Активности - септембар 2015.

Сајам пољопривреде
12.09.2015.год. на сајмишту у Крагујевцу одржан је дванаести „Шумадијски сајам
пољопривреде“ који је окупио људе из целе Србије.
Сајам су посетили ученици седмог и осмог разреда са наставницима.
Људи наших околних села, који се баве пољопривредом,изложили су своје производе.Биљни
и животињски организми које користимо у исхрани.
Ученици,врло знатижељно, обишли су све животиње које су биле изложене, почевши од
најситнијих птица па до најкрупнијих домаћих животиња. Посебно су им биле занимљиве
патуљасте расе коња.Такође и биљке – специфичне биљке наше животне средине где им је
пажњу привукла једна кинеска биљка (Пауловнија)-брзорастућа биљка која је и због тога
почела да се гаји у Србији.
Било је и изложено и много пољопривредних машина које пољопривредници користе у
производњи и обради свих производа.
Наставници који су посетили сајам:
Мирјана Јаковљевић, Мирјана Анђелковић, Љиљана Матић, Драгана Туцаковић, Аница
Филиповић и Радојка Илић

Извештај са изложбе
Дана 14. септембра 2015. год. ученици осмог разреда посетили су изложбу радова на папиру
Четворојеванђеље сликара Бојана Миљковића у Епархијском центру. Изложбу је отворио
наш познати историчар уметности Никола Кусовац који је нагласио да је темељ вредности
иконописа Бојана Миљковића његова љубав према Створитељу и неугасива жеђ да спозна
истину...Ученици су могли да виде један аутентичан, слободан начин иконописања који при
том остаје у оквирима канонског и православног.
Вероучитељ Ана Зечевић
Професор ликовне културе Бојан Ранковић
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Трибина "Сачувајмо здравље и заштита репродуктивних органа
младих"
У ОШ "Мома Станојловић", 15.09.2015. од 12.30 – 13.30.часова, одржана је трибина
"Сачувајмо здравље и заштита репродуктивних органа младих".
Водитељи активности биле су др Милица Живадиновић (координатор Саветовалишта за
младе) и др Зденка Караклајић (педијатар са специјализацијом психодинамске психоанализе
деце и младих, члан Градског савета за безбедност).
Одељењске старешине седмог и осмог разреда су са својим ученицима присуствовали
трибини и имали прилику да чују шта све утиче на репродуктивно здравље младих. Наиме,
остваривање сексуалних односа за младе може да значи и могућност неповољног утицаја на
репродуктивно здравље односно складни развој и нормално одвијање физичких и социјалних
процеса који се односе на репродуктивни систем и његове функције. С обзиром да резултати
спроведених истраживања указују на снижавање узраста започињања сексуалне активности у
последњим деценијама, докторке су посебан акценат ставиле на ту тему излажући примере
из своје праксе, наводећи одговарајуће мере заштите, опасности од нежељених и
непланираних трудноћа као и од обољевања од сексуално преносивих инфекција. Употреба
дрога, нарочито одређене врсте, као што је нпр.крек кокаин, као и алкохол, повећавају ризик
обољевања од полно преносивих инфекција.
Овим једночасовним предавањем је апсолутно остварен циљ Саветовалишта:
пружање подршке младима у вези проблема адолесценције и одрастања,
очување репродуктивног здравља младих.
Индивидуално саветовање је доступно младима сваког радног дана од 12.00 до 14.00 часова,а
групни здравствено васпитни рад по типу радионица се организује сваке суботе.
Присутни наставници:
Љиља Чанчаревић, Данијела Мијовић, Мира Анђелковић, Мира Јаковљевић, Радојка Илић,
Ксенија Пешикан, Вера Миленковић
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Изложба гљива ПМФ-Крагујевац
У организацији Удружења гљивара Шумадије, одржана је 15.изложба гљива у свечаној сали
Природно-математичког факултета у суботу 19.септембра од 16 до 21 час. Ученици петог,
шестог и седмог разреда су имали прилику да упознају бројне врсте гљива, прикупљених са
различитих локалитета - Копаоника, Голије, Рудника, Гледићких планина, Котленика,
Бешњаје, Гоча, Црног врха.
Према наводима Гљиварског друштва „Шумадија“ из Крагујевца, Србија је једно од
богатијих налазишта тартуфа, најскупоценијих печурака на свету али и других јестивих
врста вргања, лисичарке, ...
Иако се сакупљањем печурака остварује добит оне су у Србији угрожене врсте јер о овоме
природном благу брине само мали број чланова гљиварског удружења.
Присутни наставници :
Радојка Илић, Љиљана Матић и Мирјана Анђелковић

ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА
У Крагујевцу се од Велике до Мале Госпојине, већ шесту годину обележавају ,,Госпојински
дани'', манифестација којом Саборна црква, велича и слави Пресвету Богородицу, чијем
успењу је тај храм посвећен.
Тим поводом, у Епархијском центру, отворена је изложба радова ученика основних и
средњих школа коју су посетили ученици наше школе.
Meђу изложеним радовима су и награђени радови наших ученица: Јелена Ђорђевић -VIII/2,
Ленка Стојчевић -VI/1, Наташа Недељковић -VI/1 и Александра Радомировић-VII/3.
Подносиоци извештаја
Љиљана Матић, Радојка Илић и Мира Анђелковић
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ЗАВРШНЕ ВЕЧЕРИ ГОСПОЈИНСКИХ СВЕЧАНОСТИ
Госпојинске свечаности, које су у Крагујевцу трајале од Велике госпојине 28. августа,
завршиле су се 20.септембра 2015.год. приредбом ученика основних и средњих школа
шумадијског округа, у свечаној сали Епархијског дома уз благослов Његовог
Преосвештенства Владике шумадијског Јована и подршку Школске управе, a под
покровитељством града Крагујевца.
Поред извођења појединих делова из јавних часова, присутни гости су имали прилику и да
виде уручивање награда за ликовна и литерарна дела ученика основних и средњих школа на
тему: „Majчинска љубав Богородице – најнежнија је љубав“. Међу награђеним ученицима су
и ученице наше школе:прва награда( путовање у Грчку) - Јелена Ђорђевић -VIII/2, Ленка
Стојчевић -VI/1, Наташа Недељковић -VI/1 и Александра Радомировић-VII/3,друга награда
Нина Стојковић-VI/1,Ивона Ђурић-VI/4 и захвалница Ђорђе Лукић-VI/1.
Братство крагујевачког Саборног храма у сарадњи са локалном самоуправом организоваће
одлазак награђених ученика на поклоничко путовање до Свете Горе.
Подносиоци извештаја
Ана Зечевић, Оливера Максимовић, Бојан Ранковић, Мира Анђелковић
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Наградни конкурс „ Мајчинска љубав Богородице“
У оквиру манифестације „Госпојинске свечаности“ која се одржава сваког септембра у
нашем граду, организован је ликовни и литерарни наградни конкурс и изложба дечјих
радова на задату тему.
Овогодишњи наградни конкурс је инспирисао ученике одељења VI/1 наше школе да на
одељењском часу напишу или насликају радове на задату тему.
Од послатих радова два су награђена, а две девојчице, награђене уметнице из овог одељења :
Наташа Недељковић и Ленка Стојчевић , путоваће наредне године у Грчку .
На завршној церемонији затварања манифестације и доделе награда, једна од награђених
девојчица, Ленка Стојчевић, учествовала је извођењем песме Дивне Љубојевић и покупила
све симпатије и аплаузе публике.

Одељењски старешина:
Слађана Блажић

Награђени радови

Наташа
Недељковић

Ленка Стојчевић
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Ученици осмог разреда на изложби
21.септембра 2015.г.ученици 8/2 и 8/3 који похађају верску наставу, посетили су изложбу
дечијих радова који су награђени на конкурсу у оквиру Госпојинских свечаности. Деца су
могла да виде разне технике којом су израђени ликови Пресвете Богородице и мотивишу се
још више да у оквиру верске наставе развију такмичарски дух а да при том обављају
Богоугодно дело и да наредних година њихови радови угледају светлост дана.
Вероучитељ Ана Зечевић

Промоција књиге Андрије Матића "BURNOUT"
21.09. у 19.h, у Народној библиотеци,одржана је промоција књиге Андрије Матића, нашег
истакнутог Крагујевчанина. Он је, уједно, и бивши ђак наше школе. Сада, својим радом и
успехом афирмише и школу и град на прави начин. Ученици 8. разреда су присуствовали
промоцији. Имали су прилику да поразговарају са писцем који тренутно предаје на
универзитету у Истанбулу. Књига прати живот и судбину ликова који страдају у савременом
свету отуђености, лицемерја и безнађа. Ученици су могли да разговарају о животним
дилемама и важним одлукама као и да извуку поуке из судбина књижевних ликова.

Маја Конатар
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ РАДИОНИЦИ
Пројекат „Портрети и сећања Јеврејске заједнице Србије пре холокауста“ представља
иницијативу Савеза јеврејских општина Србије за очување сећања на јеврејску заједницу
која је живела у Србији пре холокауста.
Изложба „Портрети и сећања“ која тренутно путује по Србији, садржи преко 1000
фотографија снимљених у времену пре Холокауста, а прикупљених из породичних албума
оних који су преживели Холокауст. Изложбу прати и образовни програм намењен деци
школског узраста, осмишљен тако да младима приближи и пренесе знање о прошлости , како
будуће генерације никада више не би прошле кроз страдања и патње жратва Холокауста.
Поменута изложба је у септембру месецу гостовала у Народном музеју у Крагујевцу, па су
23.септембра , 2015.год. ученици ОШ „Мома Станојловић“ на часу грађанског васпитања
посетили изложбу и присуствовали радионици заједно са проф. Зораном Сретеновићем,
високим саветником у ШУ Крагујевац, прпф. Дубравком Думбеловић, наставницом историје
и проф. Слађаном Блажић наставницом енглеског језика и грађанског васпитања у школи
„Мома Станојловић“.
Како сама изложба, тако и радионица која је уследила, уклаппају се у план и програм
грађанског васпитања пошто указују на вечито актуелне теме: равноправности, људских
права и дискриминације. Сама радионица представља тек увод у даљи рад са децом који за
сврху има не само образовање о поменутој теми већ и превенцију евентуалног ескалирања
расизма, тј. развој критичког мишљења ученика основношколског узраста које би за циљ
требало да има дугорочну свест о неопходности толеранције и ненасилног понашања међу
људима, о поштовању основних људских права сваког појединца без обзира на расу, пол или
националну припадност.
Слађана Блажић
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МАНИФЕСТАЦИЈА ,,НОЋ ИСТРАЖИВАЧА“
25.09.2015.год ученици виших разреда показали су заљубљеност у науку и спремност да
буду део, по други пут организоване манифестације, ,,Ноћ истраживача“.
Са ученицима су се дружили организатори свих дешавања - тимови Универзитета у
Крагујевцу, ученици Прве и Друге крагујевачке гимназије, демонстратори из значајних
институција, факултета и удружења у згради Прве крагујевачке гимназије и студентског
дома ,,Слобода“.
Била је то права забавно-истраживачка авантура са бројним пратећим активностима , међу
којима и јединствени научни албум са сличицама ,,Одлепи на науку“ у којем су
представљени најзначајнији српски научници заједно са својим достигнућима. Пажњу
ученика заокупила је роботика, хемија, неизбежни научни експерименти, ватрени торнадо и
демонстрација центрифугалне силе, пројекти из области заштите животне енергије (шта је то
енергија, како се мења ) и мерења коефицијента трења, прављење геометријских објеката и
тела помоћу цевчица, средњевековни оклопи и вережњаче за одлазак у борбу и на витешке
турнире у Србији средњег века. Импресивно је било за наше ученике учествовање у
симулацији мини археолошког ископавања, посматрање колекције новчића из времена 19. И
20.века, углавном са наших простора, изоловање сопствене ДНК и ДНК других организама
кроз практичне експерименте, карте еколошког знања (ланац исхране кроз карташку игру),
чудесни микроскопски свет кретања честица, приказ звучних таласа пламеном уз помоћ
металне цеви, запаљивог гаса, факирске моћи седења на иглама, свет електрицитета (осећају
драж електрицитета од којег им се диже коса на глави).
Утисак је да је постигнут циљ да се на забаван и једноставан начин подигне свест јавности о
важности истраживања за друштво и сруше предрасуде које често постоје према
истраживачкој заједници.
Подносиоци извештаја
Љиљана Матић, Драгана Туцаковић, Мира Анђелковић, Љиља Чанчаревић,
Снежана Мандић, Зорица Станковић, Маја Конатар и Данијела Мијовић
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Извештај са посете Фестивалу науке
Фестивал науке ,,Ноћ истраживача“, организован је у Крагујевцу 25.09.2015. год.
Наставница
музичке
културе
Оливера
Максимовић и наставница физичког васпитања
Ивана Лазаревић су организовано водиле
ученике 5-3 разреда, који су на фестивалу
могли
да виде разне огледе и научна
достигнућа. Ученици су врло заинтересовано
искористили могућност да погледају и чују
пуно тога новог у науци,а неке огледе су и
сами изводили уз помоћ инструктора.
Посета је успешно реализована,а ученици су
изразили жељу да и други пут буду део овог
фестивала.
Наставник физичког васпитања:
Ивана Лазаревић

Манифестација Отворен дан војске Србије
Манифестација Отворен дан војске Србије реализована је у касарни „Милан Благојевић“
дана 26.09.2015.године у трајању од 10.00 – 12.00h.
Заинтересовани ученици 7. и 8. разреда су са члановима тима за професионалну
оријентацију Снежаном Мандић и Љиљаном Чанчаревић , као и предметним наставником
географије Небојшом Малиш, посетили ову манифестацију. Деца су имала прилику да се
друже са припадницима Војске Србије, да виде и испробају рад неких уређаја и опреме
артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејста.
Ученицима је пружена сјајна забава, а истовремено су неки од њих, на интересантан начин,
сазнали основне информације везане за њихова будућа занимања.

Подносилац извештаја:
Снежaна Мандић
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Активности - септембар 2015.

Извештај о посети свечаној академији
250. ракетна бригада за противваздухопловна дејства и Град Крагујевац су организовали
свечану академију и изложбу слика у „Књажевско-српском театру“ дана 29.09.2015.године, у
трајању од 19.00 – 20.30h. Као координатор тима за професионалну оријентацију и као
представник наше школе, посетила сам ову академију. Реч је о свечаној академији која је
одржана поводом 100 година артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна
дејства. Посета овој академији је испунила моја очекивања, јер сам имала прилику да се
упознам са развојем техничких средстава и специјалних возила који су коришћена, као и да
продубим знања из историје.
Подносилац извештаја:
Снежана Мандић
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