РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПОДРУЖНИЦЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
ОШ,, ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ''
школске 2015/16. године
СЕПТЕМБАР 2015.
-Поднeт Статистички извештај Црвеном крсту Крагујевца о реализованим
активностима школске 2014/15. године у ОШ ,, Вук Стефановић Караџић''
-одржан састанак чланова Подружнице школе и договорен начин рада у школској
2015/16.години.
-7. 9.2015. представник Саобраћајне полиције у сарадњи са Црвеним крстом Крагујевца за
наше ученике првог разреда одржао предавање о безбедности у саобраћају.
Предавању присуствовало 138 ученика првог разреда са својим учитељима.

-7.9. – На захтев Слађане Ђукановић, представник Црвеног крста Агата Живојиновић је
донела школски прибор и свеске као донацију за социјално –угрожене ученике . Прибор
су поделиле Слађана Ђукановић за млађе разреде а Гордана Видовић за старије разреде.

-Ученици млађих разреда су узели учешће у реализацији ликовног и литерарног конкурса
о саобраћају.
-22.9.прослеђен списак са подацима 275 ученика из социјално угрожених или вишечланих
породица за бесплатну ужину.
-Задње недеље септембра је стигла и подељена још једна количина свезака за
најугроженије ученике који су предложени за бесплатну ужину, донација Скупштине
града и млекаре Мегле.
ОКТОБАР 2015.
-Од октобра 275 ученика наше школе користи бесплатну ужину преко Црвеног
крста.
- 1.октобра је наручено 1140 стартних бројева и подељено свим ученицима.
-2.октобра су путем радио емисије ученици обавештени о Трци за срећније детињство.

-4.октобра су ученици наше школе од I до VIII разреда узели учешће у Трци за срећније
детињство. Са својим ученицима су били Слађана Ђукановић и Иван Станојевић.

НОВЕМБАР 2015.
-Од 16. до 20. новембра ученице Медицинске школе Тамара Пашић, Жаклина Рајковић и
Милица Вучковић су одржале курс Основи хигијене у одељењима II1, II2 и II3.
-Током новембра је реализована акција Друг – другу, где су ученици доносили
гардаробу и прибор.Све прикупљено се делило у оквиру својих одељенских заједница а
потом је прослеђивано Колективном центру у Трмбасу.
ДЕЦЕМБАР 2015.
-2.12.2015. волонтер Црвеног крста, Николина Дејановић је започела курс Промоција
хуманих вредности у одељењу IV 5 , код учитељице Весне Михајловић Јевтић.
-Наши ученици су и ове године узели учешће у куповини Новогодишњих честитки
Црвеног крста – продато је 2010 честитки на нивоу школе.
-9. децембра Црвени крст је организовао обуку у пружању Прве помоћи за запослене
у школи.Испред наше школе обуку су прошли Иван Станојевић и Ненад Филиповић
-Ученик Михајло Николић II4 је један од шест добитника награде Црвеног крста за
идејно решење новогодишње честитке у категорији од I до IV разреда на нивоу
града. Тим поводом је 16.12.2015. године, на свечаности коју је приредио Црвени крст са
својим родитељима и учитељицом Горданом Николић, свечано примио награду и
захвалницу Црвеног крста.

-Две ученице шестог разреда су 18.12.2015. године ишле у Црвени крст на едукацију
за добре вршњачке едукаторе. Едукација је обухватила следеће теме: физичка
активност, правилна исхрана, превенција болести зависности, продуктивно здравље
и ментално здравље.
-Ученици наше школе су подржале акцију ,, За сунчану јесен живота”, радећи ликовне и
литерарне радове на тему о нашим старима.Пано је уредила Јасмина Љубисављевић.

ЈАНУАР 2016.
-И ове године је реализована акција помоћи најугроженијим ученицима школе у
обући и одећи.Акцију је реализовала Слађана Ђукановић.
-Један део обуће и одеће смо примили од Црвеног крста, који смо проследили
ученицима школе а нешто и Колективном центру у Трмбасу.
-За 9 ученика смо добили донацију од СТР ,, Фортуна шоп ” и то 3 пара патика и 6
пари чизама у укупној вредности од 7400 динара.
-За 9 ученика су купљене јакне у СТР ,, Цеца екстра ” у вредности од 15500 динара.
Новац је уплаћен са нашег рачуна који се налази у Црвеном крсту а допуњује се
уплатом чланарине и продајом стартних бројева.

ФЕБРУАР 2016.
У суботу 20. 2. 2016. године у просторијама наше школе успешно је реализована прва
акција добровољног давања крви.
Акцији су се одазвали родитељи и рођаци наших ученика, као и бивши ученици
наше школе. Успешност се огледа и у томе што су међу даваоцима били и они који
први пут дају крв и желе да постану даваоци и у будуће.
Прикупљено је 29 јединица крви а акцији се одазвало 35 грађана.
Акцију је реализовао Завод са трансфузију Клиничког центра Крагујевац у сарадњи
са Црвеним крстом Крагујевца и њиховим представником Марицом Патрногић, а
испред школе за реализацију је била задужена Слађана Ђукановић као руководилац
Подружнице у школи.
У разговору са директором школе Бојаном Конатаром, предлог је да се ова акција у
нашој школи реализује сваке године у фебруару.
И овим путем се захваљујемо свим даваоцима који су дошли у суботу и дали свој
допринос да се ова хуманитарна акција од посебног значаја успешно реализује.

Након акције путем радио емисије још једном су похваљени ученици чији су родитељи
или рођаци подржали ову акцију, али и сви запослени који су такође дали свој допринос
да акција буде успешно реализована.
29.фебруара почео је курс Прве помоћи за ученике четвртог разреда Плаве смене.
МАРТ 2016.
- 1.марта учитељи трећег разреда су добили материјал за реализацију Школице
Подмлатка Црвеног крста у својим одељењима а у оквиру часова одељенске заједнице.
- 1. марта је подељен материјал разредним старешинама петог разреда за припрему
такмичења Шта знаш о Црвеном крсту.
- Током марта ученици су узели учешће у изради ликовних и литерарних радова на тему
Крв живот значи, у оквиру конкурса који је расписао Црвени крст Србије.

- 11.марта је уплаћена чланарина за 80 запослених чланова колектива.
-24. марта у просторијама Црвеног крста , наставница Зорица Ђорђевић је са групом
ученика седмог разреда присуствовала трибини поводом обележавања Светског дана
борбе против туберкулозе.
АПРИЛ 2016.
- 1. априла у свечаној сали Прве крагујевачке гимназије Слађана Ђукановић је
присуствовала свечаном обележавању 30 година постојања Омладинске теренске
јединице Елизабет Рос.
-4. aприла је одржано школско такмичење из Прве помоћи за ученике четвртог
разреда, победила је одељенска заједница IV5 учитељице Весне Михајловић Јевтић.

- 5. априла је одржано школско такмичење Шта знаш о Црвеном крсту за ученике
петог разреда.Победила је одељенска заједница V1 разредног старешине Катарине
Туцаковић.
- Током априла поводм Светског дана здравља, часови одељенске заједнице су
посвећени теми Победи дијабетес, а ученици су узели учешће у реализовању ликовног и
литерарног конкурса на тему ,,Причајмо о здрављу”.

МАЈ 2016.
- 9. маја је организована свечана седница Скупштине Црвеног крста на којој је
присуствовала Слађана Ђукановић.
-10. маја у просторијама Црвеног крста организована је изложба радова ,,Хуманизам
у дечијем стваралаштву ” као и додела награда награђеним ученицима на конкурсима
које је расписивао Црвени крст.
Награђени ученици наше школе су : Тодор Обрадовић I1 код Емине Златар, Катарина
Гаљак I2 код Јасмине Љубисављевић и Александре Костадиновић, Бојана Ристић II2 код
Слађане Милошевић, Снежана Благојевић III7 код Иване Милетић, Анђела Крстић IV1 код
Сузане Тасић. Свечаној додели награда присуствовали су и родитељи и учитељице
награђених ученика.

-13.маја у просторијама Црвеног крста је организовано градско такмичење ученика
IVразреда у Првој помоћи. Нашу школу су представљали ученици IV5 учитељице
Весне Михајловић Јевтић и то: Новић Ања, Вукосављевић Софија, Величковић Лазар,
Миладиновић Ђорђе, Катић Душан, Јовановић Анастасија и Пантић Лука.
Они су освојили 4. место.

- 16. маја је организован свечани пријем првака у Подмладак Црвеног крста у сали
,,Парк” где су присуствовали ученици и учитељи првог разреда.
Пријему је присуствовало 137 првака са својим учитељицама.
-

17.маја је организовано полуфинално такмичење ученика петог разреда у квизу
,, Шта знаш о Црвеном крсту”. Нашу школу су представљали ученици V1са
разредним старешином Катарином Туцаковић и то: Алекса Стоиљковић, Ивона
Продановић, Данило Трајковић, Лука Миленковић, Симона Младеновић, Нађа
Луковић, Лазар Минић, Теа Кричак, Лена Маринковић, Мина Гаљак и Миона
Марачић.Освојили су 2. место.
ЈУН 2016.
7.јуна је у холу школе приређена приредба коју су припремили ученици трећег
разреда са својим учитељицама, поводом завршетка Школице Подмлатка Црвеног
крста.Представник Црвеног крста Марица Патрногић је присуствовала завршној
свечаности и ученицима уручила захвалнице поводом успешног завршетка
Школице.

14.јуна ученици петог разреда који су освојили друго место на општинском
такмичењу у квизу Шта знаш о Црвеном крсту су са својом разредном и осталим
екипама које су се пласирале у финале, представником Црвеног крста ишли на
наградну екскурзију до Јагодине.

Овом приликом похваљујем све колеге, запослене и ученике школе који су својим
ангажовањем допринели да се све активности које је предлагао Црвени крст Крагујевца
веома успешно реализују. То потврђује да смо ми препознали праве вредности које
Црвени крст промовише и зато их следимо.

Руководилац Подружнице Црвеног крста школе
Слађана Ђукановић

