
 

 02.09.2019.  – Почетак школске 2019/2020. године 

 
Ученици су се ове године вратили у школске клупе у понедељак 2. септембра. Прво 

полугодиште трајаће до 31. јануара 2020. године, са изузетком првог дела зимског распуста 

који је школским календаром предвиђен за период од 30.12.2019.-07.01.2020. године. 

Важна документа везана за планове и програме налазе се на овој страници. 

 

 

 03.09.2019.  – ГО Чукарица – пакетићи за ђаке прваке 
 

Општина Чукарица се побринула и ове године да поклонима обрадује чукаричке ђаке прваке. 

Уз радост и узбуђење које прати полазак у први разред, наши ученици су се обрадовали и 

пакетићама са бојицама, свескама и школским прибором, који ће им додатно улепшати прве 

дане у школским клупама, али и пакетом од 40 књига за старије ученике захваљујући 

којима ће од ове године бити обогаћена и школска библиотека.  

 

 

http://sososvsava.edu.rs/oglasna-tabla/dokumenti/


 

 12-15.09.2019. – Камп Специјалне олимпијаде у Крагујевцу 

У периоду од 12. до 15. септембра 2019. године у Крагујевцу је реализован Камп Специјалне 

Олимпијаде Србије на коме су учествовали и ученици наше школе Марија Стаменковић и 

Јован Андонов.  

 

      
 

 14.09.2019. – „Хотел за инсекте“ на Ади циганлији 

У оквиру образовних програма Плаве заставе „братског“ програма Еко-школа, у суботу 14. 

септембра на Ади циганлији наши ученици учествовали су у састављању „Хотела за 

инсекте“ који ће служити да се инсекти гнезде и сакривају. Ученици су попуњавали делове 

кућице са природним материјалима (шишарке, кукурузна трска, слама, дрво, картон и сл.).  

Више о овом догађају погледајте на страници Вести на нашем сајту.  

 

    
 

 21.09.2019. – Државно првенство СО у атлетици, Зрењанин 
На Државном првенству Специјалне Олимпијаде Србије у атлетици у Зрењанину 21.09.2019. 

у конкуренцији 12 клубова, ученици наше школе освојили су следеће резултате: 

1. Марија Стаменковић - 2 златне медаље у трчању на 100м и бацању кугле, 

2. Весна Јаношевић - златна медаља у трчању на 50м и бронзана у скоку у даљ. 

 

     

http://sososvsava.edu.rs/2019/09/14/ucesce-u-akciji-hotel-za-bube-ada-ciganlija-14-09-2019/


 

 27.09.2019. - Донација удружења „Уједињени за Лазаревац“ 
Удружење грађана „Уједињени за Лазаревац“ организовало је другу по реду хуманитарну 

посету нашој школи и ученицима. Овом приликом, захваљујући својим члановима и 

грађанству, прикупили су знатну количину одеће, слаткиша, средстава за хигијену, школског 

прибора, играчака и спортских реквизита.  

Иницијатива да се донација уручи баш нашој школи потекла је од чланице удружења 

Јелене Вукић. Истакла је да је акција прикупљања донација трајала скоро два месеца и да 

је захваљујући добрим људима прикупљена знатна количина свега онога што може додатно 

улепшати школовање и боравак ученика у нашој школи и интернату.  

Ученици и представници наше школе са великим задовољством дочекали су чланове 

удружења, који су овом приликом обишли све објекте наше школе (школску зграду, 

радионице, интернат) и понели лепе утиске. 

У име свих ученика и запослених, захваљујемо се на овој посети и великодушној донацији 

и чекамо вас на Умци када год вам се укаже прилика да нас посетите! 

Више фотографија овог догађаја погледајте на страници Вести на нашем сајту. 

  

   
 

 27.09.2019. – Међународни Дан планина на Космају 

Тринаесторо ученика у пратњи три наставника Међународни дан планина обележило је 

излетом на Космају. Обилазак смо започели у манастиру Павловац, где нам је отац Гаврило 

показао и разрушене зидове конака Деспота Стефана Лазаревића који је овај манастир и 

подигао. Наставили смо пут ка врху Космаја до споменика партизанима, шетали шумским 

стазама, а да би ученици схватили колико смо се високо попели отишли смо на видиковац 

одакле се пружа величанствен поглед на околна места. Облаци на небу били су као нацртани 

дечијом руком. Крајње одредиште – Манастир Тресије, настао у 14. веку а подигао га је краљ 

Драгутин. Након обилазака, за ученике је организован и ручак у близини манастира.  

Више о овом догађају, као и фотографије које смо направили, погледајте на овој страни. 

 

            

http://sososvsava.edu.rs/2019/09/27/donacija-udruzenja-ujedinjeni-za-lazarevac-27-septembar-2019/
http://sososvsava.edu.rs/2019/09/27/jednodnevni-izlet-na-kosmaju-povodom-medjunarodnog-dana-planina-27-09-2019/


 

 28.09.2019. – Једнодневни излет запослених, Сремски Карловци 

 
У суботу 28. септембра 2019. године реализован је једнодневни излет запослених наше 

школе и туристички обилазак Сремских Карловаца са стручним водичем. Обишли смо 

значајне историјске грађевине у граду као што су: Саборна црква Светог Николе оиз 1758. 

године у стилу типичне барокне архитектуре, Зграда Патријаршије, Капела Мира, Карлвачка  

гимназија која поседује богату библиотеку са око 18.000 књига, Фонтану четири лава. 

Организован је и ручак у ресторану Бранков чардак у Стражилову, најпознатијем излетишту у 

оквиру Националног парка Фрушка Гора. 

 

           
 

 

 30.09.2019. – ХО „Радост деци“ са ученицима у Тамишким конацима 

 
Јована и Марко испред Хуманитарне организације „Радост деци“ и ове школске године 

верни су пријатељи наших ученика када су у питању хуманитарне посете културно-забавним 

манифестацијама, обиласцима знаменитости у граду и земљи.  

 

У понедељак 30. септембра 2019. године ученици средње школе, заједно са ученицима из 

Дома за децу и младе „Сремчица“ који имају наставу у нашој школи, посетили су Тамишке 

конаке код Панчева. Ученици су уживали у лепом дану, шетњи у природи, разгледању и 

дружењу са животињама на фарми. Након обилазака, за ученике је организован и ручак у 

рестрорану који се налази у оквиру комплекса.  

Више фотографија које смо направили овом приликом, погледајте на овој страни.  

 

У име свих ученика још једном се захваљујемо Хуманитарној организацији „Радост деци“! 

 

      

http://sososvsava.edu.rs/2019/09/30/ho-radost-deci-sa-ucenicima-u-tamiskim-konacima-30-09-2019/
http://radostdeci.org/

