема, ученици били пуни позитивних утисака и веома задовољни
организацијом, садржајем и реализацијом посете.
4.12.2015. од 16:20 – 18:10 h
Миљана Милојевић, Зорица Јеленковић,
Јелена Милојевић, Кристина Петровић

Турнир у баскету
Поводом дана школе „Трећи крагујевачки батаљон“ организован је турнир у баскету на који
је била позвана и наша школа, „Мома Станојловић“. Ми смо се одазвали позиву и пријавили
екипу за такмичење у саставу: Лука Обрадовић 8/1, Јанко Јовановић 8/1, Марко Јанићијевић
8/2, Ненад Филиповић 8/2 и Урош Кочановић 8/3.
Прву утакмицу играли смо 8.12 2015. Против школе „Светозар Марковић“ и изгубили
резултатом 15:5, другу утакмицу смо такође изгубили против школе 21.Октобар, а трећу
утакмицу добили против школе домаћина резултатом 9:7.
Све утакмице одигране су у спортском и фер плеј духу и са коректним суђењем.
Похваљујем све ученике који су представљали нашу школу и честитам домаћинима на
сјајној организацији и захваљујем на гостопримству.
Предметни наставник
Војислав Максимовић
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Посета Позоришту за децу и представи ,,Камење''
У Позоришту за децу, 15.12.2015., за ученике наше школе, одиграна је представа ,,Камење''
на тему насиља које је свеприсутно и учестало на свим нивоима ,у свим сегментима друштва
и свим облицима. Ученици су били у прилици да, кроз ликове два тинејџера од 15 и 13
година, уоче наказност и девијентност одређених људских карактера. Главни ликови беже из
школе и вишак слободног времена троше на уништавање туђе имовине и угрожавање туђих
људских живота. Насилничко понашање доводи до тога да одузимају људски живот, гађајући
такси каменицама. Боравак у затвору и агонија кроз коју пролазе требало је да оставе утисак
на ученике у поучном смислу. Међутим,размишљање деце о кривици ,односно, апсолутној
невиности главних јунака је дубоко разочаравајуће. То говори о томе да наше друштво
дубоко тоне у безнађе и хаос, да млади немају свест о одговорности, кривици и последицама
и да се дубоко треба над свим тим замислити.
Маја Конатар

Посета театару Јоаким Вујић
16. децембра 2015. године, ученици првог разреда посетили су театар Јоаким Вујић, где је
реализована представа „Три прасета“. 80 ученика су водиле учитељице: Ирена Антић, Зорица
Поповић, Јелена Глишић и Гордана Пантић. Посета је протекла у најбољем реду.

Tрибина ,,Безбедност деце на интернету''
17.12.2015., у току трећег у четвртог часа редовне наставе, одржано је предавање, ученицима
5/2, 5/4, 8/1 и 8/2, на тему „Кликни безбедно“. Ученици су имали прилику да чују које су
опасности на Интернету, шта су штетни садржаји и информације, примере врбовања деце од
стране опасних група, шта подразумева и последице вршњачког насиља и злостављања на
Интернету као и последице ступања у контакт са непознатим особама на Интернету. Битно је
да деца препознају опасности на Интернету, да умеју да одреагују на ризичне ситуације, да
разговарају о томе како међусобно тако и са родитељима, по потреби. Упознати су и са
начином пријављивања ризичних активности. Деца су пажљиво слушала предавање,
укључивали се у разговор, са неким темама су били већ упознати а са неким не. Препоручен
и је сајт на коме могу и више да се информишу.
Љиљана Чанчаревић

Извештај о реализацији хуманитарне акције
Ученици четвртог разреда су, са учитељицама: Миљаном Милојевић, Зорицом Јеленковић,
Кристином Петровић и Јеленом Милојевић, у протеклом периоду учествовали у
хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“. Прикупљали су пластичне затвараче, који су
неопходни за набавку инвалидских колица дечаку из Школе са домом за ученике оштећеног
слуха.
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У четвртак, 24. децембра 2015. године, представници одељења четвртог разреда су са
учитељицом Јеленом Милојевић однели прикупљене чепове. Том приликом су се упознали
са школом, њеним просторијама и наменом, али и са новим другарима.
Акција ће и даље бити настављена.
Јелена Милојевић
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Извештај о реализацији новогодишњег вашара
У среду, 30. децембра 2015.године, у сали за физичко васпитање организована је
новогодишња приредба и вашар хуманитарног карактера.
Ученици IV разреда, који похађају драмску секцију припремили су новогодишњу приредбу,
којој су присуствовали предшколци из „Цицибана“, родитељи и ученици млађих разреда.
Остали ученици су организовали продајну изложбу новогодишњих украса. У реализацији
вашара били су укључени сви учитељи.
На вашару је укупно прикупљено 26 488, 00 динара, који ће према одлуци Наставничког већа
бити донирани ученику VIII-3, Милојевић Александру.
Руководилац Стручног већа разредне наставе
Јелена Милојевић

„Један пакетић, пуно љубави“
У оквиру новогодишњих активности, спроводи се акција „Један пакетић-много љубави“, у
којој учествују ученици наше школе доношењем поклона (слаткиши, играчке, школски
прибор, средства за личну хигијену...). Од прикупљених поклона, чланови Стручног тима за
подршку ученицима, а у сарадњи са Дечјим савезом и Подружницом Подмлатка Црвеног
крста, направиће пакетиће за ученике из социјално угрожених породица.
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