31. 03. 2017. У Пожаревцу одржан је први део Регионалне домијаде у спорту са
такмичењима у стоном тенису, шаху и одбојци. И ове године учесници су
остварили одличне резултате.
Прво место шах девојчице- екипно.
Прво место шах девојчице појединачно- Кристина Бабић.
Прво место одбојка девојчице.
Друго место стони тенис девојчице- екипно.
Друго место шах дечаци- екипно.
Друго место шах дечаци појединачно- Миливоје Петровић.
Треће место одбојка дечаци.

Април- 4. 04. 2017. у Јагодини одржан је други део Регионалне домијаде у спорту.
Постигнут је сјајан успех наших ученика. Четири прва места у екипним
спортовима!!! Мали фудбал, дечаци и девојчице; кошарка и дечаци и девојчице!
Друго место стрељаштво девојчице екипно!
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07. 04. 2017. У ,,Медицинској школи са домом ученика Сестре Нинковић“ у
Крагујевцу одржана је Регионална домијада у културно- уметничком стваралаштву
где је постигнут велики успех наших ученика.
Поетско- сценски приказ- прво место
Модеран плес- прво место
Класична музика- прво место- Анђела Мујковић
Ликовна уметност/ цртеж- прво место
Фолклор- друго место
Изложба ученичких радова- друго место
Популарна музика- треће место
Ликовно стваралаштво:
Прво место- Невена Стефановић
Друго место- Кристина Милојевић
Треће место- Андреа Белчевић
Литерарно стваралаштво:
Друго место- Лазар Букумировић
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Литерарно стваралаштво:
Друго место- Лазар Букумировић
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Од 13. 04. 2017. до 18. 04. 2017. Васкршњи распуст.

19. 04. 2017. Поводом обележавања Светског дана књиге и ауторских права 23. 04.
2017. год. чланови Литерарне секције организовали су радионичарски рад на задату
тему у библиотеци Дома ученика средњих школа Крагујевац.

21. 04. 2017. у Медиа Центру на Сајмишту одржан је стручни панел ,, Могу ли
локалне заједнице обликовати и утицати на своје локално тржиште рада“ који у
оквиру Сајма образовања у Крагујевцу организује програм ,, Знањем до посла“.
Представници Дома ученика средњих школа Крагујевац, педагог Радојка
Крсмановић и библиотекар Јелена Рашковић, присуствовале су стручном панелу у
трајању од два сата.
22. 04. 2017. одржана је Републичка домијада у Новом Саду, у Културноуметничком стваралаштву, и то у Дому ,,Бранково коло“, овогодишњег домаћина
такмичење у ликовном стваралаштву, у писању, у гимназији ,,Јован Јовановић Змај“,
док је остали део такмичарског програма, реч и покрет, одржан у гимназији ,, Лаза
Костић“. Наши ученици освојили су ученици који су се такмичили у уметничком
плесу.
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22. 04. 2017. Градска туристичка организација "Крагујевац" организовала је прву у
циклусу туристичких водичких тура у оквиру акције "Крагујевац кроз улице и
музеје" која је намењена Крагујевчанима и гостима града. Кроз причу водича и
кустоса музеја, посетиоци водичке туре били су у прилици да сазнају пуно
занимљивих ствари из историје и живота Крагујевца, јер је Крагујевац прва
престоница српске државе и центар индустријског развоја. Представници Дома
ученика средњих школа Крагујевац, библиотекар Јелена Рашковић, васпитачи
Душица Максимовић и Машан Ђаловић учествовали су у поменутом обиласку у
трајању од два сата.

25. 04. 2017. организовано је последње тематско забавно вече у другом полугодишту,

а забавној вечери претходио је квиз.
Такмичило се 6 екипа, по два такмичара из сваке васпитне групе. Екипе су биле
мешовите. Такмичари су се надметали у знању и вештинама, па осим питања из
опште културе требало је да реше
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асоцијацију, логичке математичке проблеме, креирају словне комбинације, да споје

парове и одгонетну непознату слику.
Победничке екипе су биле V и XII васпитна група. Победници су награђени књигама
и слатким посластицама.
26. 04. 2017. Друштво школских библиотекара Србије организовало је редовну
годишњу Скупштину Друштва у свечаној сали ОШ ,,Бранко Радичевић“ на Новом
Београду. Након пријаве учесника и поздравне речи председнице ДШБС- а, учеснике
су поздравили ученици и домаћин ОШ ,,Бранко Радичевић“. Најмлађи и
најуспешнији ученици са својим наствницима приредили су пригодан програм. У
оквиру радног дела Скупштине одржана је радионица ,,Креативна драма у школској
библиотеци“, а потом је најуспешнијим библиотекарима додељена награда ,,Мина
Караџић“ за 2016. годину. Библиотекар у Дому ученика средњих школа Крагујевац
Јелена Рашковић присуствовала је Скупштини Друштва школских библиотекара
Србије као облику сталног стручног усавршавања које запослени предузима у складу
са личним планом професионалног развоја.

Мај- 03. 05. 2017. у организацији неформалне групе Екош у свечаној сали Дома
одржано је предавање на тему Значај очувања националног идентитета.
Тема је садржај Пројекта ,,Нема будућности без знања прошлости”, а реализовали су
је ученици Пешић Владимир, Рајановић Предраг, Вујошевић Јелена, Дивац
Александар, Орловић Анђела.
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05. 05. 2017. У Дому ученика средњих школа Крагујевац одражана је осма Хемијада.
Након доласка такмичара и њихових пратилаца уследило је свечано отварање
Хемијаде. Угостили смо такмичаре из других Домова, из Рековца, Краљева,
Јагодине, Пожаревца, Ћуприје, Медицинске школе из Крагујевца. Присутне је
поздравила директорка Љубица Башић, а затим су наши гости имали прилике да
погледају филм о Дому ученика средњих школа Крагујевац. Уследило је такмичење,
замишљено као тест знања из свих области хемије, за ученике свих образовних
профила који у својим школама изучавају хемију. Наши ученици постигли су
изузетне резултате. Након тестирања ученици Прве крагујевачке гимназије са
професорком М. Ђоровић извели су перформанс Развој хемије кроз време. У пратњи
васпитача Дома за ученике учеснике Хемијаде и њихове пратиоце организован је и
обилазак града. Захваљујемо се свим учесницима, у нади, да смо били добри
домаћини.
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12. 05. – 14. 05. 2017. на Златибору је одржана Републичка домијада у спорту. Дечаци
и девојчице- екипно, освојили су друго место у фудбалу.

17. 05. 2017. У Дому ученика средњих школа Крагујевац организовано је Вече
матураната. Анкетирањем ученика Дома кроз шест категорија питања изабран је
најбољи пријатељ/ матурант Александар Јончић, најбоља пријатељица/
матуранткиња Јована Јеремић, највећи џентлмен/ мантурант Андрија Стојчевски,
највећа дама/ матуранткиња Јована Младеновић, најшармантнији младић/ матурант
Лазар Милосављевић, најшармантнија девојка/ матуранткиња Невена Васић.
Наведеним ученицима додељене су дипломе за освојене титуле. Исте вечери због
свеукупног рада и понашања у васпитној групи у Дому и посебног залагања и
ангажовања у испуњавању домских обавеза књигом су награђени:
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Јелена Тодоровић, 1. васпитна група
Бојана Луковић, 2. васпитна група
Невена Васић, 3. васпитна група
Марина Дамњановић, 4. васпитна група
Николета Добросављевић, 5. васпитна група
Ивана Обрадовић, 6. васпитна група
Немања Тимотијевић, 7. васпитна група
Лазар Милосављевић, 8. васпитна група
Игор Николић, 9. васпитна група
Давид Марковић, 10. васпитна група
Александар Јончић, 11. васпитна група
Владимир Пешић, 12. васпитна група
Због посебног залагања и ангажовања у раду секција Дома, као и у оквиру васпитне
групе и резултата постигнутих у Дому и школи посебно су награђени књигом:
Андријана Ивановић, 6. васпитна група
Давид Томић, 7. васпитна група
Алекса Милојевић, 10. васпитна група
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Годишња награда Дома ученика средњих школа Крагујевац за школску 2016/2017.
додељена је и равноправно подељена ученицама Мартини Живковић, ученици треће
године Друге крагујевачке гимназије, 4. васпитна група и Кристини Главчић,
ученици треће године Друге крагујевачке гимназије, 5. васпитна група, а за најбољег
ученика проглашен је Лука Васиљевић, ученик треће године Прве техничке школе,
7. васпитна група. Директорка Љубица Башић, присутним ученицима се захвалила
на уложеном труду и општем залагању и пожелела пуно среће у животу и раду.
19. 05. – 21. 05. 2017. На Дивчибарама је одржан семинар ,,Васпитни рад у домовима
ученика средњих школа Републике Србије“. Директорка дома, педагог и васпитачи,
представили су се саопштењима, презентацијама, и радом у секцијама на теме:
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-

Учење и каријерно вођење

Машан Ђаловић и Мирјана Стојановић, ,,Хемијада“
Емилија Радовановић и Александар Милојевић, ,,Учење у интересним групама“
-

Организација живота и рада у дому

Иван Божовић и Иванка Крајишник, ,,Сарадња са друштвеном средином кроз
спортске сусрете“
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24. 05. 2017. Дом ученика средњих школа Крагујевац угостио је ученике и васпитаче
из Дома ученика средњих школа ,,Јелица Миловановић“ и Дома ученика средње
железничке школе. Након поздравне речи директорке Љубице Башић, гости су
погледали промо филм о Дому, а потом су се упознали са ентеријером Дома и
непосредном околином. У пратњи наших васпитача и водича Градске туристичке
организације Крагујевац, гости су обишли Спомен-парк Шумарице и цркву у
Дивостину. У нашем Дому организоване су и игре за васпитаче и ученике ,,Смешна
страна спорта“ као и забавно вече, а целокупно дружење са нашим драгим гостима
било је пријатно и незаборавно.
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Јун- 01. 06. 2017. наши ученици учествовали су у пешачкој тури у трајању од три
сата на релацији Дом- Илићево- Кошутњак- Пивара- Штафета- Дом.
02. 06. 2017. Наши ученици учествовали су на наградном конкурсу расписаном од
стране удружења Хавер Србија уз подршку Министарства просвете и технолошког
развоја, у области литерарног стваралаштва дванаест ученика и у области ликовног
стваралаштва један ученик, на тему Холокауст- култура сећања. Поздрављена је
оригиналност и вредност личног ауторског израза свих пристиглих радова а посебно
су похваљени радови који су ушли у ужи избор, међу којима су из области ликовног
стваралаштва, радови Анђеле Симоновић, 3. васпитна група, Дом ученика средњих
школа Крагујевац, (Друга техничка школа).
У Београду, ученице Анђела Симоновић и Милијана Мирковић, учесница на
конкурсу у области литерарног стваралаштва, у пратњи библиотекара Јелене
Рашковић, присуствовале су свечаној додели награда. Поменутог дана ученице и
библиотекар обишли су Синагогу, Јеврејски историјски музеј, а присуствовали су и
предавању на тему Холокауст- култура сећања. Наш Дом, награђен је поклон
књигама представника Јеврејског историјског музеја.
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Ликовни рад- Осврт- да се не понови!

Фотографија- Ослобођени
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08. 06. 2017. ученици и запослени у Дому ученика средњих школа Крагујевац,
погледали су представу ,,Нова зврчка" у Књажевско- српском театру
,,Јоаким Вујић“.

09. 06. 2017. организован је излет у Београду. Ученици и васпитачи, обишли су
Калемегданску тврђаву, посетили Римски бунар, Саборну цркву и конак Кнегиње
Љубице. Шетњу су наставили Кнез Михаиловом улицом, обилазећи Теразијску
чесму и Народну скупштину. Након посете Краљевском двору у Народном
позоришту погледали су представу,,Избирачица“.
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12. 06. 2017. ученици и наставници из Школе за основно и средње образовање
,,Вукашин Марковић“ посетили су наш Дом. Након речи добродошлице директорке
Љубице Башић, шеф кухиње Божидар Пантелић упознао је наше драге госте са
ентеријером кухиње и начином пословања у кухињи.

13. 06.- 16. 06. 2017. Витези и Витезе из Дома ученика средњих школа Крагујевац
боравили су на Копаонику. Боравак је организован за ученике који су се посебно
залагали и ангажовали у раду секција Дома, као и у оквиру васпитне групе и
резултата постигнутих у Дому и школи.
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