ОБАВЕШТЕЊЕ
Активности Клуба родитеља и наставника за месец март, 2019.
У маруту, Клуб родитеља и наставника наставља са редовним активностима:


Свечана сала – Концерт дечијег оркестра музичке школе „Станисав Бинички“ – концерт ће
бити одржан у понедељак, 11 марта након 4. часа, за ученике II i IV разреда.



ПОСЕТА НАРОДНОЈ БАНЦИ – у зависности од распореда радионица, посета ће бити
организована током марта месеца за ученике 8. разреда на тему „Мој буџет и ја“.
Заинтересовани ученици и родитељи се могу јавити психологу за више информација.



5.03. од 18.00 (Библиотека) ОТВОРЕНА ВРАТА: Разговори на тему Најчешћи изазови и
тешкоће у развоју и учењу код деце предшколског и школског узраста (дислексија,
дисграфија, дискалкулија, АДХД и др) - наставља се ра разговорима са дефектологом
Александром Слјепчевић



Програм ОРкиЦЕ (НВО Орка) – Програм подразумева рад у мањим групама мешовитог
узраста (III - VI разред) који пролазе program радионица и локалних акција на различите теме у
области добробити животиња и заштите природе и животне средине. Радионице се одржавају
сваког уторка од 18.00- 19.00. Поред радионица предвиђено је да се са групом организују
акције на ове теме, као и заједнички излети и истраживање у природи (информације о
програму: 063.13.26.576, orkica@orkica.rs)



Програм AIESEC-a- Програм подразумева радионице са волонтерком Тасним из Туниса у
наредних 5 недеља. Радионице се реализују 4 пута недељно, понедељак- четвртак од 13.50 (7
час)
у
учионици
62
(Више
информације
о
програму:
063.818.2066,
natalija.vukajlovic@aiesec.net)



Превенција пушења – У сарадњи са фондацијом ” Propuslion” Клуб родитеља и наставника
реализује пројекат ” Мисија: Кисеоник”, чији је циљ превенцију пушења, за ученике од 10 – 12
година. Ученици имати прилике да се кроз радионице упознају са основним вештинама видео
продукције и да током програма креирају вебизоне на теме које се тичу превенције пушења, а
које ће даље промовисати познати млади yоutube-ри на својим каналима. Радионице ће бити
одржане 15. и 16. марта. Заинтересовани ученици и родитељи се могу јавити психологу за
више информација.



ИЗВИЂАЧИ – настављају се редовни сусрети недељом; Заинтересовани могу се информисати
на емејл: javor.nbd@gmail.com
Више информација о раду, активностима и састанцима Клуба родитеља и наставника можете
добити на klub.lazakostic@gmail.com.
Видимо се и у марту на некој од најављених активности.
Сви су добродошли!!!
Клуб родитеља и наставника

