SVIBANJ
1. Edukacija djece iz područja zaštite i spašavanja
Djelatnici PU sisačko-moslavačke učenicima su
održali edukativno predavanje iz područja zaštite i
spašavanja.

2. Dan zamijenjenih uloga u SŠ Glina (8.5.2019.)
Srednja škola Glina je škola koja ved dugi niz
godina provodi projekt Dan zamijenjenih uloga.
Na dan zamijenjenih uloga učenici mijenjaju
uloge s nastavnicima i ostalim nenastavnim
osobljem, a djelatnici škole postaju učenici.
Tijekom vrlo zanimljivog prijepodneva učenici 8.
razreda naše škole imali su priliku doživjeti
ozračje Srednje škole Glina baš na ovaj poseban
dan. Uključeni u nastavu, radionice i predavanja, vjerojatno de netko od njih upisati ovi školu
i sudjelovati u njezinim aktivnostima.

3. Svečanost Eko – škola (10.5.2019.)
Naša škola je obnovila status Međunarodne Eko
- škole Republike Hrvatske i dobila srebrni
status. U projekt smo uključeni od 2011.
godine, a svrha projekta je ugradnja odgoja i
obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika
i djelatnika škole.

4. Predstava „Potraga za blagom“
Učenici razredne nastave u HD Petrinja gledali
su predstavu „Potraga za blagom“.

5. Dan Univerzalne sportske škole (21.5.2019.)
Polaznici programa Univerzalne sportske škole,
učenici 3. i 4. razreda sudjelovali su na Danu
univerzalne sportske škole koji je organiziran u
Petrinji u Dvorani srednje škole. Dan Univerzalne
sportske škole nije bio natjecateljskog karaktera
ved je organiziran kao poligon s radnim mjestima
na kojima su djeca prikazivala različite vještine,
igrala se i zabavljala. Kao uspomenu na ovaj dan
svako je dijete dobilo medalju s Olimpijskim
krugovima, najpoznatijim simbolom Olimpizma i
Olimpijskih igara.
6. Županijska smotra Učeničkih zadruga (24.5.2019.)
Županijska smotra učeničkih zadruga održana je u Velikoj
Ludini u organizaciji OŠ Ludina. Čestitke našim učenicima na
odličnom predstavljanju zadruge i rada zadrugara.

7. Cest is d´best (31.5.2019.)
Kako odagnati tmurne oblake iznad Zagreba, to znaju
mali glazbenici naše škole. Danas su sudjelovali na
poznatom festivalu Cest is d'best u prekrasnom
paviljonu u zagrebačkom parku Zrinjevac. Glazba je
odjekivala posvuda. Program je bio šarolik. Zbor je
pjevao petrinjske i zavičajne, ali i dječje pjesme
poznatih hrvatskih skladatelja: Pere Gotovca, Branka
Starca, Josipa degl' Ivellia, Marije Matanovid i Arsena
Dedida. Osim pjevača, na festivalu su svirali i naši mali
harmonikaški Lovro Bunjan i Filip Kudlek. Nakon
nastupa učenici su sudjelovali u radionici engleskog jezika. Prepuni dojmova, veselja i pjesme
vratili su se u svoju Goru.

