
ДЕЦЕМБАР ЗА ПАМЋЕЊЕ У РУДНИЧКОЈ ШКОЛИ

Успешна календарска година
Децембар месец је у рудничкој школи протекао у мноштву дога
ђаја, који су реализовани како у самој установи, тако и ван ње

Децембар за памћење запо-

чео је када је оквиру редовних ак-

тивности 6. децембра, одржан
заједнички родитељски састанак

у облику јавног часа у организа-

цији Тима за превенцију насиља.
На јавном часу су родитељи упо-

знати са облицима, нивоима на-
сиља, као и са процедуром

тј.протоколом у случају препо-
знавања насиља ма ког облика

или нивоа.
У свечаној сали Гимназије

„Таковски устанак", 12. децембра.

одржана је промоција Лексикона
стваралаца у предуниверзитет-
ском образовању, чији су аутори
мр Мирјана Пајић Илић и др Ми-
ленко Кундачина. Један од ства-
ралаца. чија се биографија

нашла у Лексикону, је и професор

српског језика и књижевности Ра-

дован Караулић. Сврха Лекси-

кона је да представи 1.000

просветних радника који активно
стварају и издвајају се у својој

професионалној популацији, те
да и њих и остале подстакне на
даљи професионални развој.

На теренима школског дво-
ришта одржан је и Новогодишњи
турнир у малом фудбалу. Такми-

чиле су се екипе старијих раз-
реда. Деца су спојила лепо и
корисно, дружећи се, искори-

стили су време без снега и ужи-

вали у спортским активностима.

Салу рудничког Дома културе, 25.

децембра, испунили су грајом и
радошћу ученици рудничке, угри-

новачке. заграђске, трудељске и
мајданске школе. Повод је био

кићење јелке и поклон предузећа
„Рудник и флотација Рудник".

синхронизовани цртани филм

„Вилијева планета".

Крај децембра је био најус-
пешнији. На позив Школске

управе у Чачку, директор школе
Драгана Милетић, ледагог Јас-

мина Поломац и учитељица Ка-

тарина Илинчић, презентовали су
лројекат „Обогаћени једносмен-

ски рад" и добили изузетне по-
хвале, а као шлаг на торту,

уследила је и награда од изда-
вачке куће „БИГЗ". за освојено

треће место, на државном нивоу,
у онлајн гласању поводом на-
градног конкурса „Волимо при-

роду". Нова година је прилика да
успеси на Руднику наставе да се

нижу. Н.С.
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