
 

 Спортске игре „Special Olympics 2019“ у Абу Дабију 
На светским играма “Special Olympics” за особе са посебним потребама које су 

одржане од 14. до 21. марта 2019. године у Абу Дабију учествовало је 7500 

спортиста из 190 земаља света. Делегација Специјалне Олимпијаде Србије 

учествовала је на овим играма са 117 спортиста у 10 спортова.  

Unified спортске дисциплине чине тимови у којима се заједно надмећу особе из 

редовне популације и оне са посебним потребама. Овакав званични програм на 

светском нивоу представља један од најбољих примера социјалне инклузије у 

свету. Испред СК Сингидунум на овим играма учествовало је 10 спортиста и три 

тренера. Женска одбојкашка unified репрезентација освојила је бронзану медаљу.  

Ученици и наставници наше школе кроз сарадњу са СК Сингидунум већ више од 

десет година укључени су у рад Специјалне Олимпијаде Србије. На овим 

Олимпијским играма из наше школе учествовале су ученице Весна Јаношевић и 

Марија Стаменковић у женској unified одбојкашкој репрезентацији, Никола 

Ђокић у мушкој одбојкашкој репрезентацији и наставници Анђелка Бранковић и 

Александра Слијепчевић.  

Све укупно на овом највећем спортском надметању на планети у 2019. године 

специјални олимпијци освојили су чак 17 медаља. На такмичењу у Абу Дабију 

са репрезентацијом Специјалне Олимпијаде Србије били су и министар спорта 

Вања Удовичић, помоћник министра спорта Дарко Удовичић и наш прослављени 

одбојкаш и глобални промотер Special Olympics - Владимир Вања Грбић.  

  

Више фотографија погледајте у издвојеној вести на нашем сајту.  

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/2019/03/22/specijalna-olimpijada-2019-abu-dabi/


 

 20.03.2019. - Светски дан шума на Кошутњаку  
Ове године, светски дан шума обележили смо 20. марта едукативном акцијом у шуми на 

Кошутњаку. Са полазишта Хајдучка чесма ученици чланови Еко-школе у пратњи два 

наставника прошетали су кроз шуму Кошутњака, сазнајући путем о овом заштићеном 

подручју, његовој историји, али и о њеним природним вредностима и значају за укупни 

квалитет живљења у градској средини. Кликни овде за повезану вест на сајту.  

 

            
 

 21.03.2019. - Регионално такмичење у стоном тенису  
Дана 21. марта 2019. године одржано је регионално такмичење ученика у стоном тенису 

на спортским теренима спортског центра Бањица.  

Ученици средње школе Пасу Вељко, Даниловић Драган и Пасу Александар поновили су 

прошлогодишњи успех и поново освојили златну медаљу у екипном такмичењу.  

 

              

 

 22.03.2019. - Светски дан вода у Градском акваријуму 
Едукативном акцијом у Градском акваријуму обележили смо и Међународни светски 

дан вода. Јавни акваријум и тропикаријум има поставку која је намењена упознавању са 

шаренилом живог света наших вода, шума, прашума и хладних хладних мора. Ученици 

чланови Еко-школе имали су прилику да виде рибице, водене и сувоземне биљке и 

животиње са разних страна света. Све ово представља највећи део школског програма са 

којим ће се упознати уживо и схватити њихов изглед, начин исхране и живота.  

Кликни овде за повезану вест.  

 

               
 

http://sososvsava.edu.rs/cir/2019/03/20/svetski-dan-suma-2019/
http://sososvsava.edu.rs/cir/2019/03/22/svetski-dan-voda-2019/


 

 31.03.2019. – Посета манастира Пресвете Богородице Тројеручице 
На предлог вероучитеља Растка Микића, а по претходном позиву монахиње Мати Злате, 

група наше деце у пратњи наставника били су гости манастира Пресвете Богородице 

Тројеручице. Том приликом су присуствовали и литургији, а потом и свечаном ручку 

који су спремале монахиње манастира.  

Ученици су били у прилици да обиђу околину манастира, као и да се друже са 

многобројним гостима који су тог дана били у посети. Имали смо и ту част да је отац 

Војислав Билбија, старешина ротердамске парохије Српске православне цркве, очитао 

молитву како за присутну децу и запослене, тако и за сву децу и запослене наше школе.  

Монахињи Злати смо у знак захвалности уручили неке од многобројних радова наших 

ученика, уз обећање да ћемо се ускоро поново видети, што је она са задовољством 

прихватила.  
 

 
 

 


