
ЛЕТОПИС 
 

ШКОЛСКА 2014/2015. 

ГОДИНА 



Школске 2014/2015. године дошло је до 

малих измена у организацији наставног 

кадра. Четири наставнице,Боса 

Крсмановић,Злата Петреска, Светлана 

Пајић, Милка Мићановић су отишле у 

пензију. 

 



Основна школа “Свети Сава” први пут школске 

2014/2015. године пружа подршку у четири 

Oсновне школе. Такође од ове школске године 

нашу школу похађају одрасли корисници Дома 

за децу и омладину са сметњама у развоју, по 

програму образовања одраслих.  



Карневал – 19.9.2014. 

 Нашу школу су посетиле карневалске 

трупе из Хрватске, Македоније и 

Босне. 

 

 







Дечја недеља 

6-12. октобар 2014. 

Свако дете срећног лица чува 

једна породица 

  1.дан 

 Посластичарница “Дејан”- нижи 

разреди 

 2.дан 

 Црква Св. апостола Марка – нижи 

разреди 

 3.дан 

 Хиподром (школа јахања) – нижи 

разреди 

 4.дан 

 Одлазак у КУД Абрашевић – виши 

разреди  

 Посета бајкера школи – нижи разреди 

 5.дан 

 Трибина за родитеље и наставнике 

“Стратегије у раду са децом са 

сметњама у развоју” 



Посета посластичарнице 

“Дејан” 



Црква Св. апостола Марка 



Хиподром 



КУД “Абрашевић” 



Мото клуб “Чивија” 



У оквиру Дечје недеље у нашој школи 

организована је трибина за родитеље и 

наставнике “Стратегије у раду са децом 

са сметњама у развоју” о којој је говорила 

Мирјана Ђорђевић асистент на факултету 

за специјалну едукацију и рехабилитацију. 





Међународни дан особа са 

инвалидитетом 

3.12.2014. 

    Поводом обележавања Међународног 

дана особа са инвалидитетом у 

школи је организован лекарски 

преглед за ученике.Након тога су 

чланови Покрета за Шабац – Зелени 

Србије деци уручили поклоне. 

 

 





Родитељство - ставови,   

стратегије и приступи 

 У четвртак, 18.12.2014.године стручни 

сарадник, Јелена Мањенчић је 

организовала предавање на тему  

“Родитељство-ставови,стратегије и 

приступи” за родитеље ученика наше 

школе.  

 

 





Јубилеј Основне школе “Свети 

Сава” 

 Основна школа “Свети Сава”  је 

26.децембра 2014. године прославила 40. 

рођендан у просторијама Културног центра. 

Свечаним програмом и презентацијом видео 

филма о школи прослављено је четири 

деценије рада и постојања школе. На 

почетку програма свим присутним гостима 

се у поздравном говору,обратио председник 

Школског одбора Никола Марковић,потом је 

реч имао бивши ученик наше школе 

Владимир Ђукановић.Програм је настављен 

рецитацијама ученика а онда је наступио и 

хорић школе под руководством професорке 

Гордане Јовичић.Програм су употпунили 

ученици Музичке школе извођењем 

неколико композиција,као и чланови  КУД 

“Абрашевић”,који су извели сплет народних 

игара.На крају програма уследила је 

драматизација пачијег плеса “Ква Ква” у 

извођењу ученика наше школе. 

















Подела новогодиших пакетића 

 Ученици наше школе добили су 

новогодишње пакетиће од чланова 

мото клуба “Чивија”. 

 





У четвртак, 25.децембра 2014.године 

ученицима наше школе је др Вера Рајић 

уручила пакетиће. 





Новогодишња приредба 

29.12.2014. 

 У сали школе је организована 

новогодишња приредба за родитеље 

и другаре наше школе. Гости су били 

волонтери Црвеног  крста који су 

показали свој таленат за рецитовање 

и глуму. Ученике је изненадио Деда 

Мраза који је деци уручио пакетиће и 

пожелео срећну Нову 2015.годину. 

 

 









Додела пакетића је трајала до уторка 

30.12.2014. године, када је нашим 

ученицима новогодишње пакетиће уручио 

Ђорђе Јовичић. Кроз песму и игру ученици су 

се опростили од 2014.године и кренули у 

сусрет Новој години. 

 





Дан школе – школска слава 

“Свети Сава”  

27.јануар 2015.  

 Празник посвећен првом српском 

просветитељу као школску славу, али 

и Дан школе обележила је наша 

школа. Школска слава је и ове године 

обележена пригодним програмом и 

приредбом. Овогодишњи домаћини 

славе били су Весна Мићић, секретар 

школе и родитељи Александра 

Живановић и Љиљана Јелић. 

Прославу смо започели сечењем 

колача, а потом су ученици заједно са 

наставницима отпевали Светосавску 

химну, након чега су наступили 

ученици са својим рецитацијама. Ту 

су били ученици средње Музичке 

школе као и плесна група “Салса”. 

Након приредбе уследило је дружење  

у  холу школе. Лепо аранжиран  

простор , био је пријатно место за 

разговоре и размену искустава.  

















Аранжмани  поводом Дана школе 



  Дан жена - 8. март 

 Поводом осмог марта ученици су са 

својим наставницама одржали 

приредбу посвећену свим мајкама.  

 





У сусрет Ускрсу 

 Дана 7.априла у нашој школи 

одржано је традиционално ускршње 

дружење са ученицима Основне 

школе “Николај Велимировић”. Тим 

поводом организоване су квиз – игре, 

као и осликавање ускршњих јаја.  

 

 









Одлазак у вртић “Бубамара” 

17.4.2015. 



У нашој школи је  23.априла, у организацији 

Црвеног крста одржана радионица под 

називом “Прање руку”. 



Угледни час природе и 

друштва 

 Наставница Татјана Владисављевић 

је 28. априла одржала у 5. и 6. 

разреду угледни час природе и 

друштва, наставна јединица је била 

“Делови дана”. 

 

 

   





Петог маја смо угостили ученике Основне 

школе “Ната Јеличић”који су том приликом 

извели приредбу за наше ученике.  



Светски  Дан породице 

15.5.2015. 

 У холу школе је у организацији 

Црвеног крста одржана радионица на 

тему “Моја породица”.  

 





У четвртак,14.маја нашу школу је 

посетила Ватрогасна служба и ученике 

упознала са услугама које пружа. 



Једно ново и лепо искуство у овој школској 

години је присуство наше ученице и њене 

мајке у летњем кампу на Палићу који је 

одржан од 22-25 маја. 





Дана 28. маја 2015. посетили су нас 

ученици седмог разреда Основне школе 

“Ната Јеличић” који су нашим ученицима 

поклонили играчке, срдачно смо их дочекали 

и упознали са садржајима које пружа наша 

школа.  





У четвртак, 4. јуна, стручни сарадник, 

Јелена Мањенчић је одржала радионицу 

за браћу  и сестре наших ученика. 





Атлетски митинг 

пријатељства 

Сремска Митровица 

8.6.2015. 
 

Ученици наше школе са својим 

наставницима и родитељима 

присуствовали су атлетском митингу 

пријатељства за децу са сметњама у 

развоју који је организовала ШОСО 

“Радивоје Поповић” у Сремској 

Митровици.Том приликом наши ученици 

су узели учешће у три атлетске дисциплине 

(трчање на 60,80 и 120 метара,скок  у 

даљ,бацање вортекса) и освојили треће 

место у све три дисциплине.Доношење 

пехара и медаља је једно предивно 

искуство и велика радост за све учеснике 

овог митинга. 

 

 



Угледни час српског језика 

10.6.2015. 

 Наставница Александра Урошевић је 

у седмом и осмом разреду одржала 

угледни час српског језика, наставна 

јединица часа је обрада басне 

“Лисица и рода”. 

 

 




