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Добро дошли, ђаци прваци! 

01/09/2021—Без обзира на св е оно што је протеклих годинa 

онемогућило хиљад е ученика да се друже у школским 

клупама, првачићи ов е године нису остали ускраћени за један 

од најважнијих дана у својим животима, дан за памћење – 

http://antonskala.rs/?p=4746
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Представници ГО Савски в енац су 03.09.2021. и 

06.09.2021. године уручивали таблет рачунаре 

ученицима трећег, четвртог, петог и шестог 

разреда. Град Београд, у сарадњи са 

Министарством просв ете, науке и 

технолошког развоја, поред таблет 

рачунара, об езб едиo je и одређен број лаптоп 

рачунара за наставнике ових разреда. Под ели 

рачунара присуствовали су директорка, 

родитељи и од ељенске старешине ученика. 

Захваљујемо се нашој општини на доброј 

организацији и на труду да наши ђаци међу 

првима добију таблет рачунаре. 

На овај начин обележен је почетак школске 

године, а д еци наше школе пожелели су добре 

резултате у школи и пуно радости. 
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V Сабор чов екољубља  

Црв ени крст Чукарица и градска општина Чукарица 
организовали су у петак, 10. 9. 2021. године V Сабор чов екољубља. 
Манифестација је окупила 30 установа социјалне заштите, 
специјалне школе и хуманитарне организације из Србије, 
Републике Српске и Сједињ ених Америчких држава. Установ е су на 
различите начине представиле свој рад, организацију, поље 
д елатности као и тренутне потребе. 

ОШ „Антон Скала“ као традиционални учесник скупа 
представила се радовима ученика који су на различитим пољима 
и током година школовања откривали и показивали своје 
таленте. 
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Пријем првака  

 У понед ељак, 20.09.2021. ученици старијих разреда су на св ечан 
начин поздравили своје нов е другаре, ђаке прваке. У знак 
добродошлице, као и сваке године, ГО Савски в енац им је 
припремила поклоне у знак добродошлице. После приредб е, на 
којој су присуствовали и родитељи, наши ђаци прваци су 
ставили своје нов е ранчев е на леђа и кренули на 8-годишње 
заједничко путовање. Стигла нам је још једна генерација и 
желимо да поред знања и в ештина које ће стећи, у своје ранчев е 
спакују и св е лепе тренутке и успомене које ће носити ув ек са 
собом.  
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Уручење рачунарске опреме  

У петак, 24.09.2021. године,председник општине Савски 
в енац Милош Видовић и представник компаније „Comtrade“, 
Марко Грчић уручили су основним школама на територији 
општине рачунарску опрему чију донацију је об езб едила ова 
компанија. 

Председник Видовић је овом приликом истакао  да ће и у 
периоду пред нама Савски в енац још више и боље подржавати 
и стимулисати образовне и здравств ене установ е како би 
заједно остваривали што боље резултате. 
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Evropski dan jezika— 26.09.2021.god. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1684612618437164&set=a.3121956118036133&__cft__%5b0%5d=AZXiaA9ew-WviAs8jZ0WXV9H1plKOmB69fTWDN6r5R2rJNJJrS2hfYO_4yRvxgk8cKoLGyJi_xVKBgkNL1C0VsZUocHbI-FsYMIWjG6Sz66qLTpjbhEtUQx3fbRtRZsPK0Uc8SZcpujfz2djDnFOH9gI1e-ABakV-
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          Музички дан — 4. 10. 2021. године.  

Дечија нед еља   

од 4. до 10. октобра 2021. 
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Дечија нед еља  

-Спортски дан - 

5. 10. 2021. године.  

Дечија нед еља   

- радионица ликовне секције - 

6. 10. 2021. године.  
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Дечија нед еља 

 – д ечије рукотворине - 

7.10.2021. године.  

Дечија нед еља  

– радионица Тима за заштиту од насиља,  

дискриминације, занемаривања и злостављања - 

8.10.2021. године.  
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У сарадњи са колегама из Турске, Пољске и Румуније направили смо 

кратак филм у оквиру  eTwinning пројекта: Autism – it’s not about 

Rain (Man), it is the Rainbow. 

, потрудили смо се да дочарамо потенцијале, снаге и таленте наших 

ученика. Поносни смо на наше ђаке, на оно што постижу у 

интеракцији са својим другарима и наставницима и уз љубав и 

подршку својих родитеља. Изнова нас мотивишу и уче да смо заједно 

дорасли сваком изазову. 
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Св етски дан јабука 

20.10.2021. 

Поводом обележавања 
Св етског дана јабука 
ликовна секција је 
организовала 
радионицу за ученике 
наше школе.  

Ученици су са 
наставницима 
украсили пано и 
засладили се воћем, 
које је наша школа 
добила и ов е године од 
фирме „Дарком“ доо 
Нови Сад.  

http://antonskala.rs/?p=4823
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Посета библиотеци „Исидора Секулић“ 

Ученици и ученице наше школе су, током октобра, месеца књиге, 

ишли у посету матичној библиотеци „Исидора Секулић“. Тамо их 

је дочекала библиотекарка Драгана, са дивним д ечијим књигама и 

сликовницама, које су ђаци радознало прелиставали и разгледали. 

Читала им је Драгана и д ечије песмице, које су д еца  са 

задовољством слушала.  

http://antonskala.rs/?p=4844
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Први међународни састанак у Београду  

у оквиру KA229 Ерасмус + пројекта  

,,Digital Approaches at SEN Education – SENdata“ 

У периоду 11 – 15. 10. 2021. године, у оквиру Ерасмус + 
пројекта ,,Digital Approaches at SEN Education – SENdata“ (2020-1-
TR01-KA229-094323_4), наша школа је била домаћин првог LТТ 
састанка партнерским установама из пет з емаља (Литванија, 
Летонија, Португалија, Румунија и Турска). Угостили смо укупно 
14 учесника. Пројектне активности су подразумевале упознавање са 
апликацијама  из области социо-емоционалног развоја и обуке за 
њихову примену. Поред пројектних активности, госте смо 
упознали са традицијом и културом наше з емље, кроз 
организоване обиласке значајних културно-историјских 
знаменитости и д егустацију националних специјалитета. Да би у 
потпуности сагледали образовни систем и институције које се бав е 
образовањем у овој области, обишли су Факултет за специјалну 
едукацију и р ехабилитацију и Завод за вр едновање квалитета 
образовања и васпитања, гд е су се упознали са организационом 
структуром и д елокругом рада. У наше и њихово име се захваљујемо 
на топлом пријему. Гости су били одушевљени гостопримством 
које су имали у нашој установи као и самим градом. 

Посета је протекла у доброј атмосфери, размени стручних знања и 
ид еја што отвара простор за будућу сарадњу и нов е заједничке 
пројекте. 

http://antonskala.rs/?p=4846
http://antonskala.rs/?p=4846
http://antonskala.rs/?p=4846
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Св етски дан д етета  

- 20.11.2021. - 

Поводом обележавања Св етског дана 

д етета, ликовна секција је 

организовала радионицу у оквиру 

од ељења. Ученици су са својим 

наставницима израдили 

радов е и украсили пано.  
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Активности школске библиотеке  

У току нов ембра, кроз предвиђене активности в езане за 

рад школске библиотеке, ученици су са својим 

наставницима, на часовима српског језика и 

књижевности обрадили песмицу „Јесен“, Јована 

Јовановића Змаја.  
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Међународни дан особа са инвалидитетом 

- 03.12.2021. - 

„Међународни дан особа са инвалидитетом проглашен је од стране 

Уједињених нација и широм св ета се об ележава сваког 3. д ецембра, 

почев од 1992. године. 

    Конв енција о правима особа са инвалидитетом темељи се  на 

начелима поштовања урођеног достојанства индивидуалне 

аутономије особа са инвалидитетом. Индивидуална аутономија особе 

са инвалидитетом подразумева и право те особе да бира гд е ће, са ким 

и како жив ети, као и њ ено право да живи самостално и да буд е 

укључена у локалну заједницу. 

http://antonskala.rs/?p=4884
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Праћење образовно—васпитног рада  

2021/2022.  

Као и сваке школске године, директорка, психолошкиња и 

педагошкиња школе су током октобра и нов ембра месеца пратили 

образовно-васпитни рад, кроз посету и анализу часова обав езне 

настав е у свим од ељењима од I до VIII разреда. Праћена је 

прилагођеност дидактичко-методичких поступака образовно-

васпитним потребама ученика, атмосфера на часу као и 

мотивисаност и активност ученика током наставног процеса. 

Уочено је да наставници диференцирају приступе уважавајући 

индивидуалне способности ученика и комбинују разноврсне метод е 

међу којима се истиче д емонстративно-илустративни метод рада. 

Од наставних средстава доминантна је употреба очигледних 

наставних средстава, сликовног и аудио-визуелног 

материјала, као и примена радних листића које 

наставници свакодневно користе у раду, 

диференцирајући их у складу са ИОП-има ученика. 

Од асисистивне технологије у раду са ученицима се 

користе таблет рачунари, интерактивна табла, 

причајући распореди 

што значајно утиче на 

мотивацију ученика за 

рад, боље усмеравање 

пажње и усвајањ е 

планираних садржаја.  
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Еразмус + нед еља  

Фондација Темпус је у 

периоду 06 -10. д ецембра 

2021. године организовала 

Еразмус + нед ељу, током 

које је планиран в елики број 

активности посв ећених 

информисању свих 

заинтересованих о новом 

Еразмус + позиву. У оквиру 

през ентације ,,Еразмус+ 

пројекти за основне и ср едњ е школе и предшколске установ е“ 09.12. у 

СКЦ-у представници наше школе и чланови пројектног Тима: 

Сандра Скенџић, Наташа Селић Станковић и Марина Спарић су на 

позив Фондације Темпус през ентовале пројекат КА101 ,,I CARE“ као 

пример добре праксе и са присутнима под елиле искуства. Поред 

поменутог, представљени су и пројекти КА201 ,,It is ОК“ као и 

актуелни пројекат ,,SENdata“.  

Посета школској библиотеци  

У току првог полугодишта, ученици 

нижих и виших разреда посетили су 

школску библиотеку. Упознали су се 

са новим књигама и едукативним 

материјалом. Разгледали су и 

листали сликовнице, енциклопедије, 

кроз едукативне магнетиће 

упознавали дивље и морске 

животиње, мапу св ета, слова и 

бројев е. Приближена им је и проза кроз драматизацију бајке „Три 

прасета“, коју је изв ела школска библиотекарка.  



Летопис 2021/22                                                         ОШ „Антон Скала“ 

20 



Летопис 2021/22                                                         ОШ „Антон Скала“ 

21 

Kићење јелки и израда 
новогодишњих честитки 

27.12.2021. године  

Ишчекујући Нову 
годину и Деда 
Мраза ученици су 
окитили јелке и 
правили новогодишње 
честитке у оквиру 
радионица. Да 
машта може 
свашта 
ув ерили 
смо се и 
овог пута.  
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Хо-хо-хоооо 

  -28.12.2021.год.- 

Вредни ђаци и њихови наставници били су креативни па наша школа 
изгледа као права новогодисња чаролија.  
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Врата наших 

учионица у 

новом, 

Новогодишњем 

руху!!! 
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И тако у овим 

дивним данима за 

д ецу, баш када 

треба и како 

треба, племенити 

и преслатки, као 

узор и подршка 

обасјали су нам 

школу… 

У понед ељак и 

ср еду дошло је њих неколико са својим наставницима и директором, 

ђаци из ОШ „Филип Филиповић“ са Вождовца са пуним рукама 

поклона за д ецу наше школе. Спаковали су поклоне и у име својих 

другара из школе упутили најлепше жеље. Дивно смо се дружили. 

У среду, посетили су нас пријатељи из Савремене Гимназије. 

Савремени у св ему а традиционални у очувању правих вредности, 

шампиони у прављењу торти од срца, насмејани и пуни разумевања, 

ђаци и наставници. Уручили су поклоне свим нашим ђацима и 

наградили их за труд у овој години. 

Деца су украс св ета 

- 29.12.2021 –   

http://antonskala.rs/?p=4933
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Новогодишња приредба  - 30.12.2021.  
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Св етосавска награда 

- 27.01.2022. - 

Престижно признање, које носи 

име по српском просв етитељу 

Св етом Сави, ов е године, понело 

је 34 добитника, међу којима се 

нашла наша директорка 

Наташа Селић Станковић. Она 

је ово признање заслужила 

својим радом, залагањем, 

постигнутим резултатима, 

унапређивањем образовно-

васпитне праксе и развојем у 

области образаовања и 

васпитања.  

Како је и сам министар 

просв ете науке и технолошког 

развоја р екао да се нада да ће 

добитници ов е пов еље убудуће 

имати надахнућа и снаге да 

остану на св етосавском путу 

и одоле свим искушењима свог 

одговорног позива, ми из ОШ 

„Антон Скала“ знамо да ће 

наша директорка још сигурније 

и одлучније истрајавати на 

том путу.  

http://antonskala.rs/?p=4961
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Ликовни конкурс  

"Daj mi moć da obasjam noć"  

- 31.01.2022. - 

 

Ученици наше школе 

учествовали су на ликовном 

конкурсу „Дај ми моћ да 

обасјам ноћ“ који је 

организовала основна школа 

Литарарни конкрурс „Да се ја питам“  

- 31.01.2022. - 

Организација Чеп 

за хендикеп је 

објавила 

литерарни 

конкурс на тему 

„Да се ја питам“ 

на коме је 

учествовао д ечак 

Димитрије.  Напи

сао је песмицу и 

посв етио је свом 

брату Ђорђу за 

коју је добио 

награду. Браво 

Димитрије за 

подршку коју 

пружаш брату и 

њ еговим 

другарима!  
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Међународна стручна научна конфер енција  

,,Дани д ефектолога’’ 

- 17. 02. - 20. 02. 2022. - 

Међународна стручна научна конференција ,,Дани д ефектолога’’ 

одржана је од 17. 02. до 20. 02. 2022. године на Златибору, у 

конгресном центру хотела ,,Златибор Мона’’.  

Наши наставници су се представили са след ећим радовима:  

• ,,Иновативни приступ у образовању ученика са поремећајима у 

развоју – израда и примена добрих апликација у настави’’ – С. 

Ранковић, Ј. Ждраљевић, Н. Селић Станковић, М. Спарић. 

• ,,Примена комбинованих метода и средстава у р еализацији 

настав е код ученика са аутизмом основношколског узраста’’ – Т. 

Цакић, Ј. Mрвић Милановић, Ј. Лукач. 

• ,,Приказ Еразмус+ пројекта ,,То је у р еду’’ – значај примене прича за 

учење друштв ених в ештина за д ецу са аутизмом’’ – С. Ранковић, С. 

Скенџић, С. Бабовић Димитријевић, Ј. Ждраљевић. 

• ,,Дигитални приступи у образовању д еце са сметњама у развоју’’ –

 М. Спарић, С. Скенџић, Н. Селић Станковић, С. Бабовић 

Димитријевић. 

• С обзиром да је конференција међународног карактера, наставници 

су, поред поменутих излагања, имали прилику да размене стручна 

искуства и упознају се са праксом, како у нашој з емљи, тако и са 

з емљама из р егиона. 

http://antonskala.rs/?p=4995
http://antonskala.rs/?p=4995
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Акција „Засади дрво“ 

- 24. 02. 2022. - 

Наши ђаци прваци, у четвртак 24. 02. 2022. године, засадили су два 

б ела бора у дворишту школе, чиме су се придружили армији малих 

горана широм Србије. 

Акција „Засади дрво“, започета 2019. године, има за циљ очување 

животне ср едине и одрживи развој заједнице. 

Трећи циклус пројекта „Засади дрво“ под називом „Четири годишња 

доба“ званично је почео септембра 2021. године 

у ботаничкој башти „Јевремовац“. Пројекат 

траје до априла 2022. до када је планирана 

садња преко 200.000 садница. 

Са в еликим уживањем смо учествовали у 

акцији и дали свој допринос очувању животне 

ср едине. 

http://antonskala.rs/?p=5003
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Пакетићи 

- 06.03.2022. - 

Верско-добротворно 

старатељство Архиепископије 

б еоградско-карловачке (ВСД) је 

по благослову Његов е св етости 

патријарха Порфирија под елило 

пакетиће нашој д еци. 

Вероучитељ наше школе Сергеј 

Попратњак помогао је 

приликом организације ов е 

активности.  

Читајмо гласно, у 5 до 12 

- 28.02.2022. - 

Као и сваке године, поводом 

обележавања Националног 

дана књиге 28. 02. 2022. 

године, ђаци наше школе су се 

са својим наставницима 

укључили у акцију „Читајмо 

гласно“. Читање почело у 5 до 

12 (11.55), што је 

симболично представљало 

крајњ е време да се окренемо 

неговању књиге и културе 

уопште. 

Поводом Дана жена, кроз 

предвиђене активности в езане 

за рад школске библиотеке, 

ученици су са својим 

наставницама и 

наставницима упознали са 

песмом „8.март“ 

http://antonskala.rs/?p=5010
http://antonskala.rs/?p=5040
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Прављење честитки за Осми март  

- 08. 03. 2022. - 

Поводом Осмог 

марта у нашој 

школи одржана 

је радионица са 

темом 

„Честитка за 

маму“.  

Добродошлица пролећу  

- 21. 03. 2022.  - 

Дана 21. 03. 2022. 

године одржана је 

радионица ликовне 

секције „Добродошлица 

пролећу“ у оквиру 

од ељења. Ученици су са 

својим наставницима 

украсили школски 

пано.  
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Први транснационални састанак 

- 15./16. 03. 2022. - 

Децембра 2021. године одобр ен је пројекат „ГА-ТЕ“ чији је 

координатор наша школа а партнери су Центар за аутизам из 

Загреба, ОШ „Антона Јанше“ из Радовљице и ЗВКОВ као придружени 

партнер из Србије. Циљ пројекта је израда апликације и баз е 

прилагођеног наставног материјала која ће ускладити теме из 

националних планова са специфичностима обрад е градива ученика 

са сметњама у развоју. Апликација и материјали ће бити 

б есплатни за преузимање. 

ОШ „Антон Скала“ из Београда, била је домаћин и организатор 

првог транснационалног састанка пројектних тимова који је 

р еализован 15. 3. и 16. 3. 2022. године. Присуствовали су чланови 

свих пројектних тимова и придружени партнери. На састанку су 

на основу обрађених упитника представљени резултати 

истраживања спров ед ених у св е три з емље на основу којих су 

одабране теме које ће се наћи у материјалима и апликацијама за 

учење. Дискутовало се о планираним активностима пројекта и 

стратегијама за што ефикаснију и ефективнију имплементацију 

пројектних активности. 

http://antonskala.rs/?p=5071
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Пројектни тим ОШ ,,Антон Скала“  

у Румунији  

- 21.—25. 03. 2022. - 

ОШ,,Антон Скала“  учествује у 

међународном Еразмус+ пројекту 

„Дигитални приступи у образовању 

СЕН“ СЕНдата (2020-1-ТР01-КА229-

094323_4), чији је циљ јачање развоја 

ученика са сметњама у развоју 

применом информационих 

технологија и дигиталних програма, 

у циљу развијања моторичких, 

језичких, когнитивних, социо-емоционалних в ештина и в ештина 

самопомоћи. 

Наташа Селић Станковић, Снежана Бабовић Димитријевић, Сандра 

Скенџић и Марина Спарић, д ео нашег школског пројектног тима, су 

од 21. до 25. марта биле у радној и студијској посети једној 

специјалној образовној установи у Клуж Напоки у Румунији. 

Састанку је присуствовало 19 наставника из Турске (Бурса / 

Yıldırım Huma Hatun Ozel Egitim Anaokulu ), Литваније (Kedainiai , 

Lithuania Kėdainių ,,Spindulio“ Mokykla), Летоније (Рига, Latvia Rīgas 

2.Pamatskola), Португала (Moнтелевар, Portugal Agrupamento De Esco-

las Lapiás), Србије ( Београд ОШ ,,Антон Скала“) и Румуније 

(„Grădinița Specială”  – Клуж-Напока). Други састанак партнера 

Еразмус+ пројекта био је фокусиран на развој когнитивних в ештина 

ученика са посебним потребама користећи дигиталне технологије и 

програме. 

Представници партнерских институција разговарали су о сличним 

и различитим аспектима образовања у својим з емљама, и пренели 

праксу образовних система о специјалном образовању.   

Коришћење одабраних и евалуираних дигиталних програма 

побољшава когнитивне компетенције ученика, ИКТ в ештине, 

пов ећава мотивацију за учењ е и помаже им да уче према 

различитим потребама, нивоима и планираним циљевима. 



Летопис 2021/22                                                         ОШ „Антон Скала“ 

35 



Летопис 2021/22                                                         ОШ „Антон Скала“ 

36 

Дан особа са Дауновим синдромом 

- 21.03.2022. - 

Дан особа са Дауновим синдромом обележен је 21. 03. 2022. 

године у нашој школи. Дан особа са Дауновим синдромом 

познат је још и као Дан различитих чарапа, тако да су 

наставници заједно са својим ученицима украшавали цртеже 

чарапа и на тај начин допринели об ележавању овог дана.  

http://antonskala.rs/?p=5064
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Дана 2. 4. 2022. године у целом св ету обележен је 

Дан особа са аутизмом. У нашој школи су, у сусрет 

том дану, у петак 1. 4. 2022. године, одржане 

многобројне радионице у којима су учествовали 

ученици са својим наставницима. Заједно смо 

правили пазле, шетали у знак подршке, осликавали 

шаке на сликарском платну, учествовали у 

еколошкој радионици, са дивним 
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Врбица—Лазарева субота  

- 16. 04. 2022. - 

Лазарева субота један је од 

најлепших и најв еселијих 

празника. Наша школа је као 

и сваке године учествовала на 

хуманитарном базару, који 

се традиционално одржава 

испред Храма Св етог Сав е.  

http://antonskala.rs/?p=5138
http://antonskala.rs/?p=5138
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Ускршњи пакетићи Њ.К.В. Принцез е Катарине 

- 20. 04. 2022.  - 

Њ.К.В. Принцеза Катарина, њ ена Фондација у Београду, као и 

хуманитарна организација Лајфлајн из Чикага, обрадовали су наше 

ученике поклонима поводом најв ећег хришћанског празника – 

Васкрса! Многи наши ђаци су ранијих година били на 

традиционалним ускршњим пријемима на Белом двору, а како су 

сада околности нешто другачије, пакетићи од Њ.К.В. 

Престолонаследника и Принцез е стигли су у школу.“  

http://antonskala.rs/?p=5141
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Обрада песме „Ускршња корпа“  

- 

Поводом васкршњих празника 

ученици су са својим 

наставницима, кроз 

активност школске 

библиотеке, обрадили песму 

„Ускршња корпа“. Од ељенске 

старешине су предвиђене 

активности урадиле са 

ученицима у својим 

учионицама, у оквиру часова 

српског језика и књижевности.  

Дан планете Земље  

- 21. 04. 2022.  - 

Поводом обележавања 

Дана планете Земље 

ученици су са својим 

наставницима 

украшавали радов е 

који илуструју како 

можемо да сачувамо 

нашу Планету; да је 

што више оз еленимо да 

бисмо имали чистији 

ваздух.  
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У сусрет Ускрсу  

- 21. 04. 2022.  - 

У суср ет Ускрсу ученици су са својим наставницима фарбали јаја, 

трагали за ускршњим поклончићима сакрив еним у школском 

дворишту и уживали у фотографисању.  
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Бубамарац  

- 25.05.2022. - 

Ученици су са својим наставницима, кроз активност школске 

библиотеке, обрадили песмицу „Бубамарац „. Предвиђене активности 

су ученици, заједно са од ељенским старешинама урадили  у оквиру 

часова Српског језика и књижевности.  

„Шта св е умем, шта 
св е знам“  

- 25.05.2022. - 

Ученици и 

наставници наше 

школе 

учествовали су на 

манифестацији 

„Шта св е умем, 

шта св е знам“ у 

школи „Сава 

Јовановић – 

Сирогојно“ у 

Земуну, са 

ритмичком 

тачком „Кловн“.  
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Међународна конференција “Мултидсициплинарни 
приступи у едукацији и рехабилитацији“ 

- 10.– 12. 06. 2022. - 

Пета међународна конференција “Мултидсициплинарни присупи у 

едукацији и рехабилитацији“ одржана је 10.6 – 12.6.2022. у 

Сарајеву. На конференцији су учествовале колеге из осам различитих 

з емаља, из установа образовања, здравства и социјалне заштите. 

Наша школа је са поносом представила актуелни Еразмус+ пројекат 

GA-ТЕ, као и резултате претходно р еализованих пројеката кроз 

предавања, постер през ентације и радионицу, који су изазвали 

в елико интересовање колега из читавог р егиона. Такође, през ентован 

је пример добре праксе у погледу организовања настав е на 

иновативан начин. 

http://antonskala.rs/?p=5219
http://antonskala.rs/?p=5219
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Пројектни тим ОШ ,,Антон Скала“ у Португалији 

 

У оквиру пројекта Еразмус+ КА229, Дигитални приступи у 

образовању особа са посебним потребама – СЕНдата (2020-1-ТР01-

КА229-094323_4), одржана је 3. активност учења/обуке/настав е у 

Синтри, Португалија, уз физичко учешће 22 наставника. Присутни 

наставници су били из Турске (Бурса / Yıldırım Huma Hatun Ozel 

Egitim Anaokulu), Литваније (Kedainiai , Lithuania 

Kėdainių ,,Spindulio“ Mokykla), Летоније (Рига, Latvia Rīgas 

2.Pamatskola), Португала (Moнтелевар, Portugal Agrupamento De Escolas 

Lapiás), Србије (ОШ ,,Антон Скала“, Београд) и Румуније („Grădinița 

Specială”  – Клуж-Напока).  

http://antonskala.rs/?p=5238
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Ученик генерације 

- 21.06.2022. - 

Дана 21.6.2021. у МТS 

дворани одржана је св ечана 

дод ела награда за ученика 

генерације основних и средњих 

школа. Наш ученик генерације 

Страхиња Петровић са 

поносом је заједно са 300 

другара из других београдских 

школа присуствовао догађају 

и примио заслужену награду. 

Подршку су му пружали 

породица и разредни 

старешина.  

Матурско в ече 

- 22.06.2022. - 

http://antonskala.rs/?p=5268
http://antonskala.rs/?p=5273
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Посета Белом двору 

- 23.06.2022. - 

Ученици трећих разреда са својим наставницима у оквиру пројектне 
настав е су ишли у посету Белом двору.  

http://antonskala.rs/?p=5288
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Ресторан Милошев конак  

- 24. 6. 2022. - 

Последњ ег дана 

школске године, 

захваљујући породици 

Симић, ученици 

трећег разреда су 

уживали у р есторану 

Милошев конак.  
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Стручно усавршавање - 
Турија 

- 25. 06. 2022. - 

Током школске 2021/22. године 

колегиница Сандра Скенџић је званично 

постала Еразмус+ амбасадор и в еома 

смо почаствовани јер је неко из нашег 

колектива успео на том путу. У оквиру 

стручног усавршавања у установи 

одржана је обука у Турији о значају 

Еразмус+ пројеката, поступку конкурисања и самом писању истих, 

као и њиховом значају и б енефитима које има појединац, установа и 

заједница. Том приликом је посебно истакла значај пројекта ,,Добре 

апликације за образовање“ – GA-TE који је тренутно актуелан и на 

којем сарађујемо са партнерима из ЦЗА из Загреба, ОШ,,Антона 

Јанше“ из Слов еније и ЗВКОВ. Након предавања, колегинице Марина 

Спарић и Снежана Бабовић Димитријевић през ентовале су 

активности реализоване током мобилности у Румунији и 

Португалији у оквиру пројекта ,,SENdata“.  

Овом приликом посетили смо и град Бечеј 

и дворац Фантаст.  

http://antonskala.rs/?p=5321
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Бескрајно захвални нашем в еликом пријатељу и чов еку 
који је годинама уз нашу д ецу!!! 

- 28. 06. 2022. - 

http://antonskala.rs/?p=5303
http://antonskala.rs/?p=5303
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Наград е за осмаке  

- 06. 07. 2022. - 

Наша општина Савски в енац је и ов е године ученицима осмог 

разреда, који су постигли изуз етне резултате током 

школовања, уручила наград е. Једна од вр едних награда, поред 

ваучера, био је електрични тротинет који је изазвао посебну 

радост код д еце.  
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Прослава поводом 35 година Еразмус програма и 20 
година оснивања Фондације Темпус  

- 05. 07. 2022. - 

У згради Ректората Унив ерзитета у Београду, 5. 7. 2022. одржана је 

прослава поводом 35 година Еразмус програма и 20 година оснивања 

Фондације Темпус. Овом догађају присуствовале су бројне уважене 

личности међу којима су потпредседник Влад е и министар 

просв ете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић, Њ.Е. 

Амбасадор Француске Пјер Кошар, заменица шефа Делегације ЕУ у 

Србији Матеја Норчић Штамцар, некадашњи ректор Унив ерзитета 

у Београду и члан управног одбора Фондације Темпус Бранко 

Ковачевић и управитељ Фондације Темпус Маја Филиповић Ожеговић 

који су се обратили присутнима. 

Догађај су такође ув еличали бивши и тренутни учесници програма 

и представници организација и установа. Након официјелног д ела у 

дворишту Ректората на вид ео биму су представљени примери добре 

праксе међу којима је значајно место зауз ела наша школа. Поред 

представљања пројеката GA-ТE, SENdata и Its ОК од стране Еразмус 

амбасадора из наше школе Сандре Скенџић, представљена је 

рођенданска честитка коју је пројектни тим припремио заједно са 

ученицима. Овом догађају су присуствовали и директорка школе 

Наташа Селић Станковић и Снежана Бабовић Димитријевић, 

координаторка пројекта GA-ТЕ. 
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 Stručno usavršavanje  

-27.-28.8.2022.god.- 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100057593464103&set=a.521505039779274&__cft__%5b0%5d=AZWxGOoN4MIhVnWTNXXFnJRDMrk-TJDR3UdKFeuYzEycd7rOgMe7V4n4SEkFzQumtTrmd8o-CARfqqGTQg9tUh88Tx3sMXy43J0mzrOdCFu-H5AQsFENPQZRUKPAfkQA1nIAXWcLkp8gGvjx7rw7oW-iT3iFysonBoX

