03.05.2018

Takovske novine - Gornji Milanovac

četvrtak

Država: Srbija
Doseg:
Strana: 11

1/1

Površina: 292 cm2

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ШКОЛЕ

Школске свечаности на Руднику и у Такову
Прошле среде и четвртка школе у Такову и на Руднику
прославиле рођендан и обележиле Дан школе
присутне је поздравила директорка школе Драгана Милетић.
Оно што је обележило
текућу школску годину свакако је
добијање Сертификата о стечеРуднику
ном статусу међународне Еко
школе и Зелене заставе. као
Учетвртак, 26_ априла 2018.
године обележен је 154. рође- потврда вишегодишњег рада на
међу
ндан Основне школе „Арсеније ширењу еколошке свести
ученицима и запосленимз. ТакоПома". У препуној сали Дома куђе, значајна је подршка локалне
лтуре на Руднику ученици школе
самоуправе у свим активностима
извели су пригодан програм за
које школа предузима. Поносни
све присутне госте из локалне
самоуправе, привредних и јавних смо на наставак сарадње са
рудничким предузећем Рудник и
предузећа и установа, основних и
флотација „Рудник", које је у
средњих школа, војске и полициоквиру свог друштвено одгоје, Месне заједнице Рудник, шковорног пословања вишеструко
лског одбора, пензионере и
обрадовало ученике наше школе:
родитеље У име колектива

154 године
школе на
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-

бесплатним представама, филмовима, организацијом креативних
радионица, изложби, затим новогодишњим пакетићима за све
ученике од првог до осмог разреда уз традиционално кићење

јелке и значајном донацијом на
конплетном реновирању тоалета
за ученике и дела хола школе у
вредности од око 1,500.000 динара.
Овом приликом, директорка
школе Драгана Милетић уручила
је књиге најбољим ученицима,
који су постигли прво, друго и
треће место на општинским и
окружним такмичењима и конкурсима, као и похвале њиховим
учитељима и предметним наставницима, док је захвалницу школе за успешну сарадњу примио
Ацо Илић, генерални директор
предузећа „Рудник"

127 година
школе у
Такову
Основна

школа

..Таковски

устанак" у Такоеу, 24. априла прославила је свој 127. рођендан и
Дан школе. То је увек добра
прилика за подсећање на значај
Таковског устанка, али и за сумирање резултата и представљање

рада Школе,
Прослава је почела спортск-

им такмичењима која су сабрала
и ученике из издвојених одељења, а наставила се доделом признања заслужним ученицима и

наставницима и пригодним културно-уметничким програмом.
Приредбу су, са својим ученицима, припремили наставници:
Ненад Јовановић, Оливера Пајовић, Ксенија Радојичић и Милена
Лисица. Представипи су се чланови фолклорне, рецитаторске и
драмске секције, секције љубитеља страних језика и хор. Приказани су и неки најрепрезентативнији сегменти угледних часоза
одржаних у овој школи, Реч је о
угледном часу географије, у ко-

релацији са наставом руског и
енглеског језика. на ком су ученицидетаљнијеупознали земље
чије језике уче, њихову културу,
традицију и обичаје. У оквиру
драмског блока приказан је део
угледног часа српског језика на
ком су ученици систематизовали
своја знања о падежима. У жељи
да покаже како се тешко градиво
из граматике српског језика може
усвајати кроз игру и стваралаштво, за потребе тог часа
наставница Милена Лисица написала је драмски текст Упознај
падеже. Ђаци су глумили, певапи, реповали, забављали се, а уз
то савладали падеже. Програм је
завршен наступом гостију, певачке групе Таковски ехо.
Н.С.

