
• 2-5.10.2017. – Јесењи карневал  
У оквиру обележавања „Дечије недеље“, већ трећу 

годину за редом на Умци се традиционално одржава 

„Јесењи карневал“ у коме учествују деца из 

предшколске установе „Цврчак“, ученици основне 

школе „Доситеј Обрадовић“ и ученици наше школе. 

Кроз песму, игру и дружење приказана је кративност 

ученика, наставника, васпитача и родитеља кроз 

костиме који су осликавали магију јесени. 

Погледај још фотографија из галерије 

 

• 5.10.2017. – Радост Европе, Дечји културни центар Београд 
Дечји културни центар Београд организатор је 

манифестације „Радост  Европе“, сусрета деце из 16 

земаља Европе и делегације деце из Кине. 

  

Ученици наше школе драмско-рецитаторском тачком 

„Тишина у души“, као једном од три изабране тачке на 

Смотри вољеном граду, отворили су трећи дан 

манифестације у Дечјем културном центру Београда. 

Након њих представили су се и бројни дечји 

оркестри, хорови, фолклорни и плесни ансамбли из 

гостујућих земаља.  Погледај више фотографија 

 

• 11.10.2017. – Активности на хиподрому  
 

 

У оквиру наставе из физичког васпитања, за ученике 

основне школе организоване су активности на 

београдском хиподрому које ће се одржавати једном 

недељно током целе школске 2017/2018. године.  

 

 

 

   

 

  

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/decja-nedelja-jesenji-karneval-oktobar-2017
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/radost-evrope-dkc-beograd-oktobar-2017


• 15.10.2017. – Дизни на леду „Чаробна краљевства“ у Комбанк Арени 

Захваљујући Комбанк арени која нам је уступила бесплатне 

улазнице, петнаесторо ученика основне и средње школе имало је 

прилику да присуствује својеврсном спектаклу на леду „Чаробна 

краљевства“ у извођењу Дизнијевих јунака на клизаљкама.  

Погледај још фотографија из галерије 
 

 

 

 

 

 

 

 

• 17.10.2017. – Регионално такмичење у фудбалу 
На регионалном такмичењу у фудбалу екипа ученика средње школе освојила је 3. место. 

Такмичење у организацији СПОРТХУС-а одржано је на теренима  

Аде Циганлије у Београду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 18.10.2017. – ХО „Радост деци“ – Цртани за најмлађе у биоскопу Рода 
 

Хуманитарна организација „Радост деци“ и ове 

школске године наставила је са лепом 

традицијом позивања ученика наше школе на 

учешће у разним активностима. 

 

Овог месеца најмлађи ученици наше школе 

добили су позив да присуствују пројекцији 3Д 

синхронизованог анимираног филма „Мали Биг 

Фут“ у биоскопу Рода синеплекс у Београду. 

Неколицини ученика ово је био први одлазак у биоскоп, па је целокупан утисак и 

задовољство ученика било још веће!  Погледај још фотографија из галерије 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/dizni-na-ledu-kombank-arena-oktobar-2017
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/ho-radost-deci-mali-bigfut-oktobar-2017


• 22.10.2017. – Концерт Ане Бекуте у Сава Центру 
 

Група ученика средње школе имала је прилику да 

у пратњи наставника и васпитача посети концерт 

наше познате певачице народне музике, Ане 

Бекуте, у великој дворани Сава центра.  

Карте за овај догађај поклонили су нам наши 

стални пријатељи и донатори улазница „Мелос 

естрада“.  
 

• 24.10.2017. – Фестивал социјалне заштите 
 

На овогодишњем Фестивалу социјалне заштите 

приказали смо експонате израђене у машинској, 

кројачкој и цвећарској радионици, производе 

израђене у оквиру секције за израду дидактичког 

материјала и креативног стваралаштва попут 

интерактивних табли, едукативних картица и израде 

накита. 

У оквиру радионичарског рада, приказали смо добру 

праксу рада на изради накита и делова за „Тиху 

књигу“ где је шесторо ученика, заједно са 

наставницима, посетиоцима радионице омогућило 

увид у примену стечених знања и вештина у процесу 

њихове израде.  

Постер презентацијом делатности наше школе, уоквирили смо све три целине овог 

фестивала.  Погледај још фотографија из галерије 

 

• 25.10.2017.  –  62. Међународни Сајам књига 
 

 

 

 

И ове године, ученици средње 

школе у пратњи наставника 

српског језика, посетили су 62. 

Међународни сајам књига који се 

традиционално одржава сваке 

јесени на Београдском сајму.  
 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/festival-socijalne-zastite-oktobar-2017


 

Била једном…    

                      

 

Била једном једна жена 

Која је љубав сејала 

Као море лепог имена 

Увек се искрено смејала 

 

Била једном једна добра вила 

Само, без чаробног штапића 

Душа њена мека свила 

Мили Боже каквог бића 

 

Била једном једна дама 

Са армијом својих ђака 

Као да је друга мама 

Час првака час осмака 

 

Била једном једна другарица 

Која је пријатеље пазила 

Била једном једна царица 

Која ни мрава није згазила 

 

Била једном ко ниједна друга 

И вечно ће живети у нама 

Време прође па избледи туга 

Ал све док дишемо, нећеш бити сама.  

 

Разредна, видимо се горе!          Јадранка Зорановић     

1958. – 2017. 

  

  Небојша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВНОСТИ ЕКО-ШКОЛЕ 

- октобар 2017. - 

 

 

• 15.10.2017. – Светски дан пешачења 
 

И ове године смо обележили Дан пешачења шетњом 

по бреговима Умке. У пратњи наставника 

пољопривреде и цвећарства, ова шетња није била 

само рекреативне природе, већ је имала и 

едукативни карактер. Богата умљанска јесен је дала 

довољно материјала да се разговара о здравим 

начинима живота како кроз редовне шетње, тако и 

кроз здраву исхрану. Ученици су имали прилике да 

окусе и касне плодове јесени скривене у засенченим 

шумарцима, али и из осунчаних воћњака, које су им 

становници радо дали да се њима засладе. 

 

• 16.10.2017. – Светски дан здраве хране  
 

Ове године смо Дан здраве хране обележили радом у школском воћњаку. Наставници 

пољопривреде су групу средњошколаца упознали са најзначајнијим моментима у 

органској производњи и узгајању хране, а потом су прикупили дозрело воће из школске 

баште. Други део радионице је посвећен природним начинима заштите плодова од 

пропадања и њиховом очувању за зимску употребу. Тако су плодови из нашег малог 

органског воћњака стигли, по бакином рецепту, у тегле и остављени су на ормару као 

зимске посластице. 
 


