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У нашој школи се сваке године традиционално обележава Дечија недеља. Ове 
школске године слоган  Дечије недеље је „Моје је право да живим срећно и 
здраво - за одрастање без насиља“ почевши од 1.10.2018. – 7.10.2018 . 

Активности које прате Дечију недељу у нашој школи су : креативна 
радионица на тему „Јесен“, представа омладинског клуба шабачког 
позоришта, подела поклона Црвеног крста за наше ученике. 



 

 

Почетак Дечије недеље обележили смо радионицом на тему „Јесен“. Ученици 
су са својим наставницима правили паное и украшавали хол школе и 
учионице. 

               



                                                                 

 

3.10.2018. Угостили смо представнике омладинског клуба шабачког 
позоришта. Кроз игру и песму су нас забављали и улепшали су нам дан. 

 

 

 

 

 

 



5.10.2018. У фискулттурној сали дочекали волонтере Црвеног крста. Како они 
кажу „ ЗА ДОБРОТУ СВАКИ ДАН ЈЕ ДОБАР ДАН “ решили су да нас 
обрадују лепим дружењем и поклонима. Играли смо се игре „Јестиво – 
нејестиво“, правили смо здраве намирнице од пластелина, а на крају смо 
добили поклоне. 

 

 

 

 



19.10.2018. 

ПОСЕТА МАНАСТИРУ СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА У 
ДОБРИЋУ 

На позив мати Анастасије, игуманије манастира наши ученици су са својим 
родитељима, наставницима и директором школе били у посети манастиру. 
Како би се то организовало имала је велику помоћ др Дејана Павловића и 
Марка Недељковића. Својим доласком тог дана је епископ шабачки 
Лаврентије пружио велику подршку манастиру. Заједно са оцем Мирком и 
децом су ушли у цркву очитали молитву и дали благослов присутним. 
Удворишту манастира деца су се играла, уживала у природи, цртала,бојила. 
На поклон су добилииконице, крстиће и бројанице. Велику помоћ  пружио је 
аутопревозник Дуга,који је бесплатно превезао децу од школе до манастира и 
назад. 

 

 



20.10.2019. 

 У  Шапцу је одржана финална серија Кроса РТС –а . У њој учествују најбољи 
такмичари и ученици из целе Србије. Наши ученици су учествовали и трчали 
ревијалну трку и сви су добили златне медаље. 

 

 

 

 

 



 

2.10.2019. 

Наша колегиница И. Гератовић је одржала угледни час на тему „Основне и 
изведене боје“ са ученицима млађег школског узраста. На врло креативан 
начин, кроз конкретне и очигледне примере ученици су мешали основне боје 
отапањем леда, преклапањем прозирног папира, мешањем темпера и добијали 
изведене боје. 

 

 

 



28.11. Ученици су са својим наставницима посетили Народни музеј у Шапцу, 
где су имали прилику да се упознају са занимањем археолога. Том приликом 
су видели разне експонате старе по неколико стотина година.Кроз практичне 
и очигледне ствари лакше се учи градиво. 

 

                   



                         

  У нашој школи се традиционално обележава низом превентивних прегледа 
од стране здравствених радника из Дома здравља „ др Драга Љочић“ . Акцију 
су подржали др Дејан Павловић, Сања Иванковић, Мирјана Дивљаковић 
Илић, наше ученике је прегледала педијатар др Братислава Божилов. Упосети 
школи су били социјални радник Биљана Сарић и вмс Катарина Весић. Наши 
ученици су на поклон добили пакетиће. 

 

                       



6.12.2018. 

Ученици наше школе ишли су у Београд, где су се у Хали Александра 
Николића одржале Игре без граница у организацији Савеза особа са 
инвалидитетом по пројекту „ Спорт за све“. Наши ученици су били успешни и 
освојили су медаље. 

 

 

                   

 



27.12.2018. 

У Стартит центру су дефектолози наше школе са својим ученицима 
организовали новогодишњу приредбу. Том приликом су се  придружили и 
чланови  Омладинског позоришта „Вожд“  Мишар са својом новогодишњом 
представом, након које су ученицима подељени пакетићи. 

 

 

 

  



 

28.12. Традиционално пред новогодишње празнике нас наши пријатељи   
мото - клуб „Чивија“, Ђорђе и Аца обрадују слатким пакетима. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.1.2019. Одржана је продајна изложба „Шта све могу од папира“ у галерији 
Културног центра. Наши ђаци су уз помоћ наставника направили уникатне 
уметничке предмете (пињате у облику беле овчице, кутије за накит и 
корпице...)  од којих ће многи пронаћи своју употребну вредност, што што их 
чини додатно интересантним за куповину. 

 

 

 
 



22.01.2019. Трибина „Прихватимо раличитост јер нас она спаја“ и 
промоција збирке песама „Касни сати“ 

У сали Културног центра одржана је трибина "Прихватимо различитост јер 
нас она спаја" у којој су учествовали родитељи чија деца похађају ОШ 
"Свети Сава", дефектолози, стручни сарадници и представници удружења 
„Дабудемо сви једнаки“ и „Удружење особа са аутизмом“. Повод је био 
промоција збирке песама "Касни сати" младе шабачке песникиње Јелене 
Милић Шалака, чија жеља је била да средства од продаје сто примерака ове 
књиге буду донирана за набавку дидактичког материјала који се користи у 
свакодневном раду школе. 



                              

 

ШКОЛСКА СЛАВА – СВЕТИ САВА 

27. јануара заједно са ученицима , родитељима, запосленима и пријатељима 
школе обележена је школска слава. Домаћин славе био је др Дејан Павловић. 
Након сечења славског колача и приредбе организовано је послужење за 
госте.  

Школа је на поклон добила два клима уређаја од др Дејана Павловића и 
Удружења „Да будемо сви једнаки“. Мати Анастасија игуманија манастира 
Светих апостола Петра и Павла у Добрићу , нашим ученицима је донела 
поклоне. Дан славе је обележен у пријатној атмосфери и у духу православља 
са драгим људима. 

 

 



ШКОЛСКА СЛАВА – СВЕТИ САВА 

 

Као и сваке године наши ученици су у пратњи својих наставника и родитеља 
ишли у цркву Светог Марка у Мајуру на литургију. Присуствовали су 
ломљењу славског колача. Неки ученици су рецитовали песмице и на крају су 
сви ученици од свештеника добили поклоне. 

 

 

 

 

 

                                       



ЗИМСКИ КАМП 

5.2.2019. Почео је „Зимски камп“ у нашој школи! Током прве недеље 
распуста организовали смо различите радионице( математичка, говорно – 
језичка, музичка, ликовна,спортска) за децу и на тај начин омогућили  да 
квалитетно и креативно проведу своје време. 

 

 

 

         



ЗИМСКИ КАМП 

 

7.2.2019. Волонтери Црвеног крста су помогли да  радионица буде још лепша 
и занимљивија. 

 

 

 

 



 

                                   ЗИМСКИ КАМП 

 

 

 

 

 

 



 21.2.2019. Наша школа је учествовала у акцији: „ Не прљај. Немаш изговор!“ 
са два занимљива рада која су настала као резултат добрих идеја и вредних 
ученика као и њихових наставника. Од пристиглих 350 радова , ми смо 
заузели 27. место и задовољни смо што смо имали прилику да учествујемо и 
лепо се дружимо. 

 

                                      

 

 



28.2.2019. МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕТКИХ БОЛЕСТИ 

То што је ретко значи само да је посебно и према њему се треба односити  са 
додатном пажњом, негом и љубављу. Ученици наше школе  су са својим 
наставницима посетили манифестацију на Градском тргу коју је организовало 
Удружење „ Да будемо сви једнаки“. 

 

 

 

 

 



УГЛЕДНИ ЧАС 

Желите ли пињату за рођендан? Колегиница Милица је своје ђаке научила 
како да је направе. На часу је владала позитивна атмосфера и апсолутно сва 
деца су учествовала у изради.  

      

 

                                            

                                                                                                

 



ОСМИ МАРТ 

Дан жена у нашој школи обележен је распевано и весело. Дечица су са својим 
наставницама  увежбала песмице и на тај начин озарила лица својих мама и 
бака. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.3. СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ 

Овај датум је изабран на темељу тризомије 21. хромозома по чему је Даунов 
синдром јединствен. Деца са Дауновим синдромом не треба да буду 
представњена као деца са посебним потребама, јер и они баш као и сви имају 
једнаке потребе да живе, једу, пију, дишу, воле и буду вољени. Зато на 
данашњи дан обувамо различите чарапе како бисмо симболизовали 
различитости, које су баш као и чарапе, препуне боја и шаренила. 

У нашој школи овај дан је обележен кроз радионицу са волонтерима Црвеног 
крста. 

 

 

 

 

 

 

 



21.3. СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ 

 

 



29.3.2018. УГЛЕДНИ ЧАС 

Трудимо се да често реализујемо угледне часове због практичне 
демонстрације извођења наставе која служи као узор, углед и модел за рад. 

Овог пута су колегинице Мира Х. и Марија С. одржале блок угледних часова 
на тему „ Увежбавање гласова А и М, као и слогова АМ и МА“. Кроз игру, 
демонстрацију и конкретне дидактичке материјале ученици су успешно 
остварили задате циљеве. 

Почетни страх од лекара је превазиђен већ на самом почетку а глас А са 
лакоћом продукован. За вежбање гласа М помогле су укусне чоколадице па је 
„мммммм“ била очекивана реакција 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



23.3.2019. 

У нашој школи је одржан семинар од стране Хуманитарне организације 
“Помоћ породици“ са Виолетом и Стеваном Несторовим, дефектолозима који 
су осмислили и презентовали програм усавршавања на тему „ 
Трансформација школа за образовање деце са сметњама у развоју – европски 
модели и подршка деци са дисхармоничним развојем“. Семинару су 
присуствовали сви запослени у ОШ „Свети Сава“ који нису могли да сакрију 
одушевљење сјајним колегама из Земуна. Њихова професионалност, 
елоквентност и љубав према послу који раде је у првом плану јер су на 
примеру своје школе „Радивој Поповић“ из Земуна показали да увек може 
боље и да својим радом и залагањем увек постоји могућност да се постојећи 
систем рада унапреди и подигне на један виши ниво. Дискусијом освим 
важним питањима, али и проблемима и потешкоћама са којима се сви 
суочавамо у нашем свакодневном раду несебично су поделили своја искуства 
која су нама заиста од користи. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

2.4. СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА АУТИЗМОМ 

У порти Шабачке цркве обележен је други април, МЕЂУНАРОДНИ ДАН 
ОСОБА СА АУТИЗМОМ. Усарадњи са Удружењем особа са аутизмом и свих 
драгих пријатеља школе и овог удружења, организовани су наступи хора 
музичке школе „Михаило Вукдраговић“, затим дечијег хора „ Искрице“ који 
је добио највише аплауза и хора ОШ „ Вук Караџић“ из Мачванског 
Причиновића“. Председница удружења, Весна Павловић, је водила програм и 
на крају поделила захвалнице, након чега су се сви упутили у четњу подршке 
до трга, а потом до штанда наше школе где смо продавали сапунчиће у плавој 
боји и друге предмете које су направила наша деца направила заједно са 
својим наставницама.Посебно се захваљујемо волонтерима из Економске 
школе који су подржали целу акцију и са својим професорима организовали 
продајну изложбу рукотворина у плавој боји која симболише овај дан.  

        



 

 



 



4.4. УГЛЕДНИ ЧАС 

Орална праксија подразумева вољну мишићну активност говорног апарата ( 
језика, усана, образа, непца – меког и тврдог, вилице). Да би дете правилно 
артикулисало (изговарало) гласове, неопходан предуслов је зрела и развијена 
орална праксија. Једна од првих вежбица које радимо при стимулисању 
оралне праксије је усмеравање ваздушне струје да би се побољшало говорно 
дисање. Циљ овог угледног часа је увежбавање дисања кроз игре дувања 
папирића, гашење свећица, прављење балончића покретање ветрењаче што су 
колегинице логопеди Милка Ковачевић и Татјана Милошевић успешно 
постигле са својим ученицима. Осмишљене активности су биле прилагођене 
њиховим способностима па су их изводили уз мању или већу помоћ. 

 

       

                                                                  



 

 

 



 12.4.2019. УГЛЕДНИ ЧАС 

Почетно читање је веома сложен процес. Ако извршимо добре примере у тзв. 
припремном периоду, ученику ће бити лакше да чита, односно овлада 
техником читања. 

Колегинице Катарина и Мира су, на овом угледном часу, са својим 
ученицима радиле вежбе (моторичке и визуелне) за почетно читање и писање. 
Показале су да један тако тежак процес може бити једноставан кроз игру. 

 

 

 

 

 

 

 



20.4. ХУМАНА ЧИВИЈАДА 

Туристичка организација града Шапца, на празник дечије радости, Лазареву 
суботу, организовала је манифестацију „ Улица хуманих Чивијаша“ под 
слоганом: За живот... за радост... за осмех. Главна улица је за неколико сати 
постала права оаза дечијих осмеха, плеса и дечијих песама које су се ориле са 
главне бине испред  дома КЦ –а, а читавом улицом са шарених штандова 
могла се купити нека леа ситница прављена душом и срцем како школараца 
тако и свих осталих учесника ове манифестације. Куповином беџа или 
производа које су припремили ученици основних школа, удружења грађана и 
друштвено одговорна предузећа, посетиоци су учествовали у акцији 
прикуљања средстава за помоћ деци оболелој од рака и тешких болести. 
Поред музичких и плесних група, свој допринос дану солидарности дали су и 
ученици школе „Свети Сава“ учешћем у програму са припремљеним 
рецитацијама побрали су велике аплазе и симпатије свих присутних. 

 

 

 

 

 



 

   

 

 



ВАСКРШЊЕ РАДОСТИ 

 

      

 

 



 

                                                                      

 



24.4.2019. 

На позив драгих људи посетили смо Васкршњи базар. Празнична атмосфера 
одише центром града, а у комбинацији са лепим временом је догађај који не 
смемо да пропустимо. Госпођа Тања Урошевић испред удружења Креативна 
Индустрија КИША – Шабац нас је угостила и приредила лепа изненађења, на 
чему јој се посебно захваљујемо. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



8.5.2019. У циљу олакшавања транзиције ученика четвртог разреда, 
одржана је заједничка активност из српског језика на тему „ Богаћење 
речника“ и математике на тему „ Развијање математичких појмова“. 
Ученици виших разреда су заједно са ученицима четвртог разреда 
размењивали утиске о предметима који их чекају. Дружења је било 
много али ни едукативни део није пао у други план. Наставници су се 
потрудили да сваком ученику посвете пажњу и да им одговоре на сва 
питања. 

 
 

 

 



10.5. ТРИБИНА „УМЕТНОСТ – ХУМАНОСТ“ 

У сали Културног центра одржане су трибина, изложба и концерт у 
организацији „Школе примењених уметности Шабац“, музичке школе 
„Михаило Вукодраговћ“ и ОШ“Свети Сава“ под називом „Уметност – 
хуманост“. Уисто време одиграла се и ионклузивна радионица такође у сали 
Културног центра, у којој су учествовали ученици поменутих школа. Након 
трибине и радионице, посетиоци су уживали у наступима талентоване деце из 
музичке школе. Концерт је завршен хорским наступом, азатим је отворена 
купопродајна изложба на којој су били изложени ученички радови настали на 
радионици чијом продајом су прикупљена средства која су донирана ОШ“ 
Свети Сава“. 

Трибина је била едукативног карактера, а одзив посетилаца у овом делу је био 
изузетан. Пред пуном салом представиле су се дефектолози ОШ „ Свети 
Сава“ Тања Мијатовић која је говорила о музикотерапији и психолог музичке 
школе „Михаило Вукдраговић“ Невена Јовић која нам је причала о арт 
терапији. 

 

 

 



 

 

 

                                                          



16.5.2019. Услуге продуженог боравка наша школа, за сада, пружа 
ученицима млађих разреда. Они имају могућност да бораве у 
просторијама које су прилагођене њиховим потребама. Јуче нам је 
Мебло Сан, употпунио тај простор поклонивши двосед нашој школи. 
Посебну захвалност дугујемо Вељку Шујићу чија је идеја била да 
донира један производ из своје фирме. 

 

 

 
 

 
 



 

21.5. СВЕТСКИ ДАН ОРИЈЕНТИРИНГА 

Поводом светског дана оријентиринга широм света су организоване трке на 
преко 1500 локација са преко 300.000 учесника.И наша школа се прикњучила 
акцији и организовала трку у дворишту ОШ „ Вук Караџић“ на рукометном 
терену. Догађај се нашао на светској мапи, а ученици су се први пут срели са 
овим дивним спортом. Уживали су у откривању лепота оријентације и 
проналажења скривених животиња на контролним тачкама уз помоћ својих 
наставника. Сви су били победници и свако дете је добило диплому и 
медаљу. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

ПРИПРЕМЕ ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

Предузеће које запошљава особе са инвалидитетом, „Новитас Консулт“ 
Шабац, угостило је наше ученике којим се ближи упис у средњу школу. 
Школски тим за професионалну оријентацију је по први пут остварио 
овакав вид сарадње са неким предузећем чији запослени нису крили 
одушевљење нашим радозналим осмацима. Сигурни смо да ће у 
будућности бити још оваквих посета и да ће ова активност ученика 
наше школе постати традиционална. 

 

 

 

 



 

 

4.  јуна смо посетили Средњу пољопривредну школу где ће ученици који су 
завршили осми разред имати прилику да наставе своје школовање. Деца су, 
наравно, одушевљена зоолошким вртом у ком ће наредних година 
свакодневно уживати. Цвеће ће бити у фокусу њиховог стручног 
усавршавања, па смо том делу оазе посветили највише пажње. Осам година 
смо гледали како ова деца расту, развијају се, напредују... постали смо једна 
велика породица па нам је тешко што се растајемо али смо сигурни да ће им у 
овој образовно – васпитној установи бити лепо и да ће стећи нека нова знања 
и вештине. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

5.6.2019. ФЕСТИВАЛ ЕКОЛОГИЈЕ 

У нашем граду је по други пут одржана манифестација „Фестивал Екологије“ 
у склопу обележавања Светског дана заштите животне средине. У оквиру 
фестивала одржан је избор за Мис и Мистер екологије. Наша школа је 
учествовала са две еколошке креације од којих је једна понела титулу Мистер 
екологије. Ученик четвртог разреда Д. Б. је на шармантан начин приказао 
ручно израђено одело које је носио. Његово еколошко одело сашили смо од 
празних кесица смокија и чипса, па је довио назив „ Господин Грицкалица“. 
Ништа мање креативну линију носила је ученица трећег разреда Т.Т., али је 
конкуренција међу мисицама била много велика. Следеће године ћемо се 
потрудити да се и нека девојчица нађе на победничком постољу. 

Поносни смо на наше ученике који су се заједно са својим учитељицама 
потрудили да израде ове прелепе костиме. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



10.6.2019. УГЛЕДНИ ЧАС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

 

      



8.6.2019. 

Поводом Светског дана заштите животне средине Европски центар за 
екологију спровео је 8. јуна 2019. године акцију чишћења дивљих депонија на 
локалитету Ободног канала у Јевремовцу и иза хале Зорке у Шапцу уз учешће 
око 150 учесника. Са обе локације уклоњено је око 20 тона најразличитијег 
отпада.  

Наша школа је подржала ову акцију и са групом ученика допринела чишћењу 
ових површина. 

 

 

 

 



 

 

 



Студенти Високе пољопривредне школе на челу са Жељком Јовићем, 
председником студентског парламента, су покренули акцију прикупљања 
новца којим су купили играчке за нашу школу. Тој акцији одазвали су се и 
професори исте школе предвођени професором Војиславом Томићем. 

 

 

 



20.06.2019.  

Спорт је за све – пројекат Удружења „Живимо заједно – Шабац“ 

Крајем јуна се завршила, а отпочела је у априлу реализација пројекта „Спорт 
за све“ у организцији Удружења за помоћ особама са сметњама у развоју 
„Живимо заједно – Шабац“, током којег је петнаесторо деце похађало спортске 
активности које је водио професор физичког васпитања Владимир Мишић 
заједно са дефектолозима у фискултурној сали ОШ „Свети Сава“.  

Деци са сметњама у развоју и инвалидитетом није омогућено да се, поред 
школских активности, додатно баве спортом, па је педагог школе Јелена 
Мањенчић анкетирала родитеље који су се позитивно изјаснили о 
неопходности додатних спортских активности за њихову децу. Овде свакако 
треба нагласити како велики учинак на њихово опште психофизичко стање и 
развој има бављење спортом и овај пројекат је само један у низу које Удружење 
планира да спроведе у будућности у сарадњи са ОШ Свети Сава која је 
захвална удружењу за њихову несебичну подршку. Пројекат ће наставити са 
активностима деце и у септембру са почетком нове школске године.  



Последњи дан школе - 21. јун 

 Диван начин да завршимо ову школску годину, слављенички и весело, 
припремајући здраве смути напитке и кокице. За ову прилику Ивана и 
Александра су обезбедиле све неопходне састојке, па су најпре мало 
разговарале о здравој исхрани, а затим су уз асистенцију ученика смутиле воће, 
мед и житарице уз додатак јогурта, па су сви окупљени наставници са својим 
ученицима дегустирали смути напитке и уживали у новим укусима. Настала је 
права утакмица када су деца спонатно почела да навијају у очекивању да се 
распукну прве кокице које смо правили са додатком маслиновог уља које због 
својих нутритивних вредности спада у незаобилазну здраву храну.  

Да ли је атмосфера била овако добра због краја школске године, нисмо 
сигурни, али смо сигурни да ћемо овај догађај поновити и у наредној  
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