ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
Поштована/-и,
У прилогу је обавештење о настави на даљину током ванредног
стања које је намењено родитељима/законским заступницима
ученика. Потребно је да приложени допис, без одлагања, учините
доступним свим родитељима/законским заступницима, при чему
треба искључити као могућност родитељске састанке у школи и
окупљање родитеља ради информисања. Сугеришемо да одељењске
старешине буду носиоци ове активности и да се искористе све
могућности посредне комуникације (мејлови, Viber, школски
сајт, телефонски разговор и друго), а по потреби да се
обавештење постави и на улазна врата школе и спољашњу огласну
таблу.
Срдачно,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Екскурзија
разреда

ученика

шестог

Ученици шестог
разреда су 29.
маја
2019.
године били на
једнодневној
екскурзији
на
релацији КрупањСремска
КаменицаПетроварадинНови Сад-Крупањ
у
аранжману
туристичке
агенције
„Подриње-турс“.
На екскурзију су
заједно ишли ученици матичне школе и ученици издвојених
осморазредних школа, укупно 118 ученика, са својим пратиоцима
– разредним старешинама: Мирославом Васиљевићем, Мирјаном
Шереметов, Јасмином Милутиновић,
Зорицом Петковић (вођа
пута), Надом Митровић, Павлином Мигић и Бранкицом Јеремић.
Полазак је био по плану у 7h. Путовање до Сремске Каменице је
било брзо и удобно и уз једну паузу смо у Сремској Каменици
били већ у 10h. Ту смо посетили кућу једног од најпознатијих
дечјих песника, Јована Јовановића Змаја. Кућа се налази у
најстаријем делу Сремске Каменице, у непосредној близини
центра. Од кустоса смо сазнали да је кућа саграђена у другој
половини XIX века и да је у њој од 1875. године са прекидима
живео и радио Јован Јовановић Змај (1833-1904), дечји песник,
лекар, покретач и уредник часописа за децу „Невен“. У кући се
налази Змајев музеј са сталном поставком која обухвата велики
број експоната везаних за песников живот и рад. Ученици су у
кући Јове Змаја могли да чују како је наш песник добио
надимак, о богатству његове мајке, да виде намештај који је
Јова користио, велики број урамљених стихова које је написао и
који су обогаћени његовим цртежима као и изрекама које је

писао.
Из Сремске Каменице у 11h настављамо пут ка Петроварадину који
се налази на десној обали Дунава и обилазимо Петроварадинску
тврђаву са које се пружа поглед на Нови Сад. Са Петроварадина
путујемо ка центру града и у Новом Саду остајемо до 15.30h
После обиласка Новог Сада и дуге шетње којој су се ученици
посебно радовали, долазимо до Српског народног позоришта и у
15.30h крећемо према Крупњу.
У Крупањ смо стигли по плану у 19h уз краћу паузу коју смо
правили у Шапцу.
Ученици

су

били

презадовољни

овим
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а

њихова

дисциплина је била за сваку похвалу.
ФОТО ГАЛЕРИЈА
Мирјана Шереметов

Дан школе
Приредбом у матичној школи у Крупњу
ученици и наставници са гостима
прославили су 22. децембар, Дан школе.
Основна школа „Боривоје Ж. Милојевић“ име
је добила по Боривоју Ж. Милојевићу,
познатом и у свету признатом географу,
антропогеографу, регионалном географу,
професору универзитета, почасном докору
универзитета у Греноблу и Прагу, члану
САНУ, који је учио основну школу у Крупњу
од 1892-1896.године.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Додела диплома и награда
Дана 29.06.2018. године најбољим ученицима 8. разреда додељене
су дипломе и пригодне награде.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Додела диплома и награда
Дана 24.06.2017. године најбољим ученицима 8. разреда додељене
су
дипломе
и
пригодне
награде.

Носиоци Вукове дипломе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Протић Александар 8/3, ученик генерације
Гајић Александар 8/1
Милутиновић Марија 8/1
Павловић Наташа, 8/1
Пајић Марко 8/1
Дивљаковић Јована 8/2
Средојевић Филип 8/2

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Обрадовић Нина 8/4
Пантић Јелена 8/4
Средојевић Ана 8/4
Живковић Стефан, Костајник
Тејић Стефан, Костајник
Лукић Ивана, Дворска
ФОТО ГАЛЕРИЈА

