ВЕТРЕЊАЧА
Школски часопис, 17. број, јун

Наш последњи број за школску 2018/2019! Видимо се у септембру!

Завршила се још једна школска година! Било је ту свега: и заљубљивања,
и петица, и двојки, и дружења; али и неких, можда, не баш тако лепих ствари.
Углавном, желимо да се сећамо само лепих догађаја и племенитих људи и
поступака, а оне мање пријатне да заборавимо. Шта ће нам?!
Желимо свима да уживају у летњем распусту и извуку најбоље од њега:
игру, дружење, шетње, море, базен...Одморите се, па се видимо у септембру!

Новинарска секција

„ Здрава, чиста средина... здрави, чисти океани...
наша је одговорност! “
У календару важних датума за човечанство, налазе се и Светски дан
заштите животне средине и Светски дан океана. Сваке године, 5. и 8. јуна,
људи се широм света окупљају и реализују бројне активности, које за циљ
имају истицање одговорнијег односа према животној средини и значаја
океана за опстанак људске врсте.
Да ли сте знали да нам океан обезбеђује највећи део кисеоника?! И не
само то... Обезбеђује нам и храну, регулише климу, извор је многих
лекова. Човек би требало да је више захвалан, а он својим деловањем
показује управо супротно, угрожава океан - „части“ га пластиком и
другим отпадом, уништава елементе животне околине - ваздух, воде,
шуме, биљне и животињске врсте.
Стога, неопходно је редовно, свакодневно, из дана у дан, стимулисати
развој еколошке свести људи. Тим поводом, 5. јуна, боравкаши су се
ујединили и у једно дело спојили жељу и вољу, сјајно расположење и
енергију, уметност и екологију, знање и свест... Израдили су, различитим
техникама, ликовни рад на тему „ Здрава, чиста средина... здрави, чисти
океани... наша је одговорност! “

ПОКАЖИ ДА СИ ОДГОВОРАН И ТИ,
НЕ ЗАГАЂУЈ ПРИРОДУ!

ЕПИЛОГ У БОРАВКУ
У четвртак, 13.06.2019. године, из боравка, на летњи распуст испратили смо још једну
генерацију (2018/2019.) ђака боравкаша. Тим поводом, припремили смо завршно
дружење уз музичке играрије и послужење омиљене летње посластице. Свим
боравкашима, свечано су уручене дипломе и скромне награде за успешно завршено
похађање програма. Такође, прогласили смо и наградили и најуспешније боравкаше у
играма „Знање и лепо понашање твоје, знај да богатство огромно је“ и „Здраве навике
имам, за пример другарима јесам“, које су трајале цео наставни период. Својим
свакодневним радом и понашањем, делима и развијеним здравим навикама, ове године,
истакли су се : Невена Чобановић (1/2), Стефан Екмеџић (1/2) и Филип Зец (2/1). Од
срца им честитамо, желимо да исто наставе да негују! Остале ученике такође
похваљујемо за постигнуте резултате, за све што су пружили и показали! Браво!

ФИЋА И НЕНА (1. место у игри неговања лепог понашања)

СТЕФИ (1. место у игри неговања здравих навика у процесу исхране )

Драгим боравкашима и свим ученицима наше школе желимо пријатан летњи распуст!
Видимо се и дружимо поново од септембра!

Ваш боравак

