• 03.04.2015. – Панорамско разгледање града

Туристичка агенција БС Турс започела је туру
панорамског разгледања града из отвореног
аутобуса под називом „Београд, Ваш домаћин“.
Тридесеторо ученика школе имало је прилику
да
разгледа
знаменитости
Београда
у
седамдесетоминутној вожњи поред зграда и
споменика од историјског значаја. Ученици су
по завршетку вожње добили поклон од
организатора, мајице са симболима Београда
као и грицкалице, слаткише и сокове.
Кликни за још слика

• 03.04.2015. – Радионица Азбукаоница „Заборављене дечије игре“
Одржана је шеста по реду Азбукаоница у музеју Вука и
Доситеја. Осморо ученика основне школе учествовало је у
заборављеним дечијим играма: „Иде маца око тебе“, „Царе,
царе господаре“, а ужина је подељена уз игру „Топлохладно“. Наредна радионица ће обухватити игре које се
играју на отвореном. Кликни за још слика

• 05.04.2015. – Изложба ускршњих јаја
Традиционална изложба осликаних ускршњих јаја свих
шеснаест београдских школа у којима наставу похађају
ученици са сметњама у развоју, међу којима је и наша школа,
одржала се испред Храма Светог Саве. Манифестацију, уз
помоћ Секретаријата за образовање и Дечију заштиту,
организује Основна школа „Душан Дугалић“. Изложба има за
циљ да подржи креативне напоре ученика у очувању обичаја и
традиције, уз промоцију личних уметничких и креативних
могућности.

• 06.04.2015. – „Кроз игру учимо“

У нашој школи реализована је прва фаза Евролигиног друштвено-одговорног пројекта One
Tеам који под називом „Кроз игру учимо“ спроводе Црвена Звезда Телеком и Специјална
Олимпијада Србије. Радионице су имале едукативни карактер, одржана су по два часа из
математике, српског и енглеског језика. Пројекат је инклузивног типа, учествовало је 64
ученика специјалних и редовних школа из Београда, Панчева, Пирота, Зрењанина и Чачка
који су радили по прилагођеном наставном програму. Кликни за још слика

• 19.04.2015. – Државно првенство у одбојци – Врање 2015.
Ученици наше школе освојили су прво место и златну
медаљу у конкуренцији од укупно девет екипа на
Државном првенству Специјалне Олимпијаде у мушкој
unified одбојци у Врању. Кликни за још слика

• 23.04.2015. – ДЗ „Симо Милошевић“ - предавање
Поводом светског дана здравља, тим патронажних сестара ДЗ „Симо Милошевић“ Умка,
одржао је једночасовно предавање ученицима средње школе на тему контрацепција и полно
преносиве болести. Ученицима је приказан краћи едукативни филм и подељени су им
лифлети од којих смо касније направили пано који је окачен у холу школе.
Кликни за још слика

• 23.04. - 26.04.2015. – Међународни сајам хортикултуре

На двадесетом Међународном сајму хортикултуре, наша школа се представила изложбеним
штандом продајног карактера (аранжмани од сувог и свежег цвећа, ручно декорисане саксије...)
Наши ученици су се 24. априла такмичили у изради слободних аранжмана од свежег и резаног
цвећа на тему „Април у Београду“ и освојили треће место а 25. априла учествовали су у
изради пролећних и Ђурђрвданских венчића.

• 28.-29.04.2015. – XVII Републичко такмичење – Текстилство и кожарство

Домаћин такмичења у подручју рада текстилство и кожарство била је школа „14. Октобар“ из
Ниша. Такмичило се 15 школа са укупно 27 такмичара. Наша школа је представила своје
радове на веома лепој изложби у холу школе домаћина. Ученица Милица Петровић освојила
је прво место а ученица Марија Антић освојила је прво место у оквиру образовног профила
конфекцијски шивач. За учеснике такмичења организован је обилазак града и културноисторијских споменика, а наставници су имали могућност да присуствују стручном предавању
о асистивној технологији.

• 30.04.2015 - XVII Републичко такмичење – Машинство и обрада метала

Такмичење у оквиру подручја рада машинство и обарада метала одржано је у Крушевцу у
ШОСО „Веселин Николић“. Наш ученик Вељко Стојковић освојио је друго а Раде Филиповић
четврто место у оквиру образовног профила бравар. Кликни за још слика

