
ЛЕТОПИС 
 

ШКОЛСКА 2016/2017. 

ГОДИНА 



СЕНЗОРНА СОБА 

21.10.2016. 
 У оквиру хуманитарног пројекта “ Велико 

срце” наша школа је добила нову и потпуно 

опремљену сензорну собу,просторију за 

стимулацију чула која се користи у терапији 

деце са тешкоћама у развоју.Средства за ову 

вредну донацију обезбеђена су захваљујући 

пројекту који заједнички спроводе 

“Еуробанк” и Фондација “Ана и Владе 

Дивац”.Вредност донације је близу 1,4 

милиона динара,а новац су обезбедили 

клијенти “Еуробанке” који су корисници 

картице “Велико срце”. 

Сензорна соба се састоји од различитих 

елемената који потпомажу стимулацију 

чула.Она представља место где особе са 

поремећајем сензорне интеграције могу да 

истраже, развију своје сензорне вештине, 

али и релаксирају се,ослободе стреса и 

напетости.  Сада ће ђаци наше школе а и 

друга деца којима је оваква врста услуге 

потребна  имати прилику да развију и 

унапреде когнитивне способности и 

социјалне вештине неопходне за 

укључивање у ширу друштвену  заједницу. 







СЕНЗОРНА СОБА 





МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 

3.12.2016. 

 
 



У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ 

 
Традиционално,као и претходних година 

школу су 20.12.2016. посетили наши 

дугогодишњи другари Ђорђе и Аца ,који су 

поделили новогодишње пакетиће нашим 

ђацима.Деца су уживала у игри,песми и 

забави. 





У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ 

 
Волонтери Црвеног крста су 28.12.2016. 
посетили нашу школу,одиграли новогодишњу 

представу за  ученике. Након представе 

ученицима су подељени  

пакетићи које је донирало невладино удружење 

“Адра”. 

 

 





Дан школе – школска слава 

             “Свети Сава” 
27.јануара 2017. године као и претходних 

година наша школа је славила Дан 

школе.Домаћини славе су били Јелена 

Мањенчић и родитељ ученика 

Д.Бојића.Прослава је започела сечењем 

колача, а потом су ученици драмско 

рецитаторске секције извели светосавску 

химну и своје рецитације.Након тога је 

уследило послужење у холу школе за све 

присутне госте. 





 8.МАРТ 



Поводом осмог марта 

ученици су са својим 

наставницама  

припремили и одржали 

приредбу посвећену 

свим мајкама.  

 



ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ 
Логопед Милка Ковачевић  је 31.3.2017. 

одржала  угледни час на тему “Учимо глаголе 

– именујемо радње”. 





СВЕТСКИ ДАН АУТИЗМА 

2.4.2017. 

 



У СУСРЕТ УСКРСУ 

12.4.2017. 
Поводом предстојећих ускршњих празника и 

ове године су у дворишту наше школе 

организоване спортске активности и 

радионице фарбања јаја.Том приликом наши 

гости су били другари ОШ “Николај 

Велимировић”. 







СВЕТСКИ ДАН ПОРОДИЦЕ      

15.МАЈ 
Захваљујући власници Националне Куће 

Естрада,Славици 

Костадиновић,свечаним ручком  је 

обележен Дан породице. 

 

 



ЕКСКУРЗИЈА 30.5.2017. 
Захваљујући власнику Д.О.О. Дуга Бошку 

Кондићу изведена је једнодневна екскурзија 

Сремски Карловци - Хопово - Јазак. 

Посетили смо средњу богословску школу и 

Саборну цркву у Сремским Карловцима,а у 

повратку  манастире Хопово и Јазак. 







Волонтери Црвеног крста 2.6.2017.одржали 

су радионицу за ученике наше школе.Том 

приликом су се наши ученици дружили са 

лутком Дором. 





Докторка Јасмина Станковић,директорка 

Дома здравља Др “Драга Љочић” са 

сарадницима,посетила је нашу школу.Са 

руководством школе разговарала је о 

сензорној соби и могућностима које пружа,а 

са циљем ране детекције потенцијалних 

корисника,у жељи за њиховим што бољим 

развојем.Др Станковић истакла је да је овај 

вид умрежавања установа и даљи развој 

сарадње од великог значаја за побољшање 

квалитета услуге у свим сегментима. 



ПОСЕТА ЦРКВИ СВЕТЕ 

ТРОЈИЦЕ НА ЛЕТЊИКОВЦУ 

13.6.2017. 
На крају школске 2016/17. године ученици 

наше школе, са групом наставника и једном 

групом родитеља, били су у посети цркви у 

насељу Летњиковац у Шапцу. 

По доласку у цркву ученици, наставници и 

родитељи, су се заједно помолили пред 

иконама, а потом упознали са кратким 

историјатом овог тек саграђеног храма. 

Након посете храму старешина цркве 

протојереј-ставрофор Раде Тодоровић 

уприличио је за посетиоце послужење у 

прелепом дворишту цркве које окружује и у 

његовом се саставу налази велики парк. 

Разговори и дружење су настављени све до 

повратка ученика у школу. 

 




