
ДА НАМ СВАКИ ДАН БУДЕ ХУМАН
О ХУМАНИТАРНИМ АКЦИЈАМА У ШКОЛИ ''22.ОКТОБАР''

Ученици и наставници ОШ''22.октобар'' из Сурчина сваке школске 
године се укључују у низ активности, које утичу на развијање и 
неговање здравих стилова живота. Многе активности које су први пут 
реализоване у школи годинама су постале традиционалне, па се сваке 
школске године ученици радо одазивају и учествују у еколошким 
акцијама као што су сакупљање пет амбалаже, старог папира, 
лименки... Матуранти школе сваког маја месеца у школском дворишту 
засађују своје ''Дрво генерације'', када се сви ми заједно ангажујемо на 
очувању животне средине кроз озелењавање школског дворишта и 
укључивање у чишћење нашег места.Сем неговања еколошке културе 
велику пажњу, посвећујемо и активностима које имају хуманитарни 
карактер:

 Акција ''Деца- деци'' у коју се врло радо укључују ученици 
млађих разреда

 Ученици и наставници се у великом броју одазивају на све 
акције које организује Црвени крст Сурчина

 У више наврата смо прикупљали одећу, обућу као и
финансијска средства за децу без родитељског старања

Ова школска година је ''година хуманости'' јер имајући у виду да је 
некоме помоћ преко потребна активирали смо се у прикупљању 
финансијских средстава кроз добровољне прилоге за наше ученике. 
Учествовали смо у акцијама, како ученици тако и наставници и 
техничко особље школе. На иницијативу директорке Бранке 
Селаковић, наставник техничког образовања, Жељен Шимшић, са 
ученицима конструисао је макете кућица, које су уједно биле и касице 
за добровољне прилоге. Свака кућица имала је свој лого, па смо 
сходно томе и скупљали новац, како би помогли Краљеву, али и нашим 
друговима којима је помоћ неопходна за куповину наочара и за 
лечење у иностранству.
Вероучитељи Драган Зорица и Ђорђе Остојић заједно са наставником 
ликовне културе Љубомиром Вукадиновић покренули су радионицу за 
израду божићних украса од гипса.Ученици који су учествовали у раду 
ове радионице заједно са својим наставницима су организовали 
продајну изложбу својих радова у парохијском дому кроз добровољне
прилоге. Изложба је била на наше велико задовољство више него 
успешна.



Несвакидашњи украси од гипса, обојени вештим рукама љубитеља 
боја, привуки су велику пажњу не само родитеља, бака и дека, него и 
већег броја становника Сурчина, који су то предбожићно вече посетили 
парохијски дом.
Надамо се да смо бар за тренутак вратили осмех на лице нашим 
ученицима Едисону и Денису као и ученицима ОШ'' Витановац'' из 
Витановца која је погођена земљотресом и чији ученици нису у 
могућности да посећују наставу у просторијама своје школе.
Сви искрено верујемо, да хуманост у правом смислу речи, мора да се 
покаже на делу, зато се захваљујемо свима онима који су своје ''мало'' 
несебично поклонили онима којима то значи''пуно''.

Ирена Мучибабић, педагог 


