
„Антон Скала“ Београд 

 

ОШ „ Антон Скала „ се бави образовањем и васпитањем деце са сметњама у равоју . 

При планирању наставних и ваннаставних активности школа велику пажњу поклања 

социјалној инклузији и неговању вршњачке помоћи. Школа је потписала протоколе о 

сарадњи са неколико редовних школа са циљем да ученици наше школе заједно са 

својим вршњацима из других школа учествују у заједничким, осмишљеним 

активностима како би се боље упознали, разумели и градили односе међусобног 

уважавања. Бављење свим аспектима развоја детета од стране наставника 

(емоционалним , интелектуалним, креативним, социјалним и физичким) је једини прави 

пут како би оно постигло свој пуни потенцијал. Следећи овај принцип ученици наше 

школе у току школске године имају прилику да се друже и уче са вршњацима из других 

установа кроз многобројне спортско-рекреативне, уметничке и едукативно-забавне 

активности организованих у виду радионица , манифестација и такмичења . Ови видови 

организације су дали веома позитивне резултате код свих учесника. 

 

АКТИВНОСТИ  У ОКВИРУ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 

(недеља са разноврсним садржајима за децу):  

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ  

Креативна радионице су се реализовале заједно са децом из редовних основних школа 

са Општине Савски венац ( ОШ „П. П. Његош“ и ОШ „Р. Путник“, О.Ш.“Исидора 

Секулић“).Организоване су активности где су деца из наше школе са својим 

вршњацима учествовали у  изради разних употребник предмета , слика и паноа на 

актуелне теме. Посебно су се истакли у уметничком шминкању , осликавању лица. 

 



 

 

Ђаци наше школе  су  учествовали  на ликовној радионици "Афричке куће од боја и 

слика" у просторијама Афричког музеја и уз звуке афричке музике ученици су кроз 

своје цртеже приказали афричке куће онако како су их они видели и доживели. 

 



 

СПОРТСКЕ РАДИОНИЦЕ 

У школском дворишту направљено је неколико полигона са различитим  

реквизитима.Сви су се осећали успешно јер су заједно прошли све вежбе и препреке .  

Деца из других школа помагали су својим другарима да их што лакше савладају .  

 

 

 

 

 

 

 



МУЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ - ,,Музика за моје уши“ 

Концерт чланова београдске филхармоније у школи за све ученике као и реализација 

пројекта „ Ноте за све „ у сарадњи са Музичком академијом. Преко најпознатијих 

класичних дела, филмске музике, дечијих песама , упознавања са инструментима 

музичари су учили децу наше школе , дружили се са њима а сви заједно уживали . 

 

 

Представљање наших ученика Јоване Лазић и Ђорђа Голубовића у Немачкој 

интернационалној школи на манифестацији Ја имам таленат.Ђорђе је представио свој 

таленат песмом Земља групе ЕКВ а Јована се представила са песмом Град певачице 

Ане Станић. 



 

 

Ученици наше школе су учествовали на „Сусрету пријатељства“ са  хором и 

ритмичком секцијом  на манифестацији „Радост Европе“ у ДКЦ у Таковској  

 

 

 



 

ОРЈЕНТИРИНГ 

Професор немачког језика Александар Вучетић са наставницом корективно 

превентивних вежби и игара Тањом Нинковић одржао је оријентиринг у школском 

дворишту са децом старијих разреда.  

 

 
Деца наше школе учествовала су  на такмичењу у атлетици основних и средњих школа 

ученика са посебним потребама, такмичења у шаху и пикаду, у стоном тенису  где су 

освајали друга и трећа места. 

 



 

ДЕЧИЈА ОЛИМПИЈАДА 

Наша школа је већ двадесет седам година традиционално домаћин Дечије Олимпијаде у 

којој учествују деца са свим врстама сметњи у развоју и са инвалидитетом,  из свих 

београдских школа и шире. Такође , готово све школе са наше општине са својим 

екипама учествују пружајући подршку својим другарима . Ученици из Спортске 

гимназије имају улогу тренера и судија . Ове године прикључиле су се и још две 

редовне школе са ГО Палилула и Звездара .Ова манифестација је радо посећена  од 

стране јавних личности, представника локалне заједнице, ГО Савски венац, 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту , бројних спонзора и пријатеља који на тај 

начин желе да пруже подршку  деци са сметњама у развоју и са инвалидитетом .Тог 

дана  сви уживају у игри, забави и дружењу.  Као домаћини и организатори учинили 

смо да Дечија олимпијада добије и међународни карактер тако да су ученици из  

Словеније учествовали у овој врсти дружења а ранијих година су нам се прикључивала 

и деца са Косова. 

Свака олимпијада има одређену тему а овогодишња, 27. Дечија олимпијада одржана је  

под слоганом :„ Доброта је највећа врлина –кажу бајке од давнина“. 

Идеја је била да се подсетимо бајки и ликова уз које смо сви одрастали и да нашим 

ђацима приредимо још један дан за памћење уз универзалну поруку којом смо желели 

да укажемо на вредности и врлине којима сви као друштво треба да тежимо. 

 

 

 



 

 

Ово су само неке од заједничких активности које смо реализовали . Деца су кроз игру 

учила , откривали таленте, осећала емпатију и припадност групи. Постали су прави 

другари.Неки од наших ученика били су укључени на одређене часове у редовној 

школи а многа деца из редовних школа мисле да су награђени зато што долазе у нашу 

школу , то су нам пренели њихови наставници. 

 


