• 01.06.2018. – „Змајева дијета“ у КЦ Чукарица
У сарадњи са Канцеларијом за младе Чукарица и Студиом „БИС“, издавачка кућа Дерета
обрадовала је хуманитарном представом „Змајева дијета“ децу са сметњама у развоју у
великој сали Културног центра Чукарица. Ученици наше школе били су међу бројним
гостима који су присуствовали извођењу представе која ја настала по књизи Змајева
дијета аутора Милана Бјекића, а у продукцији Студија „БИС“.
После представе, представници издавачке куће „Дерета“ поклонили су присутној деци
примерке ове духовите и поучне књиге.

• 04.06.2018. – Смотра вољеном граду
28. маја 2018. године десеторо ученика представило
је нашу школу на традиционалној „Смотри вољеном
граду“ која се одржава у организацији Друштва
дефектолога Београда. На сцени Малог позоришта
Душко Радовић у Београду, ученици су ове године
извели тачку „Дуга“ и пласирали се у финално
такмичење.
4. јуна 2018. године на финалном такмичењу наши ученици су се одлуком стручног жирија
нашли међу најбољима и тиме обезбедили наступ на манифестацији „Радост Европе“ која
ће се одржати у октобру текуће године.
Прочитајте повезану вест на сајту

• 07.06.2018. – 30. Дечија олимпијада у ОШ „Антон Скала“
Јубиларна 30. Дечија олимпијада која се традиционално одржава у склопу
манифестације „Смотра вољеном граду“ одржана је 7. Јуна у дворишту ОШ „Антон Скала“.
Слоган овогодишње олимпијаде „Филмски свет је наш ако срце даш“ окупио је бројне
установе и школе које су у складу са слоганом представљале различите филмове и
серије.
Нашу школу представљали су ученици основне школе који су се представили серијом
„Истине и лажи“. Да ова манифестација буде још лепша, потрудио се и наш познати
кантаутор Жељко Јоксимовић.

• 07.06.2018. – Трећи Сабор човекољубља у парку на Бановом брду
Трећи Сабор човекољубља Србије, јединствена
манифестација коју организују Црвени крст Чукарице
и Градска општина Чукарица, одржана је 8. јуна 2018.
у парку на Бановом брду.
На Сабору, који је по први пут одржан на отвореном,
учествовало је 27 установа социјалне заштите,
хуманитарних организација и удружења грађана, који
воде бригу о широком кругу корисника.
На манифестацији су већ традиционално додељене
награде „Чари човекољубља“, појединцима и предузећима и установама који су помогли у
пружању хуманитарне помоћи и подршке. Ове године награду су добили Delhaize Serbia,
Rotary club Београд Скадарлија, Небојша Шћепановићи, Радио телевизија Србије – емисија
„Ово је Србија“ за медијску промоцију човекољубља као и наша школа, Школа за основно
и средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка.
Ово посебно признање уручено је директорки наше школе, Љиљани Вукошић, а Сабору су
присуствовали и ученици и наставници који су нашу школу представили радовима ученика
на изложбеном штанду.
Прочитајте повезану вест на сајту

• 18.-20.06.2018. – Полагање завршних испита
Након што је за ученике осмог разреда 31. маја завршена
школска година, две недеље касније уследило је
полагање завршних испита.
18. јуна ученици су полагали тест из Српског језика и
књижевности;
19. јуна ученици су полагали тест из Математике;
20. јуна ученици су полагали Комбиновани тест.

• Стручно усавршавање
У просторијама школе одржани су следећи
семинари, за све наставнике, васпитаче и
стручне
сараднике
у
циљу
стручног
усавршавања:

- Април 2018. – Примена општих стандарда постигнућа за крај општег средњег и средњег
стручног образовања
- 18. и 19.06. – Тешкоће у учењу и понашању, дисхармоничан развој
- 25. и 26.06. – Тешкоће у учењу и понашању, дисхармоничан развој
- 27 и 28.06. – Остваривање програма верске наставе за ученике са сметњама у развоју

• Летњи распуст
За ученике основне школе распуст је почео 14. јуна, а за средњошколце 21. jуна.

