
ЛЕТОПИС 
 

ШКОЛСКА  

2015/2016. ГОДИНА 



Ове школске године седам наставника наше 

школе пружа додатну подршку за пет ученика 

из три основне школе (ОШ ”Мајур”,ОШ 

“Јанко Веселиновић”,ОШ”Стојан 

Новаковић”).Ученици долазе у нашу школу 

на третман о чему сваки наставник води 

евиденцију на обрасцу који је за то 

предвиђен.Успостављена је добра сарадња 

са родитељима и стручним службама школа. 



 

 

 

 

 

 

 

Чивијашки карневал 

18.09.2015. 
 
Наша школа је први пут ове школске године 

учествовала на Дечијем карневалу. Уз помоћ 

натавница, ученици драмско -рецитаторске 

секције костимирани у пачиће извели су 

драматизацију пачијег плеса “Ква,Ква”. 

 



Дечији карневал  





ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 
5-11. октобра 2015. 









 

 

 

 

 
Играјмо се заједно  
 

Пројектни тим наше школе је аплицирао за 

пројекат “ Играјмо  се заједно”. Пројекат је 

финансиран од стране Екуменске 

хуманитарне организације из Новог Сада.На 

овај начин школско двориште је обогаћено 

са три справе за децу: пењалица, тобоган и 

вртешка.Отварање игралишта је 

реализовано 19.новембра 2015.године и то 

у сарадњи са волонтерима Црвеног крста  и 

ученицима трећег разреда ОШ”Николај 

Велимиривић”. 



Примери добре праксе 
Наставница Татјана Владисављевић одржала је 

угледни час 26. новембра, са ученицима старијих 

разреда, наставна јединица је била “кретање”. 

 





 

Међународни Дан особа са 

инвалидитетом 

3.12.2015. 
Као и претходне и ове године  је поводом 

Дана особа са инвалидитетом 

организован лекарски преглед за наше 

ученике. Након тога су чланови Покрета за 

Шабац – Зелени Србије деци уручили 

поклоне.  

Такође је овим поводом за родитеље 

организовано предавање  психијатра 

Биљане Павловић на тему “Депресија”. 

 

 





У сусрет Новој Години 

18.12.2015. 

 
Гостујући у нашој школи васпитачице вртића 

“ Чигра” су  уз помоћ својих малишана 

извеле новогодишњу представу за ученике  

наше школе. Након представе нашим 

ученицима су подељени пакетићи од  стране 

ове установе у сарадњи са др Вером Рајић. 







 

 

25. Децембра 2015.године угостили смо 

ученике Основне школе “Ната Јеличић” који 

су том приликом извели приредбу поводом 

Нове Године за ђаке наше школе. 





У сусрет Новој Години 
 

25.12.2015.године школа је организовала 

одлазак наших  ученика у Шабачко 

позориште где је приказана новогодишња 

представа. 

 



 

Новогодишња приредба и 

подела пакетића 

 

 

 

30.12.2015.одржана је приредба у 

сали наше школе поводом Нове 

Године. Приредбу су реализовали 

ученици наше школе. Осим наших 

ученика, у реализацији 

новогодишњег програма су 

учествовали и волонтери Црвеног 

крста,као и ученици средње 

музичке школе са својом 

професорком Горданом 

Јовичић,који су за ову прилику 

припремили прикладан  

програм. 

Након приредбе ученицима су 

подељени  

пакетићи које је донирало 

Невладино удружење “Адра”. 

Такође су том приликом наши 

ученици добили пакетиће и од 

Ђорђа Јовичића.  

 













 Дан школе – школска слава 

                  “Свети Сава”  
27.јануара 2016. године као и претходних 

година наша школа је славила Дан 

школе.Домаћини славе су били Станојка 

Живковић и родитељи ученика М. Лазића. 

Прослава је започела сечењем колача, а 

потом су ученици драмско рецитаторске 

извели светосавску химну и своје 

рецитације.Након тога је уследило 

послужење у холу школе за све присутне 

госте. 

 











Од срца мами – 8.март  

Поводом осмог марта ученици 

су уз помоћ и подршку својих 

наставница припремили и 

приказали приредбу посвећену 

свим мајкама.  





Примери добре праксе 
Милка Ковачевић логопед,24.марта одржала је 

угледни час са ученицима млађих и старијих 

разреда,наставна јединица часа је била 

“придеви”. 







Примери добре праксе 

 
Наставница Милица Николић одржала је 

15.априла угледни час из природе и друштва 

са ученицима трећег и четвртог разреда.  





 

 

 

          Сретан Ускрс 
Поводом ускршњих празника у петак 

22.04.2016.године угостили смо 

предшколце предшколске установе 

“Наше дете” и том приликом заједно са 

ученицима млађих разреда реализовали 

активност шарања јаја. 

 

Истим тим поводом у среду 27.априла у 

дворишту школе реализовано је 

традиционално дружење ученика наше 

школе и ОШ“Николај 

Велимировић”.Стручни сарадник и 

наставник физичког у сарадњи са 

осталим наставницима организовали су 

активнисти и игре за ученике.  

 

 







 

 

 

 

                  

 

                Екскурзија 

 
30.05.2016.године реализован  је одлазак на 

екскурзију за ученике наше школе од другог до 

осмог разреда.Циљ екскурзије је обилазак 

Београдског зоолошког врта. 

 





 

 

Примери добре праксе 

 
Наставница Александра Урошевић одржала је 

26.05.2016.године угледни час ликовне културе  

са ученицима осмог разреда. 





Мурал у школи “Свети Сава” 

 
Удружење “Светлост” и академска 

сликарка, Јелена Гавриловић 

реализовали су пројекат “Зидови 

сањалице”.Пројекат подразумева 

осликавање једног дела спољашњег 

зида школе.Ова инклузивна ликовна 

радионица организивана је са 

ученицима у дворишту школе. 




