
.



Већ трећу годину правимо и продајемо 
новогодишње честитке. Истовремено 
прикупљамо одећу, обућу, играчке и 

слаткише које крајем децембра носимо 
у Свратиште.



слике



.





 Ученици Пете економске школе „Раковица“ организују
хуманитарну акцију за помоћ угроженој деци.

 Позивамо вас да заједно са нама учествујете у 
прикупљању:

• играчака
• слаткиша
• одеће
• новчаних прилога

 Дођите у Пету економску и учествујте у акцији од 17.12. до
21.12. 2018.

 Будите хумани, ваше мало некоме је много!



-да деца помогну деци из неформалних 
насеља која се суочавају са многим 
животним недаћама
- да им пружимо подршку
- да покренемо и друге да нам се прикључе
- да се дружимо кроз заједнички рад који 
неће бити вреднован ни новцем ни оценом
- да упознамо значај волонтерског рада



ДРУЖИЛИ СМО СЕ СА 
ДЕЦОМ



-Преко 50 ученика радило је у протекле три године
-У 2018. години било нас је 28.
-Подржали су нас запослени у школи али и житељи Кошутњака
- Јовшић штампарија из Раковице исекла нам је хамер за честитке
- Мајке су одвајале одећу, обућу... Очеви превезли кесе.
-Све је кренуло из школске библиотеке...
- Маркетинг тим школе укључио је ову акцију у свој План и 
програм рада



Ево имена похваљених ученика

1. Лена Галовић . 3/1
2. Бојана Вујиновић, 3/1
3. Санда Ђорђевић, 3/1
4. Андреа Антић, 3/3
5. Тијана Спасеновић, 3/3
6. Бојан Павловић, 3/3
7. Владимир Јеликић, 3/3
8. Сања Јовић, 3/3
9. Милица Стојановић, 3/3
10.Тамара Шеклер, 3/3
11. Тијана Стевановић, 3/4
12. Сара Мириловић, 3/4
13. Наталија Чича, 3/4
14. Ања Јанић,3/4

15. Маријана Радовановић, 3/4
16. Милица Стојановић, 3/3
17. Анђелка Петовић, 3/2
18. Јована Хаџић, 2/1
19. Лука Ђорђевић, 2/4
20. Теа Аћимовић, 2/1
21. Тијана Милић, 2/1
22. Анђелка Новосел, 2/2
23. Јана Рајић, 1/4
24. Милица Марковић, 1/4
25. Андријана Жежељ, 1/4
26. Катарина Јовановић, 1/4
27. Јелена Ћорић, 1/4
28. Маја Алексић, 1/4



 Ученици су израђивали честитке у децембру 2018. године, 
продавали их и водили акцију прикупљања помоћи у 
одећи, обући, слаткишима... за СВРАТИШТЕ.

 На рачун Свратишта уплаћено је 16.000 динара, а група
ученица је прикупљену помоћ однела деци и дружила се
са њима. 

 Наставничко веће на седници од 26.12.2018. г похваљује 
све ученике и доноси одлуку да их награди 
организованом посетом Скупштини Републике Србије.



 2016. године уплаћено је на рачун 
Центра за интеграцију младих 4800 дин.
2017. године 15680 дин.
2018. године од продаје честитки је 
уплаћено 16000 дин.



Чинећи добра дела обогатили смо и себе за 
непроцењиве вредности:
Задовољство, 
Радост, 
Осмех, понос
Тимски дух,
дружење



ХВАЛА СВИМА НА 
НЕСЕБИЧНОЈ ПОМОЋИ!

Догодине у исто време-децембар 
2019.


