
• 02.06.2017. – Смотра вољеном граду  
24. априла 2017. године троје ученика средње школе 

представило је нашу школу у програму традиционалне 

Смотре "Вољеном граду" у организацији Друштва 

дефектолога Београда. На сцени Малог позоришта Душко 

Радовић ученици су извели тачку "Тишина у души" и тиме 

се пласирали у финално такмичење.  

Погледај још фотографија 

 

5. јуна 2017. године на финалном такмичењу наши 

ученици су се одлуком стручног жирија пласирали 

на манифестацију "Радост Европе" у октобру текуће 

године.  

Национална телевизија РТС1 је објавила ову причу, 

снимке и интервјуе са нашим ученицима 6. јуна 

2017. године у емисији "Тако стоје ствари". 

 

  

• 03.06.2017. – Сабор човекољубља 
Други Сабор човекољубља Србије, у организацији Црвеног крста Чукарица и Градске 

општине Чукарица одржан је у суботу 03. јуна 2017. године у Општини Чукарица. Већ 

традиционална манифестација, окупила је бројне установе социјалне заштите, домаће и 

међународне хуманитарне организације, удружења, школе,  али и друштвено  одговорна 

предузећа  и  компаније, спремне да помогну и искажу човекољубље. 

 

Овогодишњи Сабор човекољубља 

Србије отворио је министар 

просвете, науке и технолошког 

развоја Младен Шарчевић. 

Присутне су поздравили и 

председник општине Чукарица и 

председник организационог 

одбора Срђан Коларић, 

председник Црвеног крста 

Чукарице Биљана Митровић, секретар Црвеног крста Звездан Брадић, 

руководство оптине Чукарица, народни посланик Владимир Орлић, 

глумац и волонтер Црвеног крста Александар Дуњић, представници 

школа и организација. 

 

Директорка наше школе Љиљана Вукошић примила је награду "Чари човекољубља". 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/smotra-voljenom-gradu-april-jun-2017/


• 08.06.2017. – 29. Дечја олимпијада  
 

29. Дечја олимпијада одржана је 8. јуна у основној школи "Антон 

Скала" са темом "Србија се вол, учи се у школи".  

 

Наша школа је била 

представник града Пирота 

па су ученици са собом 

носили симбол града који 

представљају - званични 

пиротски грб.  

 

 

• 09.06.2017. – Квиз без граница „Планета Земља“ 
 

У природњачком музеју, 9. Јуна одржан је квиз без граница под 

називом „Планета Земља“ где су се надметали ученици бројних школа 

са територије Београда.  

Нашу школу представљало је троје ученика ОР разреда који су чинили 

екипу под називом „Таласи“ и том приликом освојили су друго место, 

а као награду освојили су комплет од 50 књига и пакете слаткиша.  

 

• 14.-16.06.2017. – Завршни испит ученика осмог разреда 
 

Од среде 14. јуна до петка 16. јуна у 

школи су одржана полагања завршних 

испита за ученике осмог разреда. 

Ученици су полагали тестове знања 

из српског језика (13. јун), 

математике (14. јун) и комбиновани 

тест (15. јун).  

 

 

 

• Стручно усавршавање  

 
У просторијама школе одржани су следећи семинари, за све наставнике, васпитаче и 

стручне сараднике у циљу стручног усавршавања: 

- 2. и 23.06. – Превенција стреса и синдрома изгарања на послу 

- 6. и 21.06. – Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу 

- 26.06. – Имплементација Мicrosoft Office 365 у образовним установама 

 

 

 

 

 

 



• Уређење школе и школског дворишта 

Током целе школске године ученици учествују и помажу у свим пословима који се тичу 

уређивања школе и школског дворишта. Травнате површине се редовно одржавају, као и 

воћњак и површине засађене цвећем. Уз помоћ наставника практичне наставе ученици су 

израђивали разне декоративне детаље за цвећњак, ружичњак, двориште, парк. Засађене су 

и нове саднице дрвећа и цвећа на неколико различитих места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Прослава дечијих рођендана 
Током целе године, организују се прославе рођендана ученика. 

Неки прослављају индивидуално у свом разреду, са другарима, 

наставницима и васпитачима, а за ученике који из било којих 

разлога нису у могућности да на овакав начин прославе свој диван 

дан, школа једном месечно организује групну прославу рођендана 

за све ученике рођене у 

одређеном месецу. Велика 

торта, свећице, слаткиши и 

пуно другара на једном месту, 

ученици се посебно радују 

оваквим тренуцима.  

 

 

• Летњи распуст 

 
За ученике основне школе распуст је почео 13. јуна, а за средњошколце 20. јуна. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


