ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА ОСМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У
ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
-

Ученици Осме београдске гимназије заинтересовани за стипендије «ЈАА», односно
Пилотске школе у Јапану, потребно је да сачине свој портфолио на српском и на
енглеском језику и доставе на мејл адресу sekretarijat@yahoo.com. Портфолио
ученика треба да садржи информације о ваннаставним активностима као и
информације о познавању страних језика.Одлазак ученика у Јапан планиран је за
март, односно април 2016. године.

-

Дана 20. 10. 2015. године у Осмој београдској гимназији, а у сарадњи са
Институтом за трансфузију крви Србије одржана је акција добровољног давања
крви. Том приликом 30 ученика матурантских одељења је дало крв.

-

У о квиру циклуса представљања факултета намењеног матурантима, у малој сали
Студентског културног центра факултети су се представили следећим редом:
2. 11. 2015. Математички факултет, 5. 11. 2015. Електротехнички факултет,
19. 11. 2015. Факултет за физичку хемију,

30. 11. 2015. Фармацеутски

факултет.
-

Дана 6. 11. 2015. године у амфитеатру школе одржано је предавање у организацији
МЕФ-а под називом „Како зарадити новац користећи савремене технологије“.

-

Дана 16. 11. 2015. године извршено је колективно учлањење ученика Осме
београдске гимназије у Градску библиотеку града Београда.

-

Дана 20.11.2015.године, ученици Осме београдске гимназије у пратњи професора
енглеског језика Оливере Дивац, у Студентском културном центру присуствовали
су предавању ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ професора. др Томислава Брзаковића
са Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије. Након
предавања ученици су учествовали у радионици : ''Постани успешан
предузетник''.

-

Дана 30.11.2015. године у Студентском културном центру одржано је
представљање Фармацеутског факултета.

-

Дана 1.12.2015.године у Осмој београдској гимназији одржана је финална
активност

на

пројекту

Универзитетске

омладине

Београда

"Сигурна

будућност" који се бавио борбом против сиде и заштитом репродуктивног здравља
код омладине на тертиорији општине Воздовац. Трибину је отворио поздравним
говором одржао градски већник ГО Вождовац Милан Тодић, а предавање су
одржали студенати Медицинског факултета.
-

Дана 2.12.2015.. године у Осмој београдској гимназији одржана је презентација
ФОН-а.

-

Дана 04.12.2015. године ученици Осме београдске гимназије, одељења I1, I2, II 1,
III2 и III4 са професором биологије Шемијом Дураки, у оквиру предузетничког
учења и Сеецел пројекта, присуствовали су у СКЦ-у, радионици „Економија
фудбала“,.коју је водила Ружа Илић, маркетинг менаџер Факултетa за
примењени менаџмент, економију и финансије и координатор Сектора за
базични фудбал Фудбалског Савеза Србије.

-

Прихватилиште за децу Београд је доделило захвалницу Осмој београдској
гимназији и УНЕСКО клубу за несебичну помоћ деци Прихватилишта, с обзиром
на то да су ученици наше школе 5.12.2015. године са наставницама Весном Грубор
и Аном Спремић прикупили помоћ за незбринуту децу у виду зимске одеће, обуће,
средстава за хигијену, школског прибора итд.

-

Дана 7.12.2015. године у Осмој београдској гимназији одржана је презентација
Београдске банкарске академије.

-

Студенткиња Филозофског факултета одсек за педагогију, бивша ученица Осме
београдске гимназије, Шабер Анђела, спровела је 7.12.2015. године анкетирање
ученика Осме београдске гимназије о0дељења IV 1, III 2 и II 3 . Тема анкете је
мишљење ученика о настави у школи.

-

Дана 8.12.2015.године ученици Осме београдске гимназије су са директорком
Иреном Брајевић посетили предавање глумца Марка Стојановића на тему :
«Вештина невербалне комуникације» на Универзитету Сингидунум.

-

Дана 8.12.2015. године у Осмој београдској гимназији одржане су две радионице
под називом «Едукација данас за безбедније сутра» коју спроводи Центар за
омладину Твоја Србија, а финансира Министарство омладине и спота
Републике Србије.

-

Дана 9, 10. и 11.12.2015. године у одељењима другог разреда одржане су радионице
на тему репродуктивног здравља у сарадњи са организацијом «Лореус».

-

Дана 10.12.2015. године у СКЦ-у ученицима Осме београдске гимназије
представљен је Факултет музичке уметности са својих пет студијских програма.

-

Дана 11.12.2015.године ученици Осме београдске гимназије са професором
психологије Ксенијом Петровић, су присуствовали, у свечаној сали Скупштине
града Београда, традиционалном новогодишњем пријему који је посвећен
добровољним даваоцима крви у организацији Института за трансфузију крви
Србије.

-

Дана 14.12.2015. године у Осмој београдској гимназији одржано је предавање
МЕФ-а под називом «Буди лидер будућности».

-

Дана 15.12.2015. године у Осмој београдској гимназији одржана је презентација
Машинског факултета.

-

Дана 26.12.2015. године на Филозофском факултету одржано је друго
новогодишње издање манифестације Викенд на Филозофском, где су ученици
Осме београдске гимназије присуствовали занимљивим изложбама и радионицама
на тему одрастања од праисторије до данас.

-

Фондација из Јапана додељује три стипендије ученицима који тренирају или
играју кошарку.

-

Дана 04.12.2015. године ученици Осме београдске гимназије, одељења I1, I2, II 1,
III2 и III4 са професором биологије Шемијом Дураки, у оквиру предузетничког
учења и Сеецел пројекта, присуствовали су у СКЦ-у, радионици „Економија
фудбала“,.коју је водила Ружа Илић, маркетинг менаџер Факултетa за
примењени менаџмент, економију и финансије и координатор Сектора за
базични фудбал Фудбалског Савеза Србије.

-

Дана 22.12.2015. године, у Осмој београдској гимназији, у амфитетару за физику,
одржано је предавање „Допамин: молекул жудње или Ким Кардашиан међу
молекулима“ из циклуса „Молекуларна декодирање свакидашњег живота“ Аутор
и водитељ предавања: др Ана Ђорђевић виши научни сарадник Института за
биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду и
председник управног одбора Српског друштваза молекуларну биологију.

Научна и техничка подршка : др Наташа Величковић виши научни сарадник
Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у
Београду и члан Српског друштваза молекуларну биологију. Организатор
предавања: Шемија Дураки наставник биологије Осме београдске гимназије.
-

Дана 24.12.2015.године чланови Унеско клуба Осме београдске гимназије су на
часовима ликовне културе и латинског језика, корелацијом наставних садржаја
предмета а у циљу пректичног и применљивог рада ученика, сачинили су торту и
као поклон уручили је након наставе деци из Прихватилиштa.

-

Дана 11.01.2016. године одржана је радионица „Предузетништво“ на Факултету
за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду. Радионица и
предавач су били организовани од стране Факултета. На радионици су
присуствовали професори и ученици Осме београдске гимназије као и гости из
Херцеговине. Ученици су на крају теоријског дела приступили изради Бизнис
плана. У оквиру бизнис плана екипе су имале задатак да осмисле идеју за одређен
производ/услугу или покретање сопственог бизниса, дају резиме бизнис плана,
опишу производ/услугу или организацију, поставе тржишну стратегију, направе
SWOT анализу, поставе маркетинг план, изврше брендирање, одреде неопходан
људски потенцијал и утврде трошкове пословања. Били су подељени у три екипе:
Екипа 1. Владимир Болта, Лзар Будимир, Огњен Филиповић Гробље за псе –
ШАПА Идеја је да се омогући људима који желе да оставе траг својих љубимаца
омогући место где ће то моћи урадити на адекватан начин. Иако постоје хотели за
кућне љубимце, продавнице хране за кућне љубимце оваква понуда на нашим
просторима не постоји, па је ово компаративна предност која се може искористити.
Екипа 2. Милица Шашић, Милица Родић, Катарина Цветић Ресторан – Royal Coffee
Ресторан који је намењен за пословне људе којима је неопходан брз оброк.
Ресторан би нудио крофне и кафе различитих врста, направљене за различите укусе
(крофне са мање масти, органске и сл.).
Екипа 3. – Кристина Каралеић, Милена Томаш, Мирковић Миња Ресторан за кућне
љубимце - 4pows Ресторан за кућне љубимце (псе и мачке), правиће се храна и пиће
и за власнике љубимаца и за љубимце, који ће моћи заједно улазити у ресторан који
ће бити прилагођен ентеријером за људе и животиње.

Екипа 4. – Биљана Момчиловић, Матија Ћосић, Ива Трифковић Коцкарница –
Music Bet. Коцкарница са опремом која ће на сваком апарату имати слушалице и
имаће посебан програм за одабир песама по личном укусу како би се инспирисали
корисници да остану дуже у простору у амбијенту који је прилагођен њима. Такође
ће се корисницима дати наруквица која са собом носи „позитивну енергију“ и изван
казина а не само унутра.
Ученици су бизнис планове излагали испред наставника који су оценили најбољу
идеју. Победнички тим је тим 1. који је од Факултета за примењени менаџмент,
економију и финансије (сви чланови тима) добио бесплатну школарину на прву
годину основних академских студија.
-

Градска општина Савски венац организовала је Сајам средњих школа за
ученике осмих разреда 16. јануара 2016. Године у Основној школи „Исидора
Секулић“. Нашу гимназију представљали су ученици представници Ученичког
парламента, професор биологије Сања Дамјановић , професор музичке културе
Јелена Петровић професор информатике и рачунарства Снежана Китановић
професор шпанског језика Миле Сајчић и професор ликовне културе Никола
Никачевић. Будућим средњошколцима највише су помогли ученици наше
гимназије, који су дали информације о специфичностима гимназије и учењу
факуклтативних предмета јапанског, шпанског и руског језика као трећег страног
језика.

-

Дана 19.01.2016. године, господин Милан Тодић је поводом изузтетних резултата
на спортским такмичењима доделио признања ученицима Осме београдске
гимназије у Општини Вождовац.

-

У периоду од 1. фебруара 2016. до 12. фебруара 2016. године организовани су
курсеви енглеског, шпанског, немачког, руског, француског, италијанског,
кинеског и арапског језика за ученике трећег и четвртог разреда гимназије на
Универзитету Сингидунум.

-

Дана 02.02.2016.године у свечаној сали организован је разговор господина
.Негишија са ученицима и родитељима ради наставка образовања и добијања
степендија школе ЈЈА из Јапана. Представљени су услови добијања стипендија уз

подршку ученице Осме београдске гимназије Анастасије Пековић која током ове
школске године борави у Јапану
-

И ове године, за ученике наше школе, током фебруара и марта (до полагања испита
5. и 6.3.2016. године), организује се припремна настава за полагање испита ДЕЛФ у
школским установама. Диплому додељује француско Министарство просвете
којим се потврђује ниво знања језика ученика који уче француски језик у школи.
Диплома је доживотно важећа и међународно призната, а наставу изводи професор
француског језика Осме београдске гимназије Светлана Маринковић.

-

Дана 20.02.2016. године ученици, директор и професори Осме београдске гимназије
похађали су на Београдској банкарској академији семинар "Ученичко
предузетништво"

-

Дана 25. фебруара 2016. године за ученике Oсме београдске гимназије одржан је
семинар "Сачувајмо репродуктивно здравље младих", кога су чиниле 5
радионица које је одржао педијатар и 3 радионице које је одржао гинеколог, у
организацији Дома здравља Вождовац. Педијатријске радионице су биле са темом:
Појам репородуктивног здравља, пубертет и адолесценција Љубав и заљубљеност
као појмови који имају значај у доношењу важних одлука Невербална
комуникација - модели понашања и значај асертивности у избегавању ризика
везних за репродуктивно здравље Ризик и ризично понашање Роле-плаy: "Беба бити
или не бити" (подела улога за представљање ситуација у којима се адолесценти
могу наћи и превентивно деловање да се до тих ситуација не дође) Теме
гинеколошких радионица су: Адолесцентна трудноћа - проблеми који настају
Контрацепција која се препоручује младима Полно преносиве инфекције и заштита

-

У четвртак и петак 25. и 26.фебруара 2016.године гости Осме београдске гимназије
биле су гимназије у Сеецел пројекту из Тиране и Македоније. Гости су заједно са
ученицима и професорима Осме београдске гимназије присуствовали радионицама
из наставног предмета Економија у организацији Студентског културног
центра.

-

Дана 27.02.20156. ученици Осме београдске у пратњи професора биологије Шемије
Дураки у оквиру предузетничког учења и Сеецел пројекта присуствовали су

семинару „Трговање на берзи – како остварити профит“, на Београдској
банкарској академији.
-

МОТО КЛУБ "БЕЗБЕДНОСТ" је 27. фебруара 2016. године за ученике Осме
београдске гимназије обезбедио теоријски део тренинга безбедне вожње скутера и
мотоцикла, који су водили лиценцирани инструктори из иностранства, под
покровитељством Градског секретаријата за саобраћај.

-

Дана 29.02.2016. године, одржана је презентација Више електротехничке школе.

-

Дана 1.03.2016. године, одржана је презентација Учитељског факултета.

-

Дана 2.марта 2016. године, школу је посетила представница Факултета
политичких наука из Дижона, Полин Куто. Ученицима је представљен факултет,
студентски живот у кампусу, пријемни испит као и стипендије које могу да добију
будући студенти из Србије.

-

Дана 26. фебруара 2016.године пет тимова Осме београдске гимназије учествовало
је у реализацији циклуса радионице "Знањем до будућности". Теме су биле,
"индустрија игрица", "књижевност и економија" и "пут до успеха". Ученици су
активно учествовали у решавању задатих проблема, стекли су вештине рада у групи
и ојачали способности за успешно решавање проблема. По речима ученица Марте
Мицић, Дајане Васојевић и Теодоре Каличанин примењени радионичарски рад је
добро искуство које се може успешно применити у свим условима данашње
савремене праксе (у школи, на радном месту, локалној самоуправи). Ученици су
награђени сертификатом за учествовање и ваучерима за путовање. Огранизатор ове
активности је СКЦ у сарадњи са МЕФ-ом и Балкан фун-ом.

-

Дана 15.03.2016. године, одржана је презентација Факултета за безбедност.

-

Од 18.03.2016. године ученици Осме београдске гимназије су се прикључили
пројекту «Од античког доба до човека нове индивидуалности», који је подржан
од Министарства за омладину и спорт.

-

Од 18.03.2016. године ученици Осме београдске гимназије су се прикључили
пројекту «Lady Talent School», који је подржан од Министарства за омладину и
спорт.

-

Дана 24.03.2016. године, одржана је презентација Факултета за менаџмент,
економију и финансије.

-

Током априла и маја месеца у СКЦ-у одржана је радионица фотографије «Слике
на изложби».

-

Од 17.04.2016. године ученици Осме београдске гимназије су се прикључили
пројекту «Мала школа rock & roll-a», који је подржан од Министарства за омладину
и спорт.

-

Дана 6.04.2016. године, одржана је предавање Дине Лазаревић са Факултета за
менаџмент, економију и финансије, под називом „Индустрија видео игрица“.

-

Дана 12.04.2016. године, одржана је презентација Биолошког факултета.

