
 

• Велика рођенданска журка: прослава ученика  

основне и средње школе • 
- 1. децембар 2022. – 

 

После дужег времена ускраћеног, а затим обазривог окупљања ученика у већим групама, 

ове године коначно смо вратили обичај који ученици наше школе јако воле и са 

нестрпљењем исчекују „свој ред“ – прославу рођендана у трпезарији школе! 

 

Одмах на почетку последњег месеца у овој календарској години, сви ученици којима је 

рођендан био током овог полугодишта, а који су рођендане прослављали са својим 

васпитачима у разредима, окупили су се да са свим својим другарима на великој 

прослави још једном обележе свој велики дан. Торта је направљена по жељи ученика у 

кухињи школе, а уз дување свећица организован је и мањи ватромет.  

 

Након што је торта послужена, за ученике је организована и журка у трпезарији, уз музику 

коју су сами бирали и пуштали. Забава је трајала до вечере а утисци ће се препричавати 

све до наредне прилике за журку – новогодишње приредбе и журке поводом прославе 

Нове године. 

Више о догађају можете прочитати у издвојеној вести на сајту кликом на овај линк. 

https://sososvsava.edu.rs/2022/12/01/velika-rodjendanska-zurka-proslava-ucenika-osnovne-i-srednje-skole-1-12-2022/


 

• Изложба поводом Међународног дана особа са инвалидитетом • 
- 2. децембар 2022. – 

 

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, који се у целом свету обележава 3. 

децембра, ученици наше школе приредили су изложбу рукотворина. 

 

Изложбу је организовала Градска општина Чукарица у сарадњи са организацијом Савета 

за родну равноправност општине Чукарица. Поставка радова уприличена је у холу 

општине. Поред наше школе радове су приказали деца и млади из Установе за децу и 

младе Сремчица, ученици основне школе „Милоје Павловић“ и удружење за заштиту 

особа са посебним потребама „Путоказ“. 

 

Поред изложбе, манифестација је употпуњена и дружењем у сали општине уз 

рецитаторски програм и представу под називом „Другарство“ 

 

Више о догађају можете прочитати у издвојеној вести на сајту кликом на овај линк. 

https://sososvsava.edu.rs/2022/12/02/izlozba-povodom-medjunarodnog-dana-osoba-sa-invaliditetom-2-decembar-2022/


 

•Новогодишња магија у Ада молу: Декорисање новогодишње јелке• 
- 20. децембар 2022. – 

 

Новогодишња магија у шопинг центру Ада Мол почиела је прошлог викенда! Прегршт 

различитог програма где најмлађе становнике Чукарице чекају представе, музичари, 

мађионичари, аниматори и још много занимљивог садржаја трајаће све до 5. јануара. Трећи 

спрат Ада Мола на посебно осмишљеној новогодишњој бини током децембра угостиће све 

младе таленте глумачких, мађионичарских, музичких и других способности који ће 

присутним посетиоцима представити своје тачке и умеће. 

Данас је на програму овог својеврсног новогодишњег фестивала било Декорисање 

новогодишњих јелки, уз пратећи програм основних школа са Чукарице. И ове године 

учествовали су и ученици наше школе, који су ранијих година освајали вредне награде, чак 

и ону највреднију – за најбоље декорисану јелку. Иако ове године манифестација нема 

такмичарски карактер, ученици су се у пратњи васпитача и сарадника за израду дидактичких 

средстава провели фантастично, уживали у дружењу и декорисању јелке. 

 

Више о догађају можете прочитати у издвојеној вести на сајту кликом на овај линк. 

https://sososvsava.edu.rs/2022/12/13/praznicna-novogodisnja-magija-u-ada-molu-dekorisanje-novogodisnje-jelke-13-decembar-2022/


 

•Донације Црвеног крста Чукарица• 
- 2. и 20. децембар 2022. – 

 

Поводом Светског дана особа са инвалидитетом, наш стални донатор и велики пријатељ 

школе и ученика Звездан Брадић испред Црвеног крста Чукарице посетио је нашу школу и 

ученике у петак 2. децембра 2022. године. Овом приликом Звездан је ученике обрадовао 

пуним кутијама јужног воћа и здравог поврћа, а ученици су Звездана за узврат обасипали 

радошћу и искреним осмесима. 

Први пакетићи данас су стигли у нашу школу а ученицима их је уручио неко ко их увек 

обрадује – њима и свима нама познато и радо виђено лице, Звездан Брадић испред Црвеног 

крста Чукарица и ГО Чукарица. До новогодишње приредбе и прославе остало је још тачно 

недељу дана, ученици вредно припремају новогодишњи програм са својим васпитачима, 

када ће им бити уручени пакетићи, чему се посебно веселе. 

 

Магија се приближава, празници нам стижу! 

Хвала од срца у име свих ученика школе! 

 



 

 

 

•Ученички Парламент организовао новогодишњи маскенбал • 
- 22. децембар 2022. – 

 

На последњој одржаној седници, ученици-чланови Ученичког парламента дали су предлог 

да се у школи, у духу новогодишњих и божићних празника који нам предстоје по одласку 

на распуст, организује велики маскенбал за све ученике школе! 

 

Данима су уз помоћ наставника осмишљали ликове који су им инспирација, улоге које би 

највише волели да одиграју као и занимљиве и шаљиве ликове, креирали своје приче које 

ће кроз маску и костиме најбоље дочарати њихове жеље. У четвртак у 10 часова сви су у 

великом холу школе на импровизованој позорници уз музику показали шта су то све 

претходних дана спремали и још једном показали да за ученике наше школе нема 

неостваривих жеља! 

 

Ученици који су ову лепу идеју претворили у стварност опет су били поносни на своје 

залагање за другаре на састанку Ученичког парламента па су већ сада у припреми и неке 

нове идеје, за наредну годину. 

 

У галерији на сајту школе погледајте како је све изгледало кликом овде. 

https://sososvsava.edu.rs/2022/12/22/ucenicki-parlament-organizovao-novogodisnji-maskenbal-za-ucenike-22-decembar-2022/


 

 

•Новогодишња приредба и подела пакетића са промоцијом књига • 
- 27. децембар 2022. – 

 

У уторак 27. децембра 2022. године за све ученике и запослене у школи организована је 

прослава Нове године. Ученици драмско-рецитаторске секције традиционално су у холу 

школе за све присутне извели новогодишњу тачку под називом „Породично вече уочи 

дочека Нове године“, а ове године по први пут имали смо прилику да у тексту једне 

приредбе учествују и родитељи ученика наше школе, а чија су поезија и проза у сарадњи са 

графичком радионицом током овог полугодишта уобличени у књиге које су током дана и 

представили. 

 

Након приредбе, свим присутним ученицима, запосленима, родитељима ученика и гостима 

обратила се директорка школе Валентина Радуловић, а онда је уследило оно што ученици 

највише воле – дружење са Деда Мразом којих смо ове године имали чак два и подела 

новогодишњих пакетића. 



 

Ове године, пакетиће за ученике школе обезбедили су и на томе им се захваљујемо: 

– Црвени Крст Чукарица у сарадњи са ГО Чукарица – слатки пакетићи 

– Компанија ИДЕА и Меркатор-С д.о.о. у склопу традиционалног новогодишњег каравана – 

слатки пакетићи 

– Рајфајзен банка – пакетићи са слаткишима и играчкама за све ученике  

– МОБИ Банка – пакетићи са слаткишима и играчкама за све ученике  

 

Посебну захвалност желели бисмо да искажемо представницима МОБИ Банке, који су у 

великом броју а у пратњи Деда Мраза присуствовали овом најрадоснијем дану за наше 

ученике, и увеличали њихово славље. 

 

Након главног дешавања у холу, у 

зборници школе организовано је читање 

поетских и прозних дела горе поменутих 

мама ученика, Сање Дамњановић и Маје 

Векерле, као и поезије нашег школског 

психолога Јованке Јелић и наставнице 

Снежане Поповић, чему су 

присуствовали бројни гости и запослени. 

Више фотографија са новогодишње свечаности можете погледати кликом овде.  

https://sososvsava.edu.rs/2022/12/27/novogodisnja-priredba-i-podela-paketica-2022/


 

•Донација новогодишњих пакетића Зорана и Зоране Китановски• 
- 28. децембар 2022. – 

 

Двоје младих људи великог срца данас је посетило нашу школу и том приликом 

донирали су новогодишње пакетиће за све ученике.  

 

Зорана Китановски, долази из Глогоња, села покрај Панчева, има 16 година и ученица je 

другог разреда средње машинске школе у Панчеву. 

– „Уназад две године се бавим хуманитарним радом, помажем људима на различите 

начине и самим тим се осећам лепше и испуњеније. Данас, када смо посетили Вашу 

школу и усрећили ону дивну дечицу која су ми заиста прирасла срцу, мало је рећи да се 

осећам тако.“ 

 

Зораниин брат, Зоран Китановски има 23 године, живи и ради у иностранству.  

– „Дуго сам планирао да на неки начин помогнем и обрадујем децу и након пар 

неуспелих покушаја, коначно сам реализовао свој план. Планирам да наставим са овим.“ 

 

Од срца се захваљујемо Зорани и Зорану у име свих ученика школе, на посети и 

поклонима који их увек обрадују као и на дружењу које ће ученицима сигурно остати у 

лепом сећању. Хвала и на дивном примеру – да тако млади људи већ поседују велико 

срце и остварују своје жеље да улепшају дане другима. Добро нам дошли када год имате 

прилику да нас обиђете! 


