ИЗВЕШТАЈ СА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ ПОДРУЖНИЦЕ

Дана 06.03.2019. године са почетком у 18 часова одржана је Оснивачка скупштина подружнице
Српског хемијског друштва за град Краљево, који припада Рашком округу, са следећим дневним редом:
1.Отварање скупштине- Светлана Керечки, професор хемије
2. 150 година ПСЕ-предавање-Светлана Керечки, професор хемије
3. Избор председника и чланова председништва подружнице СХД за град Краљево
4. Избор чланова Надзорног одбора подружнице
5. Текућа питања

Скупштина је одржана у просторијама ОШ“ IV краљевачки батаљон“ у Краљеву.
Скупштини је присуствовало 13 чланова.
За чланове Председништва изабрани су следећи чланови:
1 . Милена Брковић- председник
2. Светлана Керечки- секретар
3. Ивана Трифуновић- председник НС
За чланови Надзорног одбора подружнице су изабрани:
1. Нада Миловановић Велимировић
2. Маријана Рачић
3. Љиљана Вукадиновић
Извештај поднела:
Професор Милена Брковић, Специјалиста хемијских наука

Желела сам да са Вама поделим информацију да смо и ми, наставници хемије из Краљева обележили велики
јубилеј - 150 година ПСЕ. На овај начин, пробали смо да се придружимо научној јавности у прослави значајног
датума и ми који представљамо први контакт ученика са хемијом као науком.
Предавање “150 година ПСЕ“ смо одржали колега - наставник историје и ја, 06. 03. 2019. у ОШ “IV краљевачки
батаљон”, где радимо. Кроз интердисциплинарни приступ, кратак приказ друштвено – историјских прилика XIX
века и присећање на живот и рад Мендељејева, покушали смо да приближимо велико откриће.
Oвим сам хтела да укажем на то да су и наши ученици, који тек стичу прва знања из хемије, имали могућност да
још једном увиде значај Мендељеовог открића и величину његове личности . На овај начин покушали смо да
промовишемо хемију , али и сваку другу науку .
Предавању су приствовале колеге, наставници хемије из других краљевачких школа, друге заинтересоване
колеге и моји ученици који су се такмичили ове године на општинском такмичењу. Ово окупљање је било и
идеална прилика да се после низа година оснује подружница Хемијског друштва у нашем граду.
Кроз пар фотографија са предавања преносим Вам атмосферу .
Светлана Керечки, наставник хемије
ОШ “IV краљевачки батаљон”
Краљево

