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Деца могу преко неба 

на крилима лепих жеља 

одлучити само треба 

сетити се пријатеља 

осетити радост шта је 

радост деци крила даје 
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Школа за основно и средње образовање ,,1. новембар” у 
Чачку представља образовно-васпитну установу са 
седиштем у Чачку, улица Булевар Вука Караџића бр. 9, 
телефони 032/332-901 и 332-902, e-mail: 
skola1novembar@mts.rs; skola1novembar@gmail.com. 

Као основна школа формирана је одлуком Скупштине 
општине Чачак, бр. 06-91/74/01 од 10.07.1974. године за 
децу и омладину лако ментално ометену у развоју, чији су 
ментални, телесни, емоционални и социјални развој, раст и 
сазревање, ометени тако да им је потребно обезбедити 

образовно-васпитни рад, по посебним наставним плановима, програмима и 
методама рада, посебно школован педагошки кадар, специјална наставна средства, 
као и школску и техничку опрему, која одговара психофизичким способностима, 
могућностима и потребама учења и даљег сазревања и развоја ове деце и омладине. 

На основу одлуке Владе Републике Србије, (Сл. гласник РС бр. 24/97) и решењем 
Министарства просвете број 022-05-00114/98-03 од школске 1997/1998. године 
постаје Школа за основно и средње образовање ,,1. новембар” у Чачку, и тиме школа 
проширује своју делатност, те се поред основног образовања бави и једногодишњим 
оспособљавањем за рад ученика лако ментално ометених у развоју. 

Од школске 1999/2000. године школа је верификована за остваривање наставног 
плана средњег двогодишњег образовања и васпитања ученика лако ментално 
ометених у развоју, за подручја рада: машинство и обрада метала (образовни профил 

бравар), хемија, неметали, графичарство (графички манипулант и помоћник 
књиговезачке дораде), текстилство и кожарство (конфекцијски шивач), а од 
наредне школске године и трогодишње образовање. 

Школа покрива територију целог града Чачка, општину Лучани у којој има једно 
издвојено одељење при ОШ ,,Милан Благојевић” у Лучанима које је у саставу ове 
школе, а покрива и део општине Горњи Милановац (наменски је грађена за ове три 
општине, у чему је било и учешћа Републике Србије). Школа такође прима и ученике 
из општине Ивањица која такође припада моравичком округу. 

Настава у овој школи организована је као разредна (у млађим разредима) и као 
разредно-предметна (у старијим разредима и средњем образовању) и то у једној 
смени. 

mailto:skola1novembar@mts.rs
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кола у којој се деца: 

храбрују да трче по ходницима, 

аветују да причају на часу, 

образују за осмех,

 аговарају да преписују на писменим задацима. 
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У Градском парку, у организацији Друштва 

Чачана организована је Јесења променада. 

Ученици наше школе, чланови сценске 

секције, већ традиционално, учествовали 

су у програму Променаде. Представили су 

се песмом на енглеском језику The 

classroom song и народном песмом за 

певање Изгрејала сјајна месечина. 

Остали ученици и наставници наше школе 

су, као и током ранијих манифестација, 

искористили леп јесењи дан, и били верна 

публика својим другарима и осталим 

учесницима. 
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5. октобра ученице основне и средње школе , 

са својим наставницима , су посетиле 

Балетску школу Лујо Давичи , одељење у 

Чачку , у Дому културе.Присуствовало се 

јавном часу , који је професорка Ивана 

Дуњић употпунила кореографским тачкама 

које су награђене на такмичењима протекле 

школске године.Наше ученице су се ,заједно 

са својим другарицама из Балетске 

школе ,опробале у кореографији коју је 

проф.Дуњић осмислила баш за њих. пробале 

у кореографији коју је проф.Дуњић 

осмислила баш за њих.  Дечја недеља је само 

била повод за ово одавно планирано 

дружење .Балерине су својим гостима 

пружиле радост , уживање , лепоту покрета и 

лепоту пријатељства. Ипак , најјачи утисак 

међу онимa  који су у срцима понела ова 

деца био је , да су захваљујући труду и 

инспирацији професорке Дуњић , која је за 

њих осмислила мини-кореографију , на 

тренутак и оне биле лепршаве балерине. 
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6. октобра ученици старијих 

разреда основне школе и 

ученици средње школе су са 

својим наставницима посетили 

Технички факултет у Чачку , а 

домаћини су се потрудили да 

им приреде незабораван 

програм обиласка. Ученици су 

обишли амфитеатре , 

библиотеку , лабораторије , 

посматрали Теслино јаје , сами 

учествовали у паљењу неонских 

светиљки бесконтактним 

путем , посматрали кретање 

робота и штампање на 3D-

штампачу. Ученици су на 

забаван начин посматрали и 

упознали предмете и појаве о 

којима су до сада само 

слушали , и помало разумели. 
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Не постоје добра и лоша већ само различита деца.  

А различитом децом морамо се бавити на много разних и 

деликатних начина. 
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Чланови сценске секције, уз помоћ својих  наставника, припремили су 
разноврстан програм, а и  ове школске  године за приредбу поводом Дана 

школе коришћено је школско је и професионално озвучење. Костиме за 
наступ најмлађих ученика обезбедили су родитељи , а наставница Ивана 
Митровић исцртала срца на шакам учесника за плесну тачку. За изворне 

народне песме и игре  овај пут коришћене су школске  народне ношње , а 
везене кошуље и мараме обезбедила је Сандра Словић. Облачење наших 

најмлађих ученика у народне ношње обезбедило је  

КУД Абрашевић. 
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Програм су чиниле рецитације, 

један сценски скеч по тексту 

Душка Радовића, изворна 

народна песма ( Ој ,Мораво“) и 

једна народна игра („Ерско 

коло“), као и песма на 

енглеском језику (Noisy toys). У 

програму су учествовали 

ученици млађих и старијих 

разреда, као и средње школе. 

Управо због 

ангажовања свих 

запослених, ученика 

и родитеља, сам 

програм је 

пропраћен 

позитивним 

коментарима. 
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Поводом Међународног дана 
хендикепираних, који се 

обележава 3. децембра,  у 
петак 2. 12. 2016. 

организована је музичка 
радионица за све ученике 
основне и средње школе. 

Уценици су 
посетом 
вртића 

„Сунце“ 

обележили 
Светски дан 

особа са 

Дауновим 
синдромом. 

Поводом  2. априла – Дана особа са 
аутизмом и ове године успешно смо 

организовали маскенбал који је 
привукао велику пажњу. На 

маскенбалу су учествовали и ученици 
школе „Филип Филиповић“. 
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Радионицу поводом светског дана јабуке су осмислиле и водиле Ирена 

Пајовић и Соња Јовановић. Радионици су присуствовали ученици 

основне и средње школе, са својим наставницима. Ученици су најпре 

током уводног дела радионице учествовали у причи о храни, коју смо 

пренели на ниво здраве хране, воћа, а затим јабука. Затим су се 

упознали током краћег излагања, са значајем свакодневног уношења 

јабука у исхрани. Следила је краћа рекапитулација оног што су чули и 

научили. Ученици су се послужили трима врстама јабука, златним 

делишесом, ајдаредом и грени Смит јабукама. Затим су се сви присутни 

наставници укључили у припрему и сервирање воћне салате од јабука и 

шлага. За то време, ученици су се забавили припремљеним 

материјалима (пазлама, лавиринтима за решавање, бојанкама са 

задацима и обичним бојанкама) на тему јабуке. На крају су се сви 

послужили воћном салатом. 
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У току децембра ученици средњег 
образовања правили су новогодишње 

честитке и у сарадњи са ликовном секцијом 
извршили украшавање школе за 

новогодишње празнике. 
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30.12. 2016. Додела 

новогодишњих пакетића. 

Ученици посетили школу 
„Др. Драгиша Мишовић“ и 
учествовали у радионици 

поводом васкршњих 
празника. 
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РАДУЈТЕ СЕ ДЕЦО! 

 

Ја добро знам шта су добра дела, 

ја знам шта данас слави земља 

цела! 

 

Слави мир, љубав и знање, 

слави доброту и даривање, 

слави велика и добра дела 

која ћеш видети, будеш ли хтела... 

 

Видећеш да књига у школи царује, 

видећеш манастир што веру дарује! 

Видећеш да Саву следи земља цела, 

видећеш будеш ли хтела... 

 

Ја добро знам шта су добра дела, 

ја знам шта данас слави земља 

цела! 
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У току претходне школске године    (2016/17.) наша школа је обновила 
сарадњу са Удружењем „Чепом до осмеха“. Удружење из Новог Сада 

води хуманитарну акцију прикупљања и рециклирања пластичних 
чепова са циљем прикупљања средстава за куповину помагала деци са 

сметњама у развоју. 

Ученици, родитељи и запослени у школи прикупљају чепове, док је 

неколико ученика задужено за преношење и складиштење чепова. У 

току године школа учествује на конкурсу који расписује Удружење, са 

циљем да за ученике обезбеди асистивну технологију или помагала која 

олакшавају свакодневно функционисање у школи. 
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Пласман 
Име и 

презиме 
такмичара 

Тест знања 
Практичан 

рад 
Укупан број 

поена 

1. место 
Алекса 
Васиљевић 

18 75 93 

2. место 
Танасије 
Машић 

18 70 88 

3. место 
Милица 
Милић 

3 63 66 

На овом такмичењу 
наши ученици су 

постигли запажене 
резултате. 
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Чланови 

клуба 

реалног 

аикида 

"Анђео" из 

Чачка 

Деца из вртића 

„Бамби“. 
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“Покренимо 

нашу децу“ 

Одржана радионица на тему путовања и 
школских излета /угледни час/

географија/ Биљана Ирижанин и 
Александар Николић. 
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Обележен Светски дан чистих руку 

кроз радионицу, предавање и израду 

паноа. Главни циљ обележавања овог 

датума је развој културе прања 

руку .сапуном што је веома значајно за 

наше ученике. 

Одржана радионица  на 
тему оралне хигијене и 
свакодневне неге усне 
дупље. Медицинска 

сестра Ирена Пајевић је 
на деци, интересантан 
начин приблиђила ову 

тему и код многих 
разбила страх од 

стоматолога. 
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4. октобра ученици и 
наставници су 
учествовали у 

радионици поводом 
Дана животиња , 

коју су осмислили и 
извели наставници 

Јана Радоњић-
Ђорђевић и Милош 

Мачар. 
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Сећате ли се како смо се срели, 

упознали и постали блиски? Блиски 

толико да нас нико не растави и 

преотме тајне и жеље. Сећате ли се 

свега? Били смо деца, једно другоме 

страна непозната и далека. Желели 

смо да се часови што пре заврше да 

бисмо побегли од обавеза. Време је 

пролазило. Сваки нови дан у школи 

била је нова радост и нова прилика да 

сретнеш већ знана лица и узвратиш 

нечији осмех. Делили смо добро и 

зло. Заједно смо лакше подносили све 

грдње и неправде, заједно смо били 

јачи! Дошло је време да једни другима 

кажемо ,,здраво“ и кренемо 

одабраним путем. Да ли ћемо се опет 

срести? Да ли ћемо поново бити 

заједно на овом месту и да ли ћемо се 

препознати? Ко зна? На крају нам 

остаје само једно-заклетва да никада 

нећемо заборавити прошлост која ће 

нас пратити до краја! 
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Европско првенство, Пољска 

2010. година 

Државно првенство СОС, Ниш 

2013. година 

Припреме за Европско првенство, 

Копаоник 2010. година 

Пројекат ФСС III полувреме 

2012. година 
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Светске летње игре, Лос 

Анђелес 2015. година 

Државно првенство у 

пливању СОС, Крушевац 

2012. година 

Светске 

летње игре, 

Лос Анђелес 

2015. година 

Светске зимске игре, Јужна 

Кореја 2013. година 
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У изради часописа су учествовали: 

 Милорад Ђондрић, директор 

 Љиљана Марић, психолог 

 Драган Луковић, наставник практичне наставе 

 Кристина Папић, наставник практичне наставе 

  


