
 
 
              

• 03.10.2019. – Учешће на манифестацији Радост Европе, ДКЦ Београд 
Централна прослава 50. Међународних сусрета деце Европе „Радост Европе” ове године 

одржана је од 2. до 5. октобра 2019. у Београду, у организацији Дечјег културног центра 

Београд и под покровитељством Градске управе града Београда. Овогодишња 

манифестација одвијала се под слоганом „ПУТ У СРЕДИШТЕ СРЕЋЕ“ и обухватала програм 

у коме су учествовала деца из многобројних земаља узраста од 7 до 14 година, коју су 

угостили домаћини – ученици београдских основних школа. 

У оквиру овогодишње манифестације, у четвртак 3. октобра у ревијалном делу представили 

су се и ученици наше школе, а учешће су обезбедили победом на 48. „Смотри вољеном 

граду“ одржаној у јуну ове године. Школу су представили фолклорном тачком „Хајд’ поведи 

весело“ наступом у великој сали Донка Шпичек Дечјег културног центра Београд.  

Више фотографија са овог догађаја погледајте на овој страници.  

 

                         
 

• 04. и 05.10.2019. – Државно првенство у одбојци, Врање  
У периоду од 04. до 05. октобра 2019. године у Врању је одржано државно првенство у 

Unified женској одбојци Специјалне Олимпијаде Србије. Учествовале су и ученице наше 

школе Марија Стаменковић и Весна Јаношевић, а на првенству је освојена сребрна медаља. 

 

                
 

09.10.2019. – Регионално такмичење у фудбалу, Ада циганлија 
Ученици наше школе освојили су прво место на овогодишњем регионалном такмичењу у 

фудбалу и тиме се пласирали на републичко такмичење. 

                        

http://sososvsava.edu.rs/2019/10/03/nastup-nasih-ucenika-na-manifestaciji-radost-evrope-03-10-2019/


 
 
              

• 09.10.2019. – Предавање Патронажне службе ДЗ „Симо Милошевић“ 
У сарадњи са тимом медицинских сестара Патронажне службе Дома здравља „Симо 

Милошевић“ и ове године ученици ће неколико пута у току године имати прилику да кроз 

предавања и дискусије уче о битним здравственим темама. У среду 9. Октобра одржано је 

предавање на тему „Здрава храна“ и „Хигијена“, на коме су присуствовали претежно нови 

ученици школе којима је ово било прво предавање ове врсте. И ученици и тим патронажних 

сестара имали су одличне утиске на крају, а договорен је и нови сусрет са новом темом. 

            
 

• 14.10.2019. – Дан здраве хране на сплаву „Пикадили“ и школском воћњаку 
Према календару Светске здравствене организације 16. октобар је Светски дан здраве хране 

који се обележава у више од 150 земаља. Основни циљ обележавања овог дана јесте 

промоција здраве, разноврсне и правилне исхране. И наша школа је, у складу са планом 

активности Еко-школе, обележила овај дан 14.10. на сплаву „Пикадили“ у Умци где је 

организована радионица под покровитељством C&A Foundation, а у сарадњи са компанијама 

„Вранић Органић“ и „Александрија - Фрушка гора“. Ученици су имали прилику да на забаван 

и једноставан начин приме важна знања о здравим, животним намирницама, са акцентом на 

воћу и поврћу из органског узгоја. У радионици је учествовало дванаесторо ученика у 

пратњи два наставника и два васпитача, а у школу смо се вратили пуни снаге и енергије и 

пуних руку дарова од наших спонзора. 

Већ 16.10. Дан здраве хране смо поново обележили, овај пут радно у школском воћњаку, 

берући и прикупљајући сезонско воће, највише дозреле сорте јабука. Ученици смера 

пољопривреде, у оквиру рада еколошке секције,вешто су обрали дозрело воће из школског 

органског узгојаи гајбе јабука предали у трпезарији за ужину свим ученицима дома и школе. 

 

            

                             



 
 
              

• Светски дан пешачења, Ада циганлија 
Ове године обележили смо и Светски дан пешачења активностима на Ади Циганлији. 

Прелепи сунчани, скоро па летњи дани, допринели су да ученици у два наврата уживају у 

целодневним активностима, од лагане шетње и разгледања језера и околине, уживања у 

природи и зеленилу, а посебан ужитак представљала је вожња бицикала!  

 

                
 

• 18.10.2019. – 15. КИДС Фест и цртани филм „Ко се боји вука још 2“ 
У оквиру овогодишњег 15. Кидс феста, ученици наше школе посетили су биоскоп Cine Grand 

у Раковици и том приликом уживали у 3Д пројекцији цртаног филма „Ко се боји вука још 2“ 

 

                       
 

• 21.10.2019. – Разгледање Београда панорамским аутобусом 
Ученци наше школе, у пратњи наставника, искористили су овогодишње „михољско лето“ на 

најбољи начин. У низу излета, у понедељак 21. октобра 2019. године у пратњи наставника и 

васпитача, посетили су Београд и његове најпознатије делове и знаменитости обишли су 

отвореним аутобусом за панорамско разгледање града.   

Након несвакидашње доброг провода на крову аутобуса, ученици су се забавили и у 

Пионирском парку после вожње и искористили овај прелепи дан до последњег зрака сунца! 

Погледајте више фотографија у галерији испод чланка.  

Више о овом догађају, као и више фотографија, погледајте на овој страни.  

 

   

http://sososvsava.edu.rs/2019/10/21/panoramsko-razgledanje-beograda-orvorenim-autobusom-21-10-2019/


 
 
              

• 24.10.2019. – Градско такмичење у атлетици, Ада циганлија 
Овогодишње градско такмичење у атлетици одржано на спортским теренима на Кошутњаку. 

Наши ученици су освојили две златне, две сребрне и једну бронзану медаљу и на тај начин 

обезбедили даље учешће на регионалном, а надамо се и републичком такмичењу! 

 

                       

 

• 23. до 27.10.2019. – 50. Сајам образовања и наставних средстава 
У периоду од 23. до 27. октобра 2019. године наша школа представила се на 50. Сајму 

образовања и наставних средстава који је одржан на Београдском сајму. За ову прилику 

спремили смо јединствену презентацију школе, излажући оно што сматрамо најјачим 

адутом наше установе а то су радови наших ученика.  

Штанд је осмишљен тако да су доминирали јесењи мотиви настали уз несебичну и креативну 

помоћ сарадника за дидактичка средства. У сарадњи са наставницима практичне наставе, 

изложени су радови ученика настали у машинској, текстилној, графичкој и цвећарској 

радионици. Изложени су и производи израђени у оквиру секције за израду дидактичког 

материјала и креативног стваралаштва попут ручно израђеног накита и делова за „Тиху 

књигу“. За ову прилику, припремљен је и промотивни материјал у виду флајера, 

обележивача страница и распореда часова са мотивима наше школе, осмишљен од стране 

чланова Тима за маркетинг школе а израђен у графичкој радионици.  

Више о нашем представљању на Сајму, као и више фотографија, погледајте на овој страни. 

 

           
 

      
  

http://sososvsava.edu.rs/2019/10/23/50-sajam-obrazovanja-i-nastavnih-sredstava-23-27-oktobar-2019/

