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Објава за пројекат Ерасмус   

ОШ „Антон Скала“ је  01.09.2019. године отпочела реализацију пројекта „Стручна међудржавна 
размена ресурса - I Care“ ( 2019-1-РС01-KА101-000977) који ће трајати наредних 12 месеци. 
Школа је у оквиру општег позива за 2019 годину у програму Европске Уније, Ерасмус + а уз 
подршку Националне фондације Темпус аплицирала са пројектом, који је званично одабран за 
финансирање. 

Пројектом је планирана размена искустава и ресурса са четири европске земље Бугарском, 
Пољском, Турском и Шпанијом. 

Чланови пројектног тима наше школе ће током предвиђеног периода посетити партнерске 
установе у ове четири државе, разменити искуства о раду, посматрати различите видове 
индивидуалних третмана, подршке ученицима, приступе у раду, као и иновативност у 
организацији рада. Поред професионалног усавршавања стручном разменом искустава, 
прикупљене информације ће користити у сврху преношења примера добре праксе, даљег 
усавршавања и имплементације иновативних модела организације, рада и услуга, а све у циљу 
будућег развоја наше школе. 
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Добродошлица првацима 

 20/09/2019         У петак 20.09.2019. године одржана је приредба у част добродошлице нашим 
ђацима првацима. Другари из старијих разреда данима су спремали песме, игре и рецитације а 
придружили су им се и вршњаци из ОШ „Радојка Лакић“. Они су поред учешћа у програму 
припремили поклоне, који су сами направили за наше најмлађе ђаке, у знак подршке и жеље да им 
школски дани почну весело. Kао и претходних година, представници наше општине Савски венац, 
члан Већа ,Страхиња Kукић и шеф одељења друштвених делатности, Душан Борковић, уручили су 
првацима ранчеве са школским прибором и пожелели им пуно успеха у будућем школовању. 
Приредби су присуствовали родитељи, ученици, наставници наше школе као и наставници и 
ученици ОШ „Радојка Лакић“. Директорка Наташа Селић Станковић је истакла да сви заједно 
чинимо једну велику и лепу породицу и заједно са присутнима и директором ОШ „Радојка Лакић“ 
Гораном Дујковићем, честитала им полазак у школу. 
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Донација Ротари клуба „Авала“ 

 

 23/09/2019         Ротари клуб „Авала“ у овој школској години донираће сваког месеца  нашој 
школи неопходна хигијенска средства за ученике. Први пакет су представници РK „Авала“ већ 
испоручили школи непосредно пред почетак нове школске године. Захваљујемо се нашим 
дугогодишњим пријатељима што организују дивне акције за оне којима је потребна подршка и 
што су нас обрадовали својом одлуком да помогну школи и деци.   

 

 

 

 

 

 

 

Јесења ликовна радионица у боравку 

 

 25/09/2019         Септембар нам доноси многе лепе ствари и 
радости…Од нове школске године, преко укусног воћа до 
прелепих боја која су свуда око нас. Управо су те боје биле 
инспирација наставницима из боравка и ученицима да одрже 
јесењу ликовну радионицу и заједно користећи различите 

технике и 
материјале 
(кромпире, 
коцкице, 
штапиће и 
сунђере) 
уживају у раду, 
музици и 
дружењу. Драги ученици, ваши наставници из 
боравка вам желе да целе године будете вредни, 
добри и успешни као на овом нашем малом 
дружењу. Браво!!! 
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Европски дан језика 

 
Дана 26.9.2019. године обележен је Европски дан 
језика у нашој школи. Тим поводом организована је 
радионица на којој су ученици са наставницима 
украшавали слова и склапали од њих речи језика које 
учимо у нашој школи: српски, енглески и немачки 
језик. На крају радионице смо заједно певали песме 
на тим језицима уз извођење пратећих кореографија. 

 

 

Концерт у школи 
 
 01/10/2019           ДИА музички центар је, као и прошле године, обрадовао ученике и наставнике 
концертом у нашој школи. Ученици су учествовали у концерту користећи удараљке и звечке, а 
што је најважније сви су уживали. Захваљујемо се ДИА музичком центру на ангажовању, дружењу 
и дивном музичком репертоару који су приредили за нашу децу. 
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Спортски дан 

07/10/2019          Обележавање дечје недеље у нашој школи почело је Спортским даном. Ученици 
су са својим наставницима прелазили полигоне, помагали другима и навијали једни за друге. Сви 
су уживали и са нестрпљењем ишчекивали следећи дан и нове активности. 
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Да право свако ужива дете лако 

08/10/2019           Радионица под називом „Да дете свако ужива право лако“ одржана је другог дана 
Дечје недеље. Радионицу је организовао Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 
и занемаривања.У оквиру ове радионице деца су уживала у свим правима која им припадају, праву 
на љубав, пажњу, игру, дружење... Уз звуке дечје музике ученици су на креативан начин упознали 
своја права и уз помоћ својих наставника направили дивне паное који ће красити зидове наше 
школе. 
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Јесење круне и огрлице 

 09/10/2019           Поводом 
обележавања Дечје недеље одржана је 
креативна радионица „Јесење круне и 
огрлице“. Kреативност и машта 
ученика и наставника је и данас била 
на највишем нивоу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Музичка радионица 

 10/10/2019           Четврти дан Дечје недеље обележен 
је у духу музике. У музичкој радионици сви ученици су 
уживали и лепо се забавили. 
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Караоке 

 11/10/2019            Последњег дана дечје недеље, у петак организоване су караоке, ученици су 
певали своје омиљене песме. Весело уз игру и песму смо затворили овогодишњу Дечју недељу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кидс Фест 

 15/10/2019            У оквиру 15. Kидс Феста ученици су са својим наставницима гледали цртани 

филм „Бамзи и громопуц“. 
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Манакова кућа 

 

 18/10/2019           У петак, 18.10.2019. године ученици одељења VII/1 и VII/3 посетили су 
Манакову кућу. Имали су прилику да виде просторије, одећу, накит и алате из периода 
осамнаестог и деветнаестог века. 
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Стручна посета и размена искустава 

 

 17/10/2019           У оквиру пројекта „PROPAR-Professional support of perents of children with autism 
(and other developmental disorder)“ представници Савеза удружења Србије за помоћ особама са 
аутизмом су са партнерима из Мађарске, Румуније и Пољске 17.10.2019. године посетили нашу 
школу. Циљ посете је био размена искуства у пружању подршке и услуга породицама деце и 
одраслих са аутизмом и другим развојним поремећајима. Савез је истакао нашу школу као пример 
добре праксе из области образовања ученика са аутизмом, методологије рада, односа према деци и 
њиховим породицама. 

 

Дан јабука 

 23/10/2019           Поводом Светског Дана јабука и ове године организована је радионица за 
ученике наше школе. Ученици су са наставницима украсили пано, а после радионице су се 

засладили јабукама, 
које је наша школа 
добила од фирме 
„Дарком“ доо Нови 
Сад, која последњих 6 
година сваке године 
нашој школи донира 
јабуке. Ове године смо 
одлучили да јабуке 
поделимо и са другом 

децом па смо јуче део упутили нашим другарима из домова у 
Звечанској и Сремчици. Све је још слађе када се дели и хвала 
Даркому што нас све весели! 
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Пројекат „То је у реду “ 

 25/10/2019           Позитивно искуство у 
примени социјалних прича, као једне од 
ефикасних стратегија у области 
модификације понашања код деце/особа 
са аутизмом, била је покретач за 
аплицирање са пројектом „То је у реду “ 
у оквиру програма Еразмус плус. 
Фондација Темпус је одобрила пројекат 
ОШ “Антон Скала “ и реализација је 
почела 1.10.2019. године кроз стратешко партнерство, са компетентним партнерима из Србије, 
Хрватске и Бугарске. Циљ пројекта је ширење примене социјалних прича које ће бити бесплатне и 
свима доступне на сајту пројекта. Практикуме са методолошким упутством за израду и примену 
социјалних прича као и са готовим социјалним причама, ће израдити чланови пројектног тима у 
току пројекта, који ће трајати 21 месец. Верујемо да ћемо на тај начин пружити значајну подршку 
свим наставницима и осталим заинтересованима који учествују у образовању и васпитању деце са 
аутизмом. 

Слаткиши од другара из средње ГСП школе 

 28/10/2019           Наши другари из средње ГСП школе, са својим наставником веронауке, су 
обрадовали нашу децу слаткишима, и тако је настављена једна успешна сарадња успостављена 
протекле године. Захваљујемо им се што су и ове године са нама и радујемо се сваком новом 
сусрету. 
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У библиотеци 

 31/10/2019           Октобарско окупљање ученика у 
школској библиотеци. Kао и сваког октобра-месеца 
књиге ученици се упознају са новим књгама. 
Долазак у библиотеку са одељенским старешинама 
је био посебан доживљај за ученике првог разреда. 
Нови простор пуно илустрованих књига и пригодна 
музика. Ученици виших разреда су показали 
интересовање за Енциклопедије о животињама, 
саобраћајним средствима. 

 

 

 

 

Обилазак часова 

 21/10/2019 - 01/11/2019            У  периоду од  21.10.- 
01.11.2019. године, директор и педагог  школе вршили су 
увид у образовно- васпитни рад. Праћење наставног процеса 
и напредовања ученика  oдвијало се кроз посету  и анализу 
часова обавезне наставе у свим одељењима, у циљу праћења 
 прилагођености  облика и метода  рада могућностима 
ученика. Наставници су и овог пута показали креативност у 
раду која се огледала кроз прилагођавање активности сваком 
ученику према његовим способностима и интересовањима. 
Kоришћена су сва расположива наставна средства која 
доприносе мотивацији  и помажу деци да усвоје нове 
садржаје: интерактивне табле, причајући распореди, таблет 
рачунари… Као и увек, преносимо вам делић атмосфере са 
часова, поносни на креативност и ангажованост  и ученика и 
наставника наше школе. 
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Ротари клуб „ Дедиње “ донирао столицу за 
љуљање 

 01/11/2019           Ротари Клуб Дедиње, на челу са 
председником Николом Стојадиновићем, донирао је 
столицу за љуљање ученицима наше школе. Захваљујемо 
им се у име наших ученика и радујемо се будућој сарадњи. 

 

 

 

 
Ратни ветерани и Ротари клуб Belgrade International 

 

 01/11/2019           Ратни ветерани, учесници у рату 1991-1999, обратили су се Ротари Клубу 
Belgrade International, са жељом да некоме помогну и донирају слаткише. Ротари клуб, чији 
чланови су дугогодишњи пријатељи школе који су већ организовали хуманитарне акције у циљу 
подршке, је предложио да то буду ученици наше школе, те су нас данас посетили и уручили деци 
слатке пакете, који су на лицу места испробани, на велику радост наших ђака, а остали слаткиши 
ће бити подељени ученицима у оквиру планираних радионица и прослава. Ми им се свима од срца 
захваљујемо. 
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Међудржавна размена ресурса – Бурса, Турска 

 19/11/2019            Директорка школе, Наташа Селић Станковић и наставница Марина Спарић 
реализовале су прву, од четири планиране посете државама, у оквиру пројекта „I CARE“ и 
програма Ерасмус+ “Међудржавна размена ресурса“. Оне су 4.11.2019. године отпутовале у 
Турску, град Бурса, где су боравиле 4 дана. Највише времена су провеле у предшколској установи 
за децу са сметњама у развоју, посматрајући рад са децом, са циљем да се упознају са 
организацијом рада установе, методама рада, видовима подршке и целокупним системом 
образовања у тој држави. Предшколска установа домаћин „Хüма Хатун Озел Егитим Анаокулу“ 
им је пружила дивно гостопримство и учинила да на сва питања добију одговоре. Поред љубазних 
и високо професионалних домаћина, наше представнице посетиле су још две школе, Основну 
школу Азиз Торун Öзел Егитим Уyугулама Окулу и Средњу струковну школу Мехмет Торун Öзел 

Егитим Меслек Окулу. Осим 
посматрања на радном месту имале су 
прилику да упознају културу, историју, 
традицију и обичаје турског народа 
кроз дружење и посете разним 
културно-историјским знаменитостима, 
па можемо рећи да је поред стручне 
дошло и до културолошке размене. Оне 
ће припремити презентацију за 
наставнике и стручне сараднике и 
упознати их са свим детаљима посете и 
примерима добре праксе које ћемо 
свакако искористити за унапређење 
нашег рада. 
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Светски дан детета 

 20/11/2019           Дана 20.11.2019. године одржана је радионица ликовне секције поводом 
обележавања Светског дана детета. Ученици су украсили пано, а на крају радионице су се 
послужили слаткишима које су за ову прилику обезбедили ратни ветерани, у сарадњи са   Ротари 
клубом  Belgarde International. Захваљујемо се нашим пријатељ има на донираним слаткишима. 
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Дружење на Маракани 

 

 27/11/2019            Урош Трипковић, пријатељ наше школе и члан 
општинског већа Савски венац, обрадовао нас је у среду, 27.11.2019. 
године организованим одласком наше деце на стадион Црвене Звезде, 
где су посетили клубски музеј и играли фудбал са кадетима Звезде. 
Ово је био свакако незабораван дан, који је на децу, а и на наставнике 
оставио снажан утисак. То није било све, поред слаткиша и осталих 
изненађења која су нам пририредили, у оквиру пројекта 
“Солидарност” који има за циљ да помаже установе оваквог типа, 
школи ће црвено бели шампиони и УЕФА донирати новчана средства 
која ће школа искористити за опремање Монтесори кабинета. Звезда 
је била и остала шампион, и на терену и ван терена. 
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Ерасмус – посета Бугарској 

 26/11/2019           Наставници наше школе, 
Андрија Недовић и Стефан Ранковић 
реализовали су другу, од четири планиране 
посете државама, у оквиру пројекта „I CARE “ 
и програма Ерасмус+ “Међудржавна размена 
ресурса“. Они су 26.11.2019.године 
отпутовали у Бугарску, у девети по величини 
граду на североистоку земље град Добрич, где 
су боравили 4 дана. Сво време су провели у 
Центру за децу са сметњама у развоју, 
посматрајући рад са децом, са циљем да се 
упознају са организацијом рада установе, 
методама рада, видовима подршке и 

целокупним системом образовања у тој држави. Установа 
домаћин ЦСОП „Др. Петар Берон“ им је пружила дивно 
гостопримство и помогла да на сва питања добију одговоре. 
Истичемо њихово гостопримство, љубазност и професионалност. 

   Осим посматрања на радном месту имали су прилику да са 
ученицима установе посете зоолошки врт и учествују у настави у 
природи. Затим да упознају културу, историју, традицију и 
обичаје бугарског народа и посете разне културно-историјске 
знаменитости, па можемо рећи да је поред стручне дошло и до 
културолошке размене. Они ће припремити презентацију за 
наставнике и стручне сараднике и упознати их са свим детаљима 
посете и примерима добре праксе које ћемо свакако искористити 
за унапређење нашег рада. 

 

Буди хуман 

 29/11/2019           Дана 29.11.2019. године у нашој школи је 
одржана радионица Тима за заштиту од насиља, 
дискриминације, злостављања и занемаривања на тему 
„Промоција хуманих вредности“. Ученици су украшавали 
велико срце и на свој начин послали јасну поруку – БУДИ 
ХУМАН. Након завршених активности послужили су се 
слаткишима које су добили на поклон од ФK „Црвена Звезда“. 
Деца су и овог пута била задовољна, а наставници поносни на 
њих. 

 



Летопис 2019/20 ОШ „Антон Скала“ 
 

Обележавање дана инвалида 

 

03/12/2019           Ученици наше школе су 
03.12.2019. године учествовали на приредби 
„Ти можеш“ поводом обележавања Дана 
инвалида у Малом позоришту „Душко 
Радовић“. Том приликом су представили нашу 
школу са ритмичком тачком „Даба дам дам...“. 
Поред учешћа деце на приредби, у холу 
позоришта су били изложени и радови ученика 
наше школе који су изазвали велику пажњу 
свих посетилаца. 
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Донација ФК Црвена звезда 

 05/12/2019          Након прошлонедељног незаборавног дружења са кадетима на стадиону црвено 
белих, данас нас је посетио лично  председник клуба ФК „ Црвена звезда“ , господин Светозар 
Мијаиловић, и уручио нам  донацију у вредности од 1000 еура, коју су  у оквиру „ Solidarity“ 
пројекта, заједно са УЕФА, наменили за помоћ установи која брине о угроженим категоријама 
друштва. Новчана средства школа ће искористити да доврши комплетирање Монтесори 
дидактичког материјала, који значајно олакшава процес учења деце са сметњама у развоју и 
доприноси развоју њихове самосталности. Захваљујемо још једном црвено белима  на овом 
хуманом гесту и томе  што су баш нас изабрали , и надамо се да  ће се ова дивна сарадња и 
дружење наставити, а председник је то и наговестио изразивши жељу да се прикључе и неким 
будућим акцијама које су у плану. 

 

 

 

 



Летопис 2019/20 ОШ „Антон Скала“ 
 

Фестивал науке 

 11/12/2019            Фестивал науке, највећа манифестација у области промоције науке и 
образовања, одржана је на Београдском сајму од 5. до 8. децембра 2019. године. Ученици виших 
разреда наше школе су посетили ову манифестацију у пратњи својих наставника и имали су 
прилику да учествују у експериментима које су представљали млади научници из Србије и 
иностранства. 

             

Црвени крст Чукарица, Златибор 
 

 

 06/12/2019          Црвени крст 
Чукарица, са којим сарађујемо дуги 
низ година, за наших пет ученика је 
омогућио боравак на Златибору у 
клубу Сателит. Захваљујући њима 
уживали су 6 дана у чарима 
планине и дочекали први снег. 
Домаћини су били веома љубазни, 
предусретљиви и учинили су да 
боравак остане деци у дугом 
сећању. 
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Пројекат “It s ОK“– посета Загребу 

 

 18/12/2019         Пројектни тим ОШ “Антон Скала” је од 08.12.- 10.12.2019. године боравио у 
Загребу у оквиру пројекта “It`s ОK “у оквиру Ерасмус + програма KА 201. Одржани су састанци са 
партнерским организацијама из Хрватске, Бугарске и Србије ради реализације планираних 
активности. Наши домаћинини су били “Центар за аутизам Загреб” који су се на челу са 
равнатељицом Жарком Kлопотан, потрудили да се осећамо веома пријатно. Поред радних 
састанака искористили смо прилику да обиђемо Центар и разменимо професионална искуства са 
колегама. У.наредним месецима вредно ћемо радити на изради пет Практикума за учење 
социјалних вештина код деце/особа са аутизмом из четири области: Понашање, Школа, Дневне 
рутине и Здравље. Наставници и родитељи ће уз методолошки и остале практикуме научити како 
да израде и користе приче које ће деци помоћи у превазилажењу проблема у многим ситуацијама и 
развијању одређених вештина у социјалном пољу. Практикуми ће бити доступни на сајту пројекта, 
он-лине, (itsok.rs) где ће сви заинтересовани моћи једноставно да их преузму. 

 

Чаробни град 

 11/12/2019         Ученици нижих разреда су и ове 
године посетили „Чаробни град“ у ТЦ Ушће. Том 
приликом су учествовали у радионицама и 
уживали у празничним чаролијама. 
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Кићење јелки 

 18/12/2019          Временске прилике нам не иду на руку што се тиче годишњег доба и 
предстојећих празника, али ученике и наставнике то не спречава да спремно дочекају Нову годину 
у Деда Мраза. Јелке су окићене, одбројавање може да почне… Деда Мразе чекамо те!!! 

   

 

Мобилност К1 

 23/12/2019           У понедељак, 23.12.2019. године, 
наставницима и стручним сарадницима ОШ „Антон 
Скала“ представљени су резултати две мобилности 
реализоване током новембра у оквиру Ерасмус + 

пројекта 2019-1-РС01-КА101-000977 под називом “ICARE“. Домаћини и партнери у реализацији 
првог дела наведеног пројекта били су ЦСОП „Др Петър Берон“, ресурсни центар у граду Добричу 
и предшколска установа Хума Хатун Озел Егитим Анаокуку у Бурси, обе за децу са сметњама у 
развоју. Путем Power Point презентације чланови пројектног тима Наташа Селић Станковић и 
Марина Спарић пренеле су искуства стечена током боравка у Турској док су Андрија Недовић и 
Стефан Ранковић представили сазнања до којих су дошли приликом стручне посете Бугарској. 
Наведени чланови пројектног тима су нас упознали са запажањима о опремељености, начину 
организације посећених установа и вођења документације, системима подршке у наведеним 
земљама као и специфичним методама рада које се примењују у раду са децом . 

Након излагања организоване су радионице које су имале за циљ подстицање запослених да 
усвојена знања и добијене информације претворе у конструктивне идеје везане за унапређење 
квалитета организације и рада школе. Присутни чланови колектива успешно су одговорили на 
постављене захтеве и предложили неколико занимљивих решења која се односе на будући рад и у 
складу су са развојним планом наше школе. 

 



Летопис 2019/20 ОШ „Антон Скала“ 
 

 

 

 

 



Летопис 2019/20 ОШ „Антон Скала“ 
 

Новогодишња приредба - Нова година 2020. 

             

  

   

27/12/2019            У петак 27.12.2019. године одржана је новогодишња приредба и продајна 
изложба радова ученика у нашој школи. Јелка, Снешко, Деда Мраз, поклони, родитељи и њихови 
наставници су све што је деци било потребно да блистају док су уз песму и игру у својој школи 
испраћали стару годину. Била је лепа, за многе незаборавна али надамо се још лепшој и 
успешнијој, Новој. Уз мирис и укус врућих кифлица које су нам за ову прилику припремили и 
донирали „Домаће кифлице“, за добро расположење и дивне пакетиће побринули су се Mercator-
Иdea, Wirttgen, Бахус сокићи, Миленијум, дидактички материјал МПГ, слаткиши за послужење, 
Marbo и Cоcа Cоlа. И то није све,Деда Мраз није био једини који је био у црвено белом оделу и 
делио поклоне, наиме, деци су припремили и уручили поклоне фудбалери ФK „Црвена звезда, на 
челу са председником Светозаром Мијаиловићем, а младим кадетима су се придружили и 
ученици XIII београдске гимназије. Лена Јањић је подстакла своје другаре да у својој школи 
организују акцију прикупљања пакетића за децу наше школе, што су сви свесрдно подржали, а у 
чему им је помогао и директор те гимназије. Срећни смо због свих ових младих људи, због свих 
наших дугогодишњих пријатеља, компанија, који су показали да је лепота у давању и да је једино 
срећа већа када се дели. Браво за све оне којима је то саставни део живота и рада. Желимо им да 
увек имају шта да дају, љубав, пре свега. 

Љубав покреће и чува све што је вредно. 

Срећна Нова 2020 година! 
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Соба 207 

 13/01/2020         Дана 13.1.2020. године 
– Ротари Kлуб Скадарлија је и ове 
године угостила ученике и наставнике 
наше школе на сада већ 
традиционалном доручку у прелепом 
ресторану „Соба 207“. Захваљујемо се 
Александру Радојичићу који је поред 
организовања овог дружења деци 
поклонио слаткише и играчке. Хвала 
Александру и особљу ресторана који су 
и овог пута учинили све да се лепо 
проведемо у њиховом ресторану. 
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Мобилност – Пољска 

 13/01/2020 - 15/01/2020          У оквиру пројекта „I CARE“ и програма Ерасмус+ “Међудржавна 
размена ресурса“, чланови пројектног тима Основне школе ,,Антон Скала“ Сандра Скенџић и 
Весна Ракоњац, боравиле су у граду Краков, Пољска у периоду од 13.01.20120. до 15.01.2020. 
Посетиле су интегративну школу Chrzescijanska Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnym 
,,Emmanuel“. Циљ посете је био упознавање са инклузивном праксом и системом функционисања 
интегративних школа, посматрање различитих видова  индивидуалних третмана, подршке 
ученицима, приступе у раду, као и иновативност у организацији рада. Током часова на којима су 
присуствовале, наставници су осмислили и на различите начине представили нашу земљу 
ученицима, кроз сликовне садржаје,песме и проналажење сличности измедју српског и пољског 
језика. Путем видео презентације представиле  су  рад наше школе, ваннаставне активности, 
радове наших ученика, што се деци и наставницима допало. 

Провеле су предивна три дана у друштву љубазних домаћина који су  на најбољи могући начин 
представили  њихову школу , али и систем образовања у Пољској. 

Организовали  су обилазак града и упознавање са   веома богатим  културно – историјским 
знаменитостима.  Препуни позитивних  утисака , растали смо се са надом да це наша сарадња бити 
настављена у будућности. 
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Радионица „Стоп насиљу“ 

 17/01/2020          Дана 17.01.2020.  године – Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, организовали су радионицу посвећену превенцији вршњачког 
насиља, под слоганом „Бирам дружење, стоп насиљу“. 

 

Представа „Прича о Светом Сави“ 

 23/01/2020          Сваке 
године, недељу дана, 
присећамо се лика и дела 
Светог Саве. Дана 
23.01.2020. године 
ученици првих разреда су 
ишли у позориште ,,Душко 
Радовић“ на представу 
,,Прича о Светом Сави“. 
Дивни људи из ове куће су 
нам као и раније 
омогућили бесплатан улаз. 
С обзиром да је позориште 
у непосредној близини 

цркве Светог Марка као увод у представу прво смо посетили ову цркву. Kако је био предиван дан, 
мало слободног времена смо искористили за шетњу по граду, а први пут смо са нашим првацима 
били и у градском превозу. 
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Семинар „Тематско планирање“ 

25/01/2020           У просторијама наше школе запослени су имали прилику да похађају семинар 
Планирање, припремање и реализација тематске наставе“. Том приликом су Проф. др Драган 
Рапаић, Силвана Павловић-директор ОШ“Драган Kовачевић“, Љубомир Јанковић-наставник 
историје у ОШ“Драган Kовачевић“ и Проф.др Данијела Илић-Стошовић говорили о тематској 
настави. Запослени су учествовали у радионицама које су овом приликом биле организоване на 
ову тему. 

     

Прослава Светог Саве 

 27/01/2020           У свечаној атмосфери смо прославили школску славу Свети Сава. Након сечења 
славског колача ученици су учествовали у приредби која је била посвећена великом светитељу. За 
све ученике је приређен славски ручак који су употпунили сланим и слатким послужењем, наши 
пријатељи из посластичарнице Free style. Поред деце и запослених прослави су присуствовали 

родитељи и чланови њихових породица као и г-ђа Бојана Масончић 
представница ГО Савски венац. Овим 
путем се захваљујемо свима који су 
нам помогли да славу прославимо на 

најлепши 
могући начин. 
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Састанак Актива директора 

 28/01/2020          У ОШ „Драган Kовачевић“ на састанку Актива директора, чланови пројектног 
тима Марина Спарић и Наташа Селић Станковић су представиле пројектне активности у оквиру 
пројекта „Стручна међудржавна размена ресурса“ I CARE KА 101 Ерасмус+, које су реализоване у 
Турској као и активности које су чланови 
тима Недовић Андрија и Стефан Ранковић 
реализовали у Бугарској. Присутни су били 
веома заинтересовани и упутили су нашем 
тиму најпозитивније коментаре. 

   

еTwinning платформа-пројекти  

 04/02/2020           На еTwinning платформи ОШ 
,,Антон Скала,, се представила кроз два креативна 
пројекта. Аутори првог пројекта под називом 
,,Christmas decorations made from recycled materials,, 
су наставници наше школе, Бранка Тинтеровић и 
Весна Ракоњац. Циљ пројекта је био развој 
креативности код ученика, подизање свести о значају 
рециклаже, као и размена идеја са ученицима из 
четири земље које су учеснице у пројекту (Пољска, 
Турска, Португалија и Србија). У оквиру другог 
пројекта под називом ,,Let s be creative-handmade 
decorations,, ауторке Тихане Вукчевић, размењивали су се дечији радови (новогодишње честитке) 
између десет земаља учесница у пројекту. Ученици и наставници уживали су у изради 
новогодишњих украса од рециклираних материјала. Ученици су са узбуђењем чекали да стигну 
честитке из других земаља. 
Са школама које су учествовале у овим пројектима остварена је добра сарадња, са жељом да се 
иста настави и у будућности. 
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Дани дефектолога 

 20/02/2020  - 23/02/2020            На стручно-
научној конференцији са међународним 
учешћем ,,Дани дефектолога 2020″, која је 
одржана у Београду од 20.-23.02.2020.године, 
чланови пројектног тима су представили 
Ерасмус пројекте KА 101 I Care  мобилности 
и KА 201 стратешког партнерства It is OK 
путем поwер поинт и постер презентације. 

Оба пројекта су изазвала велико интересовање присутних и кроз дискусију смо заједно 
анализирали колико су знацајни за унапређење рада у нашој струци. 
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Стручни скуп ОШ„Нови Београд“ 

 22/02/2020            Дана 22.2.2020. године У ОШ „Нови 
Београд“ је одржан Стручни скуп „Рана интервенција и 
искуствено учење као помоћ развоју кроз Монтесори 
метод“. Наша колегиница Јелена Милановић је том 
приликом презентовала рад на тему „Примена Монтесори 
материјала у раду са децом са аутистичним спектром“, који 
је изазвао велику пажњу и интересовање свих присутних. 

   

 

 

 

 

 

 

Представа „Три прасета“ 

 24/02/2020            Дана 24.2.2020. године Позориште из кофера је одиграло позоришну представу 
„Три прасета“ коју су родитељи наше ученице Д. З. поклонили свим ученицима поводом Дориног 
рођендана. Овим путем им се захваљујемо на дивној представи а нашој ученици желимо још 
једном срећан рођендан!!! 
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Почетак радова на изградњи фискултурне сале 

 27/02/2020            У нашој школи данас је званично обележен почетак радова на изградњи 
фискултурне сале са пратећим садржајима. Свечаној церемонији присуствовали су министар 
омладине и спорта Вања Удовичић, државни секретар Предраг Перуничић и Шеф Делегације ЕУ у 
Србији, Њ. Е. Сем Фабрици. Директорка Наташа Селић Станковић је поздравила госте и изразила 
задовољство и велику захвалност што је оквиру пројекта ИПА 2015 „Изградња, обнова и санација 
спортских објеката на територији Републике Србије“, препознат значај изградње оваквог објекта 
за децу и да је овакав вид подршке од непроцењивог значаја за њихов развој.Она се захвалила и 
ГО „Савски венац“ и Градском секретаријату за образовање и дечију заштиту који су такође 
помогли и били ефикасни, у домену својих надлежности. „Наша деца, ученици ове школе, добиће 
савремено опремљену фискултурну салу са свим пратећим садржајима и салама за психомоторне 
активности и физиотерапију. Цео објекат је пројектован у складу са функционалним потребама 
ученика ове школе“ рекао је министар, Вања Удовичић у свом обраћању. Шеф Делегације 
Европске уније г-дин Фабрици, истакао је да смо једнаки рођени и да сви треба да имамо једнаке 
прилике за развој, да је то једна од основних вредности ЕУ и да из тог разлога улажу време и 
силне напоре да пруже прилику деци са посебним потребама. После пригодног програма, они су са 
децом положили временску капсулу са њиховим цртежима “Сала из мојих снова“ закопавши је у 
темељ. 

Драга децо, верујте у своје снове, силно и јако, јер се само тако могу остварити. Трудите се и 
будите вредни, јер то увек неко препозна и награди. 
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Посета библиотеци „Исидора Секулић“ 

 28/02/2020             Школска библиотека ОШ „Антон Скала“ у сарадњи са библиотеком „Исидора 
Секулић“ укључила се у трећу акцију Друштва школских библиотекара Србије „Читајмо гласно“ 
поводом обележавања Националног дана књиге 28. фебруара. 

   

У атељеу примењене уметности 

 29/02/2020           Пријатељи из хуманитарне организације Ротари Клуб Београд Дедиње, су 
изразили жељу да пре краја фебруара доведемо децу из наше школе у атеље примењене 
уметности, како би деца имала прилику да виде како изгледа учешће на тој секцији. На секцији су 
деца имала прилику да се играју са глином/праве фигурице, а ту је била и наставница која је 
помагала деци да своје креативне замисли и остваре. Захваљујемо се Василији Шуљагић на 
организацији и гостопримству и свему што је учинила да се деца осећају срећно и задовољно. 
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8. март 

 06/03/2020         Дана 6.3.2020. године је одржана радионица „Дружење са мамама и бакама“, на 
којој су ученици правили честитке са мамама и бакама поводом 8.  марта. Сви су уживали, а на 
крају радионице су се послужили слаткишима које су маме и баке донеле за сву децу. Срећан 
празник свим мамама и бакама!!! 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посета породице Антона Скале школи 

 

 06/03/2020            У петак, 6.3.2020. године посетила нас је 
породица Антона Скале. Његов унук, проф. Дејан Скала 
дошао је са својом супругом г-ђом Недом и сином Леом који 
је допутовао из Америке, где живи, и пожелео да посети 
школу која носи име његовог чукун деде. Kао и увек, јако су 
нас обрадовали. Договорили смо поновни сусрет у септембру, 
када се надамо да ће бити уважени гости на свечаном 
отварању сале са терапетским блоком. Радујемо се унапред, 
лепо је поштовати претке и традицију коју се заједно са овом 
дивном породицом трудимо да негујемо. 
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Мобилност Шпанија 

30/03/2020 - 03/04/2020        У оквиру пројекта I 
CARE  и програма Ерасмус + Међудржавна размена 
ресурса, чланови пројектног тима Основне школе 
,,Антон Скала,, Сандра Скенџић и Бранка Тинтеровић, 
су боравиле у граду Еција у Шпанији, у периоду од 
9.3 – 11.3.2020.године и том приликом су посетиле 
инклузивну школу Colegio Nuestra Senora Del School. 
Циљ посете је био упознавање са радом истоимене 
школе и система функционисања инклузивних школа 
у Шпанији, упознавање са различитим видовима 
учења кроз модернизоване и унапређене системе 
наставе (изокренута учионица, сарадничко учење, учење кроз пројекте), као и посматрање 
индивидуалних и групних третмана. Током посете школи, наставнице су имале прилику да 

присуствују пракси (радном оспособљавању) ученице 
ове школе, у оквиру пројекта подршке деци са 
Дауновим синдромом, коју негује и подржава чувени 
шпански бренд Алваро Морено, а све у циљу будућег 
запошљавања особа са овим синдромом.  

Домаћини су се потрудили да нас ближе упознају и са 
богатим културно- историјским знаменитостима и 
традицијом свог града и Андалузије. Уз позитивне 
утиске које носимо, растали смо 
се са надом да ће наша сарадња 
бити ускоро настављена. 
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Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС у вези са 
корона вирусом 

 11/03/2020          Допис Министарства од 11.3.2020. године  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настава на даљину током ванредног стања 

 16/03/2020            Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 601-00-
9/2020-01 од 16.03.2020. године, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије. 
Настава ће се у наредном периоду, почев од 17.03.2020. године одвијати на даљину. Одељењске 
старешине ће контактирати родитеље и договорити се са сваким индивидуално о могућностима и 
начину праћења образовно-васпитног рада, преузимању наставних материјала и размени свих 
релевантних информација.  

Подршка родитељима 

 17/03/2020          Док траје организација наставе на даљину и ванредно стање родитељи се могу 
обратити за било који вид педагошко-психолошке подршке путем e-mail адреса нашем психологу 
Дијани Алексић на psiholog.askala@gmail.com и педагогу Ксенији Сулејмановић на 
osantonskala@gmail.com.  
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Странице за учење на даљину 

 18/03/2020           Министарство просвете, науке и технолошког развоја отворило је страницу са 
информацијама које се односе на учење на даљину. Такође, на нашем сајту отворили смо 
страницу, којој се приступа кликом на линк „Учење на даљину„ који се налази у главном менију. 
На овој страници се могу пронаћи линкови који воде до платформи и другог материјала за помоћ 
при учењу на даљину. 

 

Лепе слике, лек за све прилике 

 29/03/2020            Kроз мали конкурс фотографија на тему: „Лепе слике, лек за све прилике“, 
ученици и њихови родитељи су нам по ко зна који пут показали колико је мало потребно бити 
срећан и испуњен, чак и у озбиљним ситуацијама, као што је ова у којој смо се нашли. Осмеси на 
фотографијама, говоре више од речи. Зато, БРАВО за маме и тате, као и за оне највредније, наше 
ђаке. 
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Светски дан аутизма, 2. април 2020. 

 

 02/04/2020           Ове године навршава се 12 година откако је на снагу ступила Конвенција УН о 
правима особа са инвалидитетом (УНЦРПД) и њен Опциони протокол, а 11 година откако ју је 
Република Србија ратификовала. Међутим, упркос овим чињеницама, њена примена непотпуна је 
у многим областима. Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом, 2. априла, на дан 
обележавања Светског дана аутизма, позива доносиоце одлука у Србији да посвете време 
уклањању многобројних баријера које спречавају особа из аутистичног спектра у остваривању 
својих основних људских права. И ове године фокусирани смо на приступачност, уз слоган “Могу 
да учим, могу да радим”. Аутизам је дијагностикован једној од 68 особа, што значи да у Европи 
тренутно живи oкo 5 милиона особа из аутистичног спектра. Уколико узмемо у обзир и њихове 
породице, можемо рећи да је преко 20 милиона Европљана на директан или индиректан начин 
повезано са аутизмом. Због непостојања Националног регистра особа са инвалидитетом, у Србији 
се не зна тачан број особа из аутистичног спектра. Али, ако узмемо у обзир горепоменуту 
преваленцу аутизма, са сигурношћу можемо тврдити да их је неколико десетина хиљада. 

Упркос повећању свести о томе шта је аутизам, превише особа из аутистичног спектра и њихових 
породица мисли да јавност ово стање не разуме. Од изузетне је важности да доносиоци одлука, као 
и друштво у целини, стекну боље разумевање аутизма, и да делају у смеру уклањања постојећих 
препрека које спречавају пуну инклузију и учешће осба из аутистичног спектра у друштву. 

Како би створили приступачно и инклузивно друштво за све, доносиоци одлука треба да омогуће: 

1. Формирање Националног регистра који би омогућио прецизан увид у број особа из 
аутистичног спектра у Србији. Постојање Регистра би такође олакшало остваривање свих 
права особама из аутистичног спектра, а држави планирање средстава и ресурса. 

2. Доношење Националне стратегије за аутизам, која би покривала проблематику од 
најранијег до најстаријег доба особа из аутистичног спектра, од дијагностике до лечења и 
становања. 

3. Поштовање свих изгласаних закона који штите права особа из аутистичног спектра. 
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4. Развијање сервиса подршке за особе из аутистичног спектра свих узраста, као што су 
дневни центри, асистент у породици, лични пратилац, предах услуга, мале домске 
заједнице, становање уз подршку и њихова системска имплементација. 

5. Средње образовање и постојање адекватних занимања за особе из аутистичног спектра, 
како би запошљавање у условима тржишта рада постало могуће. 

6. Већу едукованост здравствених радника за лечење болести које нису директно повезане са 
аутизмом, као што су болести из области кардиологије, неурологије, онкологије, 
гинекологије 
итд. 

7. Омогућавање приступа тржишту рада – потребна су прилагођавања неприступачним 
процедурама регрутовања за радна места или структуре самог радног окружења, која ће 
омогућити особама из аутистичног спектра да се укључе у пословни свет, а заузврат 
послодавцима омогућити да имају корист од њихових вештина и талената. 

8. Укључивање појединаца и група директно погођених аутизмом (родитељи и удружења) у 
процес доношења закона, политика и одлука и боља сарадња са њима. 

Зато још једном позивамо доносиоце одлука, стручњаке, лидере пословног окружења и јавност да 
се консултују и сарађују са особама из аутистичног спектра и огранизацијама које их заступају, 
како би друштво учинили сензибилисаним у свим животним аспектима и омогућили усаглашеност 
са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом (УНЦРПД). 

О аутизму 

Аутизам је сложени неуроразвојни поремећај који се обично јавља током прве 3 године живота. 
Многи стручњаци верују да овај проблем није изазван једним узроком. Постоје озбиљни 
показатељи да аутизам настаје као последица различитих фактора који утичу на развој мозга, 
његову структуру и функционисање. 

Испољава се кроз проблеме у чулном опажању, говору, мишљењу и разумевању социјалних 
ситуација. Због тога се понашање и однос са спољашњим светом развијају другачије. 

Упркос почетним веровањима у супротно, аутизам није ретка појава. Познато је да, уколико се 
подразумева цео спектар аутистичних поремећаја, поремећај може утицати на 1% становништва. 

Аутизам може да се деси свакој породици, без обзира на расну, националну и етничку припадност, 
социјални и економски статус. Четири пута је учесталији код дечака него код девојчица. 
Рана дијагностика и третман, укључивање у образовни процес и запошљавање су кључни за особе 
из аутистичног спектра. Тако им се може помоћи да развију своје социјалне и комуникационе 
вештине, постану самосталнији и воде испуњенији и продуктивнији живот. 
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Руке за поруке 

 30/03/2020 - 03/04/2020            Инспирисани  хигијеном, важношћу и значајем редовног прања 
руку, наставници из боравка су осмислили овонедељни изазов на тему: „Руке за поруке“.Поред 
лепих порука и забаве,идеја је усмерена да деца после активности,цртања и исписивања порука 
,науче како се темељно перу руке. Ученици и њихови родитељи су одговорили и на овај изазов, 
остављајући нас без текста! Они су на разне начине показали своју креативност,  послали поруке 
онима које воле и наравно после тога… правац у купатило и сапун у руке! Нама су дали подстрек  
да осмислимо нове теме, а до тада уживајмо кроз панел божанствених фотографија које сте нам 
послали! БРАВО!!! 
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Направи и створи оно чега се бојиш 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/04/2020 - 10/04/2020           Овонедељни изазов, наставници из боравка су назвали: „Направи и 
створи оно чега се бојиш„, с циљем да ученици сто више науче о Kорона вирусу и добију одговоре 
на одређена питања. Томе је у многоме допринела илустрована прича о Kорона вирусу, која је 
пратила овонедељни задатак. 

Уз идеју да непознато и невидљиво дочарамо нашим ученицима, користећи разне материјале 
(пластелин, тесто од брашна, штапице за уши, шибице, фломастере, темпере), на креативан и 
интересантан начин упознали смо их са изгледом вируса KОВИД-19, који нам је свима променио 
животе. 
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Ускршње чаролије 

13/04/2020 - 20/04/2020            Иако смо претходних година 
навикли да све активности везане за најрадоснији празник 
Ускрс, радимо заједно са нашим ученицима, нажалост, ове 
године то није било могуће. Зато су се наставници из 
продуженог боравка потрудили да осмисле начин како би 
дечији радови и ове године красили „странице“ наше школе. 
Инспирисани традицијом и вредностима које неуморно и 
поносно пркосе свакој 
пошасти, направили смо 
изазов на тему „Ускршње 
чаролије“. Наши мали 

уметници су на себи својствен начин, допринели да празнични 
дани то и буду. Ми смо им предложили неколико занимљивих 
идеја, које би уз њихове традиционалне, употпунили празнични 
амбијент. Фотографије које су нам послали најбоље осликавају 
атмосферу у домовима наших ученика. Видимо да су се лепо 
забављали са својим укућанима и закључујемо да чаролија није 
само у ономе што су направили, већ у свима њима. Браво за 
наше дивне чаробњаке.  

             

Дан планете Земље 

22/04/2020          Дан планете Земље обележава се 22.априла у више од 150 земаља света. Овај 
празник подсећа, а уједно и опомиње људе, да не треба да угрожавају планету на којој живе, већ да 
све учине да је очувају. Одрасли морају да се потруде, пре свега због своје деце, морају и њих 
научити како да се односе према природи и свему што нам ова планета даје, личним примером. 

Радујемо се што маме Уне Глушчевић и Лава Ерића већ раде на томе. Уна и Лав су послали 
поклон планети за њен дан а и свима нама. Поред дивних порука које су сместили на постере које 
су направили, стоји једна, на енглеском, која нам се поред осталих посебно допала „Деца ће 
спасити Земљу“. 

Драги наши Уна и Лаве, држимо Вас за реч и верујемо Вам. Браво за Вас и Ваше маме! 
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Игра разбибрига 

21/04/2020 - 24/04/2020          „Игра разбибрига“ је била овонедељна тема коју су наставници из 
продуженог боравка осмислили и задали ученицима, кроз предложену галерију игара, да би 
употпунли и обогатили слободно време. Поред игре и уживања у овом прелепом времену које нам 
је пролеће донело, наши малишани нису занемарили један велики празник, а то је Дан планете 
Земље, који је обележен 22. априла. Определили су се да нас изненаде и одговоре на изазов који су 
им у среду поставили њихови другари Уна и Лав. Трудећи се да што лепше представе своје радове, 
потрудили су се и да пошаљу јасну поруку, коју желимо да цитирамо:  

„НЕ БАЦАЈ СМЕЋЕ, САДИ ЦВЕЋЕ, 

ДА СЕ ПЛАНЕТА СРЕЋНА ОKРЕЋЕ!“ 

Ми бисмо само додали, да ТУ ПЛАНЕТУ ЧИНИТЕ СРЕЋНОМ БАШ ВИ! 
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Воћни изазов 

27/04/2020 - 30/04/2020          
„Шарено је, сви га 
воле, воће слатко, 
прија јако! „, назив је 
изазова који су 
осмислили наставници 
из продуженог 
боравка, за недељу која 
је иза нас. Kроз ову 
активност, наставници 
су желели да подсете 
своје ученике о ономе 

што су већ учили, а то је колико је воће важно за наше 
здравље. Ученици су имали задатак да одаберу воће које 
највише воле и да кроз игру и забаву направе своје воћне 
аранжмане. Поред тога што су њихови радови весели и 
слатки, они су на првом месту, укусни и здрави, а то и 
јесте био циљ овонедељног изазова. 

 

Преса против стреса 

 

04/05/2020 - 09/05/2020            “Моја преса против стреса“ “Моја преса против стреса“, назив је 
прошлонедељног изазова који су наставници из продуженог боравка осмислили за своје ученике. 
Kроз мали истраживачки задатак, ученици су требали да пронађу бар три биљке (маслачак, белу 
раду и јоргован), и од њих направе свој мали хербаријум. Kолико су били креативни и вредни, 
можемо видети кроз фотографије које су нам послали. Браво, наши мали истраживачи! 
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“Шетам, истражујем, природу упознајем“ 

 11/05/2020 - 15/05/2020            “Шетам, истражујем, природу упознајем“, назив је 
прошлонедељног изазова који смо предложили нашим ђацима. Овај изазов је заправо више биo 
 жеља наставника да ученици своје слободно време и ове дивне пролећне дане искористе за 
боравак у природи. Били смо сигурни да ће наставити да је истражују и уживају у њеној раскошној 
лепоти у ово доба године. Њихове фотографије, које су нам послали, несумњиво показују да смо 
били у праву. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Светски дан птица селица 

 14/05/2020             Инспирисани Светским даном птица селица, као и птица и дрвећа, који се 
обележава 14. маја, наставници из продуженог боравка осмислили су изазов: „На грани птица, а за 
њу хранилица!” Идеју за овај изазов употпунила је жеља наставника да ученици, док се играју и 
уживају у природи, пожеле добродошлицу птицама селицама, али и да им помогну да стекну свој 
дом. Драга децо, уз мало ваше пажње и љубави, учинили сте много за наше „крилате” другаре!  
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Боравак – заштитна опрема 

18/05/2020           У ОШ „Антон Скала” је од 11.05.2020 
године организован продужени боравак за ученике чија су 
оба родитеља радно ангажовна и немају другу могућност 
збрињавања детета. Због актуелне епидемиолошке ситуације, 
школа је предузела све прописане мере и прибавила путем 
донација сву заштитну опрему (безконтактни 
топломер,маске,рукавице,визире,капе,назувице и 
дезинфекциона средства) . Део заштитних средстава је 
обезбедила ГО Савски венац(50 маски, 50 пари рукавица и 4 
л алкохола). Извршена је дезинфекција целокупног школског 
објекта. Радно време продуженог боравка је од 07:30-16:30 
часова. Рад особља је организован у две смене. Активности у 
току боравка реализују наставници из продуженог боравка и 
медицинске сестре. У школи су присутни стручни сарадници, 
управа школе и техничко особље. Током рада стриктно се 
поштују све прописане мере заштите. Градски секретаријат 
за образовање и дечију заштиту, просветна инспекција, је 
11.05.2020. године, извршила надзор како би утврдили да је 
школа обезбедила и успунила све услове за почетак рада и 
организацију продуженог боравка. 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања (теме за мај) 

 

18/05/2020           Теме за мај Вршњачко насиље је 
нежељено, агресивно понашање између деце школског 
узраста које се временом понавља или има потенцијал да 
се понавља. Постоји више облика вршњачког насиља као 
што су вербално, социјално, психолошко, физичко, 
дигитаално и сексуално насиље. Дете које чини насиље 
може бити агресивно дете, које има проблем са 
родитељима или наставницима, које жели да привуче 
пажњу на себе или има одсуство свести о негативним 
последицама таквог понашања. Када је реч о ученицима 
који похађају нашу школу ,нежељене облике понашања 
често могу испољавати агресијом и аутоагресијом. У 
већини случајева , они немају намеру да било кога повреде, 
већ на њихово понашање могу да утичу фактори који их 
ремете(бол неког дела тела,бука или други аудио или 
визуелни стимулуси , немогућност одлагања или контроле 
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неке тренутне потребе,код ученика који немају способност вербалне комуникације узрок таквог 
понашања може бити немогућност разумевања и помоћи од стране друге особе и слично) Пракса у 
нашој школи је да се неприхватљиви облици понашања преусмеравају на пожељне облике 
понашања уз сликовно приказивање садржаја који се односе на одређенеситуације или понашања. 
Кроз упознавање са прихватљивим и неприхватљивим облицима понашања, ради се на томе да 
дете развије способност препознавања истих, диференцирања , врши изборпонуђеног позитивног 
понашања,измештања из негативне ситуације на сигурно место, у циљу смиривања (миран 
кутак,сензорна соба..).На тај начин се дете лакше уклопа у социјално прихватљив образац 
функционисања.Често се у ту сврху користе социјалне приче, али и друге стратегије које се 
одређују за свако дете индивидуално .Веома је важна сарадња са родитељима.Поред тога у школи 
у свакој учионици су истакнута сликовна правила понашања.Тим за заштиту од 
дискриминације,насиља.злостављања и занемаривања и стручно особље школе је на располагању 
деци и родитељима ,пре свега у циљу превенције и примене одређених стратегија,а уколико се јаве 
нежељени облици, правовремено реагује и предузима све мере да се не понавља . 

 

Олимпијада 2020. 

У складу са околностима у којима тренутно живимо, наша дуго очекивана Олимпијада неће бити 
реализована ове године. Али, то нас не сме спречити да одржавамо наш спортски дух и тело 
здравим. 
Предлажемо да се у наредним данима бавите следећим активностима: 

 Пикадо 
 Набацивање обручева 
 Вођење лопте између чуњева 
 Трчање на “три ноге” 

Упамтите само у здравом телу је и здрав дух!!! 

 
 
0 
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Порука за крај 
 

 25/05/2020  - 29/05/2020         Изазовом симболичног назива: ”ПОРУKА ЗА KРАЈ“, обележили смо 
крај нашег дружења у другом полугодишту ове школске године, које је било другачије од свих 
претходних. Нажалост, на то нисмо могли да утичемо, сем да се потрудимо да нађемо начин да све 
заједно пребродимо. После свега, закључили смо да ништа не може заменити школу и школски 
живот. Деци и наставницима је место у школи, то је место где нас вежу љубав, учење, дечја 
радост, дружење… много тога. Хвала вам, децо и родитељи, што сте у предходном периоду, уз све 
тешкоће, били дивни и вредни! Посебно захваљујемо родитељима, на сарадњи и великом 
залагању! 
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Ђак генерације 

 30/06/2020            Данас је у просторијама општине Савски венац организована свечаност 
уручивања награда  ђацима генерације. Свечаности је присуствовао и наш ученик Андрија 
Милошевић. Овом приликом му је уручено признање и поклон ваучер као награда за успех и 
запажене резултате током осмогодишњег школовања. Честитамо  Андрија!!! 

 

Пред почетак школске 2020/2021 године: Полазак у школу – социјална прича 

20/08/2020             На сајту школе је постављенлинк линк под називом СОЦИЈАЛНА ПРИЧА за 
све наше нове првачиће, као и остале ученике наше школе. 
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