
 

• Наши графичари и цвећари освојили прва места  

на Републичком такмичењу у знању и вештинама • 

- 9. и 12. мај 2022. - 

 

У понедељак 09. маја 2022. године у Средњој занатској школи у Београду одржано је 

22. Републичко такмичење у знању и вештинама за подручје рада Хемија, неметали и 

графичарство. 

Ученици наше школе такмичили су се у два образовна профила: 

– Помоћник картонажера – у оквиру којих су заузели прво и друго место. 

– Ситоштампар – у оквиру које су заузели прво, друго и треће место. 

 

Још једном честитамо и нашим графичарима на освојеним местима и великом успеху 

а више фотографија са такмичења погледајте на сајту кликом на овај линк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само неколико дана касније, у четвртак 12. маја 2022. године је одржано Републичко 

такмичење ученика средњих школа са подручја рада Пољопривреда, производња и 

прерада хране, смер Цвећар-вртлар, где је учествовао и наш ученик Дарко Дивљак. Ове 

године је такмичаре, као и њихове наставнике угостила ШОСО „Мара Мандић“ у 

Панчеву. 

На такмичењу су учествовали ученици школа из Ниша, Београда, Бечеја, Суботице, 

Зрењанина, Панчева и Умке. Учесници такмичења су најпре решавали тест знања, а 

други део надметања је био практичан рад. Тема овогодишњег такмичења је било 

размножавање цветне врсте Sanseverialiberica вршним резницама. 

Поносни смо што можемо да похвалимо нашег ученика Дарка Дивљака за освојено 

прво место на овом такмичењу. 

Честитамо Дарку на овом великом успеху у име целе школе!  

 

Б!  

https://sososvsava.edu.rs/2022/05/09/nasi-graficari-osvojili-prva-mesta-na-republickom-takmicenju-9-5-2022/


 

• Наша школа била је домаћин XXIV Републичког такмичења 

у знању и вештинама – Машинство и обрада метала • 

- 13. мај 2022. - 

 

У петак, 13. маја 2022. године наша школа била је домаћин XXIV Републичког 

такмичења у знању и вештинама за подручје рада Машинство и обрада метала. Од 

раног јутра из свих крајева Србије пристизали су гости – ученици који ће се надметати 

на овом најзначајнијем такмичењу у школској години у пратњи њихових наставника 

теоријске и практичне наставе. Међу њима су школа из Суботице, Крушевца, 

Зрењанина, Младеновца, Бора, Ниша, Врања, Краљева, као и гости из Средње занатске 

школе у Београду. 

Такмичење је свечано отворено у 9.30 часова када се свим гостима, наставницима и 

ученицима, обратила директорка наше школе Љиљана Вукошић и пожелела срдачну 

добродошлицу и пуно среће и успеха свима током теоријског и практичног дела. 

Ученици су затим приступили изради теста, након чега су се после краће паузе 

упутили у машинску радионицу која је била спремна да у њој отпочне и практични 

део такмичења. Нешто након 16 часова, комисија је завршила са прегледањем радова 

након чега ранг листа изгледа овако: 

 

Комплетну ранг листу такмичара по образовним профилима можете погледати на 

издвојеној вести на нашем сајту кликом овде, а посебне честитке нашем ученику 

Габријелу Тодоровићу на освојеном првом месту, као и наставницима теоријске и 

практичне наставе који су учествовали у припремама ученика током читаве године! 

 

Честитамо од срца свим учесницима, похваљујемо изузетно залагање сваког од њих 

понаособ. Захваљујемо се колегама који су учинили да овај дан добије и једну 

посебну, свечану ноту. 

 

Више фотографија са такмичења погледајте у галерији кликом на овај линк. 

https://sososvsava.edu.rs/2022/05/13/xxiv-republicko-takmicenje-u-znanju-i-vestinama-13-5-2022/
https://sososvsava.edu.rs/2022/05/13/xxiv-republicko-takmicenje-u-znanju-i-vestinama-13-5-2022/


 

• Посете и донације пријатеља школе и ученика • 

- 18. и 20. мај 2022. - 

 

• 18. маја 2022. године, нашу школу и ученике посетио је Зоран Аксентијевић, 

директор компаније „Aksent CO d.o.o.“ са својим синовима. Повод посете била је 

њихова заједничка и велика жеља да баш ученицима наше школе донирају оно што ће 

им посебно бити од користи у овим пролећним и предствојећим летњим данима, али 

исто тако и када се спортске активности преселе у фискултурну салу, а то су лопте и 

спортски реквизити. 

На велику радост ученика као поклон стигле су кошаркашке лопте, фудбалске лопте 

као и лопте за баскет, рукомет и футсал, али и рекети за стони тенис, лоптице, пикадо 

и још других спортских реквизита. Тешко је било одложити срећу и задовољство 

ученика па су одмах испробали сваки од поклона – током читавог дана одјекивао је 

спортски дух са фудбалског и кошаркашког терена, хола школе у коме се налази сто за 

стони тенис као и из читавог школског дворишта. 

 

Велико хвала Зорану и синовима на посети и донацији, у име свих ученика и 

запослених у школи! 

 

• 20. маја 2022. године, нашу школу и ученике посетили су дугогодишњи пријатељи и 

донатори школе Владимир и Снежана испред компаније Coficab Serbia d.o.o. Повод 

посете била је њихова жеља да ученицима завршног разреда за подручје рада 

Машинство и обрада метала донирају оно што ће им посебно бити од користи 

приликом остручавања и обављања практичне наставе у машинској радионици, али и 

касније када се запосле, а то су машински алати и прибор – две брусилице, две 

шрафилице, два сета кључева. 

Велика радост обасипала је наше ученике по доласку Владимира и Снежане у 

машинску радионицу, када су им и уручили поклоне и провели неко време са њима у 

радионици како би наши ученици показали шта су све током школовања научили и 

каква су практична знања стекли, а која ће им пуно значити након завршетка 

школовања када се и самостално буду бавили овим вредним занатом. 

 

Велико хвала Владимиру и Снежани на посети и донацији, у име свих ученика и 

запослених у школи! 



 

• Арт Фестивал на тему „Град из маште“ у Ада Молу • 

- 31. мај 2022. - 

 

Традиционално дешавање под називом Зелени Уторак обогаћено Арт Фестом одржано 

је у уторак 31. маја у Ада Мол шопинг центру.  

 

Од 15 до 17 часова у оквиру АРТ ФЕСТИВАЛА организовано је специјално такмичење у 

којем су учествовале основне школе Чукарице, Раковице и Обреновца. Како уметност, 

дружење и креативност оплемењују нашу заједницу, ученици старијих разреда су кроз 

уметнички израз показали како замишљају будућност на тему „ГРАД ИЗ МАШТЕ“. 

Циљ је био да цртежи учесника пренесу оптимистичне поруке, превазилазећи разлике 

у етничкој припадности, култури, језку, па чак и генерацијама. За учеснике програма 

Ада Мол је припремио одговарајуће поклоне, а цела манифестација поред главног 

момента дружења имала је и фактор подршке образовном систему где радови три 

школе, који буду од стране жирија изабрани као најлепши, добијају донацију за 

куповину неопходне опреме. 

Ученици наше школе узели су учешће на овом креативном такмичењу и њихов 

заједнички цртеж завршио је као трећепласирани рад, чиме су освојили вредну 

награду али и оно што је далеко значајније – много радости и среће због лепог 

дружења и на послетку потврде да њихова креативност и висока мотивација удружени 

могу све! 

 

Након завршеног такмичења, ученици су у остатку дана провели слободно време у 

биоскопу Синестар, у пратњи васпитача, а након биоскопа забавили су се у делу 

шопинг мола који је опремљен апаратима и справама за игру. И биоскоп као и жетоне 

за забавне игре ученици су обезбедили сами, учешћем на претходном такмичењу 

одржаном у истом шопинг центру а поводом ускршњих празника када су осликали 

једно од најлепших ускршњих јаја. 

Честитамо нашим ученицима на још једном успеху и радујемо се новим лепим 

заједничким тренуцима! 

 

Више фотографија направљених током овог фантастичног дана можете погледати у 

галерији испод издвојене вести на сајту школе кликом на овај линк. 

https://sososvsava.edu.rs/2022/05/31/zeleni-utorak-i-art-festival-na-temu-grad-iz-maste-u-ada-molu-31-5-2022/


 

• Ученици са смера Машинство и обрада метала  

средили и офарбали ограду школе • 

- Мај 2022. - 

 

Као и свих претходних година, ученици средње школе са подручја рада Машинство и 

обраде метала, и овог пролећа учествовали су са наставницима практичне наставе у 

радовима који се тичу обнављања, реновирања, сређивања и израде нових предмеета и 

реквизита за потребе ученика школе.  

 

Ове године вредно су радили на сређивању а затим и фарбању ограде школе дуж 

читавог дворишта, поносни на крају што су својим радом и залагањем допринели да 

школска ограда добије нови сјај.  

 

Погледајте више фотографија начињених током ове лепе и вредне акције ученика и 

наставника практичне наставе кликом на линк овде. 

https://sososvsava.edu.rs/2022/06/01/ucenici-sa-smera-masinstvo-i-obrada-metala-sredili-i-ofarbali-ogradu-skole-maj-2022/

