ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

27. 2. 2019. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одигране су утакмице (кошарка и
одбојка) АРТЕМ - СЕСТРЕ.

Март
1. 3. 2019. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, одржана је јубиларна десета
Хемијада. Такмичење је организовано за ученике свих разреда средњих школа ученичких
домова Србије. Ове године угостили смо ученике и васпитаче из Дома ученика средњих
школа – Београд, Дома ученика средњих школа „Јагодина” – Јагодина, Дома ученика
средњих школа „Срећно” – Ћуприја, Медицинске школе са домом ученика „Сестре
Нинковић“ – Крагујевац, Пољопривредно – ветеринарске школе са домом ученика
„Свилајнац“ – Свилајнац, Дома ученика Пољопривредно-ветеринарске школе – Рековац,
Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ – Пожаревац, Техничке
школе са домом ученика „Никола Тесла“ – Костолац. Након свечаног отварања Хемијаде,
академик проф. др Иван Гутман одржао је предавање на тему „Шетња по Периодном
систему елемената“. Током дана ученици и њихови пратиоци посетили су Природноматематички факултет, а за исте је уприличен пријем у Скупштини града и организована
додела награда. Ученицима са најбољим резултатима подељене су књиге и дипломе, а свим
учесницима захвалнице за учешће на такмичењу. Ученици Дома ученика средњих школа
Крагујевац и ове године постигли су изузетан успех.

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

5. 3. 2019. чланови Нутриционистичког клуба су свим ученицима Дома припремили још
једно сјајно вече. Било је речи о хроно исхрани по Деалабоу, детоксикацији и мерењу
телесне масе. Сви заинтересовани ученици имали су прилике да се измере на ''паметној''
ваги и утврде проценат масноћа у свом организму и уједно израчунају БМИ. Осим тога,
обележили смо и Светски дан палачинки и засладили се захваљујући умећу наших ученика.

9. 3. 2019. у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ – Пожаревац,
одржан је стручни скуп – трибина на тему: „Васпитни рад са изразито непослушним
ученицима – станарима дома“ за васпитаче и стручне сараднике домова ученика средњих
школа региона Поморавље – Шумадија – Браничево. Трибина је одржана у организацији
стручних сарадника поменутог дома, а истој су присуствовали стручни сарадник и четири
васпитача Дома ученика средњих школа Крагујевац.

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

14. 3. 2019. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржани су турнири у шаху, стоном
тенису и малом фудбалу – Артем - Медицинска школа са домом ученика „Сестре
Нинковић".

21. 3. 2019. у Дому ученика средњих школа Крагујевац гостовао је ватерполиста Југослав
Васовић, освајач бронзане медаље на Олимпијским играма у Сиднеју 2000. Васовић је
говорио о почецима спортске каријере, успесима и животу једног спортисте, а његово
излагање пратио је велики број ученика дома.

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

21. 3. 2019. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, у присуству великог броја ученика,
свечано је обележен Светски дан поезије. Уз пријатне ноте наших ученика музичара, ређали
су се стихови домаћих и светских песника. Наши ученици, а и васпитачи, рецитовали су
песме на српском, руском, енглеском, француском, немачком, кинеском и шпанском језику.
У романтичној атмосфери, уз слаткише и опојне мирисе првих весника, сви скупа
прославили смо и долазак пролећа.

22. 3. 2019. Седница педагошког већа
26. 3. 2019. састанак чланова Нутриционистичког клуба протекао је у дружењу великог
броја ученика који су за све присутне припремали кулинарске специјалитете Мексика.

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

27. 3. 2019. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одигране су утакмице (кошарка и
одбојка) АРТЕМ - СЕСТРЕ.

28. 3. 2019. ученици Дома ученика средњих школа Крагујевац, у пратњи васпитача,
учествовали су на овогодишњој Регионалној домијади у Културно-уметничком
стваралаштву која је одржана у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња
Маринковић“, Пожаревац. И током овог такмичења били смо поносни на успех наших
ученика и остварене резултате у следећим категоријама:
Фолклор – прво место
Драмски приказ – прво место (најбоља женска улога – Милена Влајић)
Плесна група – прво место
Ликовно стваралаштво – Невена Стефановић – прво место, Кристина Милојевић – друго
место, Лазар Вучковић – треће место
Литерарно стваралаштво – Лазар Букумировић – друго место
Поетско-сценски приказ – друго место
Популарна музика – друго место
Изложба (макетарство и уметничка слика) – друго место
Етно музика – треће место

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

Април
3. 4. 2019. спортско дружење у Медицинској школи са домом ученика „Сестре Нинковић“.

9. 4. 2019. у Дому ученика средњих школа Крагујевац организовано је још једно предавање
посвећено хемији. Предавање на тему: „Хемија пушења“ одржао је академик проф. др Иван
Гутман. На посебан начин, професор је ученицима Дома ученика средњих школа
Крагујевац приближио ову озбиљну науку и са пуно занимљивости говорио о наведеној
теми. Поред великог броја ученика, предавању су присуствовали и васпитачи Дома.

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

12-14. 4. 2019. у Дому ученика средњих школа “Лесковац“ одржана је XXIII Републичка
домијада у културно-уметничком стваралаштву. Након учешћа ученика Дома ученика
средњих школа Крагујевац и постигнутих одличних резултата на Регионалној домијади,
наши ученици су се на Републичкој домијади представили у категорији плеса, фолклора,
драмског приказа, ликовног и литерарног стваралаштва освојивши прва три места.
Литерарно стваралаштво – прво место; Плесни студио – прво место; Фолклор – прво место.

17. 4. 2019. У Медицинској школи са домом ученика „Сестре Нинковић“ одржан је први део
Регионалне домијаде у спорту. Ученици Дома ученика средњих школа Крагујевац
такмичили су се у свим категоријама постигавши одличне резултате.
Кошарка: дечаци – прво место; девојчице – друго место.
Стони тенис: екипно девојчице – прво место; екипно дечаци – друго место; појединачно,
Анђела Ђуровић – друго место.
Стрељаштво: екипно дечаци – прво место; екипно девојчице – четврто место; појединачно,
Игор Станковић – прво место.

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

17. 4. 2019. у Дому ученика средњих школа Крагујевац организовано је Квиз такмичење.

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

18. 4. 2019. у ОШ „Јован Дучић“ одржана је годишња Скупштина Друштва школских
библиотекара Србије којој је присуствовала библиотекар Дома ученика средњих школа
Крагујевац.

23. 4. 2019. одржан је други део Регионалне домијаде у спорту у Дому ученика средњих
школа Јагодина. Наши ученици бранили су боје Артема у фудбалу, одбојци и шаху,
освојивши:
Женски фудбал – прво место
Мушки фудбал – треће место
Екипа девојчица у шаху – треће место
Екипа дечака у шаху – четврто место
Појединачно у шаху – Предраг Стаменковић прво место

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

22. 4. 2019. Седница педагошког већа
23. 4. 2019. три ученице и библиотекар Дома ученика средњих школа Крагујевац
присуствовали су Једном школском дану у Београду који је организован за учеснике
конкурса Холокауст – култура сећања. Наградни конкурс расписан је од стране удружења
Хавер Србија уз подршку Министарства просвете и технолошког развоја. Уз пуно
поштовање личног израза младих аутора и озбиљности теме, жири је донео одлуку о
резултатима конкурса. Наши ученици постигли су одличан успех, а награђени су књигама,
дипломама и захвалницама. У категорији литерарних радова прво место остварио је рад
Четири зида, ученика Давида Костића; друго место остварио је рад Последњи запис Ане
Франк, ученика Лазара Букумировића. За оригиналност и вредност личног ауторског израза
у категорији литерарних радова посебно се похваљују: рад Залазак, ученице Анице
Манојловић; рад Сећања, ученице Ане Николић. У категорији мултимедијалних радова: рад
Слобода, Ружице Стевић. Захвалнице за допринос и очување сећања на Холокауст добили
су ученици Марко Чардић, Предраг Стаменковић и Анђела Николић.

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

24. 4. 2019. у недељи пред најрадоснији хришћански празник, чланови Нутриционистичког
клуба, уз подршку директора Дома и васпитача, организовали су акцију бојења јаја.
Осим фарбања, организована је и потрага за јајима у дворишту Дома. Касније током вечери,
сви заинтересовани могли су да погледају презентацију о Поремећајима исхране. Један део
јаја, која су ученици офарбали и украсили, поклоњен је Школи за основно и средње
образовање “Вукашин Марковић“, један део Колу српских сестара, док је остатак подељен
ученицима нашег Дома.

Мај
10-12. 5. 2019. одржана је XXIII Републичка домијада у спорту у Дому ученика средњих
школа Врање. Ученици Дома ученика средњих школа Крагујевац такмичили су се у
спортским дисциплинама: мали фудбал, стони тенис, шах, стрељаштво и кошарка.
Треће место у стоном тенису екипно освојиле су наше ученице.

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

13. 5. 2019. у Књажевско-српском театру „Јоаким Вујић“, у организацији Дома ученика
средњих школа Крагујевац, одржана је Ревија победника са Републичке домијаде
2018/2019. Програм су извели ученици Дома ученика средњих школа Крагујевац са гостима
из Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“. Велики број званица,
представника града Крагујевца, родитеља, ученика, колега из средњих школа, поздравили
су успех наших драгих ученика уз жеље да и на наредним такмичењима оправдају
победничке резултате.

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

17. 5. 2019. у Свечаној сали ПМФ-а одржан је Фестивал српских научника. Предавања под
називом „Трагом открића Павла Савића“, одржана су у част великана, нашег првог
физичара и хемичара, истраживача, научника, револуционара, професора, академика Павла
Савића. Ученици Дома ученика средњих школа Крагујевац, у пратњи васпитача,
присуствовали су целокупном програму, а учешће су узели представљајући радове на теме:
„Човек у срцу атома“ и „Употреба и злоупотреба научних тековина“. Др Срећко
Трифуновић, ред. проф. декан ПМФ- а ученицима Дома ученика средњих школа Крагујевац
уручио је захвалницу за учешће на фестивалу.

17-19. 5. 2019. на Борском језеру, у организацији Института за економију и право, одржана
је конференција на тему: „Васпитни рад у домовима ученика Републике Србије“.
Конференцији су присуствовали директор и васпитачи Дома ученика средњих школа
Крагујевац презентујући теме из области васпитног рада.

21. 5. 2019. Седница педагошког већа

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

23. 5. 2019. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, инспектор за привредни
криминал Марија Недељковић, одржала је предавање на тему „ Насиље на интернету“.
Едукативној трибини присуствовали су ученици и васпитачи Дома.

23. 5. 2019. У Дому ученика средњих школа Крагујевац организовано је Забавно вече
за матуранате. Анкетирањем ученика Дома изабран је најбољи друг / матурант Давид
Томић, најбоља другарица / матуранткиња Кристина Николић , матурант са најлепшим
очима / Лазар Жиловић, матуранткиња са најлепшим осмехом / Ђурђа Јовичић,
најшармантнији младић / матурант Иван Радивојевић, најшармантнија девојка /
матуранткиња Милица Митровић. Наведеним ученицима додељене су дипломе за
освојене титуле, а дипломе су додељене и највреднијим члановима Нутриционистичког
клуба.
Педагошко веће на предлог групних васпитача донело је одлуку о награђивању
следећих ученика:
Годишња награда Дома ученика средњих школа Крагујевац за школску 2018/2019.
додељена је ученику 3. године Прве крагујевачке гимназије из 11. васпитне групе
Лазару Букумировићу и ученици 3. године Друге крагујевачке гимназије из 2. васпитне
групе Ружици Стевић.
– За свеукупни рад и понашање у васпитној групи у Дому и посебног залагања и
ангажовања у испуњавању домских обавеза награђени су:
(број васпитне групе; име и презиме ученика)
Јелена Чикић
Љубица Спасојевић
Тања Пешић
Вања Бачаревић
Анђела Орловић
Јована Томић

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

Илија Радовановић
Предраг Миленић
Стефан Ђурић
Филип Борисављевић
Никола Мирковић
Милан Миловановић
- За посебно залагање и ангажовање у раду секција Дома и освојено I место на
Републичкој домијади у културно-уметничком стваралаштву у категорији модеран плес:
Ружица Стевић, Нада Митровић, Милица Матић, Анастасиа Миладиновић, Анђела
Марковић, Филип Јоксовић
- За посебно залагање и ангажовање у раду секција Дома и освојено I место на
Републичкој домијади у културно-уметничком стваралаштву у категорији фолклор:
Милица Митровић, Тања Спасовска, Кристина Николић, Анђела Пајовић, Ђурђа
Јовичић, Дарија Стефановић, Младен Јовић, Никола Николић, Урош Кетић, Ђорђе
Миладиновић, Немања Миловановић, Стефан Јанковић
- За посебно залагање и ангажовање у раду секција Дома и освојено I место на
Републичкој домијади у културно-уметничком стваралаштву у категорији литерарно
стваралаштво:
Лазар Букумировић
За ангажовање у раду Литерарне секције; за учешће на конкурсу „Холокаусткултура сећања“ и „Фестивалу љубавне поезије“:
Лазар Букумировић, Давид Костић, Анастасија Ивановић
За ангажовање у раду Новинарске секције
Лазар Букумировић, Аница Манојловић, Александра Јанкоски, Милена Влајић, Никола
Миладиновић, Александра Крунић, Милица Митровић, Тамара Милојевић
За ангажовање у раду Нутриционистичког клуба
Олгица Себић, Слађана Тимотијевић, Немања Мијаиловић, Иван Аћимовић
За учешће на Филмском фестивалу „Дани Сретена Аџића“
Вања Бачаревић, Марија Марковић, Иван Аћимовић
За учешће на Фестивалу „Трагом открића Павла Савића“
Невена Витакић, Анастасија Јелић, Филип Јоксовић, Дејан Дамљановић

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

25. 5. 2019. за ученике Дома ученика средњих школа Крагујевац организован је наградни
излет. У пратњи васпитача, ученици су поменутог дана обишли знаменитости Новог Сада
и Сремских Карловаца.

29. 5. 2019. чланови Нутриционистичког клуба одржали су последњи састанак у овој
школској години сумирајући резултате ангажованости током године. Поменуте вечери, гост
пекар, показао је ученицима како се праве крофне и увео их у мале тајне пекарског заната.
Сви скупа уживали смо у слаткој вечери и добром расположењу.

ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно

17. 6. 2019. у Дому ученика средњих школа Крагујевац гостовао је српски кошаркаш Рашко
Катић. Катић, играч на позицији центра, који тренутно наступа у белгијском кошаркашком
клубу Спира Шарлроа, говорио је о спортској каријери и успесима, а излагању су
присуствовали ученици и васпитачи Дома.

21. 6. 2019. Седница педагошког већа

