
• 07.03.2014. – Донација слаткиша, одеће и обуће 

 
Активисти општинског одбора СНС Чукарица, на 

иницијативу МЗ Умка а уз подршку Савета за 

омладину, посетили су наше ученике 7. марта и 

обрадовали их вредном донацијом. Том приликом 

ученицима је подељено преко 20 пакета слаткиша, 

као и преко 80 пакета одеће и обуће. 

 

 

• 08.03.2014. – Осмомартовске торте деци 
Нада и Марко Допуђ, са својим пријате љима који 

су помогли њихову акцију, у суботу 8. марта поново 

су посетили ученике школе и обрадовали их тортама 

поводом обележавања осмог марта. Деца су се 

раније већ дружила са Надом и Марком па их је 

поновни сусрет веома обрадовао, дружили су се, 

сликали и уживали у слатким поклонима. 

 

• 12.03.2014. – Регионално такмичење у стоном тенису 
 

Шесторо ученика средње и троје ученика основне школе 

учествовали су на регионалном такмичењу ученика у 

стоном тенису одржаном у МЗ „4 јули“ на Дедињу. Прво 

место и златне медаље освојиле су све три екипе: дечаци 

у категоријама основне и средње школе као и девојчице у 

категорији средње школе.  

 

• 13.03.2014. – „Монтевидео – видимо се“ у Дому синдиката 
 

Петнаесторо ученика основне 

и десеторо ученика средње 

школе присуствовало је 

пројекцији новог домаћег 

филма Драгана Бјелогрлића 

„Монтевидео - видимо се“ у 

великој сали Дома синдиката. 

По завршетку пројекције, 

ученике препуне утисака су 

испред биоскопске сале 

сачекали неки од глумаца са 

којима је било организовано 

дружење и сликање.  

 

 

 

 



• 19.03.2014. – Сајам аутомобила 

 

Десеторо ученика средње школе посетило је 51. 

Међународни сајам аутомобила на Београдском 

сајму. Ученици су обилазили штандове на којима 

су изложени експонати домаћих и страних 

излагача, учествовали у такмичарским 

активностима и тест вожњама на посебним 

симулаторима.  

 

 

 

• 28.03.2014. – Сајам наутике, лова и риболова 
Петоро ученика средње и двоје ученика основне школе посетили су Међународни сајам 

наутике, лова и риболова на Београдском сајму. Ученици су обилазили хале у којима је 

изложено више од 100 пловила, експонати и продајне изложбе ловачког оружја, као и 

опреме за лов и риболов. Након обиласка сајма ученици су имали организован ручак у 

ресторану „Перпер“.  Кликни за још слика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/sajam-nautike-lova-i-ribolova-2014/

