Плодови Рађевине

На манифестацији „Плодови Рађевине“ која се већ неколико
година уназад одржава у Крупњу, први пут је организована
хуманитарна акција „ Ја имам срце, а ти?“. Циљ хуманитарне
акције био је да се од прикупљених средстава помогне деци са
посебним потребама која се школују у Основној школи „Боривоје
Ж. Милојевић“. Ученици основне школе су организацијом кроз
Ђачки парламент и одељења VI2 и VII3 прикупили радове које су
ученици правили уз помоћ својих наставника и изложили их на
штанду чијом продајом је обезбеђен потребан новац за

хуманитарну акцију.
Хуманитарној акцији се придружило и Друштво учитеља Рађевине

које више година уназад организује продајне изложбе ђачких
радова на манифестацији „Плодови Рађевине“.
Новчана средства која су прикупљена, Друштво учитеља Рађевине
је поклонило хуманитарној акцији „Ја имам срце, а ти?“

ФОТО ГАЛЕРИЈА
Наставница Мирјана Шереметов
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Ученици
I1, I2
и I3
разреда су заједно са својим
учитељицама Славицом Крстић, Данком Пајић и Вером Танасић
започели пројекат ,,Деца у саобраћају,,. Идеја за пројекат је
настала из потребе за осамостаљивањем ученика као пешака без
пратње одраслих.
Једна од активности током пројекта је предавање представника
МУП-а о безбедности деце у саобраћају. Након предавања је и
практично показано како се безбедно прелази улица.
У сарадњи са Црвеним крстом и њиховим волонтерима, који су
сваком савесном возачу у саобраћају делили бомбоне, планирана
активност је успешно реализована.
Учитељица

Славица Крстић
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Дечја недеља
,,Моје је право да живим
срећно и
здраво“ – за одрастање без насиља

Манифестација Дечја недеља је и ове године обележена, у
нашој школи, у периоду од 1.10. до 7.10.2018. године. Мото
овогодишње
Дечје
недеље
је
,,Моје је право да живим
срећно и здраво“-за одрастање без насиља.

У складу са тим ,ученици млађих разреда наше школе,
имали су разне активности током сваког дана. Први дан је
био ,,Шарени дан“ када су деца цртала по школском дворишту.
Другог дана
су
прваци посетили
градску библиотеку, а
трећег дана је био маскенбал, где су деца кроз маске показала
своју маштовитост и креативност. Након
избора најкреативније
маске, у холу школе
показали су своје таленте у певању,
глуми, гимнастици и разним спортским способностима у забавном
програму ,,Покажи шта знаш“. Као и сваке године једног дана
су били на излету где су уживали у разним спортским играма, а
прваци су се и фотографисали за школску успомену.
Дечја недеља је завршена Трком за срећније детињство, која је
хуманитарног карактера. Трка је организована у сарадњи са
Црвеним крстом, а најбржи су добили медаље и поклоне.
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8. Вазнесењски дани у Крупњу

У суботу, 2. јуна 2018. године
у просторијама Основне школе
„Боривоје Ж. Милојевић“ одржана
је осма по реду манифестација
Вазнесењски
дани
у
Крупњу.
Друштво
учитеља
Рађевине
Вазнесењске данe у
Крупњу
организује од
2010.
године .
Циљ манифестације је
упознавање, развијање, чување и
поштовање властитог, културног и верског
идентитета,
развијање поштовања према културној баштини и потребе да се
она негује. Самој манифестацији претходи конкурс. Тема
овогодишњег конкурса била је „Вашар у мом крају“. Ученици су
могли писати, сликати, цртати и радити ручне радове о вашарима
и карактеристикама свог завичаја, његове прошлости – културне
и историјске (начин живота, занимања, одевање, исхрана,
традиционалне светковине, игре, забаве…).

На конкурсу су учествовали ученици из целе Србије (Београда,
Новог Сада, Сомбора, Ужица, Шапца, Ваљева, Ваљевске Kаменице,
Бранковине,
Лознице,
Горњег
Милановца,
Велике
Плане,Ужица…).Од пристиглих радова жири је одабрао 30 ликовних
радова, 25 литерарних и 15 ручних радова. Ученици чији радови
су одабрани су похвањени. Тринаест ученика је награђено. На
конкурсу су учествовали и ученици са посебним потребама и

један ученик је награђен.
На самој манифестацији учествовало је десетак школа: ОШ
„Доситеј Обрадовић“ Сомбор, ОШ „Вук Караџић“ Шабац, ОШ
„Милован Глишић“, Ваљевска Каменица, ОШ „Прота Матеја
Ненадовић“, Бранковина, ИО Јошева, ОШ“Краљ Александар Први
Карађорђевић“ Јадранска Лешница, ОШ“Краљ Александар Први
Карађорђевић“ Ново Село, ОШ“Живко Томић“ Доња Шаторња,ОШ
„Жикица Јовановић Шпанац“ Бела Црква,
ОШ“Петар Тасић“ Лешница и домаћин
ОШ„Боривоје Ж. Милојевић“. Све школе су се
представиле изложбама и пригодним
програмом.
Самој
манифестацији
присуствовало је око 150 гостију (ученика
и њихових пратилаца).

Након Представљања школа и разгледања изложби, уследиле су
креативне ликовне радионице. Реализовано је 6 ликовних
радионица:Вашарске дрангулије, Везак везла…, Накит, Сувенири,
Играчке од балона и Кухињица мога краја.
У поподневним часовима учесницима манифестације уручене су
похвалнице, дипломе, награде и захвалнице. Манифестација је
завршена представом „ Коктел бајка“.
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"Коктел бајка" - премијера

Ученици наше школе
су 22. маја 2018. године у библиотеци
„Политика“ премијерно извели представу „Коктел бајка“.
Представу су поставиле учитељице Данка Пајић и Љиљана
Ковачевић са ученицима од 1. До 4. разреда. У оквиру пројекта
„Мала школа глуме – деца деци“ представу је подржало
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Представа
је изазвала веома велико интересовање локалне заједнице. У
препуној сали библиотеке „Политика“ мали глумци показали су
своје умеће и били награђени громогласним аплаузима.
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