• 01.09.2016. – Почетак школске 2016/2017. године
Годишњи план рада школе

• 01.09.2016. – Поклон добродошлице Општине Чукарица за ђаке првакe

Подела 8 поклон-пакетића првацима.
Кликни за више слика

• 01.09.2016. – Донација одеће и обуће

Фондација
хуманости
компаније
„Вечерње
Новости“ у сарадњи са Треф спортом, поводом
почетка школске године поклонила је ученицима
наше школе око 90 пари обуће и исто толико
дуксева. Директорка фондације Дивна Чанаћевић и
представник Треф спорта Игор Манојловић
уручили су ђацима поклоне првог септембра за
срећан почетак нове школске године.

• 09.09.2016. – Донација школског прибора и књига
Градска општина Чукарица ове године
поклонила је ученицима наше школе
школски прибор и материјал за срећан
почетак нове школске године.
Поред тога, донатор који је желео да остане
анониман, школи је поклонио и вредну
донацију од преко 1000 књига различитих
наслова, од којих су неке припојене школској библиотеци, док су неке одмах дате
ученицима на коришћење. Кликни за више слика

• 21.09.2016. – Радост деци – одлазак у биоскоп

Хуманитарна организација „Радост деци“ и
ове године наставља са различитим
активностима у оквиру којих ученици наше
школе имају прилику да одгледају бројне
премијере анимираних и играних филмова.
Овај пут у биоскопу Рода Синеплекс на
Бановом Брду гледали су пројекцију
анимираног филма „Тајни живот кућних
љубимаца“. Кликни за више слика

• 23.09. – 1.10.2016. – Летовање у Пефкохорију
На
овогодишњем
првом
"Сабору
човекољубља Србије",
који је Црвени крст
Чукарица организовао
заједно
са
ГО
Чукарица, Ротари клуб
"Скадарлија" је
као
донацију понудио бесплатан седмодневни боравак на
мору у Грчкој за укупно двадесеторо, од којих је
петоро ученика наше школе. У петак 23. септембра
пожелели смо им срећан пут и испратили их на
летовање који је за већину њих представљао први
одлазак на море. Након седам дана вратили су се
препуни лепих утисака! Захваљујемо се још једном
Ротари клубу "Скадарлија" који су својом донацијом
обезбедили ово летовање. Кликни за више слика

• 29.09.2016. – „Играј се са мном“, Словенија

Међународни
спортско-друштвени
догађај "Играј се са мном" одржан је
и ове године у Словенији. Дана 29.
септембра одржане су спортскофестивалске игре где је наша школа
имала једног представника. Ученици
су се такмичили у дисциплинама као што су кошарка, одбојка, стони
тенис и опробали се у мање познатим али креативним
дисциплинама, на иновативним и забавним штафетним играма.
Кликни за више слика

