• 01.06.2015. – Завршна Смотра културно - забавних активности
Наступ ученика наше школе је похваљен од стране жирија за изузетан естетски
дојам коме посебно доприносе костими израђени у нашој текстилној
радионици у оквиру практичне наставе.

• 03.06.2015. – Радионица „Шарене афричке куће“
Десеторо ученика у Музеју афричке уметности учествовало је у
радионици „Шарене афричке куће“. Са кустосом Маријом Лончар
обишли су поставку музеја.
Кликни за још слика

• 05.06.2015. – Изложба радова са Азбукаоница
Петнаесторо ученика учествовало је у финалној изложбеној
радионици и отварању изложбе радова са Азбукаонице у музеју
Вука и Доситеја. Кликни за још слика

• 06.06.2015. – Државно првенство у женском фудбалу
Државно првенство Специјалне Олимпијаде у женском
unified инклузивном фудбалу одржано је у Банатском селу.
У екипи која је освојила прво место и златну медаљу
биле су две ученице наше школе, Ивана Живковић и Ана
Бојић. Кликни за још слика

• 10.06.2015. – „Радост деци“ - посета биоскопу
У склопу програма „Социјална интеграција“ хуманитарне
организације „Радост деци“, четрнаесторо ученика посетило
је биоскоп „Рода“ на Бановом Брду. Ученици су гледали 3D
пројекцију синхронизованог цртаног филма „Сунђер Боб на
сувом“.

• 15.06. - 17.06.2015. – Полагање завршних испита

У просторијама наше школе одржано је полагање завршних испита за седморо ученика који су
завршили осми разред. У понедељак
15. јуна полагао се тест из Српског језика и
књижевности, у уторак 16. јуна тест из математике ау среду 17. јуна комбиновани тест.
Прелиминарни резултати завршних испита објављени су у петак 19. јуна.

• 18.06.и 19.06.2015. – Стручно усавршавање
У зборници школе одржан је акредитовани семинар „Примена Монтесори материјала у
реализацији инклузивног програма“ за све наставнике и васпитаче.

Уређење школског дворишта

Током јуна месеца, ученици су заједно са наставницима учествовали у уређењу школског
дворишта. Извршене су поправке дворишног инвентара (летњиковац, клупе, љуљашке,
клацкалице...), а на платоу иза зграде интерната ОШ осликани су цртежи едукативно-забавног
карактера (не љути се човече, школице, пикадо...) Кликни за још слика

• 24.06. 2015. -

Школи је додељена прва награда за најлепше уређено школско двориште у
акцији „Пролеће на Чукарици“, која се под покровитељством Општине Чукарица одржава
сваке године као део акције „За зеленији Београд“ у оквиру које смо освојили трећу награду
18. јула 2015. године. Кликни за још слика

