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Поклон ђацима првацима 

03/09/2020 - Градска општина 

Савски венац и ове године је 

обезбедила ђачке торбе са 

школским прибором за све прваке 

на територији општине. У оквиру 

традиционалне акције даривања  

поклона нашим ђацима првацима 

уручила је г-ђа, Сања Еминовски, 

секретар Скупштине ГО Савски 

венац. Уз најлепше жеље за 

успешан почетак  пожелели су им 

много петица. 

Хвала нашим драгим пријатељима 

које није спречила ни физичка 

дистанца,  да на даљину покажу 

блискост и бригу за наше најмлађе. 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://antonskala.rs/?p=3370


Летопис 2020/21 ОШ „Антон Скала“ 
 

Међународна конференција – Сарајево 

18/9-20/9.2020.год. - Удружење дефектолога, едукатора-рехабилитатора у Kантону Сарајево (СТОЛ) и 

Педагошки факултет Универзитета у Сарајеву  организовали су  трећу међународну конференцију 

„Мултидисциплинарни приступи у едукацији и рехабилитацији“, од 18.9-20.9.2020.године у хотелу Hills 

(Илиџа). 

Kонференцији је присуствовао велики број учесника из различитих земаља, стручњаци из области 

образовања, социјалне заштите, медицине и других области, родитељи, студенти… Презентовани су 

научни, стручни и истраживачки радови  из области едукације и рехабилитације. Због епидемиолошке 

ситуације услед COVID  19,  радови су се презентовали комбиновано, директним присуством на 

конференцији и онлине путем. 

Наставници  и директорка школе као чланови пројектних тимова за KА101(2019-1-РС01-KА101-000977) и 

KА201(2019-1-РС01-KА201-000835) пројекте у оквиру програма  Ерасмус+ су се представили видео 

презентацијом, онлине путем, са 3 стручна рада везано за активности реализоване кроз наведене пројекте, а 

кроз четврти рад је представљена практична примена дидактичких материјала у настави: 

1. Стручна међудржавна размена ресурса – посета предшколским установама и центрима 

подршке – Турска и Бугарска (Марина Спарић, Наташа Селић Станковић, Андрија Недовић, 

Стефан Ранковић) 

2. “I CARE“ – инлузивна пракса (Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић, Весна 

Игњатовић, Бранка Тинтеровић) 

3. ЕРАЗМУС+, KА201 – То је у реду! (Наташа Селић-Станковић, Снежана Бабовић 

Димитријевић, Сандра Скенџић, Јелена Ждраљевић, Стефан Ранковић) 

4. Материјали за рад са децом из спектра аутизма 

 

(Сандра Скенџић, Снежана Бабовић 

Димитријевић, Марина Спарић, Јелена 

Ждраљевић, Данијела Ђукић, Наташа Селић 

Станковић) 

Предавања су изазвала велику 

заинтересованост као и позив организатора за 

даљу сарадњу. 
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Европски дан језика 

26/09/2020 - Европски дан језика је иницијатива 

чији је циљ промовисање учења језика а коју је 

у сарадњи са Европском комисијом покренуо 

Савет Европе 2001. године. Од тада се овај дан 

обележава широм Европе 26. септембра сваке 

године. 

Наша школска бибилиотека је обележила 

Европски дан језика. Ученици и наставници су 

одабрали речи по жељи и „оживели“ је, односно 

илустровали, написали или украсили. Тако смо 

научили речи AMORE, DESIGUAL, 

L’AUTOMNE, VE SAKAME, CHURCH чије 

ћете значење одгонетнути сами, гледајући 

фотографију.  

Такође, ту су и наше дивне речи СРЕЋА и 

ДРУГАРСТВО написане на различитим 

језицима . 

 

Дечија недеља 

05/10/2020 - У оквиру „Дечје недеље“ за децу са Савског венца обезбеђено је шест хиљада бесплатних 

ваучера за забавни парк „Star land“ на Београдском сајму. Ваучере су у просторијама општине директорима 

основних школа и Предшколске установе „Савски венац“ уручили заменик председника ГО Савски венац 

Урош Трипковић и члан Већа Владимир Павловић, у присуству представника забавног парка „Star land “ и 

компаније „Imex City“, која је донирала бесплатне ваучере. 

Ваучери,  подразумевају целодневну игру и забаву у једној од четири велике тематске играонице. Уз 

поштовање епидемиолошких мера, најмлађи ће имати могућност да се играју са реквизитима на 

артифицијелној плажи, да се возе возићем кроз замишљено краљевство и уживају у бројним играоницама у 

оквиру забавног парка „Star land“, који се простире на 4.200 квадратних метара у халама 8 и 9 Београдског 

сајма. Један ваучер подразумева једну посету забавном парку, а може се искористити током ове и следеће 

године. 

http://antonskala.rs/?p=4375
http://antonskala.rs/?p=4375
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 07/10/2020 - Поводом обележавања  ,,Дечије недеље“ под  слоганом „ Подељена срећа два пута је већа“, у 

школском дворишту за  ученике су  организоване спортско- рекреативне активности: преносили су капице, 

убацивали лоптице, ходали или скакали кроз обручеве, скакали на трамболини и убацивали лопту у кош…  

Ученици су се забавили и сви су победили!  

        

 

 

 

 

 

http://antonskala.rs/?p=4375
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08/10/2020 – Добродошлица за ђаке прваке  

 

У оквиру Дечје недеље, организована је 

активност „Деца деци“.  Ученици су 

писали и цртали поруке добродошлице 

најмлађим другaрима – ђацима првацима. 

 

 

08/10/2020 – Ликовна радионица 

У оквиру обележавања „Дечје недеље“ у 

школском дворишту нас је посетила 

Василија Шуљагић из хуманитарне 

организ

ације 

Ротари 

Kлуб 

Београд 

Дедиње

. Она је 

овом 

приликом 

донела 

готове 

радове 

ученика 

који су 

учествовали на секцији примењене уметности у 

ДKЦ-у у фебруару. Деца су се обрадовала када 

су видела готове радове и искористила леп и 

сунчан дан како би кроз ликовну радионицу 

показала нашој драгој гошћи какви су уметници. Овом приликом још једном се захваљујемо Василији 

Шуљагић и Ротари Kлуб-у Београд Дедиње за све што су учинили за нашу децу. 

http://antonskala.rs/?p=4375
http://antonskala.rs/?p=4375
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Трибина у ГО „Савски венац“ 

15/10/2020 – Дана 15.10.2020.год. одржана је трибина у ГО Савски венац у оквиру које су представљени 

резултати Ерасмус+ пројекта Стручна међудржавна размене ресурса I– Care (2019-1-РС01-KА101-000977). 

Чланови пројектног тима наше школе су присутним гостима пренели драгоцена искуства до којих су 

дошли током мобилности из 4 европске земље (Турска, Бугарска, Пољска, Шпанија). Трибини су 

присуствовали чланови локалне заједнице, представници предшколских и основношколских установа, 

родитељи и сви заинтересовани који су на овај начин добили основне информације о начинима рада и 

функционисања институција у државама које смо посетили, инклузивној пракси, као и о могућностима 

примене нових сазнања везаних за исте у нашој земљи. У оквиру уводне речи, директорка наше школе, 

Наташа Селић Станковић је поздравила све присутне госте и истакла значај Ерасмус пројеката за нашу 

установу, а овом приликом је представила и други пројекат KА201 под називом ТО ЈЕ У РЕДУ чија 

реализација је у току. Након уводне речи, колегиница Марина Спарић је презентовала реализоване 

активности током посета васпитно – образовним установама у Турској и Бугарској (организација 

предшколске установе и Ресурсног центра). Kолегиница Сандра Скенџић је изнела искуства стечена током 

реализованих посета школама у Пољској и Шпанији. 

Чланови пројектног тима наше школе су, кроз дискусију, која је уследила након ових излагања, добили 

значајне информације о могућностима остваривања сарадње и значају умрежавања школа и институција 

кроз Ерасмус пројекте на европском нивоу. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://antonskala.rs/?p=4375


Летопис 2020/21 ОШ „Антон Скала“ 
 

Посета часовима 

12/10-23/10/2020 – У  периоду од 12.10. до 23.10. 2020. године директорка школе Наташа Селић 

Станковић и педагог Kсенија Сулејмановић, пратиле су образовно-васпитни рад кроз посете часовима у 

свим одељењима. 

Добро испланирани часови уз коришћење разноврсних наставних средстава, и пажљиво осмишљене 

активности диференциране у складу са могућностима и тренутном епидемиолошком ситуацијом, 

допринели су томе да ученици на активан начин стичу нова знања и вештине (и утврђују стара). У то се 

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

http://antonskala.rs/?p=4375
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Дан јабука 

 

20/10/2020 –   Поводом 20. октобра, 

Светског Дана јабука, ове године је 

организована радионица у оквиру 

одељења за ученике наше школе. 

Ученици су са наставницима 

украсили пано и засладили се 

воћем, које је наша школа 

добила од фирме „Дарком“ доо 

Нови Сад.  

 

 

 

 

Попуни полицу за нашу школицу 

05/11/2020 – Ове године наша библиотека је „порасла“.  Октобар, месец 

књиге, школска библиотека је обележила акцијом донирања књига „Попуни 

полицу за нашу школицу“. Прикупљене су нове 

књиге, сликовнице и часописи за нашу 

библиотеку, које су 

ђаци са радошћу 

прелиставали и 

разгледали. 

       

 

 

 

 

 

http://antonskala.rs/?p=4375
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Ерасмус+ КА229 СЕНДАТА (2020-1-ТР01-КА229-094323_4) 

06/11/2020 – У оквиру Ерасмус+ позива за 

2020.годину одобрена је реализација пројекта 

КА229 СЕНДАТА (2020-1-ТР01-КА229-094323_4) 

чији је носилац партнерска организација из Турске 

са којима смо реализовали наш први пројекат 

КА101- Стручна међудржавна размена ресурса – 

И ЦАРЕ. 

Основни циљ пројекта је прикупљање и прављење 

базе едукативних апликација немањених 

ученицима, наставницима и родитељима, које ће 

утицати на повећање индивидуалног развоја деце 

са различитим сметњама у развоју. Идеја је да све 

дигиталне апликације буду класификоване према 

врсти и степену ометености као и да буду 

бесплатне и доступне за све заинтересоване. 

Поред прављења базе, циљ пројекта је повећање 

дигиталних компетенција наставника и стварање 

једнаких могућности у образовању за особе са 

инвалидитетом. 

Пројектом је предвиђено прављење приручника за 

употребу свих апликација, који ће бити доступни 

на интернету и титловани на 6 различитих језика. 

Поред наше школе у пројекат су укључене 

установе из још четири земље: Португалије, 

Литваније, Летоније и Румуније. 

  

Светски дан детета 

20/11/2020 – Дана 20.11.2020. године одржана је радионица ликовне секције у оквиру одељења поводом 

обележавања Светског дана детета. Њихови радови су  украсили пано наше школе. 

     

 

http://antonskala.rs/?p=4375
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Робот Зено 

26/11/2020 – И овог пута, наши дугогодишњи 

сарадници и пријатељи, Савез удружења Србије за 

помоћ особама са аутизмом су  мислили на децу у 

нашој школи. 

На крају ДЕ-ЕНИГМА пројекта, финансираног из 

Хоризон 2020 (програма Европске Уније за 

Истраживање и Иновацију), који је имао за циљ да 

креира и евалуира ефикасност роботске 

технологије, изграђене за подршку деци са 

аутизмом у процесу учења а чији је учесник био 

Савез и као чланови његовог стручног тима, 

наставници из наше школе, школа је добила на 

поклон робота Зена. 

Наставници наше школе имају искуства у раду са 

роботом јер су као учесници на овом пројекту, 

имали интеракцију са 128 деце са аутизмом од 5-12 

година, док су учествовала у едукативним 

активностима са роботом или са терапеутом, 

прелазећи програм за учење емоција. 

Робот Зено ће бити асистенција уз терапеутски рад 

намењен деци за побољшање социјалних и 

емоционалних вештина посебно код деце са 

аутизмом. Употреба технологије робота је посебно 

корисна јер је у сагласности са потребом ове деце за 

правилношћу, понављањем и предвидљивошћу. 

 

Промоција хуманих вредности 

 

27/11/2020 – Дана 27.11.2020. 

године, у оквиру Тима за заштиту 

од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, 

реализована је активност под 

називом „Промоција хуманих 

вредности “. Услед актуелне 

епидемиолошке ситуације, уместо 

заједничке радионице, наставници 

су са својим ученицима у својим 

учионицама, израђивали радове на 

задату тему. Ученички радови су 

изложени на паноу у холу школе. 

http://antonskala.rs/?p=4375
http://antonskala.rs/?p=4375
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Практикуми  

05/12/2020 – Вишемесечни рад пројектних тимова 

на овом пројекту добио је свој коначан облик. 

Четири Практикума за учење друштвених 

вештина, писана на три језика (српски, хрватски и 

бугарски) налазе се на званичном сајту нашег 

пројекта. Поред првобитно планираних, израдили 

смо и Практикуме са аудио записима који прате 

текст и слике. Захваљујемо се свим школама које 

су дале свој допринос у реализацији овог пројекта 

и свима који су својим искуством и знањем 

унапредили квалитет наших практикума. Надамо се да ће овај пројекат унапредити квалитет рада свих 

којих се баве особама са аутизмом а тиме и квалитет њиховог живота. 

Практикуме са причама за учење друштвених вештина уз методолошки приручник о начину израде истих 

бесплатне су за преузимање и налазе се на следећем линку: http://itsok.rs/praktikumi/ 

 

Новогодишњи пакетићи 

18/12/2020 – Ове године пандемија је спречила Деда мраза да дође у нашу школу, али није наше пријатеље 

из компаније Трансфера и Меркатор. Они су наше ученике  обрадовали 

богатим поклонима и учинили да овај период буде лепши, веселији и у 

духу  новогодишњих празника. 

     

 

 

 

http://antonskala.rs/?p=4375
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   Свети Сава 

 

27/01/2021 – Дана 27.01.2021. године обележили смо нашу, школску славу. 

Причали смо о нашем светитељу Сави и уз поштовање свих епидемијских 

мера, у мало другачијим условима, испоштовали славске обичаје. 

Захваљујемо се дивним људима који су нам помогли у припреми славе и 

пакетића за све наше ђаке: Ротари клуб “Скадарлија”, Асоцијација за 

Афирмацију Kултуре (АСK), компанији “Нордеус “, Гарди војске, госпођи 

Вери из посластичарнице Free Style и Црвеном Kрсту “Чукарица” 

Руководилац Школске управе Београд, Драган Филиповић, 

упутио је поруку коју желимо да поделимо: 

“У име знања и поноса, у име учитеља и оних које учимо, у 

име вере и стрпљења да научимо, желим 

вам од срца, да још многа лета 

прослављате нашег 

српског светитеља! 

  

 

 

 

 

 

 

Свети Сава у слици и причи 

 

28/01/2021 – Поводом 

обележавања школске славе Свети 

Сава, школска библиотека је 

упознала ученике са народном 

причом „Свети Сава и ђаци “, кроз 

истоимену сликопричу и филм. 

Уместо радионице у библиотеци, 

због актуелне епидемиолошке 

ситуације, сваки разредни 

старешина је активности урадио са 

ученицима у својој учионици. 
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Дрво љубави 

14/02/2021 – У школској библиотеци су ученици 

и наставници обележили Дан заљубљених. Том 

приликом „засадили “су дрво љубави, осликали и 

украсили срца и од њих направили велику 

крошњу. Немачка пословица каже „Где се сеје 

љубав, жање се радост “. 

 

   

 

 

 

Стручно усавршавање у школи 

23/02/2021 – Због тренутне безбедносне 

ситуације усавршавање у школи се реализује у 

складу са препорученим епидемиолошким мерама. С тим у вези одржан је Стручни актив за разредну 

наставу на којем је презентован угледни час грађанског васпитања на тему учење социјалних вештина. 

Након угледног часа, чланови Стручног актива су упознати са Практикумима који су постављени на сајт 

пројекта KА201 ,,То је у реду“. 

Сандра Скенџић је путем видеоприказа представила активности за усвајање правила понашања Мој ред- 

Твој ред, у одељењу 2/1. Након приказа часа реализоване су радионице на којима су наставници 

израђивали приче за учење друштвених вештина за своје ученике на тему Школа и Понашање. Водитељи 

радионица су биле Снежана Бабовић Димитријевић и Сандра Скенџић. 

Осталим активима, због горе поменутих разлога, материјал и упутства за радионицу су достављени онлајн 

путем. 

33 наставника су попунила онлајн упитник о значају тема Практикума Понашање и Школа и њиховој 

изради и примени. 
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   Дани дефектолога 

18-21/02/2021 – Од 18-21.2.2021. године на Златибору у конгресном центру хотела „Мона“ одржана је 

Kонференција са међународним учешћем „Дани дефектолога“. Нашу школу су ове године представљале 

колеге које су излагале радове: 

• „Примена Монтесори материјала у раду са децом с поремећајем из спектра аутизма“-

аутори: Јелена Милановић, Наташа Селић Станковић, Снежана Бабовић Димитријевић 

• „Kада знамо како и хемију је учити лако“-аутори: Марина Спарић, Сандра Скенџић, Наташа 

Селић Станковић, Снежана Бабовић Димитријевић 

• „Сендата-едукативне апликације за учење“-аутори: Сандра Скенџић, Снежана Бабовић 

Димитријевић, Марина Спарић, Наташа Селић Станковић 

• „Могућности наставе на даљину-приказ реализације часа хемије“-аутори: Стефан Ранковић, 

Јована Лукач, Татјана Цакић 

• Ерасмус +KА 201 То је у реду! It is ОK! Представљање онлајн практикума за учење 

друштвених вештина-аутори: Наташа Селић Станковић, Снежана Бабовић Димитријевић, 

Сандра Скенџић, Стефан Ранковић 

Честитамо колегама које су и ове године на професионалан и достојан начин представљале нашу школу 

кроз иновативне приступе настави, презентацију пројектних активности и резултата у оквиру Ерасмус+ 

програма, који су од великог значаја за стручњаке из ове области. 
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Међународни дан борбе 

против вршњачког насиља 

24/02/2021 – Међународни дан борбе 

против вршњачког насиља, у свету 

познат под називом „Дан розих мајица 

“, обележава се сваке године последње 

среде у фебруару, ове године 24. 

фебруара. 

Поводом обележавање тог дана, 

наставници су са својим ученицима 

симболично обележили овај дан и 

израдили радове на тему промоције 

толеранције, емпатије, поштовања 

различитости и подстицања ненасилне 

комуникације и ненасилног решавања 

конфликта. 

Радови ученика су изложени на паноу 

у школи. 

 

 

VII Скупштина Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју 

26/02/2021 – Дана 26.02.2021. године у сали ГО Стари 

град, одржана је VII Скупштина Заједнице школа за 

образовање ученика са сметњама у развоју. На 

Скупштини су присуствовали представници: 

Министарства просвете науке и технолошког развоја, 

Секретаријата за образовање и дечију заштиту, Завода за 

унапређивање образовања и васпитања, Школске управе 

Београд, Завода за вредновање квалитета, председник 

општинског одбора и председник ГО Стари град, 

Друштво дефектолога Србије и 37 директора школа из 

Србије. 

Том 

приликом 

чланови 

пројектног тима ОШ “Антон Скала”, Наташа Селић 

Станковић и Сандра Скенџић , представиле су три пројекта 

Ерасмус + програма путем презентације: KА101 

Мобилности наставника, KА229 Сарадња за иновативност 

и размену добре праксе-СЕНдата, KА201 Стратешка 

партнерства “То је у реду”. У оквиру презентација упознале 

присутне са активностима и искуствима стеченим у оквиру 

међународне сарадње а такође су најавиле догађаје у 

наредном период у оквиру пројеката СЕНдата и “То је у 

реду”. 
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Читамо гласно 

28/02/2021 – У нашој школи су одржане активности поводом акције 

Друштва школских библиотекара Србије "Читамо гласно", са циљем 

обележавања Националног дана књиге, 28. фебруара. Том приликом 

су наставници  са ученицима читали приче и песме и указали на значај 

књиге и школске библиотеке у раду са ученицима. 

 

 

Моја мама 

05/03/2021 – Поводом предстојећег празника, Дана жена кроз предвиђене активности везане за рад школске 

библиотеке, ученици су са својим наставницима на часовима српског језика и књижевности обрадили 

песмицу Моја мама. 
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Светски дан особа са аутизмом 

 

02/04/2021 – 

Светски дан особа са 

аутизмом 

обележава се 

2.априла, а 

установљен је 

2007.године. Рана 

дијагностика, 

третман 

укључивање у 

образовни процес и 

запошљавање су 

кључни за децу и 

одрасле са 

аутизмом. 

Прихватањем, 

стрпљењем и 

адекватном 

подршком можемо 

им помоћи да 

развију своје 

социјалне и 

комуникативне 

вештине, да постану 

самосталнији и воде 

испуњен живот у 

складу са својим 

потребама. 

 

Наша школа је 

данас, као и сваке 

године, обележила 

овај значајан 

датум, у складу са 

ситуацијом. Плава 

боја као симбол 

аутизма 

доминирала је у 

школи. Деца и 

наставници су 

уживали у 

тематским 

радионицама, а на 

крају из нашег 

школског 

дворишта 

полетели су плави 

балони са 

њиховим 

порукама. Желимо 

да им се остваре 

жеље и да њихове 

поруке стигну где 

треба. 
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Робот Зено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/04/2021 – И овог пута, наши дугогодишњи сарадници и пријатељи, Савез удружења Србије за помоћ 

особама са аутизмом су  мислили на децу у нашој школи. 

На крају ДЕ-ЕНИГМА пројекта, финансираног из Хоризон 2020 (програма Европске Уније за 

Истраживање и Иновацију), који је имао за циљ да креира и евалуира ефикасност роботске технологије, 

изграђене за подршку деци са аутизмом у процесу учења а чији је учесник био Савез и као чланови 

његовог стручног тима, наставници из наше школе, школа је добила на поклон робота Зена. 

Наставници наше школе имају искуства у раду са роботом јер су као учесници на овом пројекту, имали 

интеракцију са 128 деце са аутизмом од 5-12 година, док су учествовала у едукативним активностима са 

роботом или са терапеутом, прелазећи програм за учење емоција. 

Робот Зено ће бити асистенција уз терапеутски рад намењен деци за побољшање социјалних и 

емоционалних вештина посебно код деце са аутизмом. Употреба технологије робота је посебно корисна јер 

је у сагласности са потребом ове деце за правилношћу, понављањем и предвидљивошћу. 
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IV Mеђународнa конференцијa  

,,Мултидисциплинарни приступи у едукацији и рехабилитацији“ 

 

09-11/04/2021 – Пројектни  тим наше школе је у периоду од 09.-11.04.2021.године, онлајн путем учествовао 

на IV међународној конференцији ,,Мултидисциплинарни приступи у едукацији и рехабилитацији“ у 

организацији Удружења дефектолога-едукатора и рехабилитатора ,,Стол“ из Сарајева. 

Представљена су два рада везана за међународне Ерасмус + пројекате који се тренутно рализују у нашој 

школи. Марина Спарић је првог дана конференције представила рад ,,СЕНдата- едукативне апликације за 

учење“. Аутори овог рада су и Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић и Наташа Селић 

Станковић. Другог дана конференције рад ,,Ерасмус + KА201 – То је у реду! Практикуми за учење 

друштвених вештина “презентовала је Сандра Скенџић, а поред Сандре, аутори рада су и Снежана Бабовић 

Димитријевић, Наташа Селић Станковић, Јелена Ждраљевић и Стефан Ранковић. Наши наставници су се 

потрудили да у најбољем светлу представе школу, али и да се упознају са иновативностима у струци које 

су презентовале колеге из региона и Европе. 
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Учешће на ликовном конкурсу 

  

21/04/2021 – Ученици наше школе учествовали су на ликовном конкурсу „Јелка мојих снова“ који је 

организовао Дом за децу ометену у развоју „Kолевка“ из Суботице. Добили смо слаткише за учешце на 

конкурсу. Захваљујемо се Дому за децу ометену у развоју „Kолевка“ из Суботице. 

 

Дан планете Земље 

22/04/2021 – Дан планете Земље обележава се 22.04. у целом свету и подсећа нас да је наша животна 

средина угрозена. Не смемо је прљати, нити загађивати како би могли на њој јос дуго да уживамо. Уз 

едукацију мало смо се забавили креативним радом. Kако бисмо подржали 

свест очувања природе, данас смо у школи са нашим ученицима 

презентовали разлиците материјале који описују нераскидиву везу између 

човека и природе и неопходну промену човековог понашања према 

природи кроз развијање еколошке свести. 
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Ускршње радости 

28/04/2021 – Поводом  ускршњих празника секција Дечије рукотворине организовала је радионицу 

„Ускршње радости“. Ученици су са својим наставницима учествовали у изради ускршњих честитки, 

користећи различите ликовне технике. 

Срећан 

Ускрс 

свима! 

  

 

  

 

 

Ускрс у школској библиотеци 

28/04/2021 – Поводом Ускрса ученици су са 

својим наставницима, кроз активност школске 

библиотеке обрадили песмицу "Шарена јаја". Одељенске 

старешине су предвидјене активности урадиле са ученицима у 

својим учионицама, у оквиру часова српског језика и 

књижевности. 
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Обележен Дан еТwinning платформе 

09/05/2021 – Пројектни тим  наше школе , заједно са осталим партнерима у оквиру пројекта „SENdata“, 

обележио  je 9. Мај – Дан еТwinning платформе! 

Како је то изгледало, можете погледати путем линка: 

https://www.facebook.com/1684612618437164/videos/957857754973111   

 

Донација РК „Авала“ 

13/05/2021 – Kао што смо раније писали, пријатељи наше 

школе из Ротарy клуба Авала, који нам већ више од годину 

дана помажу у набавци средстава за хигијену, овог пута су 

нас изненадили донацијом 30 пари кожних ципела.  

   

 

 

 

 

 

 

Јавни догађај (Еразмус+) 

 

28/05/2021 – ОШ „Антон Скала“ као координатор 

међународног пројекта „То је у реду“ у оквиру програма 

Ерасмус + организovao je јавни догађај у циљу презентације 

резултата пројекта везаног за ширење значаја примене прича 

за учење друштвених вештина за децу из спектра аутизма. 
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Поносни на наше бивше ђаке 

28/05/2021 – Поносни на наше бивше ђаке, Тијану, 

Маријану и Валентина, топло препоручујемо филм 

„Оаза“ у коме тумаче главне улоге. У филму се 

појављују и њихови другари, који су такође похађали 

нашу школу. Иако су многи наши ученици били 

добитници престижних награда у протеклим годинама, 

чему смо се заједно радовали, ова је заиста посебна јер 

су у питању деца без родитељског старања, иначе 

штићеници дома у Сремчици. Децо драга, небо је 

граница, верујемо у вас од првог дана, само напред! 

Несвакидашња љубавна прича између две девојке и 

младића са посебним потребама дочарана је 

аутентичном глумачком поставком, али и оригиналним 

редитељским приступом аутора Ивана Икића који је 

главним глумцима омогућио високо ниво 

самосталности. 

Снажна осећања у оквиру љубавног троугла, 

супростављање строгим правилима окружења у коме се 

радња одвија пружају нам увид у унутрашњи света 

тинејџера са посебним потребама кроз ситуације 

типичне за те године. 

За главне глумце овог филма – Маријану, Тијану и 

Валентина, ово је прво појављивање на филму, а улоге 

су спремали у оквиру једноипогодишњег процеса проба 

са редитељем и екипом филма. 

У филму„Оаза “појављује се још око 30 штићеника Дома „Сремчица “. „ Оаза “је светску премијеру имала 

на 77. Венцијанском фестивалу, у оквиру програма „Дани аутора “, на коме је награђена признањем за 

Најбољи европски филм. Након тога филм Ивана Икића наставља богат фестивалски живот – приказан је 

на још 18 међународних филмских фестивала где награђен бројним признањима попут Награде за изузетно 

глумачко остварење на 30. Филмском фестивалу у Kотбусу у Немачкој, за најбољи филм на Загреб Филм 

Фестивалу, за Најбољу режију на Пињао Филм Фестивалу у Kини, за најбољи филм Југоисточне Европе у 

оквиру фестивала ЦинЕдаyс Скопље (Северна Македонија), итд. 

 

Дан лептира 

28/05/2021 – Ученици су са 

својим наставницима у 

оквиру активности 

планираних радом  школске 

библиотеке обележили 

Светски дан лептира 

28.5.2021.год. Том приликом 

украшавали су лептириће и 

пано школске библиотеке.  

http://antonskala.rs/?p=4375
http://antonskala.rs/?p=4375


Летопис 2020/21 ОШ „Антон Скала“ 
 

  Хуманитарна аукција-Галерија 73 

11/06/2021 – У Галерији 73 на Бановом брду одржана је 

хуманитарна аукција предмета које су донирале наша 

прослављена кошаркашица , селекторка женске кошаркашке 

репрезентације Марина Маљковић и амбасадорке Института 

за женски спорт. 

На аукцији су биле понуђене слике наше прослављене 

кошаркашице Дајане Бутулије, као и предмети оснивача 

Института за женски спорт Марине Маљковић и 

амбасадорки, а прикипљени новац намењен је за Kлинички 

центар Србије, Унивезитетску дечју клинику Тиршова, 

Институт за ментално здравље, Институт за здравствену 

заштиту мајке и детета, Одељење за испитивање и лечење 

болести новорођенчета и Основну школу „Антон Скала“. 

Ову дивну хуманитарну акцију, развој женског 

спорта, ентузијазам и енергију Марине 

Маљковић и осталих изузетних жена из света 

спорта подржао је министар просвете науке и 

технолошког развоја, Бранко Ружић. 

Наша позната кошаркашица Дајана 

Бутулија,рођена је у Kикинди а слику коју је она 

понудила откупио је градоначелник Kикинде, 

Никола Лукач.Новац ће бити дониранан нашој 

школи. 

   

 

Завршни испит 

23-25/06/2021 – Наши матуранти су 

полагали завршне испите 23. 24. и 25 

јуна из српског језика и 

књижевности, математике и 

комбинованог теста. Веровали смо у 

њих, као и свих ових година, да ће 

све проћи у најбољем реду и да ће 

постићи добре резултате. Драга децо 

честитамо вам од срца, БРАВО 5! 
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Матурско вече 

29/06/2021 – Посебно вече за нашу посебну децу, тако би се 

укратко могло описати вече пуно емоција и дивних сећања. 

Желели смо то матурско вече, нарочито после једне, за све, 

тешке године. 29.06.2021. године у 19 сати, дошли су сви, 

родитељи, браћа и сестре. Заједно смо били свих ових 8 

година, заједно и прославили завршетак једног важног  

поглавља у животу.  

Директорка, одељенске старешине, 

наставници...цео колектив школе се 

потрудио да школско дворише буде 

чаробно, јер они су то заслужили. 

Много смо научили једни од других 

а најважнија лекција која ће им 

отворити и остала врата је љубав. 

Она све покреће, са њом све почиње 

и завршава. Ми смо је имали у 

изобиљу једни за друге. То се синоћ 

видело на сваком лицу. 
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