• 06.05.2014. – Вежбе студената ФАСПЕР-а

Студенти III године Факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију у Београду, у пратњи асистента Иване
Сретеновић, посетили су ученике школе у оквиру вежби
из предмета Методика превентивно-корективног рада.
Рађене су разне процене у циљу утврђивања
способности деце: организованост психомоторике,
латерализованост, когнитивне способности, пажња,
памћење, графомоторне способности.

• 06.05.2014. – Изложба ликовног стваралаштва

Отварању 37. Изложбе ликовног стваралаштва младих
ометених у развоју у Педагошком музеју у Београду, у
организацији Друштва дефектолога Београда, присуствовало
је и четворо средњошколаца који похађају нашу школу. На
изложби су били изложени и радови наших ученика, из
области ликовне културе, керамике, картонаже и цвећарства.

• 09.05.2014. – Републичко такмичење – машинство и обрада метала

Наша школа ове године била је домаћин 16. Републичког
такмичења у знању и вештинама ученика на подручју
рада Машинство и обрада метала. Такмичење је отворио
председник ГО Чукарица Срђан Коларић. Ученици
гостујућих школа са територије целе Србије, као и један
ученик
наше
школе,
такмичили су се у два
подручја: машинство и обрада
метала - образовни профил
аутолимар, као и машинство и обрада метала - образовни
профил бравар. Првог дана обављен је теоријски део, а другог
дана и практични део такмичења након чега су победницима
подељене дипломе за освојена места, а затим је у трпезарији
школе организована и свечана вечера за учеснике такмичења.
Кликни за још слика

• 10.05.2014. – Државно првенство Специјалне олимпијаде у фудбалу
Ове године Државно првенство Специјалне олимпијаде
у фудбалу одржано је у Панчеву. Нашу школу
представљала је женска екипа, која је овом приликом,
такмичећи се у категорији средњих школа, освојила
треће место и бронзану медаљу.

• 13.05.2014. – Смештај поплављеног становништва

Циклон „Тамара“ погодио је територију Србије 13. маја изазвавши поплаве у многим
кишом захваћеним подручјима. Најугроженији био је
Обреновац са околином, на хиљаде становника је евакуисано
и смештено у прихватне центре широм Београда. Како су
поплаве претиле да угрозе и становнике Умке, уз помоћ
Црвеног крста, наша школа је у једној од интернатских зграда
обезбедила смештај, храну и хигијенска средства угроженим
породицама, као и целокупну подршку запослених у школи.

• 26.05.2014. – Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац
По договору са Министарством просвете, наша школа
уступила је своје просторије Пољопривредно-хемијској
школи из Обреновца. Почев од 26. маја у поподневним
часовима ће се у нашој школи одржавати настава за ученике
ове школе, припреме за завршне испите као и активности
предвиђене до краја школске 2013/2014. године.

• 26.05.2014. – Донација „Жарко Зрењанин“, Суботица
Директорка Основне и средње школе за децу са сметњама у
развоју „Жарко Зрењанин“ из Суботице Јованка Тешановић,
обишла је нашу школу и ученицима донирала неколико
пакета слаткиша, средстава за хигијену, одеће и хране, чиме
је настављена одлична сарадња наших двеју школа.

• 29.05.2014. – Матурска свечаност

У холу школе са почетком у 18
часова започета је матурска
свечаност, извођењем матурске
приредбе
ученика
завршних
разреда.
У
приредби
је
учествовало осморо матураната
основне и петоро матураната
средње
школе
којима
су
помагали чланови драмскорецитаторске секције. Након
завршетка приредбе, додељена
су сведочанства и награде заслужним ученицима.
У 18:30 у простору трпезарије школе почела је свечана
вечера и прослава организована у част матураната.
Прослави су присуствовали сви ученици средње школе,
матуранти основци, родитељи матураната као и велики
број запослених у школи. Кликни за још слика

