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Стручни сарадници Слађана Тешић
и Јована Деспотовић су заједно
са учитељицом Љиљаном Ковачевић
и ученицима 1/1 разреда током
јануара и фебруара реализовали
неколико занимљивих активности у
оквиру
часа
одељенског
старешине.
Активности које смо реализовали су психолошке радионице за
подстицање развоја деце из програма који носи назив „Чувари
осмеха“ у оквиру којег смо реализовали три радионице а то су :
Свест о себи
Моје место за опуштање
Изражавање осећања

Такође смо применили доста активности са семинара „Наш вртић
као место за опуштање“ – антистрес програм за децу и одрасле
које смо уклопили у радионице из програма „Чувари осмеха“.
Реализовали смо:
Игру за развијање емоционалне интелигенције – Шта се
дешава када сам бесан?
Приче за маштање и опуштање- „Прави бака уштипке“,
„Вођена фантазија-чаробна врата“ и „Вођена фантазијаМоје место за опуштање“.

Циљ ових радионица је да се кроз размену у игровном контексту
помогне деци да успоставе емоционалну стабилност, да развију

оптималне стратегије за превазилажење непријатних психичких
стања, да унапреде вештине самоизражавања и споразумевања, да
ојачају поверење и поуздање у себе и друге и да обогате
позитивна сазнања о себи и другима.
Задатак ових радионица је:
Да деца развију свест о себи
Да уоче неке личне карактеристике
Да знају да препознају осећања
Током реализације деца су показала велико интересовање и били
су изузетно активни, опуштени и креативни током активности
кроз које су упознавали своје личне карактеристике и
препознавали осећања код себе и других. И у другом полугодишту
наставићемо да радимо са ученицима првог разреда и да
примењујемо у раду знања стечена на семинару.
ФОТО ГАЛЕРИЈА

„Gledaj
bezbedan“

Webinar-

budi

У жељи да побољшамо безбедност наших ученика при коришћењу
информационих технологија у новембру смо се укључили у
пројекат фондације „Тијана Јурић“ –
„Gledaj Webinar- budi
bezbedan“ који је подржан од стране Министарства просвете и
Теленор фондације, а који има за циљ превенцију насиља,
информисање ученика, родитеља и наставника о опасностима које
вребају у онлајн свету, али и на улици и путу до школе.
Ученици који су у Ученичком парламенту су у дигиталној
учионици пратили онлајн теме:
20.11.2017. – Digitalno nasilje i cyberbuilding
27.11. 2017. – Вршњачко насиље на друштвеним мрежама
30.11. 2017. – Заштита приватности – како безбедно користити
интернет

„Кад отвориш књигу, отворио
си и срце“

Школски библиотекар у сарадњи са стручним
сарадницима и наставницима српског језика
обележио је Међународни дан матерњег језика
21. фебруара 2018. године у просторијама
школске библиотеке ОШ „Боривоје Ж.
Милојевић“ Крупањ. На тај начин пружена је
подршка раду Друштва школских библиотекара
Србије и покретању акције „Читај гласно“.

Циљ ове заједничке активности јесте подстицање читања, као и
неговање матерњег језика, повезивање школске библиотеке и
школе са локалном заједницом, повезивање са установама и
удружењима која се баве афирмисањем културе и уметности, као и
промоција рада и сарадње школскких библиотекара.
Читање је почело у 5 минута до 12 часова, што симболично
представља крајње време да се окренемо неговању матерњег
језика, књиге и културе уопште. Овај дан обележили смо читањем
наглас омиљених стихова, цитата, делова омиљених књига, као и
разговор о прочитаном. Учесници су били ученици који су
чланови Читалачког клуба наше школе. Овом активношћу желимо
такође да укажемо на значај књиге, читања и школске библиотеке
као и то да су школске библиотеке корисна и забавна места.
Драгица Зељић и Јована Деспотовић
ФОТО ГАЛЕРИЈА

Читалачки клуб
У новембру школа се укључила у
пројекат Читалачки клуб Читалачки
маратон
који
организује издавачка кућа Клет,
а који за циљ има популаризацију
читања кроз читање одабране литературе за адолесцентни узраст
и разговоре о прочитаним књигама. Ову активност води
библиотекар школе Драгица Зељић заједно са педагогом Јованом
Деспотовић.
28.11.2017. организована је уводна радионица Читалачког клуба
ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“. Са ученицима је разговарано о
важности читања, читалачким навикама као и о њиховом ставу
према читању. Укратко су има приказане неке смернице и дати
савети како најбоље да усаврше вештину читања. Ментор Драгица
Зељић упознала је присутне чланове Читалачког клуба са планом
рада Читалачког клуба и како да се најбоље припреме за читање.
У клубу влада позитивна и опуштена атмосфера. Све активности
су праћене смехом и добрим расположењем свих чланова.

Следећа активност реализована је у децембру- 20.12.2017.
године организована је друга радионица Читалачког клуба. Тема
је: О својој унутрашњости кроз роман „Ја, Алексија“ Бранке

Тригуновић.
„Обрати пажњу на своју унутрашњост“ – Иво Андрић
Ја, Алексија
Волим код Алексије: самостална, свесна себе, самоуверена,
љубазна, васпитана, заљубљена, збуњена различитим дешавањима.
Човеку не треба судити по изгледу.
Искреност је најбитнија особина међу пријатељима.
Важно је да ти нешто не урадиш нити да изговориш- како ће неко
други то урадити ти не можеш да управљаш тиме.
Спорт је јако битан.
Из књиге можеш да научиш како може другачије али живот се живи
појединачно.
Није битно ко те учи битно је колико ти желиш да то научиш.
Ако учиш- учи само за себе и због себе!!!
Хвала Алексији што постоји још неко ко мисли као ми.
Затим 26.12. 2018. године организовали смо продајну изложбу
„bookmarkera“. Сви чланови читалачкох клуба су учествовали у
изради и на креативан начин стварали и креирали лепе
bookmarkere. Такође, посебно бих истакли допринос изради
bookmarkera ученика који раде по индивидуално-образовном
плану.
Драгица Зељић и Јована Деспотовић
ФОТО ГАЛЕРИЈА
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