
• 05.03.2015. – Трибина “Сазнајни процес код деце“ 
 

Одржана је стручна трибина „Сазнајни процес- 

развој сазнајног процеса код деце“ на којој је 

проф.др. Светомир Бојанин говорио о фазама 

раста и развоја детета, о дисхармоничном 

развоју и могућностима третмана и 

реедукације. У оквиру трибине, професор 

Бојанин је представио и своју нову књигу, 

Третман покретом и саветовање, коју је након 

предавања потписивао колегама иприсутнима.  

 

 

• 08.03.2015. – “Нада за децу“ 

 

      
Наша радо и често виђена донаторка Нада Допуђ, испред своје хуманитарне организације 

„Нада за децу“, посетила је ученике наше школе поводом осмомартовског празника и донела 

колаче. Ученици су још једном срећни и расположени за дружење провели део дана са Надом 

и њеним сином Марком. Кликни за још слика 

 

• 11.03.2015. – Дом здравља “Симо Милошевић“- предавање 

 
Поводом месеца борбе против рака, тим патронажних сестара ДЗ „Симо Милошевић“ Умка 

одржао је једночасовно предавање за двадесеторо ученика старијих разреда средње школе на 

тему хигијене, заразних болести као и болести бубрега и других органа који могу оболети од 

рака. Ученицима су подељени едукативни лифлети и плакати од којих смо касније заједно 

направили пано. Кликни за још слика 

 

 

      

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/nada-za-decu-8-mart-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/dom-zdravlja-simo-milosevic-umka-predavanja/


 

• 18.03.2015. – „Радост деци“ - посета биоскопу 
У склопу програма „Социјална интеграција“ хуманитарне 

организације „Радост деци“, петнаесторо ученика основне школе 

посетили су биоскоп „Рода“ на Бановом Брду. Ученици су имали 

прилику да по први пут погледају 3D пројекцију цртаног филма 

„Звончица и чудовиште из Недођије“. Кликни за још слика 

 

• 21.03.2015. – Државно првенство Специјалне олимпијаде 
                  

Државно првенство је 

одржано у Зрењанину а 

ученици су се такмичили у 

стоном тенису и освојили 

следеће награде: Стефан 

Јовановић прво место, 

Ивана Живковић друго 

место, Вук Живковић треће 

место. Кликни за још слика 

 

 

• 21.03.2015. – Излет на Кошутњаку 
 

Четворо ученика основне и двојица ученика средње школе провели су део дана на познатом 

излетишту Кошутњак, шетајући и уживајући у природи и првим пролећним данима.  

Кликни за још слика 

             
 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/radost-deci-odlazak-u-bioskop-mart-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/drzavno-prvenstvo-u-stonom-tenisu-mart-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/izlet-na-kosutnjaku-mart-2015/


• 27.03.2015. – „Спорт за сву децу“ 
Хуманитарна организација 

„Радост деци“ организовала је 

ову акцију  у спортском балону 

„Маестро“ у Раковици. Деветоро 

ученика учествовало је у 

спортској радионици малог 

фудбала, заједно са вршњацима 

из дневних боравака „Борска“, 

„Шекспирова“ и „Чукарица“. 

Кликни за још слика 

 

• 23.03.-29.03.2015. – Школа скијања на Копаонику 

              
Петоро ученика средње школе учествовало је у програму школе скијања одржаном на 

Копаонику. Кликни за још слика 

 

• 27.03.2015. – Музеј позоришне уметности 
Седморо ученика основне школе 

посетили су музеј поводом 

међународног дана позоришта. 

Домаћин посете била је Ирина 

Кикић која је као кустос музеја 

ученицима објаснила основне 

поставке позоришне уметности и 

провела их кроз музеј.  

Кликни за још слика 

 

• 20.03.-29.03.2015. – Сајам аутомобила 
Ученици су посетили 52. међународни сајам аутомобила који је одржан на Београдском 

сајму. Обишли су сајамске хале у којима су били штандови реномираних светских 

произвођача аутомобила разгледајући нове моделе. 

   

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/radost-deci-sport-za-svu-decu-mart-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/skola-skijanja-kopaonik-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/medjunarodni-dan-pozorista-mart-2015/

