
 

• КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ • 

Отворена врата за упис нових ученика основне и средње школе 
 

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ налази се у самом срцу школских дешавања. На овом месту 

родитељи имају прилику да, уз причу са неким од запослених, бораве и прате дешавања на 

месту где се сусрећу ученици основне и средње школе, они који похађају наставу, они који 

одлазе или се враћају са индивидуалног третмана са неким од наших многобројних 

наставника индивидуалне наставе (логопедских третмана, превентивно-корективних 

говорно језичких вежби, корективно-превентивних вежби и игара, реедукације 

психомоторике, сензорне собе…), ученици који одлазе на практичну наставу у некој од 

радионица као и они који одлазе или се враћају са оброка у трпезарији школе. Пожелели 

смо да на овај начин омогућимо родитељима нових ученика да у директној интеракцији 

испрате дневни ритам рада школе као и живота ученика у школи како би стекли прави 

утисак који се не може пренети никаквим електронским презентацијама. Кутак за родитеље 

уз помоћ наставника и васпитача опремили су наши ученици својим радовима израђеним у 

радионицама школе. 

У нашој школи ОТВОРЕНА ВРАТА за посете родитеља и других законских заступника 

организују су сваког дана када желите и имате могућност да нас посетите, а поводом уписа 

нових ученика у све разреде основне и средње школе као и ученика који ће бити смештени 

у интернату. Позивамо вас да уз претходну најаву на доле наведене контакт телефоне или 

и-мејл адресе дођете да вам покажемо све оно што ће ваше дете добити боравком у нашој 

школи, да обиђемо учионице, радионице практичне наставе, зграду интерната основне и 

средње школе, радове ученика средње школе, школске кабинете, кухињу и трпезарију и 

наравно двориште којим се посебно поносимо и које је више пута освајало награду за 

најлепше уређено двориште ГО Чукарица. 

 

Информације о упису нових ученика доступне су на овој страни. 

Контакт за заказивање учешћа на Отвореним вратима и слање документације: 

 

Валентина Радуловић, помоћник директора 

Телефон: 064-3029-015, И-мејл: radulovicvvalentina@gmail.com 

 

Јелена Јовановић, управник Дома ученика 

И-мејл: jelenajovanovicumka@gmail.com 

https://sososvsava.edu.rs/upis/


 

• Међународни сајам хортикултуре BeoPlantFair • 

- 7. – 11. април 2022. – 

 
У периоду од 7. до 11. априла на Београдском сајму одржан је Међународни сајам 

хорттикултуре. Ову манифестацију су обогатиле још 3 изложбе: 25. Изложба лековитог 

биља и препарата од меда Дарови природе, затим 10. Изложба баштенских и парковских 

машина и пратеће опреме и 6. Изложба биљака органске производње Органик фест. 

Сваке године током пролећа на Сајму се окупљају стручни узгајивачи биљака и 

специјализовани расадничари из целе земљеи иностранства како би представили 

најквалитетније и најбоље баштенске биљке, како са нашег поднебља тако и са егзотичних 

места. Као и сваке године и обе на Сајму су организовани скупови у оквиру којих су 

пружани стручни савети. 

 

Наша школа је дугогодишњи излагач на Сајму хортикултуре. Ове године због и даље 

нестабилне епидемиолошке ситуације школа није учествовала као излагач али су 

наставници са подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране посетили сајам 

и пренели утиске ученицима о трендовима у производњи цвећа и садног материјала како 

код нас тако и у свету. Надамо се да ће наредне године на једном од штандова на Сајму 

поново поносно стајати и име наше школе. 



 

• Машинци израдили клупице за децу Вртића „Царић“• 

- 13. април 2022. – 

 
Ученици средње школе са смера Машинство и обрада метала, упијајући знања и вештине 

од  наставника практичне наставе који их прате у раду, сваке године оплемењују простор 

школе, дома ученика и школског дворишта новим предметима које су израдили сами у 

машинској радионици. Тако су током протеклих година израђивали нове љуљашке од 

кованог гвожђа и дрвета, ограду за цвећњак од кованог гвожђа, реновирали летњиковац 

који се налази у дворишту школе, правили свећњаке, држаче за саксије и кишобране, 

реновирали ограду школског дворишта…  

 

Како се добар глас далеко чује, до ученика наше школе стигла је молба Вртића „Царић“ 

који се налази на Чукаричкој падини у Београду, да израде неколико клупица за седење 

које ће бити постављене у дворишту вртића и стављене на располагање деци током 

слободних активности у дворишту. Ученици су темељно приступили изради овог пројекта 

и уз помоћ наставника, шарене клупице су завршене, испоручене и монтиране ове недеље у 

дворишту Вртића „Царић“.  

 

Поносни смо на наше ученике и њихов рад а малишанима чукаричког вртића желимо пуно 

лепих дана за уживање на клупицама! 

 

Фотографије читавог процеса израде као и финалног производа можете видети у галерији 

на сајту школе кликом на овај линк. 

https://sososvsava.edu.rs/2022/04/13/ucenici-sa-masinstva-izradili-klupice-za-vrtic-caric-13-april-2022/


 

• Учешће на великој ускршњој манифестацији „Васкрс код Храма“ • 

- 16. април 2022. – 

 
Манифестација „Васкрс код Храма“ одржава се у периоду од 16. априла до 1. маја 2022. на 

платоу испред Храма Светог Саве у Београду, у организацији Мреже за развој спортских 

едукативних и забавних манифестација – Сезам. 

 

У суботу 16. априла 2022. године одржана је традиционална изложба празничних 

рукотворина испред храма Светог Саве у којој је учешће имало 16 основних школа са 

територије Града Београда, међу којима је била и наша школа. На бројним штандовима 

могао се видети веома креативан материјал попут украсних свећа, сапуна, фигура од 

глине, цветних аранжмана, венчића и др. Тема предстојећих празника се провлачила кроз 

већину декоративних предмета, па се могло видети пуно украшених јаја, кока, зека, 

пилића направљених од разних материјала. Наставници и ученици наше школе са својим 

експонатима нису заостајали у креативности, па је сваки смер имао интересантну понуду 

на изложби која је током читавој дана била веома посећена. 

 

Фотографије читавог процеса израде ускршње декорације, јаја и осталиих производа 

можете видети у посебној вести „Шарена ускршња јаја и празнична декорација ученика 

са смера Цвећар-врт лар„ на сајту школе кликом на овај линк. 

 

Фотографије са манифестације „Васкрс код Храма“ погледајте кликом овде.  

https://sososvsava.edu.rs/2022/04/14/uskrsnja-jaja-i-dekoracija-ucenika-sa-smera-cvecar-vrtlar-april-2022/
https://sososvsava.edu.rs/2022/04/16/ucesce-na-velikoj-uskrsnjoj-manifestaciji-vaskrs-kod-hrama-16-april-2022/


 

• Такмичење у фарбању великих ускршњих јаја у Ада Молу • 

- 19. април 2022. – 

 
Под паролом „Славимо Ускрс са најмлађима“ у тржном центру Ада Мол у Београду 

организовано је такмичење у духу предстојећих ускршњих празника. 

 

Најкреативнији ученици из десетак сновних школа са територије ГО Чукарица у уторак 19. 

априла са почетком у 15 часова показали су своје таленте на такмичењу у фарбању великих 

ускршњих јаја. Петоро ученика наше школе, у пратњи наставника и васпитача, учествовало 

је у овој веселој манифестацији и том приликом осликали су своје велико ускршње јаје 

које ће бити изложено на последњем спрату овог веома посећеног тржног центра где ће 

сви посетиоци моћи да уживају у њиховој креацији током свих предстојећих празничних 

дана. 

 

На овом такмичењу сви су победници, јер најважније је дружење и креативност, а ученици 

су као награду добили и 10 улазница за неку од пројекција у биоскопу које ће искористити 

одмах по повратку са распуста. Паралелно са фарбањем јаја за остале младе посетиоце 

организоване су Клик радионице где су се најмлађи посетиоци такмичили у специјалним 

игрицама или украшавању јаја. Програм су употпунили и ученици музичке школе 

„Ватрослав Лисински“. 

 

Више фотографија погледајте у галерији на сајту школе кликом на овај линк. 

https://sososvsava.edu.rs/2022/04/19/ucesce-na-takmicenju-u-farbanju-velikih-uskrsnjih-jaja-u-ada-molu-19-april-2022/

