• 07-10.04.2016. – 21. Међународни сајам хортикултуре
Beoplant Fair – по много чему најшармантнија,
најшаренија и на себи својствен начин увек
оригиналан и са циљем. Програм је 9. Априла у
форми интерактивне радионице за аранжирање цвећа
обогатио Међународни клуб жена, познатији као
„Жене амбасадора“ где је у изради аранжмана и
икебана учествовало и 5 ученица наше школе.
Кликни за још слика

• 15.04.2016. – 18. Републичко такмичење – Текстилство и кожарство
У школи за основно и средње образовање „11 Октобар“ у
Лесковцу, ученици школа из 11 градова надметало се у изради
предмета од текстила и
графичком дизајну. Наши
ученици
Бојић
Ана,
Живковић
Ивана
и
Ранковић Ненад освојили
су прво место.
Кликни за још слика

• 16.04.2016. – Државно првенство Специјалне олимпијаде у одбојци
Државно првенство Специјалне олимпијаде у
одбојци одржано је у Чачку. Четворица ученика
наше школе освојили су на овом такмичењу треће
место.
Кликни за још слика

• 21.04.2016. - 18. Републичко такмичење – Умка 2016.
У нашој школи одржано је Републичко такмичење
ученика средњих школа из подручја рада хемија,
неметали и графичарство. Наши ученици постигли
су следећи успех: Михаиловић Милина 1. место и
Матијевић Сузана 3. место за образовни профил
Помоћник картонажера, а Ивковић Данијела 1. место
за образовни профил ситоштампар.
Кликни за још слика

• 22.04.2016. – Mузика заједничка страст
Под покровитељством Societe generale банке и
Актива директора Чукарице у Културном центру
Чукарица одржана је смотра ученика свих школа
са
територије
Чукарице.
Нашу
школу
представљали су чланови ритмичко-фолклорне
секције са тачком Мој јасмине.

• 22.04.2016. – 18. Републичко такмичење – Машинство и обрада метала
Ово такмичење одржано је у Средњој
занатској школи у Београду а наши ученици
освојили су друго место (Никола Ђокић) и
треће место (Исаило Живковић).
Кликни за још слика

• 23.04.2016. – Концерт Владе Георгиева
Једанаесторо матураната средње школе
је имало прилику да присуствује
концерту једне од највећих звезда са
домаћих простора Владе Георгиева у
Комбанк Арени на Новом Београду.
Кликни за још слика

• Радионице са ученицима у Априлу

05. априла у Музеју Вука и Доситеја дванаесторо ученика основне и средње
школе се у оквиру краћег предавања и радионице под називом „Обичајне песме и
Бајалице“ упознавало са обичајним песмама, митским бићима, бајалицама из
народних веровања.
12. априла у Музеју позоришне уметности, дванаесторо ученика основне и средње
школе у радионици „Комедија и трагедија“, кроз предавање, игру и организоване
радионице упознавало се са ова два драмска облика.
19. априла у Музеју Вука и Доситеја, дванаесторо ученика основне и средње
школе, у радионици „Посуђе и исхрана некад и сад“, упознавало се са
карактеристикама средњевековног начина исхране кроз поређење са данашњим
обичајима у исхрани. За крај је организована и радионица мешења хлеба.

• 26.04.2016. – Стручно усавршавање
У просторијама школе одржан је семинар под називом „Ангажовани наставник –
савремена дидактичка решења стицања компетенција у стручном образовању“.

