• 03.10.2014. – Регионално такмичење у фудбалу

Ученици основне и средње школе учествовали су у регионалном такмичењу у фудбалу
одржаном на теренима Аде Циганлије. Тим ученика средње школе освојио је треће место.
Кликни за још слика

• 04.10.2014. – Посета удружења "Ром-Обилић"
Чланови фудбалског удружења "Ром-Обилић" са
Новог Београда посетили су школу и са нашим
ученицима одиграли више фудбалских утакмица које
су протекле у фер-плеј атмосфери.
Након фудбалских утакмица организовано је
дружење наших ученика са члановима гостујуће
фудбалске екипе.

• 08.10.2014. – Спортски дан у оквиру Дечије недеље

У оквиру Дечије недеље организован је спотрски дан у
нашој школи. Наши ученици су се такмичили са ученицима
ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка у следећим спортским
дисциплинама:
фудбал,
одбојка
и
стони
тенис.
Организовано је дружење и додела диплома.
Организатори:
Канцеларија за младе
Општине Чукарица и
Удружење
грађана
Умке су присуствовали овој манифестацији и уручили
медаље освојене истог дана на такмичењу из атлетике
одржаном на Кошутњаку: Милици Петровић за I место у
бацању кугле и III место за трчање на 100м, Ивани
Живковић за I место у скоку у даљ и II место за бацање
кугле, Милини Михаиловић за III место у скоку у даљ.

• 24.10.2014. – Азбукаоница "Портрет Вука Караџића"
У простору Азбукаонице при музеју Вука и Доситеја,
одржана је друга радионица у којој је учествовало
седморо ученика основне и средње школе. Тема ове
радионице била је "Портрет Вука Караџића". Ученици су
упознати са просветитељским радом Вука и Доситеја,
затим су имали прилику да виде више портрета ова два
великана на основу којих су извели своје радове.
Кликни за још слика

• 07.10-31.10.2014. – Сајам образовања Звонце

У Хали 2 Београдског сајма у склопу 8. Сајма образовања Звонце, наша школа имала је свој
штанд на коме су ученици средње школе свакодневно представљали радове настале на
часовима практичне наставе из свих образовних профила за које се оспособљавају у нашој
школи. Кликни за још слика

