Извештај о награђеним ученицима наше школе на конкурсима које је
расписивао Црвени крст Крагујевца

Наша школа подржава хумане вредности које промовише Црвени крст
Kрагујевца реализујући све активности које организација Црвеног крста спроводи.
Током године се расписује велики број конкурса који промовишу хуманост.
Најбољи ликовни или литерарни радови буду награђени и изложени на изложби која
се приређује у недељи Црвеног крста под називом ,,Хуманизам у дечјем
стваралаштву”.
Први у низу конкурса био је под називом ,,Један пакетић много љубави”, где се
награђује идејно решење за израду новогодишње честитке, а од продаје честитки
Црвени крст купује пакетиће за децу из осетљивих група.
У просторијама Црвеног крста 5.12. 2018. уприличена је изложба награђених радова
за идејно решење новогодишњих честитки. Из наше школе ученик Дарио
Агатановић VII5 код разредног старешине Драге Кесић и наставника ликовног Маје
Мрдаковић добио је награду и његова честитка је штампана.

Ученици Марија Вукомановић IV 5 код Милице Милошевић, Лазар Ђорђевић
и Огњен Живановић VII5 код разредног старешине Драге Кесић и наставника
ликовног Маје Мрдаковић, добили су захвалнице јер су им радови ушли у ужи
избор.
Свечаности су присуствовали награђени ученици, њихови родитељи, учитељица и
наставница.

У недељи Црвеног крста 9. маја 2019. у просторијама Црвеног крста отворена
је изложба ликовних и литерарних радова ученика под називом ,,Хуманизам у
дечјем стваралаштву“.
На конкурсима које је расписивао Црвени крст ученици наше школе су слали
радове и овом приликом најбољи радови су и награђени.
На ликовном конкурсу ,,За сунчану јесен живота”, награђен је рад Лазара
Петронијевића II1 учитељице Слађане Ђукановић, а на исту тему награђени
су и ученици ликовне секције одељења IV1 учитељице Емине Златар.
На ликовном конкурсу ,,Причајмо о здрављу” награђен је рад ученице Иве
Јанковић II2 учитељице Љиљане Цатић.
Свечаности су присуствовали награђени ученици, њихови родитељи и
учитељице.

Скупштина града посебно подржава конкурс ,,Причајмо о здрављу” који је расписао
Црвени крст Крагујевца и том приликом 16.5.2019. године у свечаном салону
Скупштине града, награђено је 6 ученика на нивоу града у све три категорије по
један ученика за ликовне или литерарне радове.
У категорији од првог до четвртог разреда основне школе награђене су две ученице
наше школе и то за литерарни рад Теодора Аксић II 1 учитељице Слађане Ђукановић
и за ликовни рад Неда Трифуновић II2 учитељице Љиљане Цатић.
Вредне награде таблет рачунаре ученицима су свечано уручене у Скупштини града а
учитељице Слађана Ђукановић и Љиљана Цатић су добиле Захвалнице Црвеног
крста Крагујевца и књигу за подршку у реализацији активности које промовише
Црвени крст.
На свечаности су присуствовали награђени ученици, њихови родитељи и учитељице.
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