• 26. и 27.01.2018. – Дан школе и школска слава „Свети Сава“
Обележили смо школску славу а уједно и дан школе "Свети Сава". У петак 26. јануара у 12
часова приређена је свечаност. Ученици чланови хорске секције отпевали су Химну
Светом Сави, а затим су ученици чланови драмско-рецираторске и ритмичко-фолклорне
секције извели Светосавску приредбу за све присутне госте и ученике.

Након приредбе, приређен је коктел и закуска за
бројне госте и званице, између осталих
представници Општине Чукарица, Удружења
грађана Умке, Дома здравља „Симо Милошевић“
Умка, Црвени Крст Чукарица, Установе за децу и
младе Сремчица, бројних центара за социјални
рад као и многи други пријатељи и донатори
школе, родитељи и породице ученика који ће
присуствовати данашњој свечаности.

У суботу 27. јануара у 9 часова организован је
одлазак ученика на литургију у цркви и
освештење славског колача. У 12 часова за све
ученике и запослене организован је свечани ручак
у трпезарији школе.

Ученицима су подељени пакетићи, а сталним сарадницима, донаторима и пријатељима
школе директорка Љиљана Вукошић уручила је захвалнице.

Кликни за још фотографија

• Предавање патронажне службе ДЗ „Симо Милошевић“ у јануару
За све ученике средње школе у зборници организовано
је предавање на тему „Штетност пушења“. Предавање су
одржале патронажне сестре Дома здравља „Симо
Милошевић“ са Умке. За ученике је организована краћа
радионица на крају. Заказано је и ново дружење са
новом темом за фебруар.

• Зимски распуст
Почео је зимски распуст, сви ученици отишли су на дуго очекивани одмор.

АКТИВНОСТИ ЕКО-ШКОЛЕ
- јануар 2018. –
•18.01.2018. – Рециклажа тетрапака
У заједничкој организацији Тетрапака и Амбасаде одрживог развоја одржана је још једна
радионица рециклаже тетрапака. Као и на претходној радионици, одзив ученика је био
велики и сви су били ангажовани у процесу рециклаже отпадног тетрапака.
Као новина и ученицима и организаторима,
окушали смо се и у рециклажи отпадног картон и
отпадног папира, те смо добили рециклирани
папир, касније употребљен на настави ликовне
културе. Предложено је да школа и сама набави
„палпер“ и да се у оквиру наставе графичарства
уведе редовна рециклажа папира као део
наставног програма.

