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ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
Општинско такмичење из француског језика одржано је у суботу 20.02.2016. у ОШ
„Ђура Јакшић“ у Крагујевцу. На такмичењу су учествовале три ученице осмог разреда:
Р.бр.

Име и презиме

Бодови

1.

Неда Николић

32

2.
3.

Ана Кечић
Неда Симовић

24
23

Ранг
3. место (диплома) пласман на
Окружно такмичење

Тест је био осредње тежине и ученице су показале солидно знање.
Задовољни смо постигнутим резултатима.
Предметни наставник:
Мирјана Јаковљевић
ИЗВЕШТАЈ СА ФЕСТИВАЛА НАУКЕ
26.02.2016. године ученици виших разреда, школе "Мома Станојловић", у пратњи
предметних наставника, посетили су, четврти по реду, ФЕСТИВАЛ НАУКЕ у Првој
крагујевачкој гимназији.
Мото фестивала је био ДАЈ(Т)Е СЕ НА ЗНАЊЕ. И заиста сви ученици и остали посетиоци су
могли да виде велики број експеримената и огледа из физике, биологије, математике,
информатике, електронике, презентације факултета, изложбе фотографија, интерактивне
експонате и још много тога.
Посебан део фестивала науке је чинила зона која је намењена искључиво представљању
радова основних и средњих школа, крагујевачких факултета у области промоције науке.
Наиме, ученици четири основне школе, Политехничке и медицинске школе града
Крагујевца, средње школе из Лапова, гимназије из Пожеге, Ваљева, гости из Македоније са
својим наставницима и професорима су презентовали различите научне области у којима су
баш они "експерти", што је оставило утисак на наше ученике.
Велико интересовање ученика изазвали су индивидуални експерименти – поступак добијања
"чаробног млека", изоловање DNK из слузокоже уста, универзални индикатор направљен од
црвеног купуса који се додаје у серију раствора различите PH вредности, морски организми
из редова алги, различите врсте риба, макро бескичмењака, бодљокожаца, еволуција
таласних осцилација (помоћу цеви) и преношења вибрација (преко челичне плоче),
интерактивне игрице за учење географије. Ништа мању пажњу није изазвао робот "Мајор
Легослав", чији је творац тим – Lego Gym (11 ученика Прве крагујевачке гимназије). Управо
они су прваци Основних вредности турнира FLL (FIRST LEGO LEAGUE) и представљаће
Србију на међународном фестивалу које ће бити у Марибору почетком марта.
Било је ово место где је наука могла да се види, пипне, омирише и осети, тако да је
апсолутно остварен циљ фестивала науке да науку приближи друштву, успостави
функционалну везу између онога што се учи и примене, начини је транспарентнијом и
очигледнијом.
Подносилац извештаја:
Мира Анђелковић Вранић
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Посета Фестивалу науке
Дана 26.02.2016. године је организована посета ученика осмог
разреда (8/1) Првој крагујевачкој гимназији. Ту се у периоду од 10-16
часова одржавао, четврти по реду, „Фестивал науке“. Слоган
фестивала је био ДАЈ(Т)Е СЕ НА ЗНАЊЕ.
Организатори и реализатори посете су предметни наставници ТИО Снежана Мандић (координатор тима за ПО) и Љиљане Чанчаревић.
Циљ посете био је професионална оријентација ученика, подршка
ученицима и савладавање наставног садржаја из поменутог наставног
предмета. У популаризацији науке ове године Првој крагујевачкој гимназији друштво
правили су и студенти и професори ПМФ-а и Факултета инжењерских наука. Тако, поред
љубави према науци, ове године ће фестивал имати за циљ да се основци упознају са можда
2

Активности - фебруар 2016.

својом будућом средњом школом, док ће средњошколци имати прилику да се упознају са
универзитетским професорима и тако се одлуче за своје будуће занимање.
На фестивалу науке је представљен и рад ученика ове гимназије који су на државном
такмичењу одржаном у Београду изборили пласман на међународно такмичење у Словенији.
Наиме, ради се о пројекту "Лего Гyм" (робот од лего коцкица) на тему рециклаже отпада.
Било је присутно и 13 ученика гимназије, популарни "електронци" са својим веома
занимљивим пројектима. Неки од њих су нас на пример прошле године задивили
могућношћу паљења сијалице смс поруком или пуњењем мобилног телефона окретањем
педала бицикле.
Оно што ове године фестивал науке сигурно разликује од протеклих је и "Радионица за
малце", односно програм намењен основцима који су уз асистенцију професора изводили
огледе; ту су били и наставници географије са својим интерактивним игрицама за учење
географије, али и биолози са изложбом ретких животиња.
Подносилац извештаја:
Снежана Мандић
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Посета Фестивалу науке – млађи разреди
У петак, 26. фебруара ученици трећег и четвртог разреда, у пратњи учитеља Маријане
Мирашевић, Јелене Милојевић, Зорице Јеленковић и наставнице Верске наставе Ане
Зечевић, посетили су четврти по реду Фестивал науке "Дај(т)е се на знање!" који је
представљен у Првој крагујевачкој гиманзији.
Ученици су могли да се "друже" са науком, која им је представљена на најбољи могући
начин, презентовањем интересантних научно-популарних садржаја, показујући на делу како
наука може бити и те како пријемчива, корисна и инспиративна, а при том ништа мање
динамична и забавна.
Посматрајући веома интересантне огледе из области физике, хемије, астрономије, као и
садржаје из математике, билогије, географије, али и друштвених наука, ученици су показали
велико интересовање за оно што су видели, осетили, пробали..., као и безгранично
задовољство што су били део ове манифестације.
Подносилац извештаја
Зорица Јеленковић
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ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Општинско такмичење из математике одржано је у суботу, 27.02.2016.године, у ОШ ,,Трећи
крагујевачки батаљон''. Од 21-ог ученика, трећег, четвртог, петог, шестог и седмог разреда
наше школе, колико је изашло на општинско такмичење из математике,пласман за следећи
ниво такмичења има 7 ученика. За ученике трећег разреда ово је био највиши ниво
такмичења. Резултате са овог такмичења можете погледати на адреси
http://www.trecikb.edu.rs/
Табеларни приказ постигнутих награда, по разредима, изгледа овако:
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

1.Башчаревић Јанко
2.Пантелић Филип
3. Шпица Марта
4.Петровић Лазар
5.Гордић Урош
6.Кривчевић Михајло
7.Радовић Алекса

РАЗРЕД И
ОДЕЉЕЊЕ

IV/4
IV/2
V/4
VI/2
VI/1
VII/2
VII/2

ИМЕ УЧИТЕЉА
ИЛИ
НАСТАВНИКА

Јелена Милојевић
Зорица Јеленковић
Зорица Станковић
Драгана Тврдишић
Зорица Станковић
Мира Анђелковић
Мира Анђелковић

НАГРАДА

I
ПОХВАЛА
I
II
III
ПОХВАЛА
ПОХВАЛА

ОКРУЖНО такмичење из математике одржаће се 19.03.2016. године у ОШ ,,Станислав
Сремчевић''. Све релевантне информације о даљем такмичењу биће благовремено дате од
стране учитеља и наставника математике.
ЧЕСТИТАМО СВИМ ТАКМИЧАРИМА НА ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА
И ЖЕЛИМО МНОГО УСПЕХА НА СЛЕДЕЋЕМ НИВОУ ТАКМИЧЕЊА!
Наставник математике
Мира Анђелковић-Вранић

5

