ЛЕТОПИС 2017/2018.
Основна школа за ученике са сметњама у развоју
„Смех и суза“, Алексинац

Тематски дан
"Алгоритмизација„
Данас, 19.9.2017. је одржан угледни час под
називом ,,Алгоритмизација-Интегративна
настава“ усмерена на развијање
алгоритамског мишљења. Организовање
тематског дана „Алгоритмизација“ је била
прилика да ученици схвате и развију
алгоритамско мишљење на забаван,
креативан и образовни начин. Настава је
организована по распореду, наставни
садржаји су по наставном плану и програму за
5. Разред основне школе, али су прилагођени
теми. Овај тематски дан организован је у сврху
пријаве за конкурс ,,Сазнали на семинару
применили у пракси 2017.“ у организацији
ЗУОВ-а.
https://youtu.be/RQYKs3CWCPE

Посета ватрогасаца
28.09.2017. нашу школу су посетили чланови
Добровољног ватрогасног друштва из
Алексинца.

Скајп час
03.10.2017. одржан је скајп час са ОШ
,,Светозар Марковић“ из Врања, ОШ
,,Никодије Стојановић Татко“ из Прокупља у
организацији ОШ „Смех и суза“. Тема овог часа
је била наставна јединица ,,Питагорина
теорема“.

Отварање Дечје
недеље
02.10.2016. у 12:00 часова на платоу испред
Дома културе отворена је Дечја недеља у
нашем граду. Ове, 2017. године програм Дечје
недеље организован је под мотом ,, Градимо
мостове међу генерацијама –за радост сваког
детета“.Отварању Дечје недеље, приредби
ученика ОШ „Љупче Николић“ и подизању
Дечје заставе присуствовали су ученици
ОШ“Смех и суза“ са одељ.старешинама.
На свечаном отварању, осим забавног
програма, организован је и дечји вашар у коме
су учествовале основне школе са територије
алексиначке општине. Ученици наше школе,
осмислили су штанд на коме су били
изложени радови настали на часовима
ликовног и техничког образовања.

ТВ емисија о школи
03.10.2017. на локалној РТВ Bosphorus
приказана је репортажа о нашој школи.

https://www.facebook.com/RadioTelevizijaBosph
orusAleksinac/videos/292927707856315/UzpfSTE
wNjA2NjYzMjA2MTEwMDg6MTg2MzkyMzk1Nj
k1MTkwMw/

Шарена радионица играоница
06.10.2016. од 11:00-13:00 часова у Галерији 2
Дома културе одржана је Шарена играоницарадионица у организацији ОШ „Смех и суза“ у
којој су учествовали ученици наше школе као
и ученици нижих разреда ОШ „Љупче
Николић“ и ОШ „Вожд Карађорђе“. Ова
креативно-инклузивна радионица
осмишљена од стране наставника и ученика
наше школе, окупила је бројне учеснике који
су, заједно са нашим ученицима, били део
веома успешне Шарене играоницерадионице.

Научни фестивал
„Наука лака за сваког
ђака“ у Житковцу
У склопу Дечје недеље одржан је научни
фестивал ,,Наука за сваког ђака“ у
организацији ОШ ,,Вук Караџић“ из Житковца.
Ђаци и наставници наше школе као и бројни
посетиоци, били су у прилици да на једном
месту виде хемијске експерименте, креативне
математичаре, интерактивне апликације,
роботе у служби знања, као и да се на језичким
радионицама упознају са енглеском и руском
традицијом и српским средњовековним
језиком.
Наука лака за сваког ђака

Пекарски дани
25 -27.10.2017. одржана је манифестација XII
Пекарски дани у оквиру које су ученици,
родитељи и наставници наше школе имали
запажено учешће. Пред сам почетак
Пекарских дана у нашој школи организована
је радионица у којој су ученици били
ангажовани у изради реквизита за декорацију
штанда ОШ „Смех и суза“.

Пекарски дани
26.10. 2017. ученици и наставници наше
присуствовали су свечаностима поводом
отварања изложбеног дана, као и
презентацији штандова школа у Алексиначкој
општини на тему ,,Савремено и
традиционално пекарство“. Наша школа је за
ту прилику креирала свој штанд са пекарским
производима и као резултат залагања добила
пригодне награде, као и Захвалницу за
учешће на XII Пекарским данима.

Стручно усавршавање
наставника
14.10.2017. у просторијама ОШ „Јован Јовановић
Змај“ на Ал.Руднику реализован је програм
стручног усавршавања под ред.бр.963:
Иновативне методе у настави грађанског
васпитања (Каталог програма сталног стручног
усавршавања наставника, васпитача и стручних
сарадника за шк.2016/17. и 2017/18. са општим
циљем: Јачање компетентности наставника за
наставни предмет Грађанско васпитање кроз
примену иновативних метода и технологија у раду.
Програму су присуствовали учитељи, наставници
и стручних сарадници, чланови Учитељског
друштва Алексинац које је и организовало обуку.
Наставници наше школе: Милена Џипковић,
Биљана Веселиновић, Марија Стаменковић,
Драган Стипсић и педагог Елена Стојановић
присуствовали су овом стручном усавршавању.
У просторијама ОШ „Јован Јовановић Змај“ на
Ал.Руднику одржана је редовна Скупштина
Учитељског друштва Алексинац. Делегати на
скупштини били су и представници наше школе
Марија Стаменковић и Милена Џипковић.

Не љути се, Вуче – час
интегративне наставе
08.11. 2017.год. наставници и ученици наше школе
организовали су час интегративне наставе у
оквиру ,,Вукове недеље“. Под називом „Не љути
се, Вуче“, уз примену информационокомуникационих технологија и вршњачког учења,
ученици и наставници наше школе су припремили
дигитални материјал. За час српског језика,
наст.јединица је била: Народне умотворине, а
реализована је у интеграцији са часовима музичке
културе и информатике, уз примену ИКТ. У
програму Powerpoint направљена је презентација
о Вуку Караџићу и његовом раду на прикупљању и
објављивању народних умотворина. Кроз квиз
рађен у програму Kahoot, обрађене су народне
загонетке, а кроз клипове под називом „Испеци па
реци“ обрађене су пословице и изреке. По угледу
на популарну ТВ Слагалицу, припремљене су
асоцијације кроз чије решавање су сублимирана
сазнања о пословицама, загонеткама,
питалицама… И на крају, припремљена је
занимљива игра „Не љути се, Вуче“ слична игри
„Не љути се, човече“, али су уместо фигурица
коришћени роботићи. У реализацији часа, осим
ученика наше школе, учествовали су и ученици
другог разреда ОШ „Вожд Карађорђе“, кроз
вршњачко учење..

Донације...
У децембру 2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, приступило је реализацији
активности за откуп додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
основношколског узраста, ради богаћења библотечког фонда школских библотека на територији
Републике Србије. Сходно томе наша школа је прибавила дидактичке материјале за рада са ученицима са
сметњама у развоју у износу од 25.550,00 динара, што ће допринети унапређењу квалитета наставе свих
наставних предмета, на задовољство наставника и ученика.
26.12.2017. год. Савез за школски спорт-Алексинац донирао је нашој школи спортску опрему како би у
нашој школи унапредили квалитет наставе физичког васпитања и часова слободних физичких активности.

У сусрет Новој години
29.12.2017. у 12:00 у сусрет Новој години,
одржана је традиционално новогодишња
приредба у просторијама наше школе.
Ученици и наставници наше школе гостима су
се представили игроказом ,, Са Деда Мразом
око света“. Деда Мраз (наставник Никола
Антић) испунио је очекивања и испунио
новогодишње жеље наших ученика. Гости на
приредби су били ученици другог разреда
ОШ,,Вук Карађић“ из Моравца. Путујући
преко Русије, Кине и Недођије, Деда Мраз је
дошао и у нашу школу да ученицима подели
пакетиће. Школа је обезбедила пакетиће из
слатке куће ,, Swisslion”, а традиционално,
Деда Мраз је донео пакетиће Хуманитарне
организације „АДРА“. Инклузивну представу
је режирала и водила наст. српског језика
Данијела Врачар Вујошевић.
Представу је пратила тематска Изложба
ученичких радова и украса у холу школе.
Директор школе пожелео је
добродошлицу присутнима.

Светосавска
приредба
27. 01. 2018. одржана је Светосавска
инклузивна представа са темом „Витез“.
Представом је координирала наст српског
језика Данијела Врачар Вујошевић.
Представу је пратила тематска Изложба
ученичких радова у холу школе.
Директор школе пожелео је добродошлицу
присутнима.
Након завршене представе, пресечен је
славски колач, а затим су гости, ученици,
родитељи и запослени пригодно послужени.

Дани дефектолога 2018.
01.- 04. 02. 2018. у Нишу, у конгресном центру "Constantinus palace"у просторијама хотела Tami residence,
одржани су традиционални струковни сусрети дефектолога и специјалних педагога Србије, Стручно научна конференција са међународним учешћем "Дани дефектолога 2018". Овим скупом обележен је и
јубилеј, 65 година Друштва дефектолога Србије. Стручно –научној конференцији присуствовале су колеге
из Италије, Словеније, Хрватске, БиХ, Црне Горе, Македоније, Бугарске и САД-а. Додељена су годишња
признања Фонда "Проф. Миодраг В.Матић", као и Захвалнице пријатељима Друштва за њихов несебичан
допринос афирмацији дефектолошке струке и реализацији његових програмских циљева. Укупан број
учесника био је преко 400, а реализовано је више од 160 стручних и научних радова, од чега 26 приказа
добре праксе, као и 6 интерактивних радионица. Колеге из Хрватске реализовале су изложбу асистивних
технологија, а ученици школе "11 мај" из Јагодине извели су у нишком Народном позоришту представу
"Сами". Овом пратећем програму Конференције присуствовали су осим учесника Конференције и ученици
са родитељима, обе нишке школе за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, представници градских
структура града Ниша и представници НВО. Током Конференције ТВ екипа школског програма РТС-а ,
снимала је неколико емисија, о самој Конференцији и о тематици проблематике образовања ученика са
сметњама у развоју и инвалидитетом. Конференцији, пратећем програму и радионици „Учимо емоције“
присуствовали су и дефектолози наше школе: Марија Стамболић, Марина Марковић, Оливера Савић,
Милена Џипковић, Јасмина Марковић и Гордана Станојевић.

Током априла 2018. ...
20.04.2018. Ученици и наставници наше школе присуствовали су културном догађају који се одржавао у
просторијама Центра за уметност и културу Алексинац. Сваке године традиционално одржава се Смотра
хорова и оркестра музичке школе ,,Владимир Ђорђевић“.

21.04.2018. и 22.04.2018. у ОШ ,, Вук Карађић“ у Житковцу одржана је Обука наставника основне школе
првог циклуса за остваривање програма наставе и учења орјентисаних на процес и исходе учења.
Учесници су кроз обуку усвојили потребна знања и вештине из области : међупредметних компетенција,
Програма наставе и учења, Планирања и остваривања наставе и учења, Пројекта и пројектне наставе,
Предузетништва и Прачења и вредновања наставе и учења. Милена Ђипковић, олигофренолог и Елена
Стојановић, педагог успешно су савладале обуку.

23.04.2017. У СО Алексинац потписан је споразум о интерсекторској сарадњи за заштиту од насиља.
Интерсекторски тим за заштиту деце од насиља чине представноци СО, представници система социјалне
заштите, образовања, здравства, тужилаштва. Потписници су закључили споразум и са нашом школом с
циљем обезбеђивања ефикасне заштите сваке особе од насиља, злостављања и занемаривања. Члан
интерсекторског Тима је и Марија Стамболић – специјални педагог, стручни сарадник.

Запажен успех школе на 7. Међународном бијеналу уметничког
дечијег израза «Буди»
08.05.2018.год.
Ове године наша школа је учествовала на 7. Међународном бијеналу уметничког дечијег израза „ Буди“
који већ седми пут организује Културни центар Панчева.

Бијенале подржава или афирмише дечије стваралаштво и ставаралаштво за децу. На конкурс који је
организован почетком године пристигло је 1470 појединачних и групних радова из земље и региона, али и
из иностранства.
Наставници и ученици наше школе представили су се са филмом „ Корак по корак- постајемо људи“ који је
равноправно похваљен са још два филма у категорији хуманитарна акција БУДИ ДРУГ . Дирнут
предложеним предлозима и идејама жири је сматрао да радови“ својим квалитетом не заслужују
рангирање, већ помоћ у промоцији и афирмацији вредности које одабрани предлози носе.“
Ове године Данска је била покровитељ бијенала и ми смо, вођени тврдњом да је Данска земља срећних
људи, овом акцијом приказали један од начина како учинити неког срећним - макар на кратко. Тако смо се
нашли овде и данас – У Панчеву.
Честитке наставници српског језика Данијели Врачар Вујошевић и свима који су радили на овом филму.

Крос РТС-а.
11.05.2018.год. Kао и сваке године у нашој
школи организован је Крос РТС-а.

Екскурзија
24.05.2018. Реализована је екскурзија на дестинацији Крушевац- манастир Покров
Пресвете Богородице
( Ђунис)- Алексинац ( повратак). Након једночасовне вожње
стигли смо на Багдалу , чувено шеталиште у Крушевцу , где смо провели већи део
времена. Ученици су доручковали и предахнули, а затим су се шетали и играли.
Кренули смо да обиђемо цркву Светог Првомученика Стефана, познатију као
Лазарица, споменик културе из 14. века коју је подигао кнез Лазар.После обиласка
цркве ученици су имали слободно време да се прошетају кроз центар Крушевца.
Полазак из Крушевца је планиран у 14: 00 часова. Следеће одредиште је био
манастир Покров Пресвете Богородице у који смо стигли након получасовне вожње.
Тамо нас је дочекало сестринство манастира, а свештеник нам је испричао причу
како је подигнут манастир. Пресвета Богородица јавила се девојчици Милојки Јоцић
1898. Године, на месту где је и данас бунар и рекла јој да ће се на том месту
исцељивати болесници. Манастир је духовно лечилиште и велика светиња, подигнут
је по благослову тадашњег епископа жичког владике Николаја Велимировића 1934.
године.По обиласку светиње пуни утисака наставили смо пут ка Алексинцу. У
Алексинац смо стигли око 17: часова.
Циљеви екскурзије су да ученици квалитетно проведу време, стичу нова сазнања и
искуства, развијају интересовања за природу и амбијент који нас окружује, развијају
позитивне социјалне односе унутар групе и ван ње.

СПОРТ...
29.05.2018. Савез за школски спорт Алексинац

организовао је Такмичење у атлетици ,,
Мала олимпијада“. Ученици наше школе
Бајрамовић Александар и Горан
Стаменковић постигли су запажене
резултате.
06.06.2018. MARBO Product, у оквиру
кампање CHIPSY , донирао је лопте за
колективне спортове. Донација се
реализовала уз помоћ Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и
Министарства омладине и спорта.

Еколошки пројекат
Аквапоник из контејнера је пројекат ученика,
наставника и родитеља из Основне школе за
децу са сметњама у развоју „Смех и суза“ из
Алексинца, у оквиру конкурсног задатка
Акција празан контејнер. Пројектом су
обухваћени скоро сви ученици и већи део
наставника и родитеља школе.Основни циљ је
јачање свести о потреби заштите животне
средине и практични приказ могућности
коришћења органског отпада.
Одржано је пет радионица:
1.Формирање акваријума –радионица
саученицима;
2.Производња расада –радионица са
ученицима;
3.Прављење хране за рибе од отпадака хране
–радионица са родитељима;
4.Прилагођавање саксије за аквапоник –
радионица са родитељима;
5.Сађење биљака –радионица са ученицима.
6.Брига о биљкама и рибама.
Филм Аквапоник из контејнера

