Болести зависности

Дана 20.11.2017.
године у нашој школи је одржано предавање о психоактивним
супстанцама и болестима зависности за ученике 7. i 8. разреда.
Предавање је одржала виша медицинска сестра Аница Мићић
заједно
са
радницима
Црвеног
крста
Крупањ.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Здравије сутра
У спортској сали Основне школе
„Боривоје Ж. Милојевић“ у
Крупњу,
у оквиру пројекта
„Здравије сутра“ 26. априла
одржано је предавање младима
(ученицима петог и шестог
разреда
наше
школе)
о
безбедности у спорту, о здрављу и уопштено о значају бављења
спортом и физичком активношћу. Да подсетимо да је“Здравије
сутра“
део
пилот
пројекта
“
Искорачи
и
Ти!
Спортски.Здраво.Безбедно.“, који реализује Кровна организација
младих Србије са партнерима Антидопинг агенцијом Републике
Србије, Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије и
локалним партнерима удружење „Зора“ и одбојкашки клуб
„Рађевац“ у оквиру пројекта „Искорак“, а финансира
Министраство омладине и спорта Републике Србије.

Предавање је одржао Никола Пајић, наставник физичког
васпитања наше школе, који је говорио о личним спортским
искуствима као тренер и као спортиста. Такође, зашто је битно

бавити се спортом, са посебним акцентом на бављење спортом на
здрав и безбедан начин.
Поред предавања које је одржано, у петак 28.априла одржане су
радионице на три теме: здравље и здрава исхрана, безбедност у
спорту и тимски дух за ученике седмог и осмог разреда наше
школе. У реализацији радионица учествовале су Јана Грбић,
Ђурђина Танасић, Марија Милутиновић, Јована Дивљаковић и
стручни сарадници школе Слађана Тешић и Јована Деспотовић.
ФОТО ГАЛЕРИЈА

Радионица
„Стереотипи
предрасуде о роду“

и

Дана 07.03.2017. године у нашој
школи
у
оквиру
пројекта
„ОснаЖене“
организована
је
радионица
„Стереотипи
и
предрасуде о роду“ за групу
ученика седмог и осмог разреда.
Такође су учествовала и два
ученика Удружења „Зора“ који иду у специјално одељење наше
школе. Радионица је организована у Оквиру пројекта „ОснаЖене“
уз подршку Марије Манојловић, координатора пројекта,
неформалне групе „ОснаЖене“ и стручних сарадника школе Слађане
Тешић и Јоване Деспотовић. Циљ ове радионице је освешћивање и
разумевање родних стереотипа.
ФОТО ГАЛЕРИЈА

Чеп за хендикеп
Захваљујући наставници енглеског
језика Марији Цветиновић ове
школске године наша школа се
укључила у хуманитарну акцију
„Чеп за хендикеп“. Стручни
сарадници
и
представници
Ученичког парламента су упознали
ученике
о
значају
ове
хуманитарне акције. Ученици
Основне школе „Боривоје Ж.
Милојевић“ вредно су сакупљали и доносили чепове током другог
полугодишта ове школске године. У марту смо послали први пакет
сакупљених чепова. Акција се наставља на задовољство свих нас.
Значај ове хуманитарне акције огледа се у развијању еколошке
свести код деце, како би од малих ногу стекли навику да сваки
отпад може да се рециклира и касније обради и поново изради
нов производ. Овом акцијом такође развија се хуманост код
ученика јер се упознају са проблемима и потребама особа са
инвалидитетом као и значај сакупљања пластичног отпада кроз
креативност и уметност за рециклажу и њен даљи процес.
ФОТО ГАЛЕРИЈА

Едукативни школски програм о

пубертету
Дана 02.03.2017. године одржано
је предавање за ученице шестог
разреда Основне школе „Боривоје
Ж. Милојевић“ у циљу јачања и
проширивања мера које помажу
младим људима да заједнички
науче да живе здравије и
безбедније као и очувању репродуктивног здравља и подизања
нивоа здравствене културе и образовања код ученика.
Организатор едукативног програма који носи назив „Аlwaysедукативни школски програм о пубертету- Све што желиш да знаш
о пубертету“ је Завод за унапређивање образовања и васпитања.
Едукатор је Јована Илић. Предавању је присуствовала око 50
ученица матичне школе а касније предавање је одржано и у
издвојеним одељењима.
ФОТО ГАЛЕРИЈА

