
• 03.12.2017. – Државно првенство  

    Специјалне олимпијаде 
 

Државно првенство Специјалне Олимпијаде Србије 

одржано је 03.12.2017. године  у Новом Саду. Домаћин 

је био спортски клуб  за особе са посебним потребама  

"Милан Петровић". Екипа СК "Сингидунум" освојила је 

четврто место.  

 

• 03.12.2017. – Манифестација „Ти можеш“ 
 

У установи културе „Вук Караџић“ у понедељак 3. 

децембра одржана је манифестација „Ти можеш“ 

поводом обележавања светског дана особа са 

инвалидитетом. Учествовали су ученици основних 

школа за образовање и васпитање деце са сметњама 

у развоју, међу којима и ученици наше школе који 

су се представили драмско-рецитаторском тачком 

„Тишина у души“. Такође, ученици су на штанду наше 

школе излагали радове израђене на часовима 

практичне наставе.  

Свим присутнима обратио се и градоначелник Београда Синиша Мали, а током музичког 

програма децу је обрадовао и наступ Жељка Јоксимовића који је на бини, заједно са 

децом, отпевао један од њихових омиљених хитова.  

Кликни за више слика у галерији 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/manifestacija-ti-mozes-pozoriste-bosko-buha/


• 07.12.2017. – Предавање патронажне службе ДЗ „Симо Милошевић“  
 За све ученике средње школе у зборници је организовано је предавање на тему „Полно 

преносиве болести“ и „Контрацепција“. Предавање су одржале патронажне сестре Дома 

здравља „Симо Милошевић“ са Умке. За ученике је организована и пројекција едукативног 

филма редакције РТС-а „Право да знам“, као и краћа радионица на крају. Заказано је и 

ново дружење са новом темом за јануар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 12.12.2017. – Зимовање ученика на Златибору 
У недељу 12. децембра петоро ученика наше школе отпутовало је у пратњи васпитача на 

седмодневно зимовање  на Златибору. Нису крили одушевљење смештајем и услугом, али 

најрадосније је ипак било на снегу.   Кликни за више слика у галерији 

Захваљујемо се изузетно љубазном особљу хотела „Сателит“, Црвеном крсту Чукарица као 

и Срђану Васићу из РК „Скадарлија“ за донацију коју нам је дао. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/zimovanje-na-zlatiboru-decembar-2017/


• 17.12.2017. –   ИДЕА Новогодишњи караван 
Запослени у ИДЕИ, Деда Мраз и Коди посетили су ученике наше 

школе у недељу 17. децембра, у жељи да донесу дух празничне 

чаролије и тако им улепшају време које проводе у школи. Сви 

ученици добили су и новогодишње пакетиће. 

ИДЕА новогодишњи караван је традиционална волонтерска акција 

запослених, у којој 

учествују колеге из 

свих крајева Србије и 

на тај начин ИДЕА 

помаже онима којима 

су новогодишња чуда 

најпотребнија. 

 

 

 

• 17.12.2017. – „Лепотица и звер на леду“, Штарк арена 
 

Ученици основне школе у недељу 17. децембра 

имали су прилику да погледају извођење 

представе „Лепотица и звер на леду“ у 

београдској Штарк арени.  

Већини ученика ово је био први пут да 

присуствују догађају ове врсте, вратили су се у 

школу пуни утисака!  

 

• 17.-24.12.2017. – Школа скијања на Копаонику  
Програм скијања у нашој школи реализује се дуги низ година, тако је и ове године 

реализован на Копаонику у периоду од 17-24. децембра 2017.  

На планини и надморским висинама преко 1000м далеко од утицаја урбаног начина 

живота савладавање нових моторичких вештина има позитиван утицај на психички и 

физички развој ученика: побољшање свести о сопственом телу, унапређење координације, 

коцентрације, подстиче дечију активност и мотивацију и доприноси развоју вештине 

социјалне иницијативе и социјалне интеракције кроз инклузивни 

приступ облицима предвиђених социјалних садржаја.  

Кликни за више слика у галерији 

  

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/skola-skijanja-kopaonik-decembar-2017/


• 20.12.2017. – Обилазак донатора 
 

И ове године, као и протеклих, ученике наше школе 

обишли су заменик генералног директора за опште 

послове Народне банке Србије и председник општинског 

одбора Чукарица Раде Петровић, као и Милан Раонић, 

извршни директор за расвету Београд, како би ученицима 

поделили новогодишње пакетиће.  

Приликом посете, обишли су радионице за стручно 

оспособљавање ученика, као и машину коју су у једној од 

претходних посета донирали радионици за образовни 

профил Хемија, неметали и графичарство.  

На крају посете ученицима су поделили 50 пакетића и 

пожелили срећне новогодишње празнике и одлазак на 

распуст. 

 

 • 21.12.2017. – Новогодишња приредба  
У четвртак, 21. децембра у холу школе одржана је традиционална Новогодишња приредба 

коју су припремили и реализовали ученици драмско-рецитаторске и ритмичко-фолклорне 

секције. 

Приредби су присуствовали сви ученици наше школе, родитељи ученика, запослени у 

школи, донатори и пријатељи школе, као и бројни гости.  

Након завршене приредбе ученицима су подељени новогодишњи пакетићи. Ове године 

пакетиће и садржај пакетића донирали су ГО Чукарица, Црвени крст Чукарица, компанија 

ИДЕА у новогодишњем каравану као и Луки комерц из Пећинаца; слаткише, и одећу 

донирали су наши стални донатори Слободан и Драгана Ергарац, а школа је ученицима 

поклонила нове патике, играчке за ученике основне као и комплет козметике за ученике 

средње школе.  

Погледај више фотографија у галерији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/novogodisnja-priredba-2017/


• 22.12.2017. – Новогодишња приредба техничке школе „Лола“ 

 
У петак 22. децембра нашу школу посетили су ученици и наставници Средње техничке 

школе „Лола“ из Железника. 

Са својом наставницом Снежаном Јовичић извели су краћу представу, након чега су 

ученицима наше школе поделили новогодишње пакетиће са слаткишима и гардеробом. 

Након приредбе организовано је традиционално новогодишње дружење ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Донација рачунара Гимназије из Обреновца 
 

Почетком децембра директор Гимназије из Обреновца Ивица Протић позвао нас је да са 

ученицима посетимо њихову школу и том приликом преузмемо донацију деветнаест 

рачунара које уступају на коришћење ученицима наше школе.  

Рачунари су постављени најпре у оним учионицама где их до сада није било, а остатак је 

распоређен у радионицама, а замењени су и стари рачунари новим које смо овом 

приликом добили. 

У име школе и ученика, захваљујемо се на донацији Гимназије из Обреновца! 

Погледај више фотографија у галерији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/donacija-racunara-gimnazije-iz-obrenovca-decembar-2017/


• Украшавање школског и интернатског простора 
 

Поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника, ученици и запослени 

украшавали су просторије школе, трпезарије као и обе интернатске зграде новогодишњим 

украсима и декорацијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


