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
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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
Милојевић“.

„Боривоје
Ж.
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
славе Светог Саве.

школске

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

Позоришна
представа
„Новогодишња бајка“
Позоришна представа „Новогодишња
бајка“ одржана је у четвртак,
27. децембра у 18.00h у великој
сали Дома културе „Политика“ у
Крупњу.

Представу су припремили чланови драмске секције „Школско
позориштанце“ са својом наставницом Мирјаном Шереметов.
Сценарио за ову представу настао је по мотивима „Снежне бајке“
коју је писао Бранко Милићевић Коцкица.
У представи су учествовали ученици четвртог, петог и шестог
разреда: Јана Маринковић, Ања Перић, Емилија Дивљаковић,
Никола Тодоровић, Тамара Остојић, Виктор Шереметов, Сања
Недељковић, Теодора Пајић, Игор Мигић, Николина Стефановић,
Тодор Васиљевић, Вукашин Марковић, Марија Прокопић, Софија
Петковић, Теодора Петковић, Кристина Живановић и Кристина
Јовић.
Сав приход од продатих улазница послужиће као помоћ деци у
плаћању екскурзије. Овом приликом продато је 348 улазница и
остварен је приход од 34800 динара. С обзиром на то да није
било довољно одштампаних улазница, јер није очекиван толики
број посетилаца, свако ко је дошао, а није имао улазницу, имао
је прилику да гледа представу, тако да је позоришна сала Дома
културе била испуњена до последњег места.
ФОТО ГАЛЕРИЈА

Мирјана Шереметов

