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Srednje škole Donji Miholjac

U rujnu 2013. g. časopis Poduzetnik, u suradnji s 4
Udruge, pokrenuo je edukativno-kreativni projekt
Biti Bolji-Be Better koji je usmjeren na poticanje
mladih na poduzimanje poduzetničkih pothvata
nakon završetka srednjoškolskog ili visoko školskog
obrazovanja, a koji je trebao trajati 3 g, međutim
kako se pokazao izuzetno dobrim i projekt traje do
danas, znači već 8 godina.
Kroz projekt je i jedna naša učenica dobila
financijsku pomoć. Sve naše aktivnosti u projektu
popraćene su člancima u časopisu Poduzetnik.
BB
je
projekt
edukativnokreativnog sadržaja koji omogućuje
poticanje
mladih
na
učenje
poduzetničkih vještina, educiranje
o
poduzetništvu,
poticanje
poduzetništva u mladih, stjecanje
znanja, poticanje stvaralaštva,
izvrsnosti i inovativnosti, aktivno
sudjelovanje u području održivog
razvoja, poticanje ekološke svijesti.

SUVREMENA ŠKOLA PO MJERI SVAKOG UČENIKA
ŠKOLA PROŠLOSTI, ŠKOLA BUDUĆNOSTI
Naša škola se projektu pridružila školske 2014./2015.g.
kroz razne aktivnosti. Učenici završnih razreda slušali su
uvodna predavanja i sudjelovali u radionicama na temu
poduzetništva.
U školi su tijekom ovih 6 godina kako sudjelujemo u
projektu često gostovali uspješni poduzetnici:
2015. g. poduzetnik Zlatko Rabik iz Slatine
2016. Caroline Spivak poduzetnica iz Kanade i Mirsada
Kudrić, menadžerica tvrtke Bosch za Hrvatsku,
Sloveniju i BiH
2017. gostovao je i sarajevski glumac Zijah Sokolović
(u školi i predstavom "Kobajagi donijela me roda"
2019. Frano Šušnjara direktor je marketing grupe
Renuault za Aziju i Pacifik
Učenici naše škole, 2. prodavača, te učenici iz Osijeka i
Valpova 6. lipnja 2018. posjetili su Slatinu i tvrtku Zlatna
nit d.o.o gospodina Rabika.
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Dan broja π
Broj π predstavlja omjer opsega kruga i njegovog promjera.
Broj π je iracionalan broj i nemoguće ga je prikazati kao
razlomak.Koristili su ga još Babilonci prije 4000 godina, a prvi
koji je točno procijenio vrijednost broja π bio je Arhimed. Prvu
veliku proslavu dana broja π organizirao je fizičar Larry Shaw
1988. godine u San Franciscu. Proslava se sastojala od hodanja
u krug i čašćenja voćnim pitama. Učenici 2. og 17.ožujka
obilježili su dan broja π izradom prigodnih plakata. Nisu hodali
u krug, ali su se zasladili voćnim pitama i muffinima koje su
sami pripremili.
SVJETSKI DAN VODA obilježava se svake godine 22. ožujka, a
ukazuje na važnost pitke vode koja, porastom broja stanovnika
na Zemlji, postaje sve veći izazov za pojedine dijelove svijeta.
Svake se godine Svjetski dan voda tematski obilježava pa je
tako tema ove godine „Što voda znači tebi?“ Svjesni sve veće
problematike pitke vode, učenici 1. razreda prodavača i 3.
komercijalista su sa nastavnicama Jukić Vladimirom i Pleša
Ivanom obilježili ovaj dan na način da su izradili digitalnu
knjižicu na temu Vode, njezina značaja kao i problem zagađenja
te načinima štednje ovog vrlo za život važnog resursa.
MEĐUPREDMETNA SURADNJA STROJARSTVA I TJELESNE I
ZDRAVSTVENE KULTURE. U poslijepodnevnim satima 9.ožujka
odigrana je "međupredmetna" utakmica između razreda
3.AGRO i 1.CNC koju su organizirali nastavnici Dinko Puljić i
Ivan Zetović, koji su sa svojim ekipama i zaigrali. Rezultat je
bio 5:2 za 1.CNC. Utakmica je odigrana na vanjskim sportskim
terenima OŠ August Harambašić.

M E Đ U P R E D M E T N E S U R A D NJ E
P TJEDAN MOZGA Kao rezultat međupredmetne suradnje stranih
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jezika (profesorica Karolina Dasović i Goranka Lengyel Komušanac), biologije (profesorica Tonka Šapina) i psihologije
(profesorica Tamara Gazdek) izrađena je zanimljiva PPT kako bi
se u svim razredima naše škole podigla svijest o važnosti
mentalnog zdravlja. Učenici su tako mogli ponoviti neka
prethodno stečena znanja iz biologije o građi mozga, riješiti
mozgalice koje potiču bolji rad mozga i pamćenje te se upoznati
s Neurobics vježbama . Učenici 2.og i 4.og su spojili kodiranje i
jezike i na taj način obilježili Tjedan mozga. Izradili su
interaktivne kratke video poruke u programu za kodiranje
Scratch na engleskom jeziku. Na kraju su uredili pano u holu
školske zgrade gdje su pripremili niz korisnih savjeta i
interaktivnih poveznica.

Potrošači, to smo svi mi! Svjetski dan prava potrošača obilježili
smo 15. ožujka. Ovaj dan porijeklo ima u „Deklaraciji o osnovnim
pravima potrošača“ koju je 1962. donio američki predsjednik
John F. Kennedy. Prvi puta je obilježen 15. ožujka 1983. godine.
Prvi razred prodavača naše škole obilježio je ovaj datum
prigodnom izložbom. Izložba prikazuje temeljna prava
potrošača, temeljna načela politike zaštite potrošača EU te
zlatna pravila kojih se odgovorni potrošači trebaju pridržavati.
Ovaj mjesec obilježili smo i MEĐUNARODNI DAN PRODAVAČA.

