
 • 09.05.2018. – Матурски излет 2018.  
За ученике завршних разреда, од којих десеторо ученика основне и 

четрнаесторо из средње школе, организован је једнодневни 

матурски излет у среду 9. маја 2018.  

У пратњи разредних старешина и групних васпитача, ученици су 

обишли Бојчинску шуму која припада реону Обедске баре и под 

заштитом је државе као заштићени природни споменик. Шума је 

током II светског рата коришћена од стране мештана као 

склониште, а Краљ Александар користио је као ловиште. Обилује 

биљним и животињским врстама од којих су многе под заштитом 

државе, а служи и као излетиште многобројним посетиоцима. 

 

Ученици су обишли и трим стазе, провозали се 

фијакерима а они храбрији су се опробали и у 

јахању коња.  

  

Погледајте више слика у галерији 

 

Након завршеног излета, за ученике је организован 

ручак у ресторану у близини излетишта након чега 

су се у поподневним часовима вратили у школу.  

 

• 20.05.2018. – ONE TEAM програм кошарке и финале Евролиге  
Ученици наше школе већ пету годину учесници су Евролигиног „ONE TEAM“ програма са 

партнером КК „Црвена звезда“. Програм се реализовао у оквиру петогодишњег рада кроз 

кошаркашке тренинге са тренерима и првотимцима КК „Црвена звезда”.  

Наши ученици имали су прилику да се друже и играју кошарку на обновљеним теренима 

на Калемегдану са кошаркшима Реала, Фенербахчеа, Жалгириса и ЦСКА који су учесници 

овогодишњег „Final Four“ такмичења. Сам врхунац овог великог пројекта било је 

гостовање наших ученика и спортиста на финалној утакмици Евролиге, Фенербахче – 

Реал у Штарк Арени у Београду, када су девојчице и дечаци ученици наше школе пред 

почетак утакмице изашли на терен где су се поздравили и сликали са овим великим 

спортистима.  

 

Прочитајте опширнију вест и видео прилог на нашем сајту 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/maturski-izlet-bojcinska-suma-maj-2018/
http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/05/21/one-team-program-kosarke-i-finale-evrolige-u-stark-areni-maj-2018/


• Републичка спортска такмичења 2018.  
 

Републичка спортска такмичења ученика са сметњама у развоју одржана су: 

- 10.05.2018. - Републичко такмичење у атлетици одржано је у Крагујевцу. 

Нашу школу представљала су три ученика а истакнут резултат постигла је ученица 

Бојана Спасић која је освојила 4. место у дисциплини трчање на 100м. 

- 15.05.2018. - Републичко такмичење у стоном тенису, одржано је у Нишу. 

Школу су представљале чак три екипе састављене од по троје ученика а резултати су 

постигнути у све три категорије:  

 дечаци основна школа 3. место 

 дечаци средња школа 1. место 

 девојчице средња школа 3. место 

- 22.05.2018. - Републичко такмичење у кошарци, одржано је у Београду. 

Нашу школу представљала је екипа дечака средње школе која је освојила 4. место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 24.05.2018. – Волонтери Милосрдне секције Верског добротворног старатељстава 

 

Нашу школу и ученике посетили су 

волонтери Милосрдне секције Верског 

добротворног старатељстава 24. маја на 

празник када прослављамо наше свештене 

просветитеље Кирла и Методија. После 

свете Литургије у храму Преображења 

Господњег на Умци, волонтери су заједно 

са вероучитељем Растком Микић дошли у 

школу коју похађају деца и омладина са 

сметњама у развоју. У посету су донели 

воће, школски прибор, средства за 

хигијену и мале молитвенике.  

 

Текст у целости о овој посети можете прочитати на сајту Српске православне цркве. 

 

 

 

 

 

 

http://www.spc.rs/sr/vds_poseta_shkoli_za_osnovno_srednje_obrazovanje_sa_domom_sveti_sava_na_umci


• 23.05.2018. – Донација Светлане Митровић  
У среду, 23. маја ученике наше школе посетила је 

Госпођа Светлана Митровић. Овом приликом посебно је 

обрадовала наше многобројне ученике којима је 

приредила велику радост и задовољство несвакидашње 

великодушном донацијом у виду нове гардеробе (хаљине, 

мајице, бермуде, хеланке, сукње, кошуље), играчака, 

лопти и дидактичких средстава.  

Посебност ове донације и захвалност не можемо исказати 

речима, многи ученици су баш тог дана захваљујући 

Светлани добили матурску одевну комбинацију.  

 

Фотографије насмејаних ученика говоре 

више од речи, а ми се у име целе школе 

и свих ученика из свег срца 

захваљујемо на донацији!   

Прочитајте повезану вест на сајту  

 

• 29.05.2018. – Донација душека  
У уторак 29. маја још једна посета донела је радост нашим ученицима. Школу су 

посетили Весна Јокановић, председник извршног одбора Српске банке и Раде Петровић, 

председник општинског одбора СНС Чукарица и том приликом донели 90 нових 

креветских душека за потребе ученика који су на интернатском смештају у нашој школи.  

 

Захваљујемо се на донацији!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/05/23/donacija-garderobe-igracaka-lopti-i-didaktickih-sredstava-23-05-2018/


• 31.05.2018. – Матурска свечаност  
 

31. маја у 19 часова у холу школе започела је 

овогодишња матурска свечаност приредбом 

матураната под називом „Плава звезда“. У 

приредби су учествовали сви ученици 

завршних разреда основне и средње школе, 

као и ученици стални учесници драмско-

рецитаторских тачака.  

 

 

Након завршетка приредбе, директорка школе поделила је похвалнице и награде 

ученицима за постигнут одличан успех, ученицима генерације и спортисти генерације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сремчевић Дејан – ученик генерације основне школе 

Давидовић Иван – ученик генерације средње школе 

Рацков Стефан – спортиста генерације средње школе 

Спасић Бојана – спортиста генерације средње школе 

 

У 19.30 часова у трпезарији школе организована је свечана вечера и прослава у част 

матураната којој су присуствовали породице матураната, запослени у школи и бројни 

други гости. 

Кликни за још фотографија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/maturska-svecanost-2017/

