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Реч директора
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 Са окретањем шире заједнице ка 
инклузивном образовању, укључивањем деце 
са посебним потребама у редовне образовне 
токове, школа је добро сагледала ситуацију, 
отворила се за нове начине размишљања и 
сналажење у новонасталој ситуацији. Наша 
некадашња циљна група корисника делимично 
се окренула школовању у редовном 
образовном систему, а у школу су пристигли 
корисници са све специфичнијим, вишеструким 
сметњама у развоју.
 Оно што ову школу заиста издваја од 
осталих школа у околини је свеобухватно, 
правовремено и квалитетно васпитање и 
образовање деце и ученика са различитим 
сметњама у учењу и развоју, и пружање свих 
врста подршке и помоћи свима који су у 
инклузивном процесу.
 Обзиром да се структура деце у школама 
за децу са сметњама у развоју знатно 
изменила тако да сада школу у највећем броју 
похађају деца са вишеструким (удруженим и 
различитим) и тешим сметњама, потреба за 
мултидисциплинарним тимом стручњака је 

нужна без обзира за коју врсту сметњи је школа 
специјализована. Све су веће потребе и за 
новим простором и новим асистивним 
технологијама. Школа је извршила унутрашњу 
реорганизацију у складу са новонасталим 
потребама како би биле испоштоване све 
норме које доводе до квалитетног образовања 
и третмана деце са сметњама, нарочито оне са 
вишеструким сметњама. 
 У септембру 2017. године почело се са 
изградњом фискултурне сале за потребе 

,,
школе, дневног боравка ,,Зрачак  и вртића 

,,
,,Сунце .
У склопу сале су: 4+1 свлачионице, терен 
диманзија 38х21 метара и трибине са 400 
седишта. Ученици школе, спортисти СК 

,,
,,Морава  и корисници дневног боравка 

,, 
,,Зрачак добиће коначно свој простор где могу 

да обављају своје планиране активности, 
тренинге и рехабилитацију. Сала ће бити 
модерно опремљена и функционална, и делиће 
се на две целине.



Актуелности 
у настави
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 Вежбе реедукације психомоторике су први корак да се дете окрене свом телу и упозна 
себе, а затим да крене у освајање света. 
 У ове активности трудили смо се да увек унесемо новине. У реедукацију телом смо 
додавали реедукацију на играчкама и другом, да детету буде занимљивије и да се дуже задржи 
у вежби - игри. 
 Ето, видите, како смо помоћу интерактивног пода покушали да пробудимо и креативност, 
па да вежбамо орјентацију у простору, уочавање другог, координацију, отпловимо на крилима 
маште...

,,Сви гусари из Хаване,
што стоје са стране, са стране
питају - Капетане, куд плови овај брод?

,,

,,Авионе, авионе, баци нам бомбоне!

,,

,,Расту роде, расту ласте
природно је да се расте
свако треба на нарасте
да порасте и одрасте.

,,



Свечаности 
у школи
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 Најмлађи (најслађи) заблистали 
су на сцени на прослави Дана школе. 
Ништа мање симпатија изазвало је коло 
уз песму девојака у народној ношњи. 
 За нас је сваки дан школе посебно 
значајан и његову прославу припремамо 
са великим узбуђењем.

 Дух Светосавља обитава и у 
нашој школи, у нашим срцима. 
 Савиндан обележавамо сечењем 
славског колача и светосавским 
рециталом уз појање химне Светом 
Сави.



Обележили смо
значајне датуме

О, принче 
мој!

О, Кико 
моја!

Ми смо
добре виле!

,, ,,     Као и све бајке и ,,Успавана принцеза  почиње са ,,Некада давно.  
Има своју принцезу Кику, принца Вељка. Њих двоје, снагом своје љубави,
претварају две вештице у добре виле (Анастасија и Драгана).

,, 
     На почетку представе је песма ,,Не ругај се  која говори о различитостима међу 
људима али и о потреби да се те разлике уваже. Песму на знаковни језик 
преводила је Ника.

ДАН ДАУНОВОГ

СИНДРОМА

    Ученици V  су уз помоћ наставнице Јане учествовали потпуно1
,,у стварању и извођењу представе ,,Успавана принцеза . Идеја се 

,,
родила на једном часу, када је требало да ученици ,,одглуме  лепо 
и ружно понашање. 
    Почели су са писањем сценарија и до краја јануара
су кренуле припреме представе. 
    Претпремијера је била сјајна. 
Глумци су имали слободу да чак импровизују неке делове.  
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Обележили смо 
значајне датуме

Светски дан особа са аутизмом смо обележили и организовали на свој начин.
Одржали смо трећи по реду маскенбал у коме су учествовали и ученици 

,, ,,
основних школа ,,Др Драгиша Мишовић  и ,,Филип Филиповић .

Одлучили смо се за сваки вид обележавања и подршке
особама са аутизмом како бисмо сви ми искусили како је стати

пред публику која нам намеће трему, за коју не знамо да ли ће нас разумети. 
Желели смо да премостимо баријеру и дозволимо себи 

да се на наш рачун смеју и да нам аплаудирају.

 Особе са аутизмом у сваком покушају комуникације 
осете сличну трему и страх. Волели бисмо да нам се 

наредних година, на овај дан, 
придружи што више другара.

6

Смишљајте маске
за следећу годину!



Обележили смо
значајне датуме

 Ученички парламент је организовао 
акцију прикупљања помоћи за нашу друга-
рицу Јасну. У акцији су учествовали наста-
вници, ученици и њихови родитељи. 
 Угостили смо и чланове ,,Удружења 

,,
Босиљак . Наша бивша наставница Славица 
Петровић упознала је ученике осмог разреда 
и средњег образовања са природним матери-
јалима. 

 Да бисмо били безбедни на интернету 
побринула се наша наставница Данијела 
Ђорђевић. Она је нама и другарима из 

,, 
ОШ ,,Др Драгиша Мишовић одржала ради-
оницу о електронском насиљу. 
 Ученици Припремног предшколског 
програма и основног образовања забављали 

,, 
су се правећи ,,Табаницу - дидактичко сре-
дство од природних материјала за побољшање 
сензорних уноса, смиривање тоничне 
напетости и побољшање моторике код 
ученика.
 Марија Дуњић - аниматор и покретна 

,,
играоница ,,Данбико  увесељавали су наше 
најмлађе ученике.
  Ученици средњег образовања посетили 
су Научни камион. Имали су прилику да чују  
занимљиво предавање о биљкама.       
Учествовали су и у извођењу хемијских 
експеримената. 
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,,Циљ је постати човек, а
,,

срећа је бити и остати дете.
Срећан Дан детета!

,,
Другари из ОШ ,,Др Драгиша Мишовић

су нас угостили и помогли да направимо 
,,

заједнички пано на тему ,,Дан толеранције .

Децо...сваки дан је ваш  дан...
дружите се, учите, смејте се, играјте се, волите...

...као ми...

Супер је што нисмо сви исти - 
замисли како би досадно било 

да јесмо. Али то не значи 
да нисмо сви једнаки.

Обележили смо 
значајне датуме
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Празници
нам стижу

9

СУСРЕТ СА ДЕДА-МРАЗОМ

Данас сам срео Деда-Мраза
У дрвореду, између стаза.
Уштинуо ме за образе,
А ја му рекох: - Деда-Мразе,
Добро ми дошао, здраво, деда!
Ја волим твоје прсте од леда.
Донеси сутра, за дечју срећу,
Пахуља белих пуну врећу.
Покриј снегом прљаве стазе,
Све нек се бели, Деда-Мразе!
У огледала и ледаре
Претвори оне мутне баре.
Проспи пахуље на све стране,
Звездама белим окити гране. 
Из твоје вреће нек веје, сипа,
Кад трчим, нека се чује шкрипа!

       Никола Дреновац



Посетили смо

     У оквиру програма професионалне орјентације и практичне 
наставе, ученици осмог разреда и средњег образовања 

,, 
посетили су фирму ,,aceco у Јежевици. Упознали су се са 

радом у графичкој радионици, а позив смо добили од нашег 
бившег ученика који је запослен у овој фирми. 
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,, 
У акцији ,,Дај ми крила један круг посетили смо и Машинско 
саобраћајну школу у Чачку. Љубазна наставница практичне 
наставе Милица Марковић нам је омогућила да и ми 
завртимо волан и осетимо брзину.



Шетали смо, посматрали реку Чемерницу и 
старе кућице етно села у Коштунићима. 

Ишли смо на спортско игралиште и уживали
у играма за децу.

Посетили смо

,, 
   У оквиру пројекта ,,Зелени путокази посетили смо Еко камп у 

школи у Рошцима. Циљ нам је био да се упознамо са 
могућностима и потенцијалима наших ученика за извођење 

интегративне наставе.
   Амбијент у Еко кампу био је идеалан да подстакне пажњу и 
заинтересованост ученика за рад али и да их мотивише да 
постојећа знања примене у новим животним ситуацијама.
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Посетили су нас
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 Као што волимо да идемо у посете 
знамо да будемо и добри домаћини. 

,, 
Угостили смо наше комшије из ,,Зрачка , 
ученице музичке школе из Чачка, ученике 

,, 
ОШ ,,Танаско Рајић  и многе друге. 
 Када будете расположени за 
дружење, дођите код нас!



 Припадници Сектора за ванредне ситуације поводом Међународног 

дана ватрогасаца, кроз низ вежби едукативног карактера, нашим 

ученицима, приближили су занимање ватрогасца и упознали их са 

безбедним понашањем у случају пожара. 

  Деца се сусрећу са разним изазовима којима нису дорасли. 
Овакве вежбе едукативног карактера потребне су ученицима, јер у 
позитивној мери утичу на повећање безбедности наше деце у 
школама, али и код куће. На овај начин као одрасле особе постаће 
одговорнији и своје знање преносиће даље. 
 Основни циљ је смањење пожара и трагичних последица чији је 
узрок дечија игра. 

Посетили су нас
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ПРАВИЛА ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ 
ТРЕБАЈУ СВА ДЕЦА ДА ЗНАЈУ!

Ÿ  Редовно чишћење ушију!
Ÿ

Ÿ  Кија се у унутрашњу страну лакта, не у длан!
Ÿ

Ÿ  Обавезно је прање руку након употребе тоалета!
Ÿ

Ÿ  Свакодневно туширање!
Ÿ

Ÿ  Чиста постељина на недељном нивоу!
Ÿ

Ÿ  Умивање лица пре спавања!
Ÿ

Ÿ  Прање зуба ујутру и увече!

  ЗАНИМЉИВЕ ЧИЊЕНИЦЕ О ХИГИЈЕНИ

14

 Енглески средњевековни краљ Хенри IV је 
својим витезовима наредио да се окупају барем 
једном у животу.
 Прва права четкица за зубе, која се састојала 
од длака сибирске свиње, изумљена је у Кини 1498. 
 Руке су највећи извор микроба у кући. Истра-
живања показују да редовно прање руку смањује 
обољења од прехладе и дијареје.
 Спаваћа соба је савршено плодно тло за гриње 
које се хране мртвом кожом. Просечна особа одбаци 
до  10g мртве коже седмично и до 18кg током целог 
живота.
 Већина људи мисли да је WC најконтамини-
ранији део куће, али истина је да судопера обично 
садржи и до 100.000 пута више бактерија од тоалета.
 Пуштање воде у WC-у, без спуштања поклопца, 
може распршити клице на удаљености од 2 метра.
 Антибактеријски сапун није нимало 
делотворнији у спречавању инфекције од обичних 
сапуна. 
 Људско тело је дом за преко 1000 врста 
бактерија. Постоји више клица на вашем телу него 
људи у Сједињеним Америчким Државама. 

Алергија на полен

 Поленска алергија личи на 
најобичнију кијавицу, али ако симптоми 
(запушен нос, цурење носа, кијање) 
потрају или се јављају увек у истом 
периоду године, ради се о алергијској 
кијавици или алергијском коњуктивитису. 
 Алергије најчешће изазивају полен 
леске, јове, тополе, врбе, белог јасена и  
брезе.

 Одржавање чистоће 
     тела представља личну 
                 хигијену.

Активности 
у школи



,, 
 Основна идеја секције ,,Зелени талас је 
подстицање когнитивног, емоционалног и 
социјалног развоја деце кроз њихово 
активно укључење у низ акција у којима 
ће се наћи у непосредном додиру са 
 зоолошким, еколошким и многим 
другим особеностима наше околине.
 Чланови секције су сви ученици 
 Кроз план активности је остављена 
могућност формирања посебних група у 
зависности од специфичних потреба и узраста.
 Све активности су усмерене на пружање
нових сазнања о природи а кроз њихове
садржаје вршиће се:
Ÿ подстицање психомоторног развоја
Ÿ подстицање емотивног развоја
Ÿ подстицање интелектуалног развоја
Ÿ подстицање социјалног развоја
Ÿ подстицање креативности и маште
Ÿ изграђивање свести о потреби заштите            

животне средине

 Радом у оваквој секцији могуће је
постићи следеће:
Ÿ боравак деце у другачијој средини, у       

непосредном додиру са биљкама,            
животињама и другим природним           
феноменима.

Ÿ обезбеђивање пријатне и опуштене           
атмосфере.

Ÿ прорађивање нових наставних јединица                    
на нов, непосредан и активан начин.

Ÿ игровни карактер рада доводи до              
ослобађања позитивних емоција а посебно     
радости због успешно решеног задатка.
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 Ученицима је показана вежба 
орезивања воћа и повијања грана. 
Извршена је заштита воћа бакарним 
препаратима у циљу дезинфекције 
стабла.

,, 
 Организован је ,,Еко квиз где су 
у форми питања и одговора ученици 
проширили и надоградили своја знања.

Активности 
у школи
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 Појавом инклузије, школе за образовање 
деце са потешкоћама користе редовни образовни 
програм и ИОП-е за сваког ученика. Разреди су 
нам све шароликији а васпитно-образовни захтеви 
теже испуњиви. 
 Да би наши ученици на пољу сазнајних, 
социјалиних, когнитивних и емоционалних 
способности добили што више, једном недељно 
смо примењивали интегративну наставу, а у раду 
смо примењивали сензорне материјале.
 Теме су обрађиване класичном (оловка и 
свеска) и интегративном методом (израда разли-
читих врста сензорног теста, израда и коришћење 
слова и бројева направљених од теста по избору).
 Сви ученици обухваћени су са по шест 
радионица.
 Интегративна настава је ученицима и наста-
вницима пружила више слободе и динамике у 
раду, ученици се временски дуже задржавају у 
активностима и заинтересованији су.
 Ученици током ових активности могу да 
импровизују и боље повезују општа знања. 
 Након анализираних резултата примене 
интегративних радионица, уврстили смо их у 
школски програм.  
  

 Поводом 8. марта, маме смо обрадовали 
слатким честиткама. 

Мама ја сам
твој празник!

Активности 
у школи

ИНТЕГРАТИВНАНАСТАВА



 У реализовању наше радионице 
учествовали су предшколци и ученици 
млађих разреда. 
 Посластичар Биљана Сретеновић 
нам је на један занимљив и једноставан 
начин показала како сами можемо да 
правимо слаткише и у исто време да се 
забавимо. 
 Шам је припремљен унапред. У 
њега смо додали боју и уз помоћ специ-
јалних кесица правили смо посластице. 
Да би то биле праве лизалице, наравно, 
додали смо и штапиће. Када је припрема 
била готова ставили смо на печење. Уз 
право уживање, декорисали смо 
чоколадом и шареним мрвицама. 

Активности 
у школи

Рецепт

Ÿ 3 беланца
Ÿ 200g шећера у 

праху
Ÿ неколико капи сока 

од лимуна
Ÿ прехрамбена боја 

по жељи

 Историчари нам кажу да су лизалице откривене безброј пута. Прве лизалице се 
јављају још у Средњем веку. Људи су кували шећер и служили га на штапићима или на 
ручкама. Али су, нажалост, биле доступне богатим слојевима друштва. 
Касније се јављају модерне лизалице, оне какве ми данас једемо. Неки верују да их је 
осмислио Џорџ Смит из Сједињених Америчких Држава. Он је имао тркачког коња 
Лолипопа, због чега се свака врста лизалице на енглеском назива лолипоп.
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Излети и настава
у природи

Дан на снегу у
 селу Катићи

 Село Катићи налази се на обронцима планине Златибор, али са стране која гледа ка 
Ивањици. Смештено је на надморској висини око 1000 метара.  
 Чим је освануо 28. фебруар спаковали смо опрему за санкање и упутили се ка селу. 
Добро расположење, употпуњено топлим напицима и грицкалицама, пратило нас је целог дана.
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 Октобарски дан, сунчан, ведар, као 
створен за природу. Сви нестрпљиви да 
стигне аутобус и да крену у авантуру на брдо 
Љубић.
 Како је дивно било видите по сликама, 
обишли смо цркву Лазарицу, имали доручак на 
трави, од љуљашки и клацкалица млађи су се 
тешко одвојили, али, призор старијих другара 
у игри затрпавања лишћем свих боја привукао 
је и њих. 
 Нисмо били уморни ни за заједничко 
певање у повратку.
 Јесте да волимо школу, али дужење у 
природи нема цену.



 Успомене са ђачких екскурзија памте се целог живота. 

Магично путовање до Сребрног језера и посете околних манастира и ергеле Љубичево и 

ове године су нашим ђацима донели радости, нова искуства и знања.

Излети и настава 
у природи
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Матуранти
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решити...

Будите срећни и весели... и будите добри

            као што сте и до сада!



Републичкo
такмичење

21

,, 
 У школи за основно и средње образовање ,,Радивој Поповић у Сремској 
Митровици 26. априла 2018. године одржано је двадесето републичко такмичење у 

,,
знању и вештинама из ,,Хемије, неметала и графичарства . На овом такмичењу су 
учествовали и наши ученици. 
 Они су постигли следеће резултате: Дејан Минић и Милан Јовичић друго 
место, Алекса Васиљевић је освојио треће место и Ђорђе Глишовић четврто место.



Спорт
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Радови 
наших ученика

Василије Николић III1

Милован Стојановић VIII2

Алекса Васиљевић III1

Виктор Аџемовић,
предшколска група

Александар Шипетић VIII1

 Филип Алимпијевић IV1
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У изради часописа учествовали директор 
школе, стручни сарадници и наставници.

Часопис осмислили и реализовали наставници 

практичне наставе Драган Луковић и Ана Секулић.

Пријатељи школе:

,,
Фондација ,,Пријатељи у невољи ,

,,
Фондација ,,Ана и Владе Дивац ,
Компанија НИС,
Локална самоуправа,
Министарство правде,
Телеком Србија,
Специјална Олимпијада Србије 
Штампарија 
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