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Поводом Светског дана особа са аутизмом, који 
се обележава 2. априла, ове школске године смо 

организовали „Недељу аутизма“ под слоганом „Укључи 
ме у свој свет“. Главни циљ је био да се велики број 
деце и одраслих са територије општине Чачак упозна са 
карактеристикама поремећаја из спектра аутизма, али и 
са особама са аутизмом. Главни циљ смо остварили кроз 
различите активности које су спровођене током седмице: 
предавања и радионице за децу, васпитаче, стручне 
сараднике, медицинске раднике и родитеље и забавне и 
рекреативне активности за децу.

- „Рано препознавање аутизма“- професор са 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 
Ненад Глумбић одржао је занимљиво предавање  
намењено родитељима, васпитачима, учитељима, 
наставницима и медицинским радницима. Професор 
Глумбић је говорио о значају ране детекције и 
интервенције код деце са аутизмом. Предавање је 
одржано у свечаној сали Музичке школе „Др Војислав 
Вучковић“.

- Предавања и радионице намењене ученицима- 
у току седмице смо посетили четири основне и 
две средње школе. Предавања и радионице су 
одржане у: ОШ „Ратко Митровић“, ОШ „Др Драгиша 
Мишовић“, ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Свети Сава“, 
Гимназији и Медицинској школи. Наставници су први 
дан посете одржали презентацију за ученике „Мој 
друг са аутизмом“, док су други дан посете били 
организовани заједнички часови наших ученика и 
њихових вршњака из поменутих школа.

- Покретна играоница „Дамбико“- за ученике основног 
образовања у сали за физичко васпитање је 
организовано дружење уз реквизите и музику.

- Гости из Музичке школе „Др Војислав Вучковић“- за 
ученике који похађају продужени боравак Ђорђе 
Вујанић је извео краћи програм и демонстрирао 
инструмент кларинет са својим професором 
Александром Поповићем.

- Маскенбал - као завршни и централни догађај, 
првог априла је организован маскенбал у Дому 
културе. На маскенбалу су узели учешће сви 
наставници и ученици наше школе. Учествовала су 
деца из великог броја установа: ОШ „Свети Сава“, 
ОШ „Ратко Митровић“, ОШ „Свети Ђакон Авакум“, 
ОШ „Котража“, ОШ „Краљ Александар Први“, ОШ 
„Божо Томић“, ОШ „Др Драгиша Мишовић“, ОШ 
„Татомир Анђелић“, ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Филип 
Филиповић“, Центар за пружање услуга социјалне 
заштите „Зрачак“, ПУ „Радост“. Жири је доделио 
пригодне награде у категоријама: индивидуална 
маска, групна маска и наставници. Чланови жирија су 
били: Слађана Парезановић, Марина Глишић, Маја 
Стојановић, Александар Станојевић и Владе Драгић.10






















