Летопис 2016/ 2017.
Током јунског и августовског уписног рока у Дом је уписан 341 ученик. У Дому
бораве ученици сва четири разреда свих средњих школа у Крагујевцу.

Септембар- Септембар је месец

интензивне социјализације и адаптације
ученика на домске услове живота, као и адаптације на школу. Крајем месеца све
секције и комисије у Дому започеле су свој рад.
Секција за спорт орагнизовала је већ традиционални турнир у малом фудбалу.
Током септембра месеца у библиотеци је извршен упис нових чланова и
регистровање корисника у 2016/ 2017. год. а континуирано је вршено упућивање
корисника у коришћење библиотеке, ажурирање враћених књига и издавање књига
као и класификовање библиотечке грађе. У оквиру библиотеке одвија се и рад
литерарне секције као и рад интересне групе за српски језик и књижевност.

У трајању од 25. 09. до 26. 09. 2016. године одржан је научни скуп на тему
,,Вредновање у васпитно- образовном процесу” у организацији филозофског
факултета из Београда, а научном скупу присуствовала је педагог Дома Радојка
Крсмановић.
У трајању од 29. 09. до 01.10. 2016. године одржан је семинар на тему
,,Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије” у
организацији Института за економику и финансије. Учесници семинара били су и
васпитачи нашег Дома који су представили темe из области ,, Слободно време”.
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Октобар- У Дому ученика обележена је недеља Дечјих права.
Ученици Дома имали су прилике да се упознају са садржајем кроз истакнуте
поруке Дечјих права.

-

Одржан је и турнир у кошарци и одбојци

18. 10. 2016. обележен је Светски дан трговине људима.
24. 10. 2016. Сваког четвртог понедељка у октобру школски библиотекари широм
света обележавају свој дан - Међународни дан школских библиотекара. У
библиотеци Дома месец октобар био је посвећен читању и књизи.

Тим поводом чланови литерарне секције организовали су дружење. Ученицима су
подељење поруке са најлепшим мислима о књигама, читању, библиотеци, у циљу
јачања њихове читалачке навике, подмиривању читалачке радозналости,
одгонетању животних питања и истина, гајењу љубави према књигама и лепом
казивању.
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25. 10. 2016. посетили смо Сајам књига и том приликом смо се упознали са
најновијим издањима из српске и светске књижевности.

Новембар- 02. 11. 2016. приредили смо прво тематско забавно вече у Дому. За
одличну атмосферу побринули су се распевани домци који су се такмичили у
караокама. Водитељке програма биле су Милица Барлов и Милица Митровић из
прве васпитне групе. Такмичаре је оцењивао жири: васпитачица Душица
Максимовић, ноћни чувар Пера Николић, прошлогодишња победница караока
Јована Јеремић и члан бенда FOREVER STORM Стефан Ковачевић.

По мишљењу жирија прво место освојила је
Љубица Умељић из друге васпитне групе. Друго место освојиле су Кристина
Главчић и Исидора Симић из пете васпитне групе, а треће место Кристина Николић
и Тања Грујичић из четврте васпитне групе.
Слатким посластицама награђени су најбољи!!!
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- Одржано је брзо шутирање тројки. Најбољи је био Младен Великић.
- Одржан је и турнир у Београду.
04. 11. – 05. 11. 2016. гостовали смо у Сомбору. Учествовали смо на Фестивалу
љубавне поезије ,, Иван Пангарић“ у организацији Дома ученика средњих школа из
Сомбора, тако да је током месеца октобра у нашем Дому реализован и литерарни
конкурс љубавне поезије. Oсморо наших ученика учествовало је на конкурсу а
ученица Кристина Мирковић пласирала je се у финале фестивала и њена песма ''
Моћ љубави ''. Кристинин рад штампан је у Зборнику награђених радова. Ученица
Тања Пешић била је ученик- гост у пратњи васпитачица Иванке Крајишник,
Биљане Перовић и библиотекарке Јелене Рашковвић.

10. 11. 2016. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржана је едукативна
трибина на тему,, Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине
људима- образовање” у организацији Школске управе Крагујевац.
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21. 11. 2016. поводом обележавања Дана филозофије чланови Литерарне секције
организовали су филозофски кутак у библиотеци Дома. У вези са практичним
вежбањем расправљања као облика усменог и писменог изражавања одабрана је
ова актуелна тема која има и јасан васпитни значај: мишљење и расправљање
ученика о дилеми савременог човечанства:
ПУШИТИ- ДА ИЛИ НЕ?

Децембар- Почетком децембра расписан је наградни конкурс у области ликовног
и литерарног стваралаштва. Теме су биле: :
* МУЗИКА ЈЕ ЛИРСКА ПАУЧИНА ИЗМЕЂУ СРЦА И МОЗГА
* ДАНИ НАШЕ МЛАДОСТИ, ДАНИ СУ НАШЕ СРЕЋЕ
* САН ЈЕ ОНО ШТО СЕ ЖЕЛИ, А ЖИВОТ ЈЕ БУЂЕЊЕ

01. 12. 2016. прикупљањем материјала, фотографија, новинских чланака,
занимљивости, уређењем паноа, чланови Литерарне секције

обележили су Дан борбе против сиде, а у библиотеци Дома кроз игру и
презентацију научили нешто више о овој опакој болести.
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01. 12. 2016. приредили смо друго тематско забавно вече у Дому. Учени Дома су се
такмичили у Играма без граница: МУЗИЧКЕ СТОЛИЦЕ, ИГРА БАЛОНИМА,
ЛИМБО ДЕНС, ИГРА ПРЕНЕСИ ЈАЈЕ, ИГРА ТРКА ЏАКОВИМА.

Победници забавне вечери су Марија Марковић и Лука Николић, док су друго
место освојили Стефан Гавриловић и Дајана Хекић а треће место Јулија Николић и
Младен Јовић. Водитељи програма били су Тања Грујичић и Лазар Букумировић,
док је такмичаре, њихове вештине, спретност, храброст, надгледао жири: Љубица,
Андријана, Кристина и Исидора, које су пратиле регуларност такмичења.

6

Слатким посластицама награђени су најбољи!

03. 12. 2016. год. у Дому ученика средњих школа Крагујевац извршен је Годишњи
попис. Истог дана, у Дому, организовано је колективно сликање.

05. 12. 2016. год. у Интернату медицинске школе „ Сестре Нинковић“ одржано је
хоризонтало стручно усавршавање на тему '' Адаптација ученика на Дом''.
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22. 12. 2016. Дом ученика средњих школа Крагујевац свечано је прославио свој

седамдесети рођендан.
Тим поводом у Књажевско српском театру ''Јоаким Вујић '', одржан је пригодан
програм уз присуство бројних гостију из других Домова и школа, као и бивших
ученика и радника Дома. Свечани ручак уприличен је у хотелу ,, Зеленгора“.
27. 12. 2016. У Дому ученика средњих школа Крагујевац организовано је последње
забавно вече у овој календарској години. Ученици су имали задатак да покажу

своје умеће у спремању торти

модна ревија

али је организована и

, боди арт
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,

такмичење у лимбо денсу и прављењу фризура.

Најуспешније у такмичарском делу спремања
торти биле су Александра Мирковић и Милица Ранковић, друго место припало је
Андријани Ивановић и Милени Вујичић, док су треће место освојили Миливоје
Петровић и Бранко Крсмановић. Победници у боди арту су Андреа Белчевић и
Милица Миленковић, друго место освојила је Анастасија Рајковић а треће Љубица
Спасојевић и Аница Луковић. Најлепше фризуре понеле су Андријана Шевић и
Марија Арсенијевић, друго место освојиле су Милица и Марија, док је треће место
припало Анђели Богдановић и Анђели Милојковић. Победница модне ревије је
Јелена Јевђенијевић, на другом месту била је Андреја Веселиновић а на трећем
Александра Мармандел.
Ученицима који су били најбољи на ликовном и литерарном конкурсу уручене су

књиге,
а читава прослава заокружена је
наступом наших ученика и Новогодишњом журком. У области литерарног
стваралаштва, прво место освојио је Лазар Букумировић, друго место Бојана
Луковић, док је треће место припало Милици Митровић. У ликовном
стваралаштву, прво место освојила је Андреа Белчевић, друго место Анђела
Мујковић, док је треће место припало Кристини Милојевић.
Истога дана у свечаној сали Дома, приређена је Новогодишња представа и додела
пакетића деци радника Дома.
-

Одиграна је утакмица са МВП ( кошарка)

Јануар- Организован је турнир у стоном тенису.
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25. 01. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржана је
Едукативна трибина на тему Пушење и здравље. Тема едукативне трибине је једна
од планираних тема Програма стручног усавршавања: Превенција болести
зависности.
Циљ је спровођење превентивних и едукативних активности у области здравља
кроз специјализовани програм Института за јавно здравље Крагујевац.
Садржај предавања обухватио је теме: садржај дуванског дима, последице пушења,
савети и препоруке за одвикавање од пушења.
Предавању су присуствовали педагог, вспитачи и 50 ученика Дома ученика
Средњих школа.
Ефекти овог предавања ће се огледати у стицању знања и потпунијем и ширем
сазнању ове веома важне теме из области живота и здравственог васпитања.
27. 01. 2017. свечано је обележена школска слава Свети Сава.

Фебруар- 01. 02. 2017. – 13. 02. 2017. распуст.
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20. 02. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржано је хоризонтално
стручно усавршавање на тему Професионални идентитет домских педагога.
Одабрана тема је ауторски рад Др Марије Ранђеловић.

22. 02. 2017. у библиотеци Дома обележен је Међународни дан матерњег језика.

03. 03. 2017. Пријатељска кошаркашка утакмица у Дому ученика средњих школа
Крагујевац.
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08. 03. 2017. васпитачи, педагог у Дому ученика средњих школа Крагујевац
учествовали су на трибини ,,Заштита деце и јачање опште безбедности, како у
стварном, тако и у виртуелном свету друштвених мрежа“, одржане у Центру за
стручно усавршавањe запослених у образовању Крагујевац.
15. 03. 2017. у Књажевско - српском театру ,,Јоаким Вујић“ ученици и запослени у
Дому ученика средњих школа Крагујевац, погледали су представу Ујка Вања.
16. 03. 2017. помоћник министра за ученички и студентски стандард мр Љубиша
Антонијевић, посетио је Дом ученика средњих школа Крагујевац и одржао
састанак са руководством Дома и васпитном службом.
16. 03. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, презентован је Правилник
о сталном стручном усавршавању васпитача и стручних сарадника у организацији
Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац.

16. 03. 2017. одиграла се још једна Пријатељска кошаркашка утакмица у Дому
ученика средњих школа Крагујевац.

21. 03. 2017. још једно дивно проведено вече у Књажевско - српском театру
,,Јоаким Вујић“. Ученици и запослени у Дому ученика средњих школа Крагујевац
погледали су представу ,, Врапчићи“- драмску реконструкцију живота Едит Пјаф.
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22. 03. 2017. Поводом обележавања Светског дана поезије 21. 03. 2017. год.
чланови Литерарне секције организовали су Вече поезије у библиотеци Дома
ученика средњих школа Крагујевац.
... Стихови великих песника, великих песама. Игра речима у свој својој
величанствености. Велике мисли које су некоме обележиле младост, зрелост или
живот.
Ова тема није толико почасна колико је почаствована. Тако су срећни они којима
су ови стихови писани да им се не може замерити ни ако нису свесни тога. Када
славан певач изађе на бину, он је предмет жеље хиљаде људи који га одоздо
награђују аплаузом, који су импресионирани бљештавилом које долази одозго са
бине и желе да добију део тога.
А колико је добити песму веће од тога... Неко се фокусирао само на тебе, не узима
него даје, посветио ти и одвојио део живота, испунио га најлепшим мислима и лепо
га запаковао, везао и машницу. И настала је песма...
24. 03. 2017. посетили смо Сајам чоколаде, кафе и топлих напитака.
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