
 

• 02.11.2019. – Дизнијева представа “Чаролија на леду“ у Штарк арени 
Посебан доживљај за ученике наше школе овог месеца био је одлазак на највећу и 

најбољу Дизнијеву представу „Чаролија на леду“ у београдској Штарк арени. За већину 

ученика ово је било прво искуство ове врсте, најпре посета највећој арени, а посебно 

када су јунаци из цртаног филма оживели играјући нове приче на леду у спектакуларној 

атмосфери. Мики Маус, Мини Маус, Паја Патак и Шиља, потом Вајана и принцезе Ана и 

Елза, Златокоса... Још и многи други јунаци представили су се у овој нестварној чаролији на 

леду и улепшали данашњи, али и бројне надолазеће дане свих ученика који су 

присуствовали Дизнијевој чаролији, и сигурно ће памтити ово искуство дуго, дуго времена! 

 

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

 

          
 

• 07.11.2019. – ХО „Радост деци“ са нашим ученицима на прослави МcDonald’s-а 

Ученици наше школе добили су још један позив на дружење са Јованом из Хуманитарне 

организације „Радост деци“. Повод је била прослава 40 година „Хепи мила“, производа деци 

добро познатог ланца ресторана брзе хране „Мек Доналдс“, те су се окупили у једном од 

њихових највећих ресторана на Теразијама у Београду.  

Јована је ученике обрадовала својим присуством, али и чизбургерима, слатким напицима и 

посластицама, играчкама… не радимо то често, али због доброг дружења није на одмет 

понекад прекршити правила здраве исхране.  

 

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

 

          
 

http://sososvsava.edu.rs/2019/11/02/ucenici-na-diznijevoj-caroliji-na-ledu-u-stark-areni-02-11-2019/
http://sososvsava.edu.rs/2019/11/07/ho-radost-deci-na-sa-ucenicima-na-proslavi-mekdonaldsa-07-11-2019/


 • 07.11.2019. – Представа „Коњић Грбоњић“ у позоришту Бошко Буха 
Ученици наше школе добили су позив Позоришта „Бошко Буха“ из Београда да присуствују 

извођењу представе „Коњић Грбоњић“ у среду 13. новембра 2019. године. У пратњи разредних 

старешина и наставника, ученици су уживали у једноипочасовној представи, а посебан је 

доживљај био за нове ученике наше школе којима је ово био први одлазак у позориште.  

 

                                       
 

• 18.11.2019. – Посета и обилазак манастира Свете Петке у Извору 
Представнци наше школе обишли су Манастир Свете Петке у Извору и дом за децу и одрасле 

који се налази у окриљу манастира. Том приликом су поразговарали са монахињама које се 

старају о штићеницима дома, разменили нека искуства у раду, упознали их са темом којом се 

наша школа представила на стручном скупу Дани дефектолога 2019 на Златибору – „Улога и 

значај веронауке у специјалној едукацији и рехабилитацији“. Потом је уследио обилазак 

манастира уз неизбежно гостопримство и срдачан пријем монахиња. Посебно су их 

обрадовали радови наших ученика који ће имати своје место у изложбеном делу. 

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

 

               
 

• 20.11.2019. – Спортско такмичење у шаху и пикаду 
Ученици наше школе, основци и средњошколци, настављају са учешћем у најразноврснијим 

спортским дисциплинама. У среду 20. Новембра у школи Милоје Павловић учествовали су 

на такмичењу у шаху и пикаду и том приликом освојили сребрне и златне медаље! 

 

                                  

http://sososvsava.edu.rs/2019/11/18/poseta-manastira-svete-petke-u-izvoru/


 • 24.11.2019. – Седмодневни боравак ученика на Златибору 
У недељу 24. новембра на седмодневни боравак на Златибору упутило се петоро ученика наше 

школе на позив Црвеног крста Чукарица. У пратњи васпитача, имали су јединствену прилику 

да уживају у чарима једне од  наших најлепших планина, у свакодневним шетњама и 

обиласцима, боравку на свежем ваздуху и дружењу у природи, али и у сјајном хотелу Сателит 

где су ученици били смештени свих седам дана. 

За ово предивно путовање и одмор ученика захвалност дугујемо великом пријатељу наше 

школе и ученика Звездану Брадићу из Црвеног Крста Чукарица, као и господину Срђану 

Васићу, великом хуманисти и пријатељу Црвеног крста Чукарица који већ други пут 

обезбеђује боравак ученика наше школе на планини! 

 

Више фотографија погледајте на овој страни нашег сајта.  

 

       
 

 

• 26.11.2019. – Округли сто “Позитивно родитељство“, Обреновац 
У уторак 26. новембра 2019. године представници наше школе учествовали су на округлом 

столу са радним називом „Позитивно родитељство“, одржаном у Спортско културном центру у 

Обреновцу. Догађај је организован поводом обележавања Светског дана права детета, 30 

година од усвајања Конвенције УН-а о правима детета и 5 година рада Центра за подршку 

породици и деци у Обреновцу „Путоказ“.  

Овом приликом представили смо се са темом „Модели васпитног рада са децом са сметњама 

у развоју – Љубав, вера, нада као вид подршке деци и родитељима“. Организатор и домаћин 

овог догађаја био је Центар за подршку породици и деци у Обреновцу „Путоказ“ као и 

Хуманитарна организација „СОС Дечија села Србије“, са којом наша школа има сарадњу и 

позитивна искуства у раду.  

 

Више о овом догађају прочитајте на овој страни нашег сајта.  

 

            

http://sososvsava.edu.rs/2019/11/24/sedmodnevni-boravak-ucenika-na-zlatiboru-24-11-2019/
http://sososvsava.edu.rs/2019/11/26/okrugli-sto-pozitivno-roditeljstvo-obrenovac-26-11-2019/


 • 24.11.2019. – Предавање ДЗ „Симо Милошевић“ – ПП Болести 
За све ученике средње школе у зборници је организовано предавање на тему „Полно 

преносиве болести и контрацепција“. Предавање је за ученике одржала медицинска сестра 

Ивана Сабљић из патронажне службе Дома здравља „Симо Милошевић“ са Умке. За ученике је 

након предавања одржана и краћа радионица а договорен је и наредни састанак за крај 

фебруара по повратку са зимског распуста.  

Више фотографија са предавања погледајте на овој страни нашег сајта.  

 

          
 

• 30.11.2019. – Акција садње младица храста „Храст за раст!“ 
У суботу 30. новембра 2019. године организована је и реализована садња младих садница 

храста лужњака. Организатори акције под називом „Храст за раст!“ је била група „Ходање по 

земљи“. У овој акцији су, поред ученика и представника наше школе, учествовали и студенти 

Шумарског факултета, као и групе „Шума блиста“ и „За мање смеће, више среће“. Поред 

поменутих, садњи су се придружили и понеки грађани са Умке. 

У двориштима три васпитно образовне институције на Умци: вртићу „Цврчак“, основној школи 

„Доситеј Обрадовић“ као и нашој школи посађено је 40-ак садница храста. 

Након успешне садње дружење је настављено у трпезарији наше школе уз конструктивне 

разговоре са акцентом на значају сарадње  школе, вртића и грађана на нивоу локалне 

заједнице. 

Више о овом догађају погледајте у повезаној вести на овој страни нашег сајта.  

 

           
 

 

http://sososvsava.edu.rs/2019/11/27/predavanje-patronazne-sluzbe-dz-simo-milosevic-umka-27-11-2019/
http://sososvsava.edu.rs/2019/11/30/akcija-sadnje-hrastova-hrast-za-rast-30-11-2019/

