
 

• Почетак школске 2022/2023. године • 

 

 
Нову школску 2022/2023. 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. 

 

На седници Школског одбора одржаној 15.9.2022. године усвојени су сви 

битни документи за почетак нове школске године а исте можете погледати 

кликом на овај линк.  

 

Ученици наше школе су у четвртак 1. септембра 2022. године почели да од 

раних јутарњих часова пристижу на наставу, а уенике првог разреда основне 

школе посетили су и представници Градске општине Чукарица како би им 

уручили поклон-пакете за ђаке прваке.  

И ученици који ће током ове школске године бити смештени у дому ученика 

пристизали су током првог дана школске године у пратњи родитеља или 

других законских заступника. Школа и школско двориште добили су свој 

уобичајени изглед али и звук – граја, игра, смех и радост опет су одзвањали 

далеко, далеко… 

 

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

али и ништа мање срећну и усшешну школску 2022/2023. годину! 

https://sososvsava.edu.rs/oglasna-tabla/dokumenti/


 • Државно првенство у атлетици • 
- Ниш, 16. септембар 2022. - 

 
Државно првенство у атлетици Специјалне Олимпијаде Србије одржано је у 

Нишу 16.09.2022. године. 

 

Ученици наше школе постигли су велики успех и освојили медаље у четири 

дисциплине и то: 

 

• Зорица Стаменковић – златна медаља трчање на 50м и сребрна медаља 

бацање кугле; 

• Милица Спасић – друго место трчање на 100 м и друго место скок у даљ; 

• Зоран Стаменковић – трчање на 200 м друго место и скок у даљ друго место; 

• Марко Поло Ђорђевић – трчање на 50м друго место и бацање кугле четврто 

место. 



 • Ученици сами израдили природно уље кантариона • 
- Умка, Септембар 2022. - 

 

Ученици наше школе оспособљавају се за самосталан живот и рад, поред 

образовања током средње школе стичу и занатске вештине и знања које им 

након завршетка школовања омогућавају да се самостално баве занатима и 

запошљавају у одговарајућим предузећима али и да самостално израђују 

предмете и производе најразноврснијих намена. 

 

За почетак ове школске године ученици са подручја рада Пољопривреда, 

производња и прерада хране, смер цвећар-вртлар, на часовима практичне 

наставе осим што стичу знања о производњи и нези цвећа, баве се и 

производњом природних препарата (мацерата, уља, крема) који се користе у 

сврху примоције наше школе.  

Прву велику прилику за излагање ови ручно израђени препарати имаће већ у 

петак када ће ученици представљати нашу школу на овогодишњем Сабору 

човекољубља који ће бити одржан на Бановом брду у Београду 23. септембра 

2022. са почетком у 11 часова. Чекамо вас на штанду наше школе а више 

фотографија наших вредних ученика погледајте овде у издвојеној вести.  

https://sososvsava.edu.rs/2022/09/19/ucenici-sa-smera-cvecar-vrtlar-izradili-prirodno-ulje-kantariona/


 • Учешће и награда на VI Сабору човекољубља • 
- Београд, 23. септембар 2022. - 

 

Традиционална манифестација Сабор човекољубља Србије, у организацији 

Црвеног крста Чукарица и Градске општине Чукарица, одржана је у петак 23. 

септембра 2022. године у парку на Бановом брду. Манифестација, која се 

одржава шесту годину заредом, окупила је тридесет установа социјалне 

заштите, специјалне школе и хуманитарне организације из Србије, Републике 

Српске и Црне Горе, међу којима је била и наша школа. 

 

Током званичног програма додељене су и награде „Чари човекољубља“ 

појединцима и колективима који су показали изузетну хуманост и 

човекољубље. Посебно смо поносни да је наша школа и ове године добитник 

ове посебне награде – за пријем деце са Косова и Метохије. Након доделе 

награда, посетиоци су обишли штандове учесника Сабора и разговарали са 

њима. Наша школа за ову прилику имала је посебно припремљен штанд на 

коме су били изложени радови наших ученика са свих подручја рада средњег 

образовања, настали на часовима практичне наставе у школским радионицама. 

 

Више о овом догађају погледајте у галерији кликом на издвојену вест. 

https://sososvsava.edu.rs/2022/09/23/ucesce-i-nagrada-cari-covekoljublja-na-sestom-saboru-covekoljublja-23-9-2022/


 • Учешће на спортском кампу у оквиру SocPORT пројекта • 
- Турска, 22-26. септембар 2022. - 

 

У периоду od 22.09. – 26.09.2022. године ученици наше школе Марко Поло 

Ђорђевић, Сара Живковић , Душан Дошеновић и наставник Александра 

Слијепчевић били су чланови репрезентације Специјалне Олимпијаде 

Србије која је учествовала на међународном спортском кампу у Турској. На 

овом Кампу учествовале су репрезентације из 9 различитих земаља Европе, 

са преко 100 учесника. Специјална Олимпијада Србије учествује на овом 

Кампу у оквиру Ерасмус + пројекта Европске Уније, који се у нашој држави и у 

овом облику реализује по први пут. 

У оквиру тродневног кампа учесници спортисти имали су на самом почетку 

радионицу у оквиру које су се представиле све земље учеснице. Од спортских 

активности спортисти су се дружили и кроз спорт, кошарку, боћање, фудбал, 

карлинг, атлетику. Прилика да као публика присуствују на смотри уљаног 

рвања које је у Турској право спортско наслеђе био је посебан доживљај. 

Обилазак локалитета града Једрене и церемонија додела диплома било „ 

шлаг на торту“ . 

 

Више о овом догађају погледајте у галерији кликом на издвојену вест. 

https://sososvsava.edu.rs/2022/09/27/ucesce-na-sportskom-kampu-u-turskoj-u-okviru-socport-projekta-22-26-9-2022/


 • Учешће на радионици „Кад'порастем бићу...“ • 
- Београд, 30. септембар 2022. - 

 

Последњег дана септембра, као оду почетку нове школске године, у Ада Молу 

организован је велики дечији догађај под називом „Кад порастем бићу…“.  

 

Ученици основних школа Чукарице имали су прилику да својим креативношћу 

покажу како виде своју будућност и одговоре на задату тему. По пет ученика 

сваке школе окупило се око штафелаја и на сликарском платну представили 

су своје жеље, стремљења и маштања. У овом креативном изазову учествовали 

су и ученици наше школе. 

Забавни део програма увеличала је и наша позната композиторка и педагог 

Леонтина Вукомановић, са својим хором Чаролија, изводећи најпознатије 

дечије хитове. За учеснике радионице Ада Мол је припремио атрактивне 

поклончиће па су наши ученици добили и бесплатне улазнице за биоскоп 

које ће у најскорије време искористити у још једном излету до Београда, 

чему се наши ученици увек посебно радују. 

 

Како смо се провели, погледајте у галерији испод издвојеног чланка. 

https://sososvsava.edu.rs/2022/09/30/ucesce-na-radionici-kad-porastem-bicu-u-ada-molu-30-septembar-2022/

