
• Биоскоп у мају 
И овог месеца наши ученици имали су прилику да погледају 

пројекције најактуелнијих филмова у биоскопима у Београду. 

11. маја у биоскопу „Фонтана“ на Навом Београду матуранти 

средње школе погледали су домаћи филм „Бурек“. 

17. маја у организацији ХО 

„Радост деци“, тринаесторо 

основаца имало је прилику да 

погледа анимирани филм 

„Аngry birds“ у биоскопу Рода 

синеплекс на Бановом брду. 

Кликни за још слика. 

 

• Излети ученика 
 Током целе школске године у организацији васпитача и 

наставника ученици кроз бројне излете имају прилику да обиђу 

оближња знаменита места. 

Неке од локација које су у 

2015/2016. Школској години 

обишли су Ада циганлија – 

Савско језеро, Ада сафари, 

Дино парк, Кошутњак, 

Зоолошки врт у Београду, 

Обреновац, Хиподром...  

Кликни за још слика 

  

• Хиподром у мају 
 

У сарадњи са ЈП Хиподром Београд, наши ученици су 

имали прилику да једном недељно одлазе у 

вишечасовну посету хиподрому.  

Пружена им је прилика да јашу коње, обилазе 

просторије хиподрома и опробају се у стрељаштву.  

Кликни за још слика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/radost-deci-i-bioskop-fontana-maj-2016/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/izlet-na-adi-ciganliji-maj-2016/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/hipodrom-maj-2016/


• 17. мај 2016. – Републичко такмичење у атлетици 
На републичком такмичењу у атлетици и 

стоном тенису на Бањици ученици наше 

школе освојили су:  

2. Место у трчању на 100м – девојчице, 

атлетика; 2. Место у бацању кугле – 

девојчице, атлетика; 3. Место у трчању на 

100м – дечаци, атлетика; 1. Место у 

стоном тенису – дечаци; 3. Место у 

атлетици – екипно. Кликни за још слика 

 

• 20. мај 2016. – Републичко такмичење – цвећарство 
 

У Сремској Митровици одржано је Републичко 

такмичење у знању и вештинама из области 

Пољопривреда, производња и прерада хране. Наша 

ученица Ивана Савковић освојила је треће место за 

образовни профил цвећар-вртлар. 

 

 

• 24. мај 2016. – Радионица „Како се поставља изложба“ 
 

У Музеју Вука и Доситеја дванаесторо ученика 

основне и средње школе похађало је ову 

радионицу, након чега је и отворена изложба 

ученичких радова са свих радионица у којима 

су учествовали ученици током школске 

2015/2016. године.  
 

• 27. мај 2016. – Јавни час цртања 
38. јавни час цртања одржан је на Калемегдану са темом „Ми деца Београда“. 

Цртало се кредама у боји, димензија 2*2 метра, а наши ученици освојили су 

треће место од укупно 21 установе – такмичара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/republicko-takmicenje-u-atletici-maj-2016/


 

• 27. мај 2016. – Матурски излет на Авали 
Организован је излет за све ученике завршних разреда основне и средње школе са 

почетком у 9 часова. Током излета матуранти су са својим разредним 

старешинама и групним васпитачима обишли споменик Незнаном јунаку на 

Авали, као и Авалски торањ. У 14 часова организован је ручак за све матуранте у 

ресторану „Стари мајдан“ у Белом Потоку надомак Авале.  

Кликни за још слика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/avala-izlet-maturanata-2016/

