
• 02.10.2015. – Изложба "Албрехт Дирер" и радионица линореза 

                        
Десеторо ученика основне и средње школе посетило је изложбу у Конаку кнегиње 

Љубице и  учествовало у радионици линореза. Кликни за још слика 
 

• 06.10.2015. – Обележавања Светског дана чистих планина на Авали          

 

Четрнаесторо ученика основне 

и средње школе је поводом 

Светског днаа чистих планина 

на Авали учествовало у 

сакупљању отпада и 

разврставању за рециклажу. 

Упознати су са значајем 

очувања чисте природе као и 

природних ресурса.   

Кликни за још слика 
 

 

• 20.10.2015. – Радионица "Позориште иза позоришта" и обилазак 

Музеја Народног позоришта 

 

 

Седморо ученика основне и средње школе обишло 

је Народно позориште са циљем да сазнају шта 

све чини позоришну представу (сценарио, костим, 

шминка, сценографија, светло, звуци). 

Организован је и обилазак Музеја Народног 

позоришта.    

Кликни за још слика 

 
 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/izlozba-albreht-direr-i-radionica-linoreza-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/dan-cistih-planina-avala-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/pozoriste-iza-pozorista-2015/


 

• 27.10.2015. – Радионица "Заборављене дечије игре"                                               

 

Десеторо ученика основне 

школе учествовало је у 

октобарској радионици у 

Музеју Вука и Доситеја. Након 

стручног вођења кроз музеј, 

организована је радионица у 

којој су ученици упознати са 

старим играма попут 

јастуковања, лети лети, топло 

хладно.  Кликни за још слика 
 

 

• 27.10.2015. – Одлазак у биоскоп Фонтана на Новом Београду,    

пројекција домаћег филма "Поред мене" 
 

            
 

Петнаесторо ученика средње школе у биоскопу „Фонтана“ на Новом Београду 

присуствовало је пројекцији новог домаћег филма „Поред мене“.  Кликни за још слика  

 

• 28.10.2015. – Донација торти ХО "Нада за децу" 
Наша донаторка Нада Допуђ је и ове године обрадовала ученике школе тортама поводом 

празника Свете Петке.   Кликни за још слика 
 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/zaboravljene-decije-igre-20142015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/bioskop-fontana-2015/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/nada-za-decu-torte-2015/


• 28.10.2015. – Донација  компаније  „Петрол“ 

 
 

Компанија Петрол д.о.о. Београд 

донирала је нашој школи 1000 

литара горива за потребе 

транспорта ученика. 
 

 

 

 

• 29.10.2015. – Крстарење Дунавом и Савом за ученике средње школе 
За петнаесторо ученика средње школе организовано је панорамско крстарење Дунавом и 

Савом.  Кликни за још слика 

  

• 30.10.2015. – 60. Међународни сајам књига 

     
Двадесет и четворо ученика основне и средње школе посетило је 60. Међународни сајам 

књига у халама 1 и 4 Београдског сајма. 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/panoramsko-krstarenje-dunavom-i-savom-2015/

