Завичајни песник

На часу српског језика и књижевности у петом разреду обрађена
је наставна јединица Завичајни песник.
Ученици су раније били упознати са наставном јединицом.
Договорили смо се да на једном од часова наш гост буде песник
из нашег краја Цветко Вилотић. У библиотеци „Политика“
пронашли смо збирке песама нашег песника: „Песма је молитва
моја“, „Било је то давно“, „Рађевино, рођена наша“, „Моје срце
пева и кад ћути“, „Сенка туге“ и „Умирујући шапат сна“.
Ученици су били подељени у
групе. Свака група ученика је
прочитала по једну песничку збирку. Имали су различите
задатке: да у збирци песама коју су добили да прочитају
пронађу основне мотиве у песмама, песничке слике, стилске
фигуре, да одреде врсту строфе коју песник најчешће користи,
да одреде која је врста риме најзаступљенија у песмама…
На почетку часа ученицима се представио наш гост – завичајни
песник. Причао им је о свом животу и својим делима као и
најзанимљивије анегдоте из свог живота. Након упознавања са
песником, ученици су били у прилици да покажу песнику како су
анализирали неке његове песме. Госта су обрадовали својим
интересовањем за песме које је писао, својом анализом тих
песама и сјајним рецитацијама. Разговор је на тренутке

прекидан тако што је песник одсвирао на гитари неке своје
песме. Ученици су га са одушевљењем пратили, а онда су били у
прилици да госту постављају питања. Наш песник каже да су
питања која су му ученици постављали била веома интересантна,
да су била разноврсна и да је на нека питања било тешко дати
одговор.
Час смо завршили уз песму, музику и књиге које је песник донео
и поклонио ученицима.
ФОТО ГАЛЕРИЈА
Мирјана Шереметов

Одржан крос РТС-а и турнир у
одбојци!
У мају месецу школска спортска
такмичења поново су завредела
пажњу наших ученика. Турнир у
одбојци привукао је доста
девојчица које воле овај спорт.
Надметања су била узбудљива а
екипе су биле састављене од
девојчица из различитих одељења
од петог до осмог разреда. На традиционалном кросу РТС-а
учествовало је око 400 ученика.Организовано је шеснаест трка
тј. сваки разред представљао је засебну категорију
и
за
девојчице и за дечаке. Спортско удружење „Спорт плус“ и
Спортски савез општине Крупањ пружили су техничку помоћ у
организацији ових спортских приредби а све похвале заслужују

наставници физичког васпитања и наставници разредне наставе.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Нове
књиге
библиотеци

у

школској

Наша школа је и у школској
2018/2019. години наставила да
обнавља књижни фонд школске
библиотеке.

Један део књига обезбеђен је из сопствених извора школе,
односно буџетом одређеним за набавку књига. Други део књига је
набављен донацијом Министарства просвете. У складу с потребама
школе,
школски библиотекари су дефинисали потребе школске
библиотеке како у матичној школи тако и у издвојеним школама.
Министарство просвете је донирало одређени број књига од

издавача Завод за уџбенике,

што је углавном школска лектира.

На овај начин школска библиотека је постала богатија за око
350 књига (119 нових наслова), а део новопристиглих књига је
отпремљен у библиотеке издвојених осморазредних школа. Све
књиге су обрађене и налазе се на полицама школске библиотеке.
Школа је овим набавкама испунила план обнове књига за текућу
школску годину. И у нареденој школској години наставиће се са
планским опремањем библиотеке с нарочитим акцентом на лектиру
која је предвиђена новим плановима, а посебна пажња ће бити
посвећена и обнављању и опремању библиотека у издвојеним
одељењима.
ФОТО ГАЛЕРИЈА
Мирјана Шереметов

Школски спорт се развија у
Крупњу
У уторак 5. марта 2019. године у
Крупњу је организован школски
турнир у малом фудбалу за
ученике
ОШ
„Боривоје
Ж.
Милојевић“.
Овај
спортски
догаћај само је једна у низу
манифестација, тј.
само мали
део пројекта под називом „Организација школских и рекреативних
такмичења“. Пројекат је подржан од стране општине Крупањ,
носилац активности је Спортско удружење „Спорт плус“ које су
основали наставници физичког васпитања. На такмичењу је виђено
доста квалитетних фудбалских потеза и лепих голова. Титулу

најбоље екипе на турниру понело је одељење 8-3, друго место
освојило је 8-4 , док је треће место припало одељењу 8-2.
Најбољи стрелац турнира је Лука Братић , најбољи играч Андреј
Васиљевић , док је за најбољег голмана проглашен Младен
Јовичић .
Овај пројекат се реализује већ
трећу годину за редом и у своје
активности укључио је заиста
доста деце и омладине – око 450
у 2018. години. У овој години
планирана је организација више
разних школских такмичења у малом фудбалу , кошарци , одбојци
, стоном тенису, атлетици и другим спортовима током целе
године. За најбоље учеснике обезбеђене су и медаље и дипломе.
Школски спорт као један од приоритета закона о спорту, може се
рећи да се веома интензивно развија у Крупњу и он омогућује
доста бесплатних садржаја деци из наше општине.
ФОТО ГАЛЕРИЈА

Светосавска академија
Дом
културе
„Политика“
организовао је 28.јануара 2019.
у 12.00h Свечану академију
поводом обележавања школске
славе Светог Саве.

Велика сала је била препуна, са преко 500 посетилаца што
говори о великом интересовању које је ова свечаност изазвала.

У припремању свечаности учествовали су ученици основне и
средње школе, црквени хор „Света три Јерарха“, Зоран
Средојевић, Младен Стефановић, Предраг Димитрић, Горан Андрић
и Мирјана Шереметов.
На овој свечаности Основну школу „Боривоје Ж. Милојевић“
представили су школски хор који је отпевао „Химну Светом Сави“
и драмска секција „Школско позориштанце“. Млади глумци су
показали како се спремају за час када група ученика од своје
наставнице добије задатак да пронађе информације о Светом Сави
и да их припреми како би их презентовала својим другарима.
ФОТО ГАЛЕРИЈА
Мирјана Шереметов

