
 
 

• 03.09.2018. – Почетак школске 2018/2019. године  
Нову школску годину почињемо 3. септембра 2018. године.  

План рада школе за школску 2018/2019. погледајте на овом линку.  

Извештај рада школе за претходну школску 2017/2018. годину погледајте овде. 

Извештај о вредновању и самовредновању рада школе за претходну школску 

2017/2018. годину представили смо на овом линку.   

 

• 13.09.2018. – Националне игре СО у Чачку 
Националне игре Специјалне Олимпијаде одржане су у периоду од 13. До 16. 

септембра 2018. Године у Чачку.  

На овом великом такмичењу учествовало је укупно 180 спортиста из дванаест 

градова Србије. Одбојкашка мушка екипа у којој су учествовали ученици наше 

школе освојила је треће место. Такође, наша ученица Весна Јаношевић у 

атлетском такмичењу освојила је треће место у трчању на 100 метара. 

 

   
 

• – Посета ботаничке баште у Остружници 

 
Ученици средње школе, смера цвећар-вртлар посетили су вртни центар "Урбан 

гарден" у Остружници. 

Приликом посете ученици су имали прилику да виде широк асортиман дрвећа, 

егзотичних биљака, собног цвећа као и прибор и алат за одржавање зелених 

површина. 

 

 
 
 
 
 

18.09.2018.

http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/09/15/godisnji-plan-rada-skole-za-skolsku-2018-2019/
http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/09/15/godisnji-izvestaj-o-radu-skole-za-skolsku-2017-2018/
http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/09/15/izvestaj-o-samovrednovanju-i-vrednovanju-rada-skole-za-2017-2018/


 
 

• 20.09.2018. – Посета ЗОО врта у Београду 
Тринаесторо ученика средње школе 20. септембра 2018. године посетило је наш 

највећи ЗОО врт на Калемегдану у Београду.  

Школским комбијем у пратњи два наставника из школе су се одвезли до 

Калемегдана, где су на најлепши начин искористили лепо септембарско пре подне 

да обиђу становнике зоолошког врта.  

Захваљујемо се Бео ЗОО врту на бесплатним улазницама и надамо се поновном 

сусрету! Више фотографија можете погледати у галерији на овом линку.  

 

 
 

• ЕКО-школске активности – Септембар 2018. •  

 
Током септембра, одржане су три активности у оквиру ЕКО-школе.  

• 23. августа 2018. одржана је добротворна изложба на Ади циганлији на којој су 

учествовале све еко-школе које су учествовале у пројекту „Свет који инспирише“ 

подржаном од стране C&A фондације, а у организацији Амбасадора одрживог 

развоја и животне средине.   

Више о овој активности можете прочитати на овој страни.  

• 15. септембра 2018. обележен је светски дан чишћења кроз учешће наших ученика у 

пројекту „Сава“ покренут од стране грађанске иницијативе „Walking by the Earth”. У 

сунчано септембарско поподне окупило се пар десетина младих умљана на обали 

Саве како би шеталиште очистили од отпада који остављају излетници и наноси 

река. 

Више о овој активности можете прочитати на овој страни. 

• 26. септембра 2018. обележен је светски дан чистих планина, сада већ 

традиционалном посетом Београду најближој планини – Авали. Чланови еко-

патроле провели су и овај дан радно, о чему више можете прочитати у посебној 

вести на нашој страни Еко-школе кликом на овај линк.  

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/poseta-beogradskog-zoo-vrta-septembar-2018/
http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/08/23/svet-koji-inspirise-23-avgust-2018/
http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/09/15/svetski-dan-ciscenja-15-septembar-2018/
http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/09/26/dan-cistih-planina-26-septembar-2018/

