
  

04.10.2018. – Учешће наших ученика на манифестацији „Радост Европе“ 
Традиционални Међународни сусрет деце Европе „Радост Европе” ове године одржан је од 2. 

до 5. октобра, у Београду. У оквиру манифестације представили су се и ученици наше школе 

као победници манифестације „Смотра вољеном граду“ одржаној у јуну ове године. Својом 

драмско-рецитаторском тачком „Боје“ отворили су трећи дан манифестације Радост Европе 

под називом „Сусрети пријатељства” у сали Донка Шпичек Дечјег културног центра Београд. 

Више о овом догађају прочитајте у посебној вести на овој страни.  

 

      
 

08.10.2018. – Посета Музеја Николе Тесле 
Петнаесторо ученика основне школе, у пратњи наставника, у понедељак 8. Октобра посетило 

је Музеј Николе Тесле у Београду. Стална изложба постављена је у приземљу и подељена је 

у два дела. Први део нас упознаје са биографским подацима Николе Тесле, а други део 

представља његов научни рад са најзначајнијим изумима и са неколико радних модела који 

се користе за демонстрацију. Урна са посмртним пепелом Николе Тесле чува се у Музеју. 

 

         
 

09.10.2018. – Одлазак ученика у биоскоп са ХО Радост деци 
Тринаесторо ученика, у пратњи васпитача, одазвало се на позив ХО Радост деци да посете 

биоскоп Рода Синеплекс у Београду где ће присуствовати пројекцији 3Д цртаног филма 

„Кондорито“.  

О утисцима ученика прочитајте више у посебној вести на овој страни.   

 

       

http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/10/04/nastup-nasih-ucenika-na-manifestaciji-radost-evrope-04-10-2018/
http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/10/09/ho-radost-deci-sa-nasim-ucenicima-u-bioskopu-roda-sinepleks-09-10-2018/


  

10.10.2018. – Још једна посета ЗОО Врта у Београду 
Још једна група од тринаесторо ученика наше школе 10. октобра 2018. године посетило је 

наш највећи ЗОО врт на Калемегдану у Београду.  

Школским комбијем у пратњи два наставника из школе су се одвезли до Калемегдана, где су 

на најлепши начин искористили лепо октобарско јутро да обиђу становнике зоолошког врта.  

Захваљујемо се Бео ЗОО врту на бесплатним улазницама и надамо се поновном сусрету! 

 

    
 

11.10.2018. – Наши ученици у Музеју илузија 
Петнаесторо ученика наше школе 11. Октобра имало је прилику да дан проведе на 

несвакидашњи начин у посети Музеја илузија у Београду. Уживали су у збирци холограма, 

оптичких илузија и инсталација које су сјајан, заигран подсетник да наше претпоставке о 

свету који видимо понекад стварно јесу само – претпоставке! 

Речи нису довољне да опишу искуство ученика, зато погледајте галерију фотографија 

кликом на овај линк и процените сами како смо се провели.  

 

             
 

14.10.2018. – Државно првенство Специјалне олимпијаде у Чачку 
Државно првенство у одбојци Специјалне Олимпијаде Србије одржано је у Чачку 14. октобра  

2018. Учествовало је 8 екипа из целе Србије, а наша екипа освојила је сребрну медаљу. 

 

        
 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/poseta-muzeja-iluzija-u-beogradu-oktobar-2018/


  

18.10.2018. – 14. КИДС ФЕСТ у биоскопу Сине Гранд у Београду 
Петнаесторо ученика наше школе, у пратњи наставника, посетило је биоскоп Сине Гранд у 

Капитал парку у Раковици. Том приликом уживало у 3Д пројекцији цртаног филма „Мисија 

Катманду – авантуре Нели И Сајмона“ који се давао у оквиру 14. КИДС Феста.  

Више о манифестацији и утисцима ученика прочитајте у повезаној вести на овом линку.  

 

       
 

19.10.2018. – Предавање ДЗ Симо Милошевић – Здрава исхрана 
За све ученике средње школе у зборници је организовано предавање на тему „Здрава исхрана“. 

Предавање је за ученицике одржала медицинска сестра патронажне службе Дома здравља 

„Симо Милошевић“ са Умке. За ученике је након предавања одржана и краћа радионица на 

тему здраве хране и правилне исхране, а договорен је и наредни састанак за новембар са 

новом темом. 

 

       
 

25.10.2018. – 63. Међународни сајам књига у Београду 
Као и свих претходних година, и ове године ученици средње школе у пратњи наставника 

српског језика и књижевности посетили су Међународни Сајам књига који се традиционално 

сваког октобра одржава у халама Београдског Сајма.  

Ученици су имали прилику да буду део ове регионално највеће манифестације посвећене 

књизи, која се бави промоцијом књижевног стваралаштва и образовања, културном разменом 

са иностранством и покретањем актуелних књижевних и друштвених питања. 

 

                      

http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/10/18/14-kids-fest-u-bioskopu-sine-grand-18-oktobar-2018/


  

Уређење школе и школског дворишта – Септембар/Октобар 2018. 
Током целе школске године ученици учествују и помажу у свим пословима који се тичу 

уређивања школе и школског дворишта. 

Уз помоћ наставника практичне наставе, ученици су допринели уређењу школског 

дворишта у виду поправке и фарбања клупа и летњиковца, фарбање и поправке ограде око 

школског терена и комплетне ограде око школског дворишта, израђена је нова ограда за 

ружичњак испред школске зграде, као и украсне жардињере и саксије за цвеће. 

 

Више фотографија радова ученика можете погледати на овом линку.  

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     

http://sososvsava.edu.rs/cir/2018/10/20/uredjenje-skole-i-skolskog-dvorista-oktobar-2018/

