Плодови Рађевине

На манифестацији
„Плодови Рађевине“ у организацији ТСООК други пут је
учествовала Хуманитарна акција „Ја имам срце, а ти?“. Циљ
хуманитарне акције био је да се од прикупљених средстава
помогне дечаку Илији Ковачевићу из Лознице који болује од
епилепсије и аутизма. Новац је био потребан за наставак
његовог лечења у Холандији.
Ученици основне школе су организацијом кроз Ђачки парламент и
одељење VII2 прикупили радове које су ученици правили уз помоћ
својих наставника и изложили их на штанду чијом продајом је
обезбеђен
новац
за
хуманитарну
акцију.

,, Заборављени“ Љубиша Ђокић
Пре почетка обраде драмског текста ,,Биберче“ Љубише Ђокића
(два часа обраде), ученици су имали задатак
да
истраже
биографију писца и да на часу презентују резултате свог рада.
Поред основних података које су пронашли, ученици су били
одушевљени што су сазнали да је наш драмски писац, који је
поред Филозофског факултета завршио и Позоришну академију у
Београду, режирао чувену емисију за децу „Коцка, коцка,
коцкица“.

Трагајући за емисијама које је режирао пронашли су још једну
дечју емисију
„Коларићу-Панићу“. Емисија их је одмах
заинтересовала и одгледали смо је на часу српског језика и
књижевности путем You Tube канала. Успут су открили да је

песма „Коларићу, Панићу“ народна песма и да се певала уз
следећу игру: Игра се отворено, мешовито коло, руке се држе
доле. Кретање се изводи обичним корацима. У првом делу игре
играчи се заплићу, у другом отплићу. Заплитање започиње тако
што коловођа прилази кецу и претпоследњем у колу и провлачи се
испод њихових руку. Тако се провлаче сви редом, а
претпоследњем се (код заплитања) обавије рука око врата и
спусти на раме. Игра је била веома забавна, па смо је поновили
неколико пута.
Час је прошао уз још једну нову игрицу. У уводној шпици
емисије ,,Коларићу-Панићу“ деца заплићу и расплићу ластиш
својим прстићима. Игрицу су, наравно, пробали сви ученици. Час
смо завршили песмом уз музичку пратњу наставника музичке
културе, Горана Андрића, који је и овог пута радо изашао у
сусрет нашим жељама.
Мирјана Шереметов

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
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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

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

