• 02.09.2015. – Почетак школске 2015/2016. године
Годишњи план рада школе

• 02.09.2015. – Пакетићи Општине Чукарица за ђаке првакe

• 18.09.2015. – Манифестација "Покажи шта знаш"

У сарадњи Хуманитарне организације РАДОСТ ДЕЦИ и ГО Раковица данас је одржана
манифестација ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ. Манифестација је културно-уметничка и спортска,
инклузивног карактера. Један од циљева је интеграција деце и младих са сметњама у
интелектуалном развоју и деце из редовних основних школа са територије ГО Раковица
и Чукарица.
Имали смо и прилику да уживамо у изведби певачког друштва "Прело", плесне школе
"Art of dance", КУД "Димитрије Котуровић". Певали смо заједно уз групу Неверне бебе .
Дружили се са бајкерима Мото клуба С.О. Жандармерије, јуниорима РК Црвена звезда као
и са судијама ФС Београд. Кликни за још слика

• 18.09.2015. – Радионица "Оштро око веште руке"

Десеторо ученика основне и средње школе учествовало је у радионици „Оштро око –
веште руке“ у Конаку Кнегиње Љубице. Ученици су у базену са песком проналазили
керамичке делове, попут археолога, спајали делове посуда и старих фотографија.
Кликни за још слика

• 21.09.2015. – Изложба "Инсекти Србије"
Осам ученица средње школе
посетило је изложбу „Инсекти
Србије“
у
галерији
Природњачког музеја.
Организовано
је
стручно
вођење
кроз
изложбу
и
радионица слагалица Инсекти.
Кликни за још слика

• 21.09.2015. – Изложба "Упознавање са ваздухопловством"
Седморо ученика средње школе посетило
је изложбу у Музеју ваздухопловства.
Организовано је стручно вођење и квиз
знања. Кликни за још слика

• 22.09.2015. – Радионица "Позориште и филм"

Десеторо ученика основне и средње школе посетило је Музеј позоришне уметности,
присуствовало презентацији „Сличности и разлике између позоришта и филма“ и
учествовало у квизу знања. Кликни за још слика

• 26.09.2015. – Државно првенство Специјалне Олимпијаде – атлетика

Ученица средње школе Ивана Живковић на Државном првенству СО у атлетици освојила
је 3. место у бацању кугле и 3. Место у трчању на 100м.

