
• 03.-07.04.2018. – Сајам хортикултуре у Београду  
„Башта у срцу града“ синоним је за Међународни сајам хортикултуре – 

Beoplantfair. Ову најшармантнију, најмириснију и најшаренију 

манифестацију Београдског сајма традиционално обогаћују две 

велике тематске изложбе – Изложба лековитог биља и препарата од 

меда „Дарови природе“ и Изложба баштенских и парковских машина 

Motoplantexpo. 

Наша школа имала је свој изложбени штанд, а уручено нам је и 

специјално признање за презентацију, квалитет и оригиналност 

производа.  

 

• 16.04.2018. – Позориште „У страху су велике очи“  
Петнаесторо ученика средње школе поново је добило позив Позоришта „Бошко Буха“ да 

посети Установу културе „Вук Караџић“ у Београду, где су већ неколико пута били радо 

виђена публика.  

Овом приликом ученици су у пратњи наставника присуствовали извођењу представе „У 

страху су велике очи“. Некима је ово био поновни сусрет са позориштем, док су неки 

ученици већ раније били у прилици да погледају неку од ранијих представа.  

У име свих ученика наше школе, захваљујемо се Позоришту „Бошко Буха“ на предивној 

представи!  

Погледајте повезану вест на сајту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 24.04.2018. – ХО „Радост деци“ води ученике у бископ 
Хуманитарна организација „Радост деци“ још једном је обрадовала ученике наше школе 

позивом на пројекцију 3Д анимираног филма „Патуљци узвраћају ударац“ у биоскопу 

Рода синеплекс у Београду. Након краћег дружења и фотографисања, Јована нам је 

поделила улазнице и испратила ученике у биоскопску салу где су 90 минута уживали у 

цртаном филму.  

Порочитајте повезану вест на сајту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/04/16/pozorisna-predstava-u-strahu-su-velike-oci-u-uk-vuk-karadzic-16-04-2018/
http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/04/16/pozorisna-predstava-u-strahu-su-velike-oci-u-uk-vuk-karadzic-16-04-2018/


• 26.04.2018. – Републичко такмичење:  

                        Хемија, неметали и графичарство  
XX Републичко такмичење у знању и вештинама ученика школа за основно и средње 

образовање са подручја рада Хемија, неметали и графичарство одржано је 26. априла 

2018. године у Школи за основно и средње образовање „Радивој Поповић“ у Сремској 

Митровици.  

Ученици наше школе освојили су: 

– I место ученик Ђокић Никола за образовни профил 

помоћник картонажера; 

– II место ученица Јована Штилет и III место ученик 

Мирослав Јеремић за образовни профил ситоштампар. 

 

Порочитајте повезану вест на сајту 

Погледајте више слика у галерији 

 

• 27.04.2018. – Републичко такмичење: Машинство и обрада метала 
XX Републичко такмичење у знању и вештинама, подручје рада Машинство и обрада 

метала, одржано је 27. априла 2018. године у Београду. 

 

Нашу школу представљали су Рацков Стефан и 

Марковић Златибор, а знање и вештине показали 

су у оквиру занимања бравар. Ученик Стефан 

Рацков освојио је друго место. 

 

Порочитајте повезану вест на сајту 

 

 

• 27.04.2018. – Републичко такмичење: Текстилство и кожарство 
У Школи за основно и средње образовање „Веселин Николић“ у Крушевцу одржано је XX 

Републичко такмичење ученика средњих школа за подручјa рада Текстилство и кожарство. 

 

Нашу школу представљале су две ученице и обе 

оствариле одличан резултат: 

 

– Марина Кубуровић I место 

– Милица Јанковић III место 

 

Порочитајте повезану вест на сајту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/04/26/republicko-takmicenje-hemija-nemetali-i-graficarstvo-april-2018/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/republicko-takmicenje-u-graficarstvu-april-2018-2/
http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/04/26/republicko-takmicenje-hemija-nemetali-i-graficarstvo-april-2018/
http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/04/27/republicko-takmicenje-tekstilstvo-i-kozarstvo-krusevac-27-april-2018/


АКТИВНОСТИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

• 13.04.2018. – Посета музеју Паје Јовановића 
 

У организацију Музеја града Београда, ученици су посетили Музеј Паје Јовановића.  

 

Поред стручног вођења кроз поставку музеја, 

ученици су упознати и са делом стручне сликарске 

терминологије. Научили су шта је то портрет, акт, 

мртва природа, жанр сцена.... Сазнали су о животу и 

раду великог српског сликара и времену у коме је 

радио и како је оно утицало на његово 

стваралаштво, али и како је он обележио време у 

коме је настало његово дело. Такође су имали 

прилике да се нађу у позицији модела, али и 

сликара самог и да искусе сам процес настанка 

уметничког дела. 

 

• 25.04.2018. – Посета археолошком налазишту у Винчи 
 

Музеј града Београда нам је омогућио да посетимо 

једно од најзначајнијих археолошких налазишта на тлу 

Србије – налазиште Винчанске културе.  

Стручно вођење и упознавање са експонатима, дало нам 

је слику живота људи који су насељавали подручје 

Дунава давно пре нас, људи који су имали, за своје 

време, високо развијену културу, који су путовали, 

размењивали материјална добра, знања и информације 

са једнаким ентузијазмом као и ми данас.  

Значајна ствар коју смо научили јесте да су се људи 

винчанске културе заправо мало разликовали од нас по 

својим потребама и жељама и да технолошки напредак 

људе не чини више цивилизованим. 

 


