
• 06.05.2015. - Међународни дан сунца 
 

Поводом међународног дана сунца, десеторо ученика средње 

школе посетило  је гадско излетиште Аду Циганлију. 

Организована је шетња обалом језера и спортске активности на 

теренима за одбојку и кошарку.  Кликни за још слика 
 

 

• 08.05.2015. – Радионица Азбукаоница „Заборављене дечије игре“ 
Петнаесторо ученика основне школе учествовало је у седмој по 

реду Азбукаоници која је била организована у дворишту музеја 

Вука и Доситеја. Ученици су се играли заборављених игара: 

жмуркр, шушумиге, арачкиње-барачкиње... 

Кликни за још слика 

 

• 08.05.2015. – Радионица Природњачког музеја 

Соња Срејић, кустос едукатор Природњачког музеја, у 

зборници школе одржала је две интерактивне радионице са по 

25 ученика средње школе. Ученицима је приказан низ 

експоната Природњачког музеја уз едукативне и духовите 

пратеће коментаре који су свим присутнима држали пажњу 

пуна два сата.  Кликни за још слика 
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•15.5.2015. – XVII Републичко такмичење СЗШ „Петар Лековић“ 
У средњој занатској школи „Петар Лековић“ одржано је 

такмичење у знању и вештинама. Ученици наше школе су се 

надметали у подручју рада хемија, неметали и графичарство 

где је ученик Ђокић Дарко освојио прво и Јовановић Марко 

треће место у образовниом профилу помоћник картонажера,  

ученица Ивковић Данијела 

освојила је друго место у 

као ситоштампар.  

 

Наши ученици су се такође такмичили и у подручју рада 

пољопривреда,  производња и прерада хране где су Ђокић 

Николина и Николић Милан освојили четврто и шесто 

место.  Кликни за још слика 

               

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/medjunarodni-dan-sunca-maj-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/zaboravljene-decije-igre-20142015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/radionica-prirodnjackog-muzeja-maj-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/republicko-takmicenje-szs-petar-lekovic-2015/


•16.05.2015. – „Кроз игру учимо“ 
 

Реализован је завршни фестивал у КК 

Црвена Звезда. Учесници су у аутобусу са 

отвореним кровом обишли Мали 

Калемегдан, стадион „Ратко Митић“ и 

Музеј Црвене Звезде. Уручена су им 

признања, захвалнице као и слатки 

пакети.  Кликни за још слика           

 

 

  

• 18.05.2015. - „Заједно до победе“ - Калемегдан 

 

Тим Специјалне Олимпијаде Србије покренуо је ову кампању. 

Учесници, међу којима је и три ученика наше школе, су на 

Калемегдану, заједно са бројним познатим певачима, глумцима, 

спортистима и другим јавним  личностима, учествовали на снимању 

рекламног спота који 

има за циљ да привуче 

донаторе који ће 

омогућити пут у Лос 

Анђелес. Специјална 

Олимпијада биће 

одржана од 25. јула до 

2. августа 2015. године.  

Кликни за још слика 
 

• 18.05.2015. - „Јавни час цртања“ 
 

У оквиру манифестације „Смотра вољеном граду“, одржан 

је „Јавни час цртања“ у Калемегданском парку. У овој 

традиционалној манифестацији коју организује Друштво 

дефектолога Београда, учествовало је петоро ученика 

наше школе.  

Кликни за још слика 

 

 

• 19.05.2015. - Републичко такмичење у кошарци 
Такмичење је одржано на теренима Аде Циганлије у 

организацији СПОТРТХУС-а (спортска такмичења 

хендикепираних ученика Србије). Школу су представљале 

женска екипа која је освојила друго место и мушка екипа 

која је освојила четврто место.  Кликни за још слика 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/kroz-igru-ucimo-one-team-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/zajedno-do-pobede-kalemegdan-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/javni-cas-crtanja-maj-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/republicko-takmicenje-u-kosarci-maj-2015/


• 25.05.2015. - Међународни дан паркова 
 

Седморо ученика наше школе 

посетило је Калемегдански парк 

и тако обележило овај дан. 

Кликни за још слика 

 

 

 

 • 26.05.2015. - Авала - излет за ученике завршних разреда 
Ученици завршних разреда су заједно 

са својим разредним старешинама и 

групним васпитачима обишли 

Манастир Раковица у чијем комплексу 

се налази Црква Светог Арханђела 

Михајла и Гаврила и гроб Патријарха 

Павла. Потом су обишли Авалски 

торањ и Споменик Незнаном јунаку. 

Организован је ручак у MCDonalds-у на 

Видиковцу.  

 

 

• 28.05.2015. - Матурска свечаност 
Матурска свечаност 

започела је у 18 часова 

приредбом матураната 

основне и средње 

школе. Након тога су 

подељене дипломе, 

похвалнице и награде. 

 

У 19 часова у трпезарији школе почела је свечана вечера 

и прослава у част матураната. Прослави су 

присуствовали матуранти, родитељи матураната, 

запослени у школи и сви остали ученици позвани на 

матурску свечаност.  Кликни за још слика 

 

• 29.05.2015. - „Доброта је највећа врлина, кажу бајке 

из давнина“ 
У организацији ОШ „Антон Скала“ и Друштва дефектолога Београда 

одржана је ова манифестација са идејом да се одрасли подсете бајки 

уз које су одрастали и да ученицима приреде један дан за памћење. 

Тако су се међу нашим Аладином и Јасмин могли видети  Пепељуга, 

Снежана и седам патуљака, Петар Пан...  Кликни за још слика 

 
 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/medjunarodni-dan-parkova-maj-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/maturska-svecanost-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/bajke-iz-davnina-maj-2015/

