
 

 

 

 

 

 

Летопис ОШ „ Антон Скала“ 

школска 2018/2019 година 

  



 

 

 

Златибор , септембар 2018.године 
Нову школску годину почели смо на најлепши начин. Златиборски обронци обасјани сунцем и љубазни 

домаћини омогућили су да чари ове планине доживимо у пуном сјају. Уласком у Дино парк започели 

смо путовање кроз историју. Сусрели смо се са диносаурусима и пећинским људима. Шетња кроз село 

Сирогојно вратила нас је старим обичајима и традицији. Возећи се Ћиром,Шарганском осмицом 

оживели смо прошлост и створили нове успомене уживајући у живописним пределима Мокре Горе и 

Дрвенграда. Kолико је наша земља лепа уверили смо се приликом обиласка Гостиљских водопада и 

Стопића пећине. Наравно, било је времена за уживање у заборављеним играма, трчању по ливадама и 

вечерњим забавама у дискотеци. 

Посебно смо захвални на лепој речи и изузетној љубазности Данијели из Златибор турса. 

 



 

 

Учешће на Стручном скупу  на тему 

укључивања деце из установа за смештај деце и 

младих у образовни систем 

 

  

19.09. 2018. У Суботици, у ОШ „ Жарко Зрењанин“ одржан је стручни скуп на тему укључивања деце 

из установа за смештај деце и младих у образовни систем. Наша школа одабрана је, заједно са још три 

београдске школе за децу са сметњама у развоју, да пренесе своја искуства и представи примере добре 

праксе успостављања сарадње, а  у циљу подршке укључивања  деце из Дома   „ Колевка“ у школе. 

Свака школа имала је одређену тему/презентацију  са којом се представила. 

Наш тим, чиниле су директорка школе Наташа Селић Станковић, педагог Ксенија Сулејмановић и 

индивидуални наставник, логопед Снежана Бабовић Димитријевић и  присутнима су представиле 

значај сарадње и укључивања деце из дома у живот локалне заједнице, с обзиром да је управо од стране 

наших партнера из Дома препознато да ОШ „ Антон Скала“  посвећује велику пажњу тој области. 

Скуп је организовало МПНТР, и на њему су присуствовали  и г-ђа Гордана Цветковић, руководилац 

групе за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације са 

сарадницама за инклузивно образовање  Љ. Симић и С. Вучковић, представници Републичког завода за 



 

 

социјалну заштиту; представница ШУ Сомбор Ксенија Лишчевић; Представници Дома      „ Звечанска“ 

Београд,  представници ОШ „ Жарко Зрењанин“ и запослени Дома „Колевка“….. 

Надамо се да смо колеге из Суботице својим позитивним искуствима охрабрили и да ће у наредном 

периоду   већи број деце из дома „ Колевка“ бити укључено  у образовни систем. 

 

Приредба за ђаке прваке 

 

September,2018. 

  

20.09.2018. У дворишту наше школе одржана је приредба поводом пријема ђака првака у Дечји савез. 

На самом почетку ученицима, родитељима, гостима и наставницима обратила се директорка школе 

Наташа Селић Станковић и том приликом је пожелела срећан почетак школовања првацима. 

Приредби су присуствовали представници ГО Савски венац, а присутнима се обратио г-дин Милош 

Видовић који је пожелео свима срећан почетак школске године, и уручио ранчеве ученицима првог 

разреда, које им општина сваке године поклања. 



 

 

Наш сарадник Јеврем Цвјетиновић је такође имао поклоне за наше прваке и на тај начин им је пожелео 

пуно успеха у школовању. 

Ученици старијих разреда наше школе су игром и песмом поздравили најмлађе другаре, а својим 

наступом приредбу је употпунио и хор „Свитац“, који води наша дугогодишња сарадница Kсенија 

Мирковић, и на најлепши начин су допринели да овај дан свима остане у сећању као посебан. 

 

Почетак Дечје недеље – потрага за благом 

 

October,2018. 

  

На почетку  обележавања Дечје недеље,у ченици су  са својим наставницима ишли у потрагу за благом. 

Пакетићи  са слаткишима,  медаље и балони, били су сакривени у школском дворишту,  а задатак је био 

да их све пронађу, забаве се, а затим и почасте. 

  



 

 

Посета Музеју илузија 

 

  

  

October,2018. 

Ученици појединих разреда наше школе посетили  су  Музеј илузија, који пружа јединствена визуелна и 

едукативна искуства. Ученици и наставници су уживали у необичној поставци, а своје доживљаје су 

нам пренели фотографијама са овог места.  

  



 

 

Креативна радионица 

 

October,2018. 

  

Другог дана Дечије недеље одржана је креативна радионица. Вредне руке наших ученика креирале су и 

улепшале мноштво заниљивих радова са мотивима јесени. 

Музичка радионица 

 

October,2018. 

У оквиру Дечје недеље, дан за музику увеличали су музичари из ДиА музичког центра. Деца су 

уживала у предивним делима класичне музике, као и лепим дечјим песмама. 



 

 

Радионица “Моје је право да живим срећно и 

здраво – за одрастање без насиља” 

 

  

05.10.2018. Последњи дан Дечје недеље завршен је радионицом “Моје је право да живим срећно и 

здраво-за одрастање без насиља” у реализацији Тима за заштиту од насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања. 

 

  



 

 

Донација ГП “Србијашуме” 

 

 October, 2018   

Kао школа која неколико последњих година поносно носи титулу најлепше уређеног школског 

дворишта на општини Савски венац, а и шире, неизмерно смо се обрадовали одлуци ГП “Србијашуме 

“да нашој школи донира више од 300 прелепих садница. 

Њихови представници су протеклих дана обишли двориште и у петак 12.10.2018. године по унапред 

осмишљеном плану посадили биљке. Захваљујемо се г-дину Милутину Ђорђевићу, који нас је 

контактирао, г-ђи Анђелки која је направила план садње и учествовала са тимом дивних људи из ГП 

“Србијашуме” и нашим домаром Сајом у овом значајном подухвату. 

Сада слободно можемо рећи да и од најлепшег има још лепше, наше двориште, место где деца највише 

уживају. 

  

http://antonskala.rs/?p=2617
http://antonskala.rs/?p=2617


 

 

 

Посета биоскопу и 14. фестивалу “Кидс фест” 

 

Octoer,2018. 

  

Ученици су и ове године имали прилику да у оквиру 14. Кидс фест програма, одгледају филм 

“Фантастичан дан на планети Земљи” . Захваљујемо  се организаторима Кидс феста на донираним 

картама и  фирми  „Сага транс“  која је обезбедила превоз ученика 

  



 

 

Предавање директорке школе под називом 

“Модели интервенција у образовању деце са 

аутистичним спектром” на конференцији ИПА+ 

у оквиру европског пројека “Инклузија за особе 

са аутизмом у Европи” 

  

October,2018. 

У петак, 19.10.2018.године, у Kомбак дворани, директорка ОШ “Антон Скала”, Наташа Селић 

Станковић је одржала предавање “Модели интервенција у образовању деце са аутистичним спектром” 

на конференцији ИПА+ у оквиру европског пројека “Инклузија за особе са аутизмом у Европи”. 

Kонференцију је организовао Савез удружења за помоћ особама са аутизмом Републике Србије у 

сарадњи са међународним партнерима. Аутори и коаутори овог пројекта организују он- лине обуку 

стручњака који раде са децом и особама са аутистичним спектром и овом приликом су представили 

резултате пилот обуке коју је прошло 55 стручњака из Србије 



 

 

Учешће запослених на међународној 

конференцији “Асистивна технологија и 

комуникација” 

 

October,2018. 

  

У понедељак 22.10.2018. године, у хотелу Хајат, почела је дводневна међународна конференција 

“Асистивна технологија и комуникација” коју су организовали “Друштво дефектолога Србије”, 

ФАСПЕР и е.глас. На конференцији је учествовало шест стручњака из наше школе и представили се 

постер презентацијом”Представљање Битсбоард-помоћног средства за учење код деце из спектра 

аутизма”. Аутори презентације су Снежана Бабовић Димитријевић, Сандра Скендџић, Марина Спарић 

и Наташа Селић Станковић.Такође, наше наставнице, Сандра и Нена су учеснице пројекта ДЕ-

ЕНИГМА у чијем представљању су узеле учешће заједно са представницима Савеза удружења за 

помоћ особама са аутизмом Републике Србије. На конференцији смо имали прилику да слушамо о 

напредној технологији која се користисти у раду са децом/особама са тешкоћама у развоју и 

инвалидитетом у свету и код нас 



 

 

Обилазак часова 

 

October, 2018. 

  

У  периоду од 15.10. до 26.10. 2018.год. директорка и педагог  пратили су образовно-васпитни рад  кроз 

посете часовима у свим одељењима. 

Разноврсна наставна средства, добро испланирани часови и пажљиво  осмишљене активности 

диференциране у складу са могућностима, допринели су томе да ученици  на активан начин стичу нова 

знања и вештине (и утврђују стара J). 

У  то се можете уверити и сами, уживајући у приложеним фотографијама са посећених часова. 

 



 

 

У школској библиотеци 

Ученици нижих и виших разреда посетили су школску библиотеку у част 63. Међународног 

београдског сајма књига, под слоганом ,,Радост  читања”.  
 

 

October,2018. 

Донација воћа од фирме “Дарком” д.о.о. 

поводом обележавања Светског Дана јабука 

  

  

Kао и претходних година, школа је од фирме “Дарком” доо Нови Сад ,добила донацију воћа (3 гајби 

јабука и по 1 пакет банана и мандарина). Овим воћем ученици су се сладили после успешно завршене 

радионице поводом  обележавања Светског Дана јабука. 



 

 

Позоришна представа “Сунце и месец” 

организована у школи 

 

November,2018. 

  

14.11.2018.год. за наше ученике смо организовали у школи извођење позоришне  представе  „Сунце и 

Месец“ коју су извеле  глумице Позоришне трупе Сунцокрети и тиме нам улепшале  још један школски 

дан. 

 



 

 

Посета Београдској филхармонији 

  

November, 2018. 

Захваљујући представницима и дивним члановима Београдске филхармоније, имали смо прилику да се 

упознамо са различитим музичким инструментима, виолином, виолом, флаутом, харфом и многим 

другим и бар  на кратко заузмемо  места уметника и чланова оркестра. Кроз музику  су нам испричали 

прелепу причу о Ромеу и Јулији у којој смо бескрајно  уживали. 

 

  



 

 

Поклон од ученика техничке школе 

  

December,2018. 

Ученици Teхничке школе ГСП, Милош, Павле, Игор и њихов вероучитељ, Ненад Вујић, посетили су 

нашу школу и обрадовали ученике  слаткишима које су им донели на поклон. Захваљујемо  се на овом  

пријатељском гесту  који је на све оставио снажан, позитиван утисак. 

Професионална оријентација 

  

December,2018. 

За ученике 8. разреда, одржана је радионица у оквиру професионалне оријентације на тему различитих 

занимања, на којој су поред одељенских старешина,  присуствовале  и психолог и педагог школе. 



 

 

“Ти можеш!” 

 

 December 10, 2018   

Поводом обележавања  Дана инвалида  учествовали смо на манифестацији “Ти можеш”, у позоришту 

“Душко Радовић”, са ритмичком тачком “Шта ја знам”. У оквиру исте манифестације организована је 

изложба дечјих радова у холу позоришта “Душко Радовић” те су  сви посетиоци били у прилици да 

виде и  радове вредних руку наших  ђака. 

  

http://antonskala.rs/?p=2775
http://antonskala.rs/?p=2775


 

 

“Игре без граница” 

 

 

 December  2018  . 

Поводом обележавања Дана инвалида, ученици наше школе, учествовали су  на манифестацији “Игре 

без граница”, у организацији СОСИБА у спортској хали “Александар Николић”. Сви ученици су  том 

приликом добили медаље и мајице 

  

http://antonskala.rs/?p=2803
http://antonskala.rs/?p=2803


 

 

Посета Средњој занатској школи 

 

 December 2018 . 

Да ли ће бити кувари, фризери, лакирери или цвећари тешко је одлучити… Зато смо наше  ученике 

осмих разреда одвели у Средњу занатску  школу да се упознају са  занимањима  за која ова школа 

припрема своје ђаке. Љубазни директор Милован Марковић  је и поред свих обавеза, одвојио време, да 

нас проведе кроз школу и упозна са организацијом рада. 

  

http://antonskala.rs/?p=2810
http://antonskala.rs/?p=2810


 

 

Кићење јелке 

 

 December 2018 . 

И ове године, у веселој и празничној атмосфери, окитили смо новогодишње јелке у школи и спремно 

 ишчекујемо  Деда Мраза и пакетиће… 

 

  

http://antonskala.rs/?p=2824
http://antonskala.rs/?p=2824


 

 

“Соба 207” 

 

 December 17, 2018   

Дана 6.12.2018. године наш дугогодишњи пријатељ Александар Радојчић из Ротари клуба “Скадарлија“ 

угостио је ученике II, III и IV разреда у свом ресторану „Соба 207“. Поред преукусног доручка 

обрадовао је децу играчкама и слаткишима. Захваљујемо се Александру и његовој породици што мисле 

на нас и што су нам улепшали још један школски дан. 

  

http://antonskala.rs/?p=2831
http://antonskala.rs/?p=2831


 

 

Обука за рад на интерактивној табли 

 

 December 2018 . 

У оквиру реализације пројекта „Унапређење рада са децом са сметњама у развоју кроз примену 

савремених средстава“ одржане су обуке за рад на интерактивној табли. Водитељи обуке су били 

Александар Антић и Владимир Дојчиловић. Реализатори пројекта после завршених обука ће обучити 

остале наставнике за практичну примену интерактивне табле у раду са децом. Подсећамо да су 

01.06.2018. године, Влада Републике Србије-Министарство правде и ОШ „Антон Скала“, закључили 

уговор о регулисању права и обавеза, којим су школи додељена средства, прикупљена по основу 

одлагања кривичног гоњења, за куповину савремених наставних средстава и опреме. Циљ пројекта је 

да деци наше школе учење учинимо забавним, олакшамо комуникацију и усвајање знања уз помоћ 

адекватне савремене опреме и средстава коју сада има свака учионица. Захваљујемо се министарству 

правде на великој подршци коју су нам пружили. 

  

http://antonskala.rs/?p=2840
http://antonskala.rs/?p=2840


 

 

Награда “Најзеленије двориште” 

 

 December  2018   

У просторијама општине Савски венац уприличена  је свечана додела ваучера за куповину зеленила 

грађанима и установама на Савском венцу који дају пример најбоље праксе у одржавању најлепших 

зелених површина, током целе године. Ваучере је уручио члан Општинског већа Милош Видовић, у 

оквиру локалне акције „Најзелено 2018“ и „Зелених дана на Савском венцу“, уз поруку да и даље 

наставе да буду инспирација свима за још лепши, зеленији Савски венац и Град Београд. 

Наша школа је и ове године једна од добитника ваучера. Трудићемо се да и следеће године оправдамо 

титулу једног од Најзеленијих и најуређенијих школских дворишта. 
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Посета Народном музеју 

 

 December 2018   

Дана 18.12.2018. године били смо први посетиоци Народног музеја. Уласком у атријум музеја, 

закорачили смо међу проналаске који датирају из давнина и помоћу којих су наши ученици могли 

створити бољу слику о животу људи некада. Пењући се на први спрат упознали су се са 

средњевековним предметима, накитом, керамиком, иконама, фрескама, оружјем које се у том раздобљу 

користило и на крају са уметничким делима наших познатих сликара. 

Било је ово још једно дивно искуставо за наше ученике. 

  

http://antonskala.rs/?p=2854
http://antonskala.rs/?p=2854


 

 

“Ушће – Чаробни град” 

 

 December  2018   

Дана 20.12.2018. године ученицима наше школе ТЦ Ушће приредило је незаборавну Звездану 

академију. Kроз филм, у необичној “капсули”, ученици су учили зашто Земљу зовемо “плава планета“, 

како Земљу  виде астронаути из Међународне свемирске станице (ИСС), а затим и нешто више о 

“нашој звезди“, Сунцу. Шетњом кроз цео Сунчев систем, упознали су његове становнике, међузвездани 

и међугалактички простор и сазнали како настају звезде и планете. Kроз креативне радионице, ученици 

су правили новогодишњу звезду. Заједничка фотографија новогодишњих “чаробњака” забележила је 

ово путовање за памћење. 

Хвала ТЦ Ушће и на обезбеђеном превозу до “УШЋЕ  Kока Kола Чаробног града“! 
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Медицинска соба 

 

 December 2018   

Дана 18. децембра су на две адресе у Београду, отворене медицинске собе за особе са аутизмом, 

последње у низу у оквиру пројекта који спроводе Савез Аутизам Србија и компанија Вип мобиле. Ове 

опремљене просторије, које су у току године отворене и у Новом Саду, Kрагујевцу и Пироту, на 

располагању су особама са аутизмом у престоници, са циљем пружања подршке у учењу одређених 

понашања приликом одлазака код лекара, с обзиром да управо овакве ситуације представљају један од 

најчешћих извора њихове анксиозности. 

Прва соба налази се у оквиру специјалне школа „Антон Скала“, док је друга отворена при специјалној 

основној школи „Драган Kовачевић“. У просторијама се налазе неопходни медицински инструменти 

својствени ординацији, где ће корисници кроз демонстрационе вежбе са едукаторима и лекарима 

волонтерима успешно превазилазити изазове које им стварају прегледи и интервенције. На овај начин, 

приближавају се реалне ситуације и истовремено смањује стрес код особа са аутизмом и њихових 

породица, који им значајно утиче на успешност терапија и лечења. 
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Возачи припремили изненађење 

 

 December  2018   

Возачи и пратиоци на линијaма  6  и 7 школског превоза, приредили су дивно изненађење својим 

путницима, деци наше школе. Они су им припремили новогодишње пакетиће који су их сачекали у 

аутобусу на њиховим седиштима. 

Шта се још може пожелети деци… пакетићи и добри људи, све на једном месту. 
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Срећна Нова година! 

 

 December , 2018  

И ове године као и претходних, у нашој школи је песмом и игром испраћена година која је на измаку. 

Сви запослени су били ангажовани како би са децом припремили новогодишњу приредбу и изложбу. 

Песмом, игром и маштовитим костимима представљени су месеци у години. 

Да би све то што реалније дочарали, у помоћ нам је притекао наш дру гНемања Митић-Неца који је 

улогу Деда Мраза маестрално извео и на чему му се сви захваљујемо. Нашој приредби су 

присуствовали родитељи, баке, деке, браћа и сестре али и представници компаније “Трансфера” и 

Ротари клубa Скадарлија. 

На радост свих ученика школе, приредба је завршена поделом пакетића које су нам обезбедили 

компанија „Трансфера“, Ротари клуб Скадарлија, Мercator S, Coca Cola, Bahus, Greeny Оrаsac. Један део 

пакетића које су за децу обезбедили наши дародавци биће подељен деци за школску славу “Свети 

Сава”. За послужење свих учесника и гостију приредбе побринула се директорка школе Наташа Селић 

Станковић. 

Драга децо, родитељи, дародавци, колеге желимо Вам СРЕЋНУ НОВУ ГОДИНУ!!! 
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Компанија C&A подржала наш пројекат 

 

 January 2019   

Наша школа и Савез удружења за помоћ особама са аутизмом аплицирали су са пројектом код 

фондације познате друштвено одговорне компаније C&А. 

Невена Николић, регионани менаџер ове компаније и координатор Драгана Ракић Шкоро, пренеле су 

нам дивне вести да је одлучено да подрже наш пројекат и уручиле нам чек од 5000 еура. Пројектом је 

планирана набавка специјализованих софтвера и опреме која ће нашим ученицима много значити у 

едукацији и хабилитацији. 

Захваљујемо компанији C&А желимо им пуно успеха у раду! 
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Опремање Монтесори кабинета 

 

 January , 2019 .  

Пред Нову годину школи се јавио члан општинског већа ГО Савски венац, Урош Трипковић, са 

питањем “Шта можемо да учинимо за децу, ваше школе, желимо да их обрадујемо са нечим што ће за 

све бити корисно?” И тако су нам упетак, 25.01.2019 године, представници компаније “ Mineco “ 

уручили су  значајан део Монтесори материјала који нам је недостајао. Још мало и наш Монтесори 

кабинет биће комплетиран. Ово је друга донација за опремање Монтесори кабинета која је обезбеђена 

од стране наше општине. Подсећамо да се за прву донацију побринула председница, Ирена Вујовић уз 

учешће компаније Лукоил Србија. 

Хвала свима на доприносу и подршци за нашу децу! 
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Прослава “Светог Саве” 

 

 January  2019   

Свети Сава је стекао велике заслуге за развој школства и просвете у Србији, па се тако и овај дан слави 

као школска слава у свим школама. У свечаној атмосфери и у духу православља обележили смо овај 

дан  и прославили га у присуству свештеника, деце, родитеља и свих запослених. Након сечења 

славског колача и приредбе, организован је ручак за ученике и послужење за госте као  и подела 

пакетића за све наше  ученике. 

Срећна слава Свети Сава! 
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Колачи на поклон 

 

 February  2019   

Власница предузећа  “Free style trade”  које се бави производњом колача, свежих  торти и сладоледа, 

Вера Манић пет година заредом нашој деци донира колаче за Светог Саву. 

Ово је друштвено одговорно предузеће које запошљава особе са инвалидитетом а њихови производи 

носе ознаку „Фер производ“ чијом куповином сви постају друштвено одговорна лица. 

Поред радионица које смо заједно организовали у нашој школи, ове године ће наши осмаци имати 

прилику да посете њихов производни погон и да се директно упознају са начином рада и процесесом 

производње слаткиша. У оквиру те посете биће организована радионица у којој ће учествовати наши 

ученици. 

Захваљујемо се госпођи Вери што даје пример одговорног и брижног понашања а ми ћемо јој се 

одужити тако што ћемо у супермаркетима потражити производе из њене радионице, који ће допринети 

да се подигне свест о особама са инвалидитетом, могућношћу њиховог пуног радног ангажовања као и 

помоћи усмерене на праве адресе. Желимо им пуно успеха у даљем раду и радујемо се заједничким 

активностима. 
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Kонференција ,,Дани дефектолога“ 

 

 February, 2019   

Kонференција ,,Дани дефектолога“ са међународним учешћем одржана је од 21.02.- 24.02.2019. године 

на Златибору, у Kонгресном центру хотела Златибор Мона. 

Нашу школу су представљале директорка школе Наташа Селић Станковић, Снежана Бабовић  

Димитријевић, Сандра Скенџић, Марина Спарић,Татјана Цакић и Ана Марковић Ћирић. 

Радови које су наши наставници изложили су са следећим темама: ,,Помоћни дидактички материјали за 

рад са децом из спектра аутизма“ – С.Б.Димитријевић, Н.С.Станковић, С.Скенџић, М.Спарић, 

Ј.Ралевски, ,,Представљање апликације Битсборд-помоћног средства за учење код деце из спектра 

аутизма- Н.С.Станковић, С.Б.Димитријевић, С.Скенџић, М.Спарић, ,,Тактилна перцепција и учење“-

Т.Цакић, С.Б.Димитријевић, ,,Kутије са задацима за лакше и лепше учење деце са аутизмом“- 

А.М.Ћирић, С.Скенџић, М.Спарић, С.Б.Димитријевић. 

Поред презентације радова стручњаци С.Скенџић и С.Б.Димитријевић, као дугогодишњи стручни 

консултанти Савеза удружења Србије за помоћ особама са аутизмом, су учествовале у презентацији 

међународног пројекта ,, Де Енигма“, чији је носилац у Србији, управо Савез. 
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С.Б.Димитријевић је учествовала у постер презентацији ,,Саветовалиште“ – дигитална платформа за 

подршку особа са аутизмом. 

Поред учешћа са радовима на конференцији, наши наставници су имали прилику да размене искуства и 

упознају се са праксама, како у нашој земљи, тако и са земљама из региона, обзиром да су на 

Kонференцији учествовале колеге из Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне 

Горе и Италије. 

„НАШЕ МАЛО-ЗА ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“ 

 

 March , 2019   

Да нам слатко почне друго полугодиште побринули су се наши другари из средње Техничке школе 

ГСП. Вероучитељ Ненад Вујић је са својим ученицима поделио слаткише свој деци. Хуманитарну 

акцију „НАШЕ МАЛО-ЗА ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“, у оквиру које се прикупљају слаткиши покренула је 

Анастасија Вујић, ученица VIII разреда ОШ „Kраљ Петар II Kарађорђевић. Захваљујемо се Анастасији, 

господину Ненаду и његовим ученицима који су и овог пута измамили дечје осмехе. 
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8. март 

 

 March , 2019   

У петак 8. марта у оквиру Ликовне секције и секције Дечијег стваралаштва, организована је радионица 

за ученике наше школе на којој су у сарадњи са својим наставницима израђивали и украшавали 

честитке за своје маме. 

У школској библиотеци 

 

Групна посета ученика школској библиотеци 01.03. 2019. године. Читали смо и преслишавали се 

колико  знамо о лику и делу Јована Јовановића Змаја. Ученици су сами вршили одабир поезије 

које су читали другарима. Змајева поезија која је екранизована пуштана је деци на интерактивној 

табли уз коју смо након читања сви заједно певали. 
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