
 

• Седмодневни одмор ученика на Митровом пољу • 

- од 3. до 8. августа 2021. – 

 

У складу са повољном епидемиолошком ситуацијом, Црвени крст 

Београд је организовао седмодневни одмор за ученике наше школе у 

одмаралишту Црвеног крста Александровац на Митровом пољу  у 

периоду од 3. до 8. августа 2021. 

 

Уз велику подршку Београђана и Црвеног крста који су током 

претходних месеци обезбедили средства за ову прилику, са платоа 

наше школе 3. августа у 9 часова кренуо је аутобус пут Митровог поља 

са двадесет и седморо наших ученика у пратњи седморо наставника и 

васпитача као и једне медицинске сестре. У пратњи су били и 

волонтери Црвеног крста Чукарица који су ученицима употпунили 

одмор свакодневном организацијом радионица, спортских, 

рекреативних и других најразличитијих активности несебично се 

трудећи да им сваки дан проведен на одмору буде испуњем лепим 

сећањима. Цео опоравак реализован је уз поштовање прописаних 

епидемиолошких мера. 

Галерију фотографија можете погледати на овој страни.  

 

 

https://sososvsava.edu.rs/2021/08/10/sedmodnevni-odmor-ucenika-u-aleksandrovcu-na-mitrovom-polju-3-8-2021/


 • Почетак школске 2021/2022. године • 

 
Нову школску 2021/2022. годину дочекали смо спремни. Још много пре него 

што су се ученици вратили у школске клупе, пажљиво смо припремили све 

како би започели са реализацијом образовно-васпитног програма у складу са 

препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја а 

примењујући све мере превенције ширења вируса Ковид 19 препоручене од 

стране Института за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“ 

(кликом на овај линк можете прочитати више о поменутим мерама). 

 

Ученици су се вратили на наставу али и у дом ученика, настава се реализује у 

јутарњој смени а часови трају 45 минута. У поподневним часовима реализује 

се васпитни рад у времену од 13-18 часова.  

 

Свим ученицима, наставном и ненаставном кадру желимо пре свега здраву, 

али и ништа мање срећну и усшешну школску 2021/2022. годину! 

https://sososvsava.edu.rs/2021/09/01/mere-prevencije-2021/


 

Наставници и ученици наше школе  

добили таблете и лаптоп рачунаре 
- 14. септембар 2021. - 

 
Ученици наше школе обрадовани су данас са шеснаест таблета који су 

овогодишњи поклон Града Београда за почетак школске године. Као и 

ученици других школа на територији општине Чукарица, који су у току 

претходних неколико дана такође добили таблете, и наши ученици 

били су презадовољни поклонима. 

 

Заједно са наставницима, који су добили једанаест лап топ рачунара, 

деца су се већ припремила за наставу која ће се уз предавања 

наставника одвијати уз коришћење дигиталне технологије. Таблети 

које су добили наши ученици као и њихови вршњаци широм Београда, 

биће веома корисно научно средство које ће употпунити научено и 

допринети стицању нових знања. 
 

Више о овом догађају погледајте у издвојеној вести на овој страни.  

https://sososvsava.edu.rs/2021/09/14/ucenici-i-nastavnici-nase-skole-dobili-poklon-tablete-i-racunare-14-09-2021/


 • Учешће наших ученика на Петом Сабору човекољубља • 
- 10. септембар 2021. - 

 
Пети Сабор човекољубља, у организацији Црвеног крста Чукарице и Градске 

општине Чукарица, одржан је данас у парку на Бановом брду. На овој 

традиционалној хуманитарној манифестацији окупило се 30 установа 

социјалне заштите, специјалне школе и хуманитарне организације из Србије, 

Републике Српске и Сједињених Америчких Држава.  

Ученици наше школе представили су се у уметничком делу програма 

ритмичко-фолклорном тачком „Хајд’ поведи весело“ којом су одушевили све 

присутне госте и учеснике манифестације. Пре и након наступа ученици су на 

посебно припремљеном изложбеном штанду представљали нашу школу и 

радове ученика са сва четири подручја рада. Штанд је привукао пажњу свих 

посетилаца Сабора, учесника и гостију, а осморо ученика у пратњи васпитача 

и директорке школе својим талентом и дружељубивошћу представили су нашу 

школу и дом ученика у најлепшем светлу.  

Више о овом догађају као и галерију фотографија погледајте на посебној 

вести на овој страни. 

https://sososvsava.edu.rs/2021/09/10/ucesce-nasih-ucenika-na-saboru-covekoljublja-10-septembar-2021/


 • ЕКО-школска акција чишћења и уређења школског дворишта • 
- 27. септембар 2021. - 

 

Овогодишњи Светски дан чистих планина који се обележава 26.09.2021. 

године, због епидемиолошке ситуације и техничких могућности обележен је 

ове године у кругу школе дан касније, 27.09.2021. године. Овај еколошки 

важан дан смо обележили у виду акције чишћења школског дворишта. 

Наставници, ученици, чланови еколошке секције су се врло темељно 

посветили чишћењу дворишта, уклањању отпада, скупљању сувог лишћа. 

Вредни чланови еко секције као и остали учесници у акцији су уклањали 

коров са стаза, из ружичњака и из жардињера. 

Више о овом догађају као и галерију фотографија погледајте на посебној 

вести на овој страни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Донација садница украсног жбуња и шибља ЈП „Србијашуме“• 
- 28. септембар 2021. - 

 

У четвртак 28. септембра 2021.године Јавно предузеће „Србијашуме“ 

донирало је 40-ак одраслих садница различитих врста украсног жбуња нашој 

школи и 20-ак мањих садница украсног шибља. Наставници из цвећарске 

радионице су направиле план садње ових биљака који ће се и реализовати 

наредних дана. 

Више о овом догађају као и галерију фотографија погледајте на посебној 

вести на овој страни. 

 

https://sososvsava.edu.rs/2021/09/27/ekoskolska-akcija-uredjenja-skolskog-dvorista-27-9-2021/
https://sososvsava.edu.rs/2021/09/28/donacija-sadnica-ukrasnog-zbunja-i-siblja-jp-srbijasume-28-septembar-2021/


 

• Друго место на регионалном такмичењу у фудбалу • 
- 29. септембар 2021. - 

 

 

У среду 29. септембра 2021. године са почетком у 10 часова одржано је 

Регионално такмичење у фудбалу за ученике основних и средњих школа за 

ученике са сметњама у развоју. Такмичење је одржано на теренима за мали 

фудбал ЈП Ада Циганлија у Београду. 

 

Шесторо ученика наше школе надметало се на овогодишњем такмичењу и том 

приликом освојили су друго место, које их води даље на учешће на 

републичком такмичењу. 

 

Честитамо нашим ученицима и желимо пуно среће у наставку такмичења! 

 

Више о овом догађају као и галерију фотографија погледајте на посебној 

вести на овој страни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://sososvsava.edu.rs/2021/09/27/ekoskolska-akcija-uredjenja-skolskog-dvorista-27-9-2021/

