Активности школе у сарадњи са Црвеним крстом
Октобар, 2018.године
У организацији Црвеног крста, општине Чукарица, 6.10.2018., одржана је
хуманитарна трка, под називом „ Трка за срећније детињство“ на Атлетском стадиону
Републичког завода за спорт, са почетком у 10.00. Учесници трке су били представници
ученика свих школа са општине Чукарица. Ученици наше школе су се одазвали у великом
броју. Пре почетка такмичарског дела, учеснике трке и присутне родитеље су поздравили
председник општине Чукарица- Срђан Коларић и руководиоци Црвеног крста општине
Чукарица- Звездан Брадић и Срђан Божић. За безбедност учесника су се постарали
волонтери Црвеног крста. Ученици су се такмичили по разредима, од првог до осмог
разреда, посебно дечаци и девојчице. Ученици наше школе су показали борбеност и
освојили неколико медаља:
-

-

Златна медаља додељена је Нисић Марији, ученици одељења 5/4
Сребрна медаља додељена је ученицима:
Стојановић Виктору, ученику одељења 4/1,
Стајић Теодори, ученици одељења 7/3
Бронзана медаља додељена је ученицима:
Луковић Алекси, ученику одељења 4/2
Симоновић Стефану, ученику одељења 7/4

Ученике су са трибина бодрили другари, родитељи и наставница Јасенка Милошевић. С
обзиром да је трка хуманитарног карактера, прикупљена материјална средства од
подељених картица су прослеђена Црвеном крсту Чукарица, са циљем пружања помоћи
болесној и социјално угроженој деци са наше општине. Захваљујући директорки школе,
Виолети Марковић и члановима нашег колектива успели смо да сакупимо значајна
средства. Поносни смо и захвални награђеним ученицима и њиховим родитељима, јер
представљају нашу школу на најбољи могући начин- негујући праве вредности: хуманост и
здрав начин живота. Са радошћу и жељом да помогнемо одазивамо се и убудуће
учествујемо у активностима Црвеног крста.
Новембар, 2018.године
Црвени крст, општине Чукарица је и ове године организовао ликовнолитерарни конкурс под називом“За сунчану јесен живота“. Тема се односи на пружање
помоћи старим људима, болесним и социјално угроженим другарима а ученици путем
ликовних и литерарних радова исказују своју хуманост, саосећање и жељу да
помогну.Ученици наше школе су показали своју заинтересованост кроз бројне радове.
Током месеца октобра, радови су прикупљени и однети у Црвени крст- Чукарица. Након

обавештења о резултатима конкурса, организован је пријем награђених ученика, њихових
родитеља и наставника у свечаној сали Градске општине Чукарица. Свечани пријем и
додела награда је одржана 5.12.2018.године са почетком у 12.00.часова. Награђене
ученике, њихове родитеље и наставнике су дочекали: председник општине и руководиоци
Црвеног крста. Поздравили су награђене учеснике и захвалили се на труду и указаном
поверењу. Руководиоци Црвеног крста су се посебно захвалили и похвалили школу „
Браћа Јерковић“, за учешће и допринос са највише предатих ликовно- литерарних радова.
Након тога, је уследила додела награда. Ученици наше школе су награђени дипломама и
пригодним поклонима у складу са њиховим узрастом за следеће постигнуте резултате:
-

Прво место- литерарни рад
Искра Булат, ученица одељења 3/3, учитељица Весна Петровић
Друго место- ликовни рад
Александар Живковић, ученик одељења 3/3, учитељица Весна Петровић
Треће место- ликовни рад
Мара Јована Батар, ученица одељења 6/5, наставник ликовног Биљана Мицковић

Захвални смо и поносни на постигнуте резултате, уложен труд и исказану хуманост
ученика наше школе.
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