
 • Заједничка изложба ученика школе „ЛЕПОТА СТВАРАЊА“ • 
- 7. новембар 2022. – 

 

На претходно одржаној седници, ученици-чланови Ученичког парламента дали су 

предлог да се у школи организује креативна радионица која ће за крајњи резултат 

имати изложбу у холу школе. Потребу да подрже своје талентоване другаре да 

ликовни израз и своје креативне замисли најпре осликају на платну или папиру, а 

затим и представе свим ученицима и запосленима у школи, поделили су са 

наставницима и васпитачима и убрзо је ова лепа идеја и реализована. 

 

Током неколико дана вредно су израђивали радове, уз помоћ сарадника за израду 

дидактичких средстава и наставника у понедељак 7. новембра у холу школе 

постављена је изложба под називом „ЛЕПОТА СТВАРАЊА“ као заједнички 

пројекат Ученичког парламента и Тима за међупредметне компетенције, а поставка 

ће трајати до краја школске године.  

 

Више фотографија можете погледати на овом линку.  

https://sososvsava.edu.rs/2022/11/07/zajednicka-izlozba-svih-ucenika-lepota-stvaranja-7-novembar-2022/#bwg236/3339


 • Креативна радионица и садња дрвећа „КРЕИРАЈ И УЖИВАЈ“• 
- 16. новембар 2022. – 

 

У среду 16. новембра у организацији Савеза удружења учесника омладинских 

радних акција Србије – СОРAС,  у оквиру пројекта  „Креирај и уживај“  а у сарадњи 

са Градом Београдом – Секретаријат за спорт и омладину, реализована је 

заједничка садња предвиђеног садног материјала са ученицима ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ из Умке. 

 

У периоду од 9.00-11.00 часова ученици наше школе посетили су ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ на Умци где су учествовали у организованим заједничким  играма 

спретности, окретности и другим вештинама. 

Од 11.00-12.00 часова у нашој школи реализована је заједничка ликовна радионица 

израде декорација за учионицу – рециклажа старих кишобрана  „Годишња доба“. 

 

У дворишту обе школе, након реализованих активности, извршена је заједничка 

садња садног материјала. 

 

Више фотографија можете погледати на овом линку.  

https://sososvsava.edu.rs/2022/11/07/zajednicka-izlozba-svih-ucenika-lepota-stvaranja-7-novembar-2022/#bwg236/3339


  

 

• Донација козметике, гардеробе и веша центра „Зора и ми“ • 
- 22. новембар 2022. – 

 

Драги пријатељи и чести донатори наше школе, центар „Зора и ми“ и госпођа Нада 

Петровић, још једном су у овој школској години обрадовали ученике наше школе 

великодушном донацијом. 

 

Увек када школски аутомобил довезе пуне кутије поклона и ученици се окупе да 

помогну у изношењу ствари, у школском дворишту зачује се граја, а срећа и осмех 

обасипају сваког од ученика понаособ. Овом приликом ученике су обрадовали 

пакети пуни дезодоранаса за девојчице и дечаке посебно, веша, чарапа, пешкира и 

гардеробе. Током читавог поподнева окупљали су се како би равномерно међу 

собом разделили поклоне уз помоћ васпитача и слагали у своје ормариће. 

 

У име свих ученика захваљујемо се на још једној донацији госпођи Нади 

Петровић и центру „Зора и ја“! 

 

Радујемо се сусрету са вама када ћемо вас угостити у нашој школи и када ћете се и 

лично уверити у радост коју доносите. 


