
 

• 03.12.2019. - Манифестација „Ти можеш“ у позоришту Душко Радовић 
У позоришту „Душко Радовић“ у уторак 3. децембра одржана је манифестација „Ти можеш“ 

поводом обележавања светског дана особа са инвалидитетом. Учествовали су ученици 

основних школа за образовање и васпитање деце са сметњама у развоју, међу којима и 

ученици наше школе који су се представили музичко-фолклорном тачком „Хајд’ поведи 

весело“. Такође, ученици су на штанду наше школе излагали радове израђене на часовима 

практичне наставе. Свим присутнима обратио се и градоначелник Београда Зоран 

Радојичић, а током музичког програма децу је обрадовао и наступ Сергеја Ћетковића. 

Више фотографија са овог догађаја погледајте у рубрици Вести на нашем сајту.  

 

          
 

• 03.12.2019. – Обележавање Међународног Дана особа са инвалидитетом 
У уторак 3. децембра представници наше школе присуствовали су обележавању 

Међународног дана особа са инвалидитетом који је био организован у скупштини града 

Београда. У присуству бројних представника удружења, организација као и водећих људи 

града Београда за ову област, поново је актуелизовано питање везано за положај особа са 

инвалидитетом у нашем друштву. У разговору са градском секретарком за социјалну 

заштиту Наташом Станисављевић, а након одгледаног промотивног спота, донет је 

јединствен закључак, а то је да побољшања стандарда има али да се свакако мора 

наставити у том правцу. 

Истог дана, нашу школу поводом обележавања Међународног дана особа са 

инвалидитетом, посетиле су представнице удружења Унија жена Чукарице. Током 

обиласка, упознале су се са радом наше установе и оствариле топао и емотиван контакт са 

ученицима кроз учествовање у неким од уобичајених дневних активности, а нису изостали 

ни пригодни поклони. У дружењу са малишанима, учествовала је и Мирјана Станковић. 

Непосредно, топло и веома емотивно дружење, прерашће, верујемо, у редовне сусрете 

како су пожелеле активисткиње удружења Унија жена Чукарице, али и ученици наше 

школе.  

Више о овим догађајима погледајте у рубрици Вести на нашем сајту.  

 

     

http://sososvsava.edu.rs/2019/12/03/manifestacija-ti-mozes-u-pozoristu-dusko-radovic-03-12-2019/
http://sososvsava.edu.rs/2019/12/03/manifestacija-ti-mozes-u-pozoristu-dusko-radovic-03-12-2019/


 

• 16.12.2019. – ХО „Радост деци“ у Новогодишњој посети ученицима 
Ученике наше школе joш једном су пред крај 2019. године обрадовали Јована и Неша из 

Хуманитарне организације „Радост деци“. Повод за данашње дружење била једна од 

највећих радости ученика у овом периоду године – новогодишњи пакетићи! Иако је до 

Нове године остало још времена, Јована није могла да чека већ је са пуним кутијама 

пакетића који су садржали увек потребне козметичке сетове за девојчице и дечаке, одмах 

дошла у школу и обрадовала све ученике!  

Након краћег дружења и сликања, пакетиће су свим присутним ученицима појединачно 

поделили Јована и Неша, пожелели смо једни другима срећне празнике и обећање да 

ћемо се у новој 2020. години дружити још чешће него у годинама до сада. 

Више фотографија са овог догађаја погледајте у рубрици Вести на нашем сајту. 
 

     
 

• 20.12.2019. – Новогодишња посета и поклони ученицима наше школе 
У петак 20. децембра нашу школу посетили су ученици Техничке школе из Железника као 

што су то традиционално чинили и многих предходних година. Ученици Техничке школе 

извели су представу коју су са својом наставницом Снежаном Јовичић припремали 

специјално за наше ученике и ову прилику, након чега су ученицима наше школе 

поделили новогодишње пакетиће. Уследило је и традиционално дружење ученика уз 

договор да се обавезно дружимо и наредне године. 

Истог дана у посету нашој школи били су и ученици XIII гимназије из Београда  и такође 

донели пакетиће за наше ученике. 

Црвени Крст Чукарица, на челу са Звезданом Брадићем, сваке године у време празника и 

битних догађаја у школи мисли на ученике наше школе како би им празничну атмосферу 

учинио још лепшом. Тако је било и у овој претпразничној недељи, слатки новогодишњи 

пакетићи и ове године обрадовали су наше ученике.  

У име свих ученика и запослених наше школе, велико хвала! 

Више фотографија са овог догађаја погледајте у рубрици Вести на нашем сајту. 

 

   

 

http://sososvsava.edu.rs/2019/12/16/ho-radost-deci-novogodisnji-paketici-16-12-2019/
http://sososvsava.edu.rs/2019/12/20/novogodisnja-poseta-i-pokloni-ucenicima-nase-skole-20-12-2019/


 

• 14.-21.12.2019. - Такмичење за Најлепшу јелку Чукарице, Ада Мол 
Такмичење за најлепше декорисану јелку украсима израђеним од стране основаца школа 

са општине Чукарица одржано је 14. децембра 2019. године у тржном центру Ада Мол у 

Београду. Задатак ученика био је да од унапред додељених материјала, по прецизно 

задатим пропозицијама, направе украсе и оките јелку на начин на који ће она 

представљати школу из које долазе. За најлепшу јелку гласало се од 14.-20.12.2019. 

године када је број гласова (лајкова на Фејсбук страници Ада Мола) одлучио победнике 

овог креативног такмичења. 

Три школе које су, пресеком гласова 20. децембра 2019. године у 12:00 часова, освојиле 

највише гласова односно лајкова су: 

• ШОСО са домом „Свети Сава” – 3,3 хиљаде лајкова 

• ОШ „Карађорђе” – 3 хиљаде лајкова 

• ОШ „Браће Јерковић” – 2,6 хиљаде лајкова 

Ваше учешће и невероватан број освојених гласова помогли су да баш наша јелка освоји 

прво место на овом такмичењу! Хвала свима који су свим снагама и лајковима бодрили 

нашу јелку. Представници наше школе преузели су награду на свечаној додели у Ада 

Мол-у која ће бити искоришћена на најбољи могући начин, тако да ученицима наше школе 

обезбеди још пријатнији боравак и живот у школи и интернату. 

Више  фотографија са овог догађаја можете погледати у рубрици Вести на нашем сајту. 
 

         
 

• 22.12.2019. – ИДЕА новогодишњи караван стигао је у нашу школу 
У недељу 22. децембра 2019. године ученике наше школе обрадовала је још једна 

новогодишња посета. Захваљујући друштвено одговорној акцији „Волимо празнике јер 

волимо једни друге“ коју пету годину заредом организује трговински ланац ИДЕА који 

послује у оквиру компаније Меркатор-С, ученици су уживали у дружењу са Деда мразом и 

запосленима ове компаније, али и незаобилазној подели пакетића које су обезбедили за 

сваког ученика!  

У име свих ученика и запослених, захваљујемо се на радости коју нам је донео ИДЕА 

караван! Више фотографија можете погледати у рубрици Вести на нашем сајту. 
 

         
 

 

http://sososvsava.edu.rs/2019/12/21/nasa-pobednicka-najlepsa-jelka-cukarice-ada-mol-21-12-2019/
http://sososvsava.edu.rs/2019/12/22/idea-novogodisnji-karavan-stigao-u-nasu-skolu-22-12-2019/


 

• 23.12.2019. - Новогодишња приредба ученика наше школе и подела пакетића 
 
У понедељак 23. децембра 2019. године за све ученике и запослене у школи организована је 

свечаностс повоом прославе Нове године. Ученици драмско-рецитаторске секције 

традиционално су у холу школе за све присутне ученике, запослене, родитеље ученика и све 

остале госте извели новогодишњу тачку под називом „Новогодишње жеље“.  

Након одушевљења и дугог аплауза који су учесници новогодишње приредбе добили од 

свих који су присуствовали, директорка школе Љиљана Вукошић пожелела је ученицима 

много лепих жеља поводом предстојећих празника, након чега је уследила подела 

новогодишњих пакетића и дружење ученика. 

 

Ове године, пакетиће за ученике школе обезбедили су компанија ИДЕА кроз новогодишњи 

караван и Меркатор-С д.о.о., Црвени Крст Чукарица, ХО „Радост Деци“, Техничка школа из 

Железника и XIII гимназија из Београда. 

 

Више фотографија са новогодишње прославе погледајте у рубрици Вести на нашем сајту. 

 

Сви ученици и запослени наше школе желе Вам срећне новогодишње и божићне празнике! 

 

          
 

          
 

 

http://sososvsava.edu.rs/2019/12/23/novogodisnja-priredba-i-podela-paketica-2019/

