
РАДИОНИЦА 
ДЕКУПАЖ СЕКЦИЈЕ
ПРЕДАВАЊЕ О ОСТЕОПОРОЗИ



Декупаж секција

 Већ годинама уназад наша 
декупаж секција сарађује са 
удружењем за оболеле од 
реуматских болести.

 Тако је и ове године, 26.12.2019, 
организовано весело дружење 
хуманитарног карактера.



Декупаж секција

 Организатори секције су 
професорке Вера Петровић и 
Вукосава Продановић.

 У секцији су учествовали ученици 
1/2, 3/1 и 4/3.

 Специјална гошћа је била 
професорка здравствене неге 
Миланка Булатовић.

 Из Удружења за оболеле од 
реуматских болести придружиле 
су нам се председница и једна 
чланица. 



Декупаж секција

 Наша професорка Миланка 
Булатовић, као и остали чланови, 
лепо су се забавили и 
направили одличне и аутентичне 
украсе.

 У сусрет предстојећим 
празницима трудили смо се да 
тема буде Нова година и 
божићни празници и у складу са 
тиме смо украшавали наше 
предмете.



Декупаж секција

 Сутрадан, 27.12.2019, у холу 
школе организована је продајна 
изложба наших радова.

 Украсе су продавали  ученици 
1/2 и 3/1.

 Купци су били ученици и 
запослени наше школе.

 Сав новац који је сакупљен је 
дониран у хуманитарне сврхе.



Предавање о остеопорози:

 27.12.2019. два ученика наше 
школе, Бојана Ћук и Вукан 
Блажић, одржали су предавање 
о остеопорози члановима 
удружења за оболеле од 
реуматских болести

 Предавање је одржано у 
просторијама удружења за 
оболеле од реуматских 
болести.



Предавање о остеопорози

 Наши ученици су имали дивно 
излагање, а чланови удружења су 
врло заинтересовано пратили 
њихову презентацију.

 Теме су биле: 
• О остеопорози,
• Како настаје остеопороза,
• Који су њени први знаци,
• Како је дијагностиковати,
• Занимљивости које можда нисте 

знали.



Предавање о остеопорози

 Чланови удружења, као и наши 
ученици, били су веома 
задовољни предавањем и 
радују се поновном дружењу са 
новим поучним и занимљивим 
темама.
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