
  06.05.2019. - Изложба ликовног стваралаштва, Педагошки музеј 
42. Изложба ликовног стваралаштва лица са сметњама у развоју и инвалидитетом одржана 

је 6. маја 2019. године у изложбеном простору Педагошког музеја у Београду. Изложени су 

бројни ликовни радови, ручни вез на платну, декупаж техника радова као и остали облици 

креативног стваралаштва ученика, међу којима су били и радови наших ученика.  

У конкуренцији школа са територије града Београда наша школа је, захваљујући изложеним 

радовима ученика, освојила прво место које додељује Друштво дефектолога Београда.  

Више фотографија погледајте у повезаној вести на овој страни.  

 

      
 

 09.05.2019. – Републичко такмичење: Машинство и обрада метала 
XXI Републичко такмичење у знању и вештинама за подручје рада Машинство и обрада 

метала одржано је 09. маја 2019. године у Бору. Школа домаћин „Видовдан“ из Бора ове 

године била је организатор такмичења. 

Нашу школу представљали су ученици Пасу Вељко и Владисављевић Томислав, а знање и 

вештине показали су у оквиру образовног профила бравар. 

Ученик Пасу Вељко освојио је треће место, честитамо!  

Више фотографија погледајте у повезаној вести на овој страни. 

 

                    
 

 10.05.2019. – Посета Дино парка „Јура авантура“ на Калемегдану 
Ученици средње школе, у пратњи наставника, посетили су данас Дино парк „Јура авантура“ 

на Калемегдану у Београду. Ученике су поздравили тираносаурус, ти-рекс али и остала мала 

и велика чудесна створења која су се сместила у јединственом парку диносауруса у 

пририодној величини 

 

.                      

http://sososvsava.edu.rs/cir/2019/05/06/42-izlozba-likovnog-stvaralastva-pedagoski-muzej-06-maj-2019/
http://sososvsava.edu.rs/cir/2019/05/06/42-izlozba-likovnog-stvaralastva-pedagoski-muzej-06-maj-2019/


  20.05.2019. – Излет матураната  
За све ученике завршних разреда основне и средње школе, као и полазнике завршног разреда 

образовања одраслих, у понедељак 20. маја организован је матурски излет.  

За полазнике образовања одраслих и ученике Дома за децу и младе „Сремчица“ организован 

је свечани ручак у ресторану на Кошутњаку, након чега су у пратњи разредних старешина и 

наставника уживали у шетњи београдском шумом током послеподнева. 

 

 
 

За ученике осмог разреда и завршних година средњег образовања, организован је 

једнодневни излет у сарадњи са Хуманитарном организацијом „Радост деци“ која спроводи 

акцију „Упознајмо Србију“. Ученици су овом приликом обишли Природњачки центар Србије 

у Свилајнцу, а након завршеног обиласка за све ученике матуранте организован је свечани 

ручак у ресторану природњачког музеја. Након тога, ученици су у обишли и манастир 

Манасија као и водопад Лисине који се налазе у непосредној близини.  

 

           
 

 24.05.2019. – Републичко такмичење: Пољопривреда и прерада хране 
ОИСШ „Жарко Зрењанин“ била је домаћин XXI Републичког такмичења у знању и вештинама 

за ученике смера Пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профил цвећар-

вртлар. Учествовали су средњошколци из седам градова Србије, међу којима је био и ученик 

наше школе Милан Глушац који је овом приликом освојио прво место, честитамо! 

Више о овој вести и још фотографија погледајте на овој страни.  

 

  

http://sososvsava.edu.rs/cir/2019/05/24/republicko-takmicenje-u-znanju-i-vestinama-subotica-maj-2019/


  30.05.2019. – Матурска свечаност 2019.  
 
30. маја у 19 часова у холу школе започела је овогодишња матурска свечаност приредбом 

матураната под називом „Детињство и другарство“. У приредби су учествовали сви ученици 

завршних разреда основне и средње школе, као и ученици чланови драмско-рецитаторске 

секције. 

 

         
 

Након завршетка приредбе, директорка школе Љиљана Вукошић поделила је похвалнице и 

награде ученицима за постигнут одличан успех, ученицима генерације и осталим ученицима 

који су постигли изузетан успех у различитим областима. 

 

   
 

Тодоровић Габријел – ученик генерације основне школе 

Ђокић Никола – ученик генерације средње школе  

Јанковић Милица – ученица генерације основне школе  

Петровић Слађана – посебан допринос представљању школе на културно-уметничким 

манифестацијама 

 

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

матураната. Свечаности су присуствовали чланови породица матураната, представници 

Центара за социјални рад из градова матураната, представници Установе за децу и младе 

Сремчица као и сви запослени у школи и бројни други гости. 

 

Више фотографија погледајте у издвојеној вести на овој страни.  

 

   
 

http://sososvsava.edu.rs/cir/2019/05/30/maturska-svecanost-2019-30-maj-2019/

