
 
Хуманост  

je пре свега брига о људима који нису у могућности   

да задовоље своје основне људске потребе. 

To  је активан однос према људским вредностима, посебно према другим људима.  

Хуманост нијe стварање зависности слабијега,  

већ, напротив, поштовање личности сваке особе и оснаживање њених потенцијала. 

 

„Јунаштво је чувати себе од другог, а чојство чувати друге од себе.“ 

 

Драги гости, 

 

обавештавамо вас да наше свечано окупљање и обележавање још једног јубилеја 

Математичког факултета уз вашу помоћ желимо да прожмемо и једним 

племенитим и хуманим гестом. 

  

Апелујући на вашу хуманост, поносни смо што можемо да вас позовемо да заједно 

са нама учествујете у прикупљању хуманитарне помоћи за оне којима је то 

потребнo, за удружење грађана Наша деца (http://www.nasadeca.org.rs/o_nama.html) 

за младе са посебним потребама, као и младе са натпросечном интелигенцијом или 

са посебним талентима . 

 

Стога, дајемо себи слободу да вас замолимо да приликом доласка на нашу све-

чаност, уколико је то могуће, помогнете овом Удружењу у свакодневном раду 

малим знаком пажње и добре воље, као што су на пример: 

 

1. помоћна средства за рад (папир А4 за штампач, фломастери, оловке, дрвене 

бојице, спајалице, хефталице и муниција за исту, селотејп, школски блок бр.3 за 

цртање); 

2. средства за освежење (сирупи 1/1 - поморанџа, лимун; кекс, наполитанке, чајеви, 

итд.); 

3. средства за рад (глина, боје за глину (енгобе и глазуре), акварел боје, сликарске 

четкице) и 

4. по могућности, апарат за папирне убрусе и копирапарат. 

 

Учењем математике и савладавањем одређених њених области,  

између осталог, овладава се и простором. 

Изучавање простора почело је са геометријом, а на један посебан и специфичан 

начин простором и односима у њему бави се и омладина у овом удружењу.  

Они  су недавно организовали изложбу на којој су својим радовима и 

рукотворинама показали како се односима у простору и математиком у најширем 

смислу може бавити и на овај начин. 

 

 

                         
 

 

 На улазу у свечану салу, пре почетка академије, стајаће наши студенти 

којима можете предати  Ваш евентуални прилог ове врсте.  

 
и неискварене природе, дело руку које спонтано слСве што стварају млади са посебним потребама плод 

је чисте ило руихове рукотворине нити може, нити с 


