
 

• Матурска свечаност ученика завршних разреда  

основне и средње школе • 
- 2. јун 2022. – 

Дочекали смо! Након великог разочарења претходне две године што због 

неповољне епидемиолошке ситуације нисмо били у могућности да овај, за све 

ученике наше школе, посебан и свечани дан прославимо онако како су то ученици 

навикли и радовали се током читавог периода школовања, ове године матурска 

свечаност обележена је у свом пуном сјају! 

Припреме за овај велики дан почеле су још пре неколико седмица, када се 

почело са припремом драмско-рецитаторске тачке коју су ученици завршних 

разреда основне и средње школе данас извели на самом почетку матурске 

свечаности у 18 часова. Много радосних тренутака проживели смо сви заједно у 

претходним данима и у припремама одевних матурских комбинација, низале су 

се боје хаљина, кошуља, ципела и панталона, по која свечана фризура, шминка и 

накит, све то имало је током данашњег дана још и већи сјај! 



 

Након приредбе матураната, директорка школе Љиљана Вукошић обратила се свим 

присутним ученицима и родитељима пожелевши им пуно среће у даљем 

школовању за матуранте основце, а средњошколцима да им живот буде леп макар 

онолико колико је нама било лепо свих ових година током њиховог школовања. 

Затим је уследила додела диплома и похвалница, пре свих за оне 

најистакнутије: 

 

• Ђорђе Митровић – ученик генерације основне школе 

• Габријел Тодоровић – ученик генерације средње школе 

• Милица Спасић – спортиста генерације основне школе 

• Александар Зупанац – спортиста генерације средње школе 

Пошто су подељене све дипломе и похвалнице, уследило је оно због чега су сви 

ту а што нам је толико недостајало претходне године – матурска журка у 

трпезарији школе! Весеље и радост, осмеси, игра вратили су се на велика врата, 

била је ово једна од највеселијих матура свих ових година!  

Захваљујемо се свим ученицима, родитељима, запосленима и другим гостима што 

су нашим ученицима увеличали славље и данашњи велики дан за све њих! До 

наредне године… 

Више фотографија са матурске свечаности погледајте кликом на овај линк.  

https://sososvsava.edu.rs/2022/06/02/maturska-svecanost-za-ucenike-zavrsnih-razreda-osnovne-i-srednje-skole-2-6-2022/


 

• Учешће ученика на Републичком такмичењу у стоном тенису• 
- 4. јун 2022. – 

 
Ученици средње школе, Габријел Тодоровић, Новак Гојковић и Зоран Стаменковић су 

учествовали у суботу 04.06.2022. године на Републичком такмичењу у стоном тенису 

које је одржано у О.Ш. “Драган Ковачевић“ у Београду. На такмичењу за средње школе, 

поред наше школе, били су присутни и ученици школа из Крагујевца, Суботице и 

Београда. У коначном пласману наши ученици су заузели 4. место. 

 

Ученици наше школе оставили су сјајан утисак, како својом вештином и знањем 

играња стоног тениса, тако и лепим и спортским понашањем. Именовани ученици су 

на крају такмичења похваљени од стране организатора такмичења, судија и наставника 

за допринос унапређењу квалитета Републичког такмичења у школском спорту. 

 

Након такмичења, ученици у пратњи Мирослава Лаловића, наставника физичког 

васпитања, обишли су музеј на отвореном на Калемегдану након чега су били и у Мек 

Доналдс ресторану на Теразијама. 

 

Својим понашањем, залагањем и умећем, ученици су оправдали указано поверење од 

стране школе и допринели њеној репутацији. 

 

Више фотографија са такмичења погледајте на сајту школе кликом на овај линк.  

https://sososvsava.edu.rs/2022/06/04/ucesce-ucenika-srednje-skole-na-republickokm-takmicenju-u-stonom-tenisu-4-6-2022/


 

• Излет и рекреација са ученицима основне  

и средње школе на обали Саве• 

- 14. јун 2022. - 

 
У среду 14. јуна 2022. група ученика основне и средње школе у пратњи 

наставника упутила се на полудневни излет до обале Саве на Умци у 

непосредној близини наше школе.  

Током боравка на реци ученици су имали прилику да се друже са комшијама и 

њиховим животињама. За оне ученике спортског духа, организована је и 

рекреација са реквизитима за бокс, уз савете бившег боксера, шампиона из 

Умке. На крају је организовано и пецање, где је сваки ученик уловио бар једну 

рибицу.  

 

Време је брзо протекло а ученици су већ у повратку ка школи питали „Када 

ћемо опет?“ 

Ми кажемо – УСКОРО!  

 

Више фотографија направљених током излета погледајте у галерији на сајту 

школе кликом на линк овде.  

https://sososvsava.edu.rs/2022/06/14/izlet-i-rekreacija-sa-ucenicima-osnovne-i-srednje-skole-na-obali-save-14-6-2022/


 • Представљање ђака генерације основних и средњих 

школа у Београду за 2022. годину • 

- 21. јун 2022. - 

 

Данас су у Београду у МТС дворани на посебно организованом догађају 

представљени су ученици генерације београдских основних и средњих 

школа за 2022. годину. Овом догађају присуствовли су и градски секретар 

за образовање и дечју заштиту Славко Гак као и министар просвете, науке и 

технолошког развоја Бранко Ружић који су се понаособ обратили свим 

присутним ученицима, њиховим родитељима и наставницима:  

 

– Данас сте победници у својим генерацијама, где год да се школујете. 

Позивам вас да све своје планове везујете за Србију јер само заједно 

можемо да идемо напред, да наш Београд и нашу државу из дана у дан 

унапређујемо – рекао је Гак. 

 

–  Велика је част и успех бити међу 300 најбољих престоничких ђака. Ово 

није само признање за остварене резултате већ и за труд и за успехе на 

такмичењима, примерено владање, добар однос са друговима, 

наставницима“, рекао је министар просвете, науке и технолошког развоја 

Бранко Ружић. Министар је навео је да су ђаци генерације носиоци будућег 

развоја Београда и државе, те да су успеси многих талентованих младих 

људи већ сада препознати у свету. 

 

Након свечаности ђацима генерације београдских основних и средњих 

школа уручени су таблет рачунари и монографије, као награда за остварен 

успех. Овом догађају присуствовао је и ученик наше школе Ђорђе 

Митровић са члановима своје породице, као ученик генерације за основну 

школу. Честитамо нашем Ђолету и радујемо се новим заједничким 

успесима, надамо се за већ три године након завршетка средње школе.   


