• 03.12.2015. – Међународни дан особа са инвалидитетом
Међународни дан особа са инвалидитетом ове
године обележен је манифестацијом у
Дечијем културном центру Београд на којој су
се представили и ученици наше школе
ритмичком тачком „Мој Јасмине“.
Званичним
обележавањем
овог
дана,
организатори, реализатори и учесници желели
су да скрену пажњу јавности на положај деце
са инвалидитетом у Србији и истакну да су
неразумевање и подозрење у свакодневном
животу највеће препреке са којима се сусрећу
деца и њихови родитељи.

• 04.12.2015. – Радионица „Јован Цвијић“
Радионица посвећена Јовану Цвијићу одржана је у галерији САНУ.
Учествовало је деветоро ученика основне и средње школе.
Радионица је обухватала стручно вођење кроз изложбу о лику и делу
Јована Цвијића, радионице „Српски великани на новчаницама“ и
„Занимљиве географије на мапи Србије“ у којој су ученици имали
задатак да пронађу важна места за живот и рад Јована Цвијића на
основу претходне приче са изложбе а такође је организовано и
такмичење у проналажењу три иста географска појма са истим
почетним словом.

• 08.12.2015.-Презентација спортова Спортског савеза особа са инвалидитетом

Годишњој презентацији спортова Спортског савеза особа са инвалидитетом одржаној на
Кошутњаку, присуствовали су и ученици наше школе којима је од стране савеза на челу са
председником Слободаном Гаком, уручено пет лопти.

• 11.12.2015.- Концерт Жељка Јоксимовића у Комбанк Арени

За све матуранте средње школе, организован је одлазак у
Комбанк Арену на концерт Жељка Јоксимовића, једног од
најпопуларнијих музичара са ових простора.
Кликни за још слика

• 12.12.2015.- Завршна манифестација програма „Инклузија за све“
Завршна манифестација програма „Инклузија за
све“
одржава
се
под
покровитељством
Секретаријата за социјални рад града Београда а
подржана је и од стране наше школе.

• 22.12.2015.- Новогодишња приредба

Новогодишњу приредбу припремили су ученици
основне и средње школе чланови драмскорецитаторске
и
ритмичко-фолклорне
секције.
Приредби су присуствовали сви ученици, родитељи,
донатори школе и остали
гости.

Након завршене приредбе ученицима су подељени новогодишњи
пакетићи са доњим вешом, чарапама и слаткишима од брачног пара
(Слободан и Драгана), сталних донатора школе; пакетићи са
слаткишима, играчкама и школским материјалом које је
обезбедила Банка Интеза; слатки пакети, донација Црвеног Крста и
Народне банке и пакети са обућом, одећом, средствима за личну
хигијену и слаткишима које је ученицима
обезбедила школа. Кликни за још слика

