ПРОГРАМ ПОЗИВНИЦА

СВЕТОСАВСКЕ НЕДЕЉЕ
ФАРМАЦЕУТСКО – ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ
тема „ Бели анђео “
Слика Белог анђела је постала симбол Европе, који означава младост,
мир и трајање. У „ пакету људских достигнућа “ послат је у Васиону као
универзални симбол светског мира, љубави и разумевања.
Као део фреске Мироснице на Христовом гробу, манастира Милешеве,
Бели анђео је приказ архангела Гаврила – доносиоца добрих вести.
21 - 27. јануар 2020. године

Тему овогодишње Светосавске недеље предложили су наши (бивши) ученици Константин Костић и Божидар Павловић као могућност
да се кроз низ стручних предавања, јавних часова и трибина пронесу добре вести о постигнућима школе током протекле школске
године. Могућим тумачењем теме, кроз етимологију речи, може се промишљати и о доброј вести ( старохебрејско значење именице
анђео), снажном човеку, благовеснику ( значење имена Гаврило ), народном поштовању архангела Гаврила као заштитника од болести
и зла или говорној метафори, бисеру уметности или историјском значају архитектуре и места где се налази фреска... Такође, на тај
начин би се обележио и јубилеј, 800 година аутокефалности Српске православне цркве, када је Свети Сава 1219. године рукоположен
за „ архиепископа српских и приморских земаља“, а српска црква добила самосталност. Те године је Свети Сава и написао
Законоправило, дело које се сматра првим Уставом Србије. Постоје записи који указују да је Свети Сава волео да борави и пише у
припрати Вазнесењске цркве манастира Милешеве, где су његови посмртни остаци и пренети након смрти у Трнову. Манастир
Милешева је некада био место у коме се налазила и једна од првих школа на тлу Србије, а данас се сматра делом светске културне
баштине у којем посебно место по уметничким вредностима заузима фреска са ликом Белог анђела.
Уводно предавање о хиjерархији анђела и архангелу Гаврилу одржаће Божидар Павловић.
Датум
Сатница Место
Тема
Реализатор/и
реализације
ИЗЛОЖБА: „Језик је хранитељ
Директорка школе Јасна Савић, Стручно
09.01.2020. 11.30
учионица
народа“ - У сусрет
веће наставника српског језика и
часова
36
Светосавској недељи
књижевности у сарадњи са Музејом Вука и
(изложба о Вуку и Доситеју)
Доситеја

21.01.2020. 11.30
часова

учионица
42

Добра вест: „Цвет не цвета да
би био виђен“ (лечење
Јаломом)
Уводно предавање: Архангел
Гаврило – где седи и шта ради

Сања Ђуричић, Драгана Манделц и Донка
Павић

21.01.2020. 13.10
часова

учионица
42

21.01.2020. 14.00
часова

хол школе
испред
козметичког
блока

Уметност на ноктима са темом
Белог анђела

Невена Лазаревић, Милена Вучуревић и
Славица Марковић са члановима секције
Nail art

22.01.2020. 10.45
часова

учионица
42

Бели анђео српске
књижевности

Данијела Пешић Јовановић и ученици
одељења 1/1,1/2, 1/3 и 1/4

22.01.2020. 13.10
часова

учионица
42

Весник радости у хришћанској
уметности

Марина Ашковић и Славица Марковић

23.01.2020. 14.00
часова

учионица
41

Бели анђео српске медицине

Јелена Јанковић и ученици одељења 2/5

23.01.2020. 16.40
часова

учионица
8

Анђели у белом вас
улепшавају

Јелена Миленковић и ученици одељења
4/1

24.01.2020. 12.20
часова

кабинет
кинезитерапије

Терапеут доноси добру вест

Весна Гамбирожа и ученици одељења 4/4

24.01.2020. 13.10
часова

учионица
42

Бели анђео

Сања Милановић и Маја Стојков са
ученицима одељења 1/2

Божидар Павловић

24.01.2020. 14.00
часова

учионица
42

Под крилом Белог анђела –
Лековити Олимп

27.01.2020. 11.00
часова

учионица
42

Централна свечаност:
„Језик љубави налази се у
очима“

Јелена Стојиљковић са члановима
пројектног тима: Б. Вукосављевић, Ј.
Савић, Б. Лукић, М. Ашковић, М.
Стаменковић, М. Ранђеловић и
ученицима одељења 2/1
Директорка школе Јасна Савић, Биљана
Петровић са члановима Већа професора
српског језика и књижевности и Марина
Ашковић, наставник верске наставе
Музички програм : Хор Фармацеутско –
физиотерапеутске школе , диригент Ана
Ерор

