
 

 

● Зимски припремни Камп Специјалне Олимпијаде Србије ● 
- 13. до 19. децембар 2020. године - 

 

 

Зимски припремни Камп Специјалне Олимпијаде Србије за Зимске Олимпијске игре 

2022. године у Русији одржан је од 13. до 19. децембра 2020. године на Копаонику.  

 

Ученици наше школе Милош Богојевић, Марија Стаменковић и Зорица Стаменковић у 

пратњи наставника Анђелке Бранковић и Александре Слијепчевић били су учесници овог 

кампа.   

На кампу су издиференциране дисциплине за спортисте и приступило се припремама у 

складу са тим: 

● Марија Стаменковић ће се такмичити у нордијском трчању 

● Зорица Стаменковић и Милош Богојевић такмичиће се у алпском скијању у слалому и 

велеслалому. 
 

 
 

          

 

 



 

● Завршетак првог полугодишта ● 
- 18. децембар 2020. године - 

 

Ова школска година донела је са собом нове изазове које смо дочекали спремни. Услед 

неповољне епидемиолошке ситуације рад са ученицима организован је по комбинованом 

моделу, део ученика похађао је наставу у школи док су ученици који нису били у 

могућности да свакодневно путују, наставу похађали онлајн, учењем на даљину. 

Током првог полугодишта у школи је успешно реализован образовно-васпитни план и 

програм уз сталну сарадњу наставника, васпитача, стручних сарадника и наставника 

индивидуалне наставе, тако да ученици у што мањој мери осете да се ова година 

разликује од преетходних. Настава је реализована по утврђеном распореду часова, а за 

ученике који су наставу похађали од куће, динамика рада утврђивала се за сваког ученика 

понаособ. 

Сарадња између наставника и васпитача дошла је до пуног изражаја у припремању 

материјала који су достављани ученицима и свакодневно обрађивани електронским и 

телефонским путем.  

Будући да смо све време били у контакту са ученицима, родитељима и другим законским 

заступницима, бринули смо и о њиховим другим потребама. Ученицима су на кућне 

адресе слати пакети са дидактичким материјалима, гардероба и обућа, храна, средства за 

личну и кућну хигијену, а ускоро их на вратима очекују и новогодишњи пакетићи – све 

оно што би иначе красило њихове дане у школи и интернату.  

 

Више фотографија наших ученика који су успешно завршили прво полугодиште, у школи 

али и од куће, можете погледати у чланку на овој страни.  

 

           
 

    
 

          

 

 

https://sososvsava.edu.rs/2020/12/18/zavrsetak-prvog-polugodista-skolske-2020-2021-godine/


 

● Караван Новогодишњих пакетића ● 
- 22.-31. децембар 2020. године – 

 

Упркос пандемији вируса Ковид-19, ИДЕА караван је и ове године у уторак 22. децембра 

2020. године посетио нашу школу и том приликом уручио нашим запосленима пакетиће 

намењене ученицима наше школе. Захваљујући друштвено одговорној акцији „Волимо 

празнике јер волимо једни друге“ коју годинама уназад спроводи трговински ланац ИДЕА 

који послује у оквиру компаније Меркатор-С, ученици наше школе ни ове године нису 

изостављени из акције поделе пакетића.  

У понедељак 28. децембра на адресу наше школе стигао је и други контигент 

новогодишњих пакетића, које је за наше ученике обезбедио Црвени Крст Чукарица који 

сваке године обрадује наше ученике пред сваку свечану прилику у школи.  

Након што су пакетићи пристигли у школу, сви запослени приступили су припреми 

пошиљки које су кренуле ка свим ученицима наше школе како би свако од њих пред 

празнике добио новогодишњи пакетић. Школским комбијем пакетићи су уручени 

ученицима са територије Београда и околине, а ученицима који долазе из 

најразличитијих места са читаве територије Србије пакетићи су послати поштом.  

 

 
 

Свим ученицима, њиховим родитељима и целим породицама као и другим законским 

заступницима, Центрима за социјални рад и установама са којима наша школа сарађује 

током школске године, у име целог колектива Школе за основно и средње образовање са 

домом „Свети Сава“ Умка желимо СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ! 

 

Више о овом догађају погледајте у посебној Вести на нашем сајту.  

 

     

https://sososvsava.edu.rs/2020/12/31/novogodisnji-karavan-paketica-stigao-je-do-nasih-ucenika-31-12-2020/

