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Трка за срећније детињство
Хуманитарно-спортска манифестација, обележена под називом Трка за срећније детињство,
реализована је у организацији Црвеног крста са активностима наше школе. Куповином
стартног броја за ову манифестацију, учествовали су ученици млађих и старијих разреда, с
тим што је, наставница физичког, Ивана Лазаревић, водила старије разреде, а 23 ученика
млађих разреда учитељице, Миљана Милојевић и Кристина Петровић. У хуманитарној
акцији, спортски део је организовање у оквиру III крагујевачког маратона испред Скупштине
града, 4. X 2015.године, око 11:00, где су ученици истрчали стазу од 200м, а најбољи
ученици су награђени. Ова сарадња са локалном заједницом и школом има за циљ
остваривање социјалних, хуманитарних и здравствено-превентивних циљева међу
вршњацима уз такмичарски дух.
Кристина Петровић

Извештај са трке "За срећније детињство"
Дана 4.10.2015.год. одржана је хуманитарно-рекреативна акција "За срећније детињство", са
почетком у 10.00 испред Градске управе.
Трка за ученике од V-VIII разреда се одвијала од Градске управе, улицом Саве Ковачевића,
око "Крста" и назад истим путем до циља. Ученици ОШ "Мома Станојловић", су дали свој
допринос учешћем, тако што је већина ученика трчало, а неки су својим присуством
допринели да акција буде што успешнија. Бројно стање ученика старијих разреда је 17.
Ученике је водила наставница физичког васпитања Ивана Лазаревић
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Изложба грбова и застава Србије под називом ,,Симбол-знамен“
05.10.2015. у 19h, на галерији Народне библиотеке отворена је мултимедијална изложба
садржаја посвећених хералдици Србије, од средњег века па до данас.Повод изложбе је 200
година од избијања Другог српског устанка. Ученици су били у прилици да виде грбове и
заставе Србије из свих историјских периода као и старе новинске чланке, посвећене
виђенијим људима 19. века. Аутор је говорио о значају хералдике и њеном важном месту у
националној историји једног народа. Посебно је било речи о грбу града Крагујевца чији је
идејни творац Михајло Живојиновић.Ученици су постављали питања, највише везана за
симболе животиња на српским знамењима. Аутор је давао исцрпне одговоре, од користи
ученицима у настави историје.
Данијела Мијовић, Маја Конатар, Зорица Станковић

Извештај са пријатељске одбојкашке утакмице
ОШ "Мома Станојловић" и ОШ "Светозар Марковић"
Дана 8.10.2015 год.у фискултурној сали ОШ "Мома Станојловић", у оквиру дечије недеље,
одржана је пријатељска одбојкашка утакмица за девојчице, између ОШ "Мома Станојловић"
и ОШ "Светозар Марковић". Ученице које иду на одбојкашку секцију (5-8.разреда) су у три
сета показале, пре свега, фер плеј игру, а затим и велики такмичарси дух. У овој утакмици су
победиле наше гошће, али су се задужене наставнице физичког васпитања, договориле да се
и у наредном периоду организују идентична дружења, што су све девојчице радо прихватиле.
Наставник физичког васпитања: Ивана Лазаревић
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Обележавање Дечје недеље у школи
у периоду од 5. – 9. 10. 2015.год.
Ове године, Дечја недеља је била још једна прилика да се,
поштујући одговарајућа међународна и национална документа као
и позитивне прописе, створе још бољи услови за остваривање
права детета на живот у породици.Због тога, Програм активности
у 2015. години одвијаће се под мотом:

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ!
У нашој школи Дечја недеља је обележена следећим активностима:
Понедељак, 5. октобар
-

Ученици свих одељенских заједница су упознати са Конвенцијом о правимa детета.
Сви ученици школе су укључени у хуманитарну акцију Деца деци (сакупљањe
играчака, школског прибора, гардеробе и књига намењених деци наше школе из
социјално угрожених група) . Акција је реализована у периоду од 28.септембра до
5.октобра и прикупљена је велика количина гардеробе, школског прибора, играчака и
средстава за личну хигијену. Од прикупљених средстава направљени су пакетићи који
ће наредних дана бити уручени ученицима из социјално угрожених група.

-

Уређени су одељенски панои на тему дечјих права.
Ученици старијих разреда, чланови Ученичког парламента, су офарбали фудбалске
голове и кошеве и обележили фудбалски и кошаркашки терен у школском дворишту и
тако припремили за предстојеће спортске активности.
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Уторак, 6. октобар
-

У млађим разредима реализоване су ликовне и литерарне активности на тему Моја
породица.
У старијим разредима је одржана дебате на тему Школа као породица-подела
искустава и знања са вршњацима (Ученички парламент и одељењске старешине).
Ученици одељења IV/2 су посетили Образовно културну заједницу Романипен чији су
били гости и тамо се упознали са њиховим пројектом Библиотека играчака – Свет
играчака.

Среда, 7. октобар
-

Школски простор је уређен ликовним и литерарним радовима ученика на тему Моја
породица, насталим претходног дана.

-

У старијим разредима организована су одељенска и разредна спортска такмичењa.

Четвртак, 8. октобар
-

-

Ученици другог разреда су на часовима ликовне културе припремили добродошлице у
Дечји савез ђацима првацима.Четвртог дана обележавања Дечје недеље, ове
Добродошлице су уручене првацима.
Ученици чланови литерарне секције и наставници српског језика и књижевности
организовали су Књижевно дружењена тему СТИХОВИ О ПОРОДИЦИ
Уручени су хуманитарни поклони социјално угроженим ученицима наше школе
Реализована је радионица "Дрво пријатељства" у оквиру сарадње са вртићем
Цицибан. Носиоци активности су били предшколци и одељење I/2 . Радионица је
одржана у обданишту Цицибан.
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-

У фискултурној сали ОШ "Мома Станојловић", у оквиру Дечје недеље, одржана је
пријатељска одбојкашка утакмица за девојчице (чланове одбојкашке секције), између
ОШ "Мома Станојловић" и ОШ "Светозар Марковић". У овој утакмици су победиле
наше гошће.

Петак 9. октобар
-

-

Ученици осмог разреда и преставници Ученичког парламента, присуствовали су
пријему под називом Дани отворених врата, а на позив руководилаца града. Пријем је
организован у свечаној сали Скупштине града.
Као завршна активност, за ученике млађих разреда приређен је ЕКО маскембал.
Престављање маски је организовано по одељењима, а награђена је из сваког одељења
по једна маска, као и најоригиналнија маска на овом Маскембалу.
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На крају обележавања Дечје недеље организована је журка за све ученике.
Координатор активности у Дечјој недељи
Зорица Јеленковић

Посета Политехничкој школи
Дана 23.10.2015. године је организована посета средњој Политехничкој школи.
Организатори су предметни наставници ТИО- СнежанаМандић и ЉиљанаЧанчаревић.
Водиле су ученике седмог разреда (45 ученика).
Циљ посете је професионална оријентација и савладавање наставног садржаја из предмета
техничко и информатичко образовање.
Директор Политехничке школе нас је поздравио, приказан jе кратак филм о организацији
рада ове школе и постојећим образовним профилима.
Ученицима су подељене брошуре Политехничке школе.
Помоћник директора нас је повео у обилазак школе и посећени су :
кабинет за аутомехатроничаре, лабораторија за мехатронику и роботику, кабинет са
уређајима за нумеричко управљање машинама, кабинет за машинско конструисање,
саобраћајни полигон, радионица за технички преглед возила, радионица ручне обраде
метала, радионица машинске обраде метала, радионица завршне обраде метала
Ученици су на овај начин могли уживо да виде изглед и поступак рада на машинама о
којима смо говорили на редовним часовима,као и да се упознају са образовним профилима
ове школе..
Подносилац извештаја: Снежана Мандић
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Отварање картинг стазе и Отворене сцене за младе у граду Крагујевцу
Дана 24.10.2015. године у Великом парку, око 12h ученици одељења IV-3, заједно са
учитељицом Кристином Петровић, као и са многобројним ученицима основних школа града
Крагујевца, присуствовали су отварању картинг стазе и Отворене сцене за младе у граду
Крагујевцу.
Ово је једна спортско-културна манифестација која има за циљ да реконструисану картинг
стазу претвори у едукативaн, саобраћајни полигон, намењен деци и омладини, коју је
отворио на данашњи дан Вања Удовичић, министар омладине и спорта, посетивши нас град.
На саобраћајном полигону, ученици одељења IV-3 су се едуковали за безбедније учешће у
саобраћају док су, на Отвореној сцени за младе, у Великом парку, имали прилику да се
упознају са разноврсним, богатим културним програмом.
Кристина Петровић
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