
 
 04.12.2018. Манифестација „Ти можеш“ 

 
У позоришту „Душко Радовић“ традиционално је одржана манифестација „Ти можеш“ у 

уорак 4. децембра поводом обележавања светског дана особа са инвалидитетом.  

Учествовали су ученици основних и средњих школа за васпитање и образовање деце са 

сметњама у развоју. Међу учесницима су били и ученици наше школе који су се 

представили музичко-ритмичком тачком „Земља“.  

Свим присутнима обратио се и градоначелник Београда Зоран Радојичић који је пред 

почетак програма обишао и изложбени штанд наше школе на коме су ученици 

презентовали радове израђене на часовима практичне наставе.  

Више фотографија са манифестације можете погледати у галерији на овој страни. 

 

       
 

 16-23.12.2018. Програм скијања 2018. 

 
Програм скијања у нашој школи реализује се дуги низ година у посебним и сложеним 

условима спољашње средине. Боравак на надморској висини већој од 1000м далеко од 

утицаја урбаног начина живота и савладавање нових моторичких вештина има 

позитиван утицај на психофизички развој ученика: побољшање свести о сопственом 

телу, унапређење координације и концентрације, подстицање активности и мотивације 

што доприноси развоју вештина социјалне интеракције.  

И ове године у периоду од 16. до 23. децембра програм скијања се реализовао на 

Копаонику. Ученици су били смештени у Дому ученика средњих школа „Машинац“.  

Више фотографија можете погледати у галерији на овој страни.  

 

          
 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/manifestacija-ti-mozes-decembar-2018/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/skola-skijanja-kopaonik-2018


 
 17.12.2018. - Концерт у Штарк арени 
 

Наши дугогодишњи пријатељи и донатори из „Мелос естраде“ омогућили су нашим 

ученицима још један одлазак на концерт у Штарк арени у Београду. Овај пут, ученици су у 

пратњи наставника уживали у музици и наступу Аце Пејовића.  

 

                            
 

 21.12.2018. – Новогодишња приредба  

 
У петак 21. децембра за све ученике и запослене у школи организована је прослава Нове 

године. Ученици драмско-рецитаторске секције традиционално су у холу школе извели 

новогодишњу тачку под називом „Три јелке и Деда Мраз“ након чега је уследила подела 

новогодишњих пакетића и дружење ученика. Ове године, пакетиће за ученике школе 

обезбедили су компанија Меркатор-С д.о.о., ГО Чукарица, Црвени Крст Чукарица.  

Ученици средње школе „Лола“ из Железника, традиционално су посетили ученике наше 

школе 28. децембра и том приликом за њих извели своју новогодишњу тачку, након чега су 

им поделили и новогодишње пакетиће. 

Више фотографија са новогодишње прославе можете погледати у галерији на овој страни.  

 

      
 

     

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/novogodisnja-priredba-2018


 
 21.12.2018. – Компанија „Пепси“ донација 
 

У петак 21. децембра ученике наше школе посебно је обрадовала посета представника 

компаније ПепсиКо. Овом приликом, Пепси је обрадовао наше ученике њиховим 

омиљеним напитком – соковима Пепси коле – али и свескама и оловкама са логом фирме. 

 

          
 

 25.12.2018. – Пакетићи и награде ГО Чукарица 

 
И ове године уочи новогодишњих празника, Црвени крст Чукарица у сарадњи са ГО 

Чукарица припрема и организује празнично дружење и доделу пакетића где традиционално 

позив добијају и ученици наше школе. Након доделе пакетића, за учење је организован и 

музички програм уз аниматоре и дружење са вршњацима других школа.  

 

Истог дана, у свечаној сали ГО Чукарица најбољим ученицима средњих школа 

традиционално су додељене награде у виду поклон ваучера компаније WinWin. Додели су 

присуствовали и ученици наше школе који су претходне године остварили запажене 

резултате на републичким такмичењима. Ученицима је ваучере доделио председник ГО 

Чукарица, а ученицима су се придружили и наставници задужени за припрему ученика за 

учешће на такмичењима, као и директорка школе Љиљана Вукошић. 

 

У име школе, честитамо  ученицима и желимо им пуно успеха и у наредним годинама! 

 

  

              
 

Више фотографија са ове свечаности можете погледати на овој страни.  

sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/nagrade-najboljim-ucenicima-go-cukarica-2018


 
 Донације ученицима школе  

 
29. новембра 2018. године ученике наше школе посетила је наша дугогодишња донаторка и 

велики пријатељ деце госпођа Нада Допуђ са својим сином Марком. Овом приликом, 

Нада и Марко донели су ученицима неколико пакета гардеробе и обуће.  

 

 

              
 

 

4. децембра 2018. године удружење грађана „Уједињени за Лазаревац“ организовало је 

хуманитарну акцију прикупљања помоћи за ученике наше школе. Акција је организована 

поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, а прикупљена средства у виду 

гардеробе, обуће и слаткиша представницима наше школе уручила је Јелена Вукић, члан 

овог удружења.  

 

11. децембра 2018. године ученике је посетила и Нада Јешић, комшиница са Умке, која је 

такође донела гардеробу која је увек преко потребна ученицима. 

 

 

У име школе, свих запослених и ученика, захваљујемо се свим људима и организацијама 

великог срца који су многобројним и великодушним донацијама улепшали ову годину!  

 

Након завршених школских активности и заједничке прославе Нове године, ученици су 28. 

децембра отишли на кратак предах својим кућама. У клупе се враћамо 9. јануара.  

 

Срећни новогодишњи и божићни празници!  

 


