
• 07. и 08.05.2017. – Матурска екскурзија 
 

Четрнаесторо ученика матураната основне и 

средње школе је у пратњи разредних старешина и 

групних васпитача 7. маја отишло на дводневну 

матурску екскурзију.  

Путовање смо започели у Тополи, где смо 

обишли Карађорђев град у коме су смештени 

Карађорђев конак као својеврсни музеј посвећен 

устанку и његовим учесницима и споменик 

Карађорђу, а одмах у близини и стара црква. 

  

У наставку путовања обишли смо и Цркву Светог Ђорђа на Опленцу, задужбину и маузолеј 

династије Карађорђевић, краљеве винограде, музеј Виноградарева кућа. Након садржајних 

обилазака, настављамо пут до Аранђеловца и хотела Рујна зора где смо након одмора дан 

испунили шетњом, разним активностима забавног садржаја, прославом рођендана ученика, 

дискотеком.  Погледај још фотографија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. маја настављамо обилазак знаменитости овог 

дела Шумадије. Најпре смо обишли Пећину 

Рисовача, потом Народни Музеј Аранђеловца а 

онда и Буковичку бању у срцу града. Слободно 

време до ручка провели смо у прелепом 

амбијенту бање, а након повратка у хотел и 

ручка вратили смо се у школу пуни утисака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/maturska-ekskurzija-arandjelovac-2017/


• 10. и 11.05.2017.  – Стручне посете  
 

• 10. маја 2017. године нашу школу су посетили ученици и 

наставници средње школе Јанеза Левца из Љубљане. Како је у 

овој школској години успостављена сарадња заједничким 

учешћем на спортском фестивалу  у Ченеју, изразили су жељу да 

посете нашу установу. Током ове посете директорка наше школе 

госте је упознала са радом наше установе, гости су обишли 

школу, радионице, сензорну собу као и интернатске зграде. 

•  У оквиру програма сарадње и размене студената Универзитета 

Индиана и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

у Београду, 11. маја 2017. године, професор Еминовић са катедре 

за соматопедију заједно са студентима и деканом Индиана Универзитета такође су 

посетили нашу школу и упознали се са садржајем школе и активностима ученика. 

 

• Републичка такмичења ученика у знању и вештинама  
Током маја месеца, ученици наше школе учествовали су на бројним републичким 

такмичењима.  

• 12. маја одржано је Републичко такмичење у знању и вештинама за подручје рада 

Пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профил цвећар-вртлар, у школи 

Мара Мандић у Панчеву. Ученик наше школе заузео је пето место.  

• 13. маја одржано је Републичко такмичење у знању и вештинама за подручје рада 

Машинство и обрада метала, образовни профил бравар, у школи „14. Октобар“ у Нишу. 

Ученици наше школе заузели су пето и једанаесто место.  

 

• 15.05.2017. – XIX Републичко такмичење у знању и вештинама  

                       за подручје рада Текстилство и кожарство, Умка 2017 
 

Захваљујући успеху ученика наше школе на прошлогодишњем Републичком такмичењу, 

овогодишње, деветнаесто по реду, одржано је 15. маја у нашој школи.  

У оквиру подручја рада Текстилство и кожарство такмичили су се 

следећи образовни профили: шивач текстила (двогодишње образовање), 

конфекцијски шивач (трогодишње образовање) и ручни ткач 

(трогодишње образовање). 

На такмичењу је учествовало 11 школа са укупно 22 такмичара.  

 

Ученик наше школе Живковић 

Илија освојио је 3. место, а ученик 

Зенуни Валентино освојио је  

1. место са максималним бројем 

поена у образовном профилу 

шивач текстила. 

                                                          

Кликни за још фотографија 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/republicko-takmicenje-tekstilstvo-i-kozarstvo-umka-2017/


• 16.05.2017. – Републичко такмичење у атлетици  
На спортским теренима на Кошутњаку 16. маја одржано 

је републичко такмичење у атлетици.  

Ученици наше школе остварили су следеће резултате: 

• Атлетика  

- Стефан Рацков 2. место трчање на 100м 

- екипно 2. место 

• Стони тенис у категорији средње школе 

- дечаци 1. место (Вељко Пасу, Александар Пасу и     

Никола Ђокић) 

- девојчице 2. место (Весна Јаношевић, Марина Кубуровић и Марија Стаменковић) 

У укупном пласману заједно дечаци и девојчице средња школа 2. место. 

 

• 17.05.2017. – Концерт Александре Радовић 

у Сава Центру 

Једанаесторо ученика је, захваљујући позиву нашег 

сталног донатора улазница за културно-забавне догађаје 

„ГМР Продукција“, било у прилици да присуствује 

концерту једне од наших највећих поп звезда 

Александре Радовић у великој дворани Сава Центра. 

Некима од ученика ово је била прва посета оваквој 

врсти догађаја, вратили су се у школу препуни утисака. 

 

• 22-25.05.2017. – 11.Међународни фестивал „Играј се з мано“ 
22. маја четворо ученика наше школе у пратњи наставника 

посетило је Основну школу 4 у Мурској Соботи. Директорка школе 

Метка Кухарић са својим запосленима љубазно нас је угостила и 

упознала са знаменитостима града. 

23. маја на Конгресном тргу у Љубљани одржан је 11. 

Међународном  фестивал „Играј се з мано“. Наша школа се 

представила радионицом за израду едукативних и креативних 

садржаја, постер и видео презентацијом школе, спортских и 

међународних такмичења и програма скијања.  

 

• 26.05.2017. – Излет матураната на Авали 
У петак 26. маја организован је излет до Авале за екстерне ученике 

завршних разреда средње школе и матуранте средње школе који 

почетком месеца нису ишли на дводневну екскурзију у 

Аранђеловцу. Током излета матуранти су са својим разредним 

старешинама и групним васпитачима обишли споменик Незнаном 

јунаку на Авали, као и Авалски торањ. У 14 часова организован је 

ручак у ресторану „Стари мајдан“ у Белом Потоку надомак Авале. 

 

 

 

 

 



• 31.05.2017. – Матурска свечаност 
 

31. маја у 19 часова у холу школе започела 

је овогодишња матурска свечаност 

приредбом матураната под називом „У 

школској клупи“. У приредби су учествовали 

сви ученици завршних разреда основне и 

средње школе, као и две ученице стални 

учесници драмско-рецитаторских тачака.  

 

 

Након завршетка приредбе, директорка школе поделила је похвалнице и награде 

ученицима за постигнут одличан успех, ученицима генерације и спортисти генерације. 

 

Брековић Урош – ученик генерације основне школе 

Белић Ненад – ученик генерације среедње школе 

Богојевић Милош – спортиста генерације 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 19 часова у трпезарији школе организована је 

свечана вечера и прослава у част матураната 

којој су присуствовали породице матураната, 

запослени у школи и бројни други гости. 

Кликни за још фотографија 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/maturska-svecanost-2017/

