
 

 

06.12.2018. – Наши ученици на утакмици Црвена Звезда – Ливерпул 

 
Омладински тим Црвене Звезде играо је утакмицу Лиге шампиона за омладинце на 

фудбалском стадиону Аде циганлије у Београду против енглеског Ливерпула. Захваљујући 

Црвеном крсту Чукарице, ученици наше школе добили су улазнице за ово престижно 

такмичење и присуствовали мечу, у коме су нажалост, наши омладинци изгубили од 

енглеског тима. Као и у спорту уопште, ни овде резултат није био од пресудног значаја, 

ученици су се одлично провели и вратили у школу пуни утисака! 

 

 

           
 

 

 

09.-12.12.2018. – Камп Специјалне олимпијаде 

 
У  Крагујевцу у периоду од 9. до 12. новембра одржан је Камп Специјалне Олимпијаде 

Србије. Ученица Весна Јаношевић представљала је нашу школу као спортиста са запаженим 

резултатима. Учесници су имали преподневне и поподневне тренинге на којима су 

увежбавали технику из одбојке, кошарке и других спортова.  У паузама тренинга, посетили су  

и Спомен парк "Крагујевачки октобар", као и остале знаменитости града Крагујевца. 

 

 

           
 

 



 

18.11.2018.  – Државно првенство СО у кошарци 

 
На Државном првенству Специјалне Олимпијаде Србије у кошарци одржаном у сали 

Баскетленд Кошаркашког клуба "Црвена звезда", на коме је домаћин био СК "Сингидунум" из 

Београда, екипа домаћина освојила је 3. место од укупно 11 клубова из целе Србије. 

 

    
 

28.11.2018. – Позориште Бошко Буха  

 
Шеснаесторо ученика наше школе, на позив представника Позоришта „Бошко Буха“ у 

Београду, имали су прилику да присуствују представи „Питам се питам колико сам ја 

битан?“. У пратњи наставника, ученици су најпре уживали на „Тргу бајки“ који се 

традиционално пред новогодишње празнике налази испред позоришта, а затим су уживали у 

позоришној представи. У име ученика и школе, захваљујемо се на овом лепом догађају! 

 

    
 

29.11.2018. – Донација гардеробе Нада Допуђ 

 
Нада Допуђ и њен син Марко дугогодишњи су пријатељи наших ученика и школе, што су 

много пута показали кроз посете и вредне донације. Овог месеца, Нада и Марко су за наше 

ученике донели гардеробу у виду одевних предмета, обуће и веша за децу који су нам увек 

добродошли за ученике на интернатском смештају. 

ВЕЛИКО ХВАЛА Нади и Марку !  

https://www.facebook.com/nadazadecu.udruzenje/

