
 

• Изложба радова поводом Светског Дана особа са инвалидитетом • 
- 3. децембар 2021. – 

 

Поводом 3. децембра, Светског дана особа са инвалидитетом, већ традиционално, 

општина Чукарица организује изложбу радова, уникатних предмета и рукотворина, 

које су припремила деца и млади из школе „Милоје Павловић“, Школе за основно 

и средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка као и чланови Удружења деце са 

посебним потребама „Путоказ“. 

 

Због још увек неповољне епидемиолошке ситуације ове године ученици наше 

школе нису присуствовали овој манифестацији, али су специјално за ову прилику 

у оквиру радионица свих смерова наше школе израдили радове заједно са својим 

наставницима како би у што лепшем светлу представили и себе али и установу из 

које долазе. На штанду су посетиоце дочекали наставници теоријске и практичне 

наставе, а посетиоци изложбе, ове године у нешто мањем броју, због поштовања 

епидемиолошких мера имали су прилику и да купе лепе и корисне рукотворине и 

тако помогну набавку материјала за наставак уметничких активности. 

 

Више о догађају можете прочитати у издвојеној вести на сајту кликом на овај линк. 

https://sososvsava.edu.rs/2021/12/03/izlozba-povodom-svetskog-dana-osoba-sa-invaliditetom-3-decembar-2021/


 

• Дружење са фудбалерима ФК Црвена Звезда на „Маракани“• 
- 6. децембар 2021. – 

 

На огромну радост и одушевљење у понедељак 6. децембра 2021. године стигао је 

позив Црвеног Крста Чукарица да ученици наше школе буду гости на дружењу са 

фудбалерима ФК Црвена Звезда на Маракани! Повод данашњег дружења био је 

обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом који се у свету обележава 

сваке године 3. децембра. 

 

Сусрет са својим идолима и омиљеним играчима многи су искористили да 

овековече фотографијом, а причало се и о неизмерној љубави према црвено-белој 

боји. Ученици су провели време дружећи се са својим идолима који су се 

припремали за тренинг, обишли музеј Црвене Звезде који чува успомене неких од 

највећих успеха домаћег фудбала кроз историју, боравили су на највећем стадиону 

и имали прилику да на трибинама буду сами са неким од најбољих фудбалера. 

 

Више о догађају можете прочитати у издвојеној вести на сајту кликом на овај линк. 

https://sososvsava.edu.rs/2021/12/03/izlozba-povodom-svetskog-dana-osoba-sa-invaliditetom-3-decembar-2021/


 

• Донације пријатеља школе поводом новогодишњих празника • 
- Децембар 2021. – 

 

•  У петак 10. децембра 2021. године наше ученике обрадовала је посета запослених 

из салона аутомобила Порше-Ада из Београда који су овом приликом донирали три 

велике новогодишње јелке са украсима за ученике наше школе! Цела вест 

•  У уторак 21. децембра 2021. године око 14 часова нашу школу и ученике посетила 

је група студената са Филозофског факултета у Београду. Наши данашњи гости били 

су представници свих студената друге године Одељења за психологију који су се 

током протеклих недеља самостално организовали да за наше ученике обезбеде оно 

што их крајем године највише радује, слатке новогодишње пакетиће, те је њихов 

данашњи долазак био посебна радост за свако дете. Цела вест 

•   У петак 24. децембра 2021. године око 14 часова нашу школу и ученике посетили 

су представници организације Удружење Срба у Рогаланду „Иво Андрић„. У жељи да 

и ове године испоштују племенити циљ организације и  улепшају почетак Нове 

године и божићне празнике деци, 10. децембра покренули су на сајту организације 

и међу својим члановима божићну хуманитарну акцију прикупљања средстава за 

набавку текстилних производа за ученике из интерната наше школе. Цела вест 

https://sososvsava.edu.rs/2021/12/10/donacija-novogodisnjih-jelki-i-ukrasa-salona-porse-ada-10-decembar-2021/
https://sososvsava.edu.rs/2021/12/21/donacija-novogodisnjih-paketica-studenata-psihologije-21-decembar-2021/
https://sososvsava.edu.rs/2021/12/24/donacija-udruzenja-srba-u-rogalandu-ivo-andric-24-12-2021/


 

• Новогодишња приредба и подела пакетића • 
- 23. децембар 2021. - 

Претходну Нову годину дочекали смо са својим најближима, код куће, подсетили 

смо се правих вредности. Иако је било лепо, волели бисмо да све наредне дочекамо 

онако како смо навикли, са другарима уз пакетиће и прааааву новогодишњу прославу! 

И већ овог децембра вратили смо се на стари, проверен рецепт. 

У четвртак 23. децембра 2021. године за све ученике и запослене у школи 

организована је прослава Нове године. Ученици драмско-рецитаторске секције 

традиционално су у холу школе за све присутне извели новогодишњу тачку под 

називом „Деда Мраз и три јелке“, након чега је уследила подела новогодишњих 

пакетића и дружење ученика. 

 

Ове године, пакетиће за ученике школе обезбедили су: 

– Компанија ИДЕА и Меркатор-С д.о.о. у склопу традиционалног новогодишњег 

каравана – слатки пакетићи 

– Студенти друге године психологије Филозофског факултета у Београду – слатки 

пакетићи 

– Народна банка Србије – играчке за све ученике  

– Удружење Срба у Рогаланду „Иво Андрић“ – текстилни производи за ученике из 

интерната (пиџаме, веш, чарапе, постељине, пешкири) 

– Црвени Крст Чукарица и дугогодишњи пријатељи и донатори школе – слатки 

пакетићи 

 

Више фотографија са новогодишње приредбе можете погледати кликом овде. 

https://sososvsava.edu.rs/2021/12/23/novogodisnja-priredba-i-podela-paketica-2021/

