
• 01.03.2016. – Аcoцијативна словарица   
 

Десеторо ученика посетило је музеј Вука и Доситеја где им 

је одржано краће предавање о азбуци, абецеди и глагољици 

након чега су учествовали у радионици у којој су 

прецртавали контуре слова са магнетне табле, асоцирали на 

облике из окружења. 

 

 

• 08.03.2016. – Умесимо представу 
У сарадњи са Музејем позоришне уметности организована је 

радионица „Умесимо представу“ у којој је десеторо ученика основне 

и средње школе од материјала попут масе за плазма торту, желе 

бомбона, кандираног и сувог воћа правило позоришну сцену од 

колача. Направљени „позоришни слаткиши“ подељени су деци 

школе за време ужине. 

 

• 08.03.2016. – Концерт Саше Матића у Комбанк Арени 
 

Осамнаесторо ученика средње школе посетило је велики 

концерт једног од наших најпознатијих певача у Комбанк 

арени на Новом Београду. Улазнице за овај догађај 

поклонило је нашим ђацима Удружење слепих и 

слабовидих Србије.  

 

• 09.03.2016. – Донација торти ХО „Нада за децу“ 
Наша стална и увек радо виђена донаторка Нада Допуђ је са 

својим сином Марком испред хуманитарне организације 

„Нада за децу“ посетила ученике наше школе. Акција „Торта 

за дечији осмех“ организована је и ове године и том 

приликом Нада и Марко су тортама које су подељене за 

време ужине поново измамиле осмехе наших ђака.  

 

• 10.03.2016. – Регионално такмичење у стоном тенису 
 

Ученици наше школе учествовали су на 

регионалном такмичењу у стоном тенису 

одржаног у спортском центру Бањица. У екипној 

категорији мушка екипа наше школе освојила 

је I место док је женска екипа освојила II 

место. Кликни за више слика 

   

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/regionalno-takmicenje-u-stonom-tenisu-banjica/


• 15.03.2016. – „Радост деци“ – одлазак у биоскоп 
 

Тринаесторо ученика основне школе 

поново је захваљујући Хуманитарној 

организацији „Радост деци“ посетило 

биоскоп Рода Cineplexx на Бановом Брду у 

Београду и том приликом погледало 3Д 

анимирани филм „Зоотрополис“. 

 

 

• 15.03.2016. – Дан река у Природњачком Музеју 
Шеснаесторо ученика средње школе је након 

предавања кустоса музеја Соње Срејић 

поводом обележавања светског дана река 

учествовало у радионици у којој су најпре 

израђивали реку од текстила, штапова од 

дрвета, речни свет и отпад од картона. Најпре 

су чистили реку од отпада а затим и пецали 

направљеним штаповима.  

 

 • 19.03.2016. – Националне игре Специјалне Олимпијаде  

Двоје ученика наше школе учествовало је на Националним играма СО 

одржаним у Нишу и том приликом такмичили су се у стоном тенису. Ученик 

Ђокић Никола освојио је прво место док је ученица Бојић Ана освојила 

друго место.  

 

• 21.03.2016. – 52. Међународни сајам аутомобила 
 

Ученици треће године машинског смера посетили су 

овогодишњи 52. по реду Међународни сајам 

аутомобила који је одржан на Београдском сајму. 

Том приликом ученици су имали прилике да 

присуствују презентацији најновијих модела у свету 

аутомобилизма. Кликни за више слика 

 

• 22.03.2016. – Дизајн за нови свет – „Радост деци“ 
 

Десеторо ученика основне и средње школе је захваљујући нашим 

сталним донаторима ХО „Радост деци“ посетило изложбу „Дизајн за 

нови свет“ постављену у Музеју историје Југославије. Након стручног 

вођења одржана је и радионица дизајна и препознавања изложбених 

плаката/реклама. 

 

  

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/sajam-automobila-mart-2016/


• 22.03.2016. – Еко школа - Светски дан вода и шума на Калемегдану 
 

Петоро ученика средње школе поводом 

обележавања Светског дана вода и шума, 

присуствовало је предавању организованом од 

стране Завода за заштиту природе Србије, Светског 

фонда за природу и ЈКП Зеленило Београд. 

Радионица  „Велико ратно острво и орао белорепан – 

симболи очуваних шума и вода Београда“ имала је 

за циљ да омогући ученицима да сазнају вредности 

зелених оаза у урбаним просторима, посматрањем 

угрожених врста птица великог ратног острва.  

 

 

• 25.03.2016. – Радионица „Мозаик“ у Музеју града Београда  
 

У Музеју града Београда десеторо ученика основне и 

средње школе учествовало је у радионици „Мозак“ где су 

упознати са техником израде мозаик и израде предложака 

техником мозаичког колажа.  

 

  

 

• 29.03.2016. – „Драмске врсте“ у Музеју позоришне уметности 
 

У Музеју позоришне уметности дванаесторо ученика 

основне и средње школе учествовало је у радионици 

„Драмске врсте“. Организовано је стручно вођење кроз 

изложбу при чему су ученици упознати са драмским 

врстама кроз игру, цртањем, позориштем сенки. 

 

 

  

 


