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УВОДНА РЕЧ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 
 

Та 2000. година била је веома 

значајна за образовање у Обреновцу. 

Почела је са радом прва школа за 

образовање ученика са сметњама у 

развоју на територији Градске 

општине Обреновац – основна 

школа „Љубомир Аћимовић“. 

 

 Настала је интегрисањем 

специјалних одељења из свих 

обреновачких основних школа. 

Школа је тада имала 121 ученика и 

19 наставника у матичној школи која 

је била смештена у простору ОШ 

„Јован Јовановић Змај“ и издвојеним 

одељењима у: Грабовцу, Дражевцу, 

Стублинама, Скели и Баричу. 

 

Много тога се у међувремену 

променило. Школа је проживљавала 

све што се дешавало и у граду. 

После великих поплава 2015. године 

школа је свој рад наставила у 

простору ОШ „Јефимија“ где и данас 

обавља свој образовно-васпитни рад. 

Школу данас похађа 57 ученика, а са 

њима ради 23 наставника.  

 

Оно што ћете неизоставно 

приметити чим крочите у нашу 

школу је разумевање и љубав међу 

ученицима, али и велику 

посвећеност наставника.  
 

 
 

Овде свако дете ужива у 

својој посебности и напредује у 

складу са својим могућностима.  

 

Заиста је посебна част и 

задовољство бити на челу школе 

чији је мото:  

 

„Поштуј природу детета и боје 

његовог сна... 

Ако му душа не пева, џаба му све 

што зна!“ 

 
Мирјана Ракић, директорка школе 

 

 

mailto:osljubomiracimovic@mts.rs
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20 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ШКОЛЕ 

 
ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

Потреба за отварањем специјалне основне школе на 

територији општине Обреновац постоји више од 30 година, а 

практична реализација ове иницијативе је почела 3. марта 1998. 

године, када је у просторијама основне школе ”Јован Јовановић 

Змај” одржан састанак на коме су присуствовали представници 

општинског актива дефектолога, градског и републичког Савеза за 

помоћ Ментално недевољно развијеним особама, директори и 

стручни сарадници из обреновачких основних школа, Дома здравља 

Обреновца, као и представници Градског секретаријата за 

образовања и Министарства просвете. Формиран је иницијативни 

одбор који је урадио  радни елаборат  предлога за оснивање 

специјалне школе да би одлуком Владе Републике Србије од 

20.09.1999.године основана школа “Љубомир Аћимовић” у 

Обреновцу, која се бави образовањем  и васпитањем деце лако 

ментално ометене у развоју. 

 

Школа је почела са радом 01.02.2000.године у просторијама 

основне школе “Јован Јовановић Змај” и представљала је прву 

школу овакве врсте која је просторно  интегрисана са редовном 

основном школом, као први корак  ка инклузивном образовању 

деце са посебним потребама што је претходило почетку процеса 

реформе школства. Школа је настала интреграцијом, односно 

обједињавањем постојећих специјалних одељења при редовним 

основним школама на територији општине Обреновац са 121  

ученика. Оправданост настанка школе састојала се у томе да се 

избегну тешкоће васпитно-образовног рада у комбинованим 

одељењима  са 3 и више разреда, да се  изврши адекватно 

планирање и програмирање рада са ученицима коришћењем 

одговарајућих наставних средстава, да се омогући извођење 

стручне предметне наставе и организоване ваннаставне активности, 

као и рекреативне наставе, летовања и здравствено-рекреативних 

опоравака, излета, екскурзија и сл.  

 

Поред матичне школе, формирана су и  4  издвојена одељења 

при сеоским подручним школама општине Обреновац. У наредном 

периоди школа је проширила своје капацитете и отворила издвојено 

одељење на територији општине Уб и успопставила сарадњу са 

представницима општине и Центра за социјални рад у циљу 

отварања Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју. 

Школске 2012/2013. год. верификовано је остваривање програма за 

основно образовање одраслих особа са сметњама у развоју и 

инвалидитетом од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја РС.  

 

 
 

ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ 

(1906-1986) 

 

Професор Више дефектолошке 

школе у Београду и  директор у 

једном мандату и шеф одсека за 

олигофренопедагогију.  

 

Рођен је у Ариљу 1906. године. 

Завршио је Учитељску школу у 

Ужицу. Дипломирао 1948. 

године педагошку групу на 

Филозофском факултету у 

Београду. Био је једно време 

васпитач глувонеме деце у 

Јагодини (1930.г.). На свој 

захтев одлази за учитеља у село 

Богово, а затим у Чепин за 

наставника “помоћног 

одељења”.  

 

Са отварањем дефектолошког 

одсека на Вишој педагошкој 

школи прелази за професора 

педагогике и методике 

ментално ретардиране деце и 

на том предмету остаје све до 

1985. године. Био је шеф 

кабинета министра просвете, 

као и председник Удружења 

дефектолога Југославије. 

 

 



3 
 

Од оснивања до 2016. године директор школе био је 

дефектолог Предраг Дацковић. Школа је  у претходном 

периоду показала запажене резултате у раду и оправданост 

свог настанка, успоставила добру сарадњу са свим 

редовним основним школама на територији општине, с 

обзиром да су основне школе биле једне од   иницијатора  

за оснивање ове школе. Као један од резултата успешне  

сарадње редовних основних школа и наше школа 

функционисало је развојно  одељење за ученике млађих 

разреда (редовна основна школа у Баричу) са израженим 

тешкоћама у учењу и понашању.  

Школа је покренула и реализовала пројекат 

„Инклузијом ка доброј пракси“ у трајању од 6 месеци који 

је подржала локална заједница.  Циљ пројекта био је  

пружање помоћи деци и ученицима са тешкоћама у развоју 

и учењу у оквиру предшколске установе и редовних 

основних школа. Осим постигнутих позитивних резултата, 

реализацијом овог пројекта створили су се услови за 

организовану и систематску стручну подршку деци и 

ученицима са сметњама у развоју која је свој законски 

оквир нашла у Стручном упутству о начину пружања 

додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих 

са сметњама у развоју у васпитној групи, односно другој 

школи и породици од стране школе за ученике са 

сметњама у развоју (2012. год.).  
 

 

 
Део колектива школе 2002. године 

 
Део колектива школе 2003. године 
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Покретањем иницијативе Министарства просвете и науке школа је учествовала у пројекту DILS – 

пружање унапређених услуга на локалном нивоу, пројектни циклус „Подизање капацитета школа за 

образовање ученика са сметњама у развоју у РС“. Учешће наше школе у овом пројекту допринело је 

унапређењу професионалних компетенција запослених у школи, успостављању партнерства са 

институцијама на локалном нивоу у циљу укључивања деце са сметњама која су била ван система 

образовања, успостављању механизма сарадње специјалне школе и осталих образовних установа ради 

подизања квалитета образовања деце/ученика са сметњама у развоју и унапређењу капацитета школе за 

коришћење асистивне технологије као облика подршке у процесу образовања ученика са сметњама у 

развоју.  

 

Данас школа представља значајан ресурс у локалној заједници у пружању стручне додатне 

подршке. У овој школској години број захтева за пружање додатне подршке деци и ученицима у 

редовном систему је 52. Захтеви за  подршком долазе из предшколске установе, основних и средњих 

школа што говори о израженој потреби да се школа развија у правцу сервисног центра и заузима 

активну улогу у развијању инклузивне културе у нашој локалној заједници.  

 
 

 
Део колектива школе 2004. године 

 

 
Део колектива школе 2006. године 

 
 

 
Део колектива школе 2009. године 

 
Део колектива школе 2011. године 
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ВРЕДНОСТИ КОЈЕ НЕГУЈЕМО 

 

 

✓ професионалност и стручност у раду 

✓ хуманост и племенитост 

✓ уважавање личности и поштовање различитости 

✓ креативност у раду  

✓ самоиницијативност 

✓ подизање еколошке свести  

✓ тимски рад и добра сарадња у колективу као и са колегама из других установа 

✓ одржавање традиције  

✓ афирмација и промоција концепта инклузивног образовања 

 

 
Део колектива школе 2020. године 
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СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДА ШКОЛЕ 

КОРЕКТИВНО-ПРЕВЕНТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 

 

Дефектолошки рад у одељењу у оквиру разредне наставе од првог до осмог разреда 

 

Национални (редован) Школски програм се реализује кроз три 

нивоа прилагођавања применом индивидуалних образовних планова по 

мери сваког детета. У школи је заступљен рад у малим групама, 

индивидуализован приступ у настави, примена специфичних метода и 

облика рада уз коришћење асистивне технологије, дигиталних наставних 

средстава и специфичних дидактичких материјала. Дефектолози у нашој 

школи су оспособљени за рад са децом и ученицима који имају тешкоће 

у интелектуалном функционисању, развојне тешкоће, хиперактивност и 

дефицит пажње, сензорна оштећења (деца са оштећем вида, слуха), 

физички инвалидитет, сметње из спектра аутизма, поремећаје у 

понашању. У сарадњи са предшколском установом, редовним основним 

и средњим школама на нашој територији дефектолози пружају подршку 

деци / ученицима који имају тешкоће у учењу.  

 
 

       
 

Индивидуалне и групне логопедске вежбе  

 

Циљеви и задаци логопедских вежби су: 

- Превенција говорно-језичких поремећаја, 

- Стимулација говорно-језичког развоја   

- Корекција постојећих говорно-језичких поремећаја 

- Корекција поремећене функције читања и писања ученика 

- Подршка јачању васпитачких, односно наставничких  

компетенција упућивањем у проблеме говорно-језичких  

поремећаја и спровођење корекционог поступка 

- Саветодавни и инструктивни рад са родитељима деце,  

односно ученика. 

 

Дефектолог – логопед реализује вежбе за развој психофизиолошке основе за говор, вежбе за 

развој и корекција фонетске стране говора-формирање правилног изговора, вежбе за развој активног 

говора и језика, вежбе за кориговање муцања, брзоплетости и патолошки спорог говора, вежбе за 

кориговање читања и писања, вежбе за децу која не говоре, вежбе  за развојне сметње у  учењу 

(дислексија, дисграфија). 
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Индивидуалне и групне психомоторне вежбе 

 

Психомоторне вежбе  су вежбе опште реедукације психомоторике, вежбе чула, когнитивне 

стимулације, вежбе за визуомоторну координацију, вежбе за оријентацију у простору и времену, вежбе 

релаксације. 

Циљеви и задаци психомоторних вежби су: 

- идентификација, превенција, корекција и компензација специфичних сметњи, који се остварују кроз 

индивидуални рад са ученицима и родитељима, кроз сарадњу са наставницима и стручним сарадницима 

у школи и ван ње 

- утврђивање квалитета психомоторног и социјалног функционисања ученика као и достигнутог нивоа 

развоја сазнајних и перцептивнох  функција 

- спровођење превентивних и интервентних активности и поступака рада са децом, односно ученицима 

са ризиком у сензорном и перцептивном развоју 

- подршка јачању наставничких компетенција за избор и примену специфичних метода, облика и 

средстава рада у циљу развијања постојећих способности и склоности сваког ученика  

- саветодавни и инструктивни рад са родитељима ученика 

Рад са ученицима са реализује у сензорној соби / учионици.  

 

       
 

Рад наставника физичког и здравственог васпитања – корективно-превентивне вежбе 

 

Корективно-превентивне вежбе обухватају: 

- Јачање мишићне мускулатуре, вратног раменог, појаса,  

кичменог стуба, абдомена, карличног појаса, доњих и  

горњих екстремитета 

- Ублажавање деформитета кичменог стуба и стопала 

- Јачање мишићне мускулатуре и ублажавање деформитета зглобова  

- Формирање навика правилног држања тела при ходу, седењу 

- Учење правилног одржавања равнотеже тела и контроле  

моторике при различитим физичким активностима 

Корективно-превентивне вежбе реализује професор физичке културе који је додатно остручен за 

рад са ученицима са сметњама у развоју на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

Настава се изводи у фискултурној сали, на базенима и у природи. 

 

Рад медицинске сестре 

 

Рад медицинске сестре подразумева: свакодневну контролу здравствено-хигијенског стања код 

деце, сарадњу са родитељима ученика у примени преписане терапије, контролу здравствено-хигијенских 

услова у школи, развијање културно- хигијенских навика код деце, пружање подршке у развијању 

вештина самопомоћи и самопослуживања, активности усмерене на здравствено васпитање и активности 

на дежурству и пратњи ученика за време наставе на базенима 
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„Ако се не обратите и не будете као деца, нећете ући у Царство Небеско.“ (Мт. 18,3) 

 

Уколико се присетимо етимолошког порекла педагошких појмова „васпитање“ и 

„образовање“ доћи ћемо до увида да су они дубоко прожети хришћанским етосом. Основни 

педагошки термин васпитање је у почетку повезиван са терминима: „храњење“, „отхрањивање“. То 

је реч старословенског порекла и састоји се из два дела, речи вас – цео, сав, свестран и речи питати 

– хранити (мало дете). Стога би заједно та сложеница – васпитање – могла значити „отхрањивати у 

целости“, телесно и духовно (религиозно и морално) уздизање од детињства до зрелости. И други 

основни педагошки термин – образовање потиче из хришћанске средњовековне прошлости. 

Првобитно значење му је: изображавање, обликовање (човек је у Библији створен по „образу“ Бога), 

представљање и давање примера. Образовање би стога могло значити обнављање образа (слике, 

иконе, лика) Божијег у човеку, његово разоткривање и развој, што савршено истиче потребу за 

верским васпитањем и образовањем у школама, „хранилиштима“ деце и младих. Исто је потврђено 

и у Упутству о начину остваривања програма Верске наставе где стоји: „нагласак треба ставити 

више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно (обликовно, образовно), а мање на 

информативно“. 

 

Специфична васпитна улога и организација Верске наставе - Православног катихизиса у ОШ 

Љубомир Аћимовић, се темеље на специјално формулисаним циљевима и исходима, прилагођеним 

раду са децом са посебним образовним потребама. Оно што за успешну реализацију часова Верске 

наставе има незаменљив, темељан значај јесте наратив. Наиме, приче имају неизмерно важну улогу 

у васпитавању, а разлог за то пре 

свега лежи у ненадмашним 

могућностима приповедања да 

слушаоца поведу из познатог ка 

новом искуству, што је и основни 

принцип учења. Међутим, 

приповедање чини слушаоца у 

великој мери пасивним, што може да 

доведе до прекида интерактивног 

односа између учитеља и ученика. Из 

тог разлога вероучитељи у овој школи 

осмишљавају делатности у којима 

ученици имају активну улогу. 

 
Отуда, поред приче други подједнако важан елемент у процесу учења јесте покрет (у 

обредном контексту, литургијски вход). „Покрет подстиче и ментални и духовни раст и без њега 

нема ни напретка ни здравља. Заправо, будући да покрет служи оном делу нашег живота који нас 

повезује са спољашњим светом, без њега нема ни истинске комуникације, а самим тим ни процеса 

учења. Зато се ментални развој не сме одвојити од покрета; он од њега зависи.“ Монтесори М., 

Упијајући ум, Београд: ДН Центар, 2010, стр. 189. 

 

У Верској настави прилагођеној специјалним условима се користе очигледна наставна 

средства, попут илустрација (сликовних материјала са јасним садржајима, конкретних предмета и 

материјала из окружења и природе) и лаптоп рачунара (едукативних тематских аудио-визулених 

садржаја), игрица и квизова. Катихета (вероучитељ) искорачује из сфере формалних и 

дистанцираних односа учитељ/ученик и између себе и својих ученика ствара атмосферу међусобне 

блискости и поверења.  
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На часовима Православног катихизиса ученицима покушавамо да пружимо целовит религијски 

поглед на свет и живот, као и да им омогућимо усвајање духовних вредности православне цркве и

неговање верског и културног идентитета. 

Упознавање ученика са вером и духовним 

искуствима се остварује кроз толерантан 

дијалог и уз уважавање других, религијских и 

научних, погледа. Дакле, код ученика 

покушавамо да негујемо човекољубље, осећај 

заједништва, развијемо емпатију, бригу о 

другоме и спремност за помагање и сарадњу 

са вршњацима и одраслима, морално 

образујемо и упутимо на поштовање 

традиције и културе којој ученик припада. 

 

Последњих година долази до 

другачијег схватања природе личности деце са 

сметњама у развоју, као и другачијег приступа 

њиховом учењу. Са утврђивања оштећења и 

покушаја да се утиче на њега, прешло се на 

утврђивање очуваних потенцијала личности и 

подстицање њеног развоја. Специфичан ток 

развоја деце са тешкоћама у развоју има за 

последицу да многе потенцијалне способности 

детета остану неоткривене. У ОШ Љубомир 

Аћимовић прилагођени програм Верске 

наставе акценат ставља на активацију 

скривених могућности личности и 

укључивање ове деце у разноврсне 

ваннаставне активности. 

 

Деца са хендикепом не желе сажаљење 

јер их оно вређа. Она не сматрају да им 

ометеност отежава живот и да су другачија од 

других. Свој недостатак не схватају као трајно 

стање и очекују да ће га временом превазићи. 

Нада увек постоји и мора се неговати, што је и 

једна од основних порука хришћанског учења: 

превазилажење датог, ис-цељење разбијеног 

јединства вером, надом и љубављу. 

 

 
Александар Гајић, вероучитељ 
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Кад порастем, бићу... 

 
Професионална оријентација представља пружање континуиране и организоване подршке 

ученицима у избору будућег занимања. Циљ професионалне оријентације је развијање спремности 

ученика да стиче искуства и знања о себи и свету рада и да доноси реалне одлуке  у погледу свог даљег 

образовања и опредељивања.  

 

У нашој школи „Љубомир Аћимовић“ програм професионалне оријентације реализује се од 

октобра до маја месеца и реализује га тим који чине: психолог школе, одељењске старешине ученика 

седмог и осмог разреда и родитељи ученика. Програм се реализује кроз професионално саветовање и 

процену ученика, професионално саветовање са родитељима ученика, сарадњу са средњим школама и 

праћење адекватности избора стручних профила средњих школа кроз план транзиције.   

 

У складу са принципима инклузивности образовања сваке године један број ученика наше 

школе уписује и успешно завршава редовне средње школе.  

 

  

  
Радови ученика VII и VIII разреда. 
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         ОБЕЛЕЖАВАМО У ШКОЛИ... 

- Дечију недељу 

- Међународни дан толеранције 16. новембар 

- Међународни дан особа са инвалидитетом 3. децембар 

- Новогодишње и божићне празнике 

- Школску славу Свети Сава 27. јануар 

- Међународни дан жена 8. март 

- Дан школе 22. март 

- Ускрс 

- Мала матура 
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НАША ШКОЛА УЧЕСТВУЈЕ... 

 
- на локалном нивоу у многобројним заједничким инклузивним активностима, радионицама, 

наступима са децом предшколске установе и ученицима основних школа, корисницима Дневног 

боравка и Геронтолошког центра; у активностима удружења грађана; ликовним конкурсима и 

изложбама, литерарним конкурсима; здравствено-рекреативном опоравку ученика... 

 

 

 

- на градском нивоу у смотри Вољеном граду, такмичењу Шта знаш о саобраћају, ликовним 

конкурсима, смотри културно – забавних активности „Ти можеш“, Дечијој олимпијади, ускршњој 

продајној изложби испред храма Светог Саве, посетама Белом двору... 
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- на међународном нивоу школа од 2009. године до данас учествује на Интернационалном 

фестивалу у Словенији „Играј се са мном“ у организацији “Специјалног центра за едукацију 

Јанез Левц“ и Асоцијације за културу инклузије из Љубљане.  
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Радови ученика 
 

 

Моја учитељица 

 

Та мила учитељица моја, 

она ме чува, пази и увек 

лаке задатке ми проналази. 

 

Облаци небом лете,  

ветар у походе креће 

ја волим своју учитељицу  

и желим јој пуно среће. 

 

Та мила учитељица Гага она ме чува 

и учи лепих ствари сада  

сада поред ње научићу у школи баш све 

зато је волим и не могу без ње. 

 

Та мила учитељица моја  

за сваки мој тачан рад 

награди ме петицом тад. 

 

зато волим учитељицу ја 

и због ње бићу ученица најбоља 

њена драга ученица Ивана.  

 

Ивана Станковић, V разред 

 

 
 

 

 

 

Другарство 

 

Другарства су лепа 

као трешња кад процвета. 

 

Другарства су добра 

као питка вода. 

 

Другарства су важна  

као љубав снажна. 

 

Другарство срце греје 

чак и кад снег веје. 

 

Другарство је бајно  

као небо сјајно. 

 

Ми смо део тима 

о томе говори ова рима. 

 

Ученици старијих разреда 

за литерарни конкурс „И ја 

сам равноправни део екипе“ 
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Разговарали смо са... 
 

Весном Алексић, писцем за децу и адолесценте, добитницом многобројних признања из области књижевности која 

живи и ради у Обреновцу. Дугогодишњи сарадник и пријатељ школе. 

 

Kaда сте почели да пишете и колико романа сте написали? 

Почела сам да пишем са двадесет и нешто година, сасвим случајно, правећи неку 

приредбу у вртићу. Већ постојећи текстови су ми се чинили превише познати и 

употребљавани па сам хтела да смислим нешто ново за децу, и смислила сам...и 

то уопште није било лоше! Нико није питао чији су текстови, деци су се свидели, 

приредба је била дивна и онда сам се храбро потписала, и отада се потписујем...и 

пишем. Написала сам тринаест романа, десет књига приповедака, неколико 

сликовница, неколико радио-драма, неколико позоришних комада и једну Тв 

серију. Неки романи и приповетке дозивели су више издања, различито изгледају, 

па тако ја имам цео један ред својих књига у витрини. 

 

Ваш омиљени роман и омиљени писац? 

Мој омиљени роман је „Ловац у житу“ од Селинџера. Њега читам понекад кад 

хоћу  да се насмејем и подсетим како је лепо бити млад и правити низ глупости. 

То је иначе роман за младе и сигурно га има у библиотеци, па пробајте и ви! Ја 

имам друштво омиљених писаца и почећу само да ређам: Бранко Ћопић, 

Црњански, Сингер, Толкин, Ричард Адамс, Ана Гавалда, Ју Несбе, РБ.Марковић, 

Мика Антић, Владимир Стојшин и др. 

 

Омиљено дело из детињства? 

Кад сам била дете читала сам више пута неке књиге; „ Добар ветар плава птицо“ Тонета Селишкара, „Хајди“ Јохане Шпири и 

„Орлови рано лете“ Бранка Ћопића. То су ми биле омиљене. Да. И Кенет Грејем-„Ветар у врбаку“. Сада, све њих можете 

видети у цртаним или играним филмовима али није то-то! Кад се чита књига свако ствара СВОЈ филм у глави, и сваки тај 

доживљај је различит. Толико пута сам гледала са унуком  цртаћ о Оливеру Твисту, али није то права ствар док се не прочита 

књига! Књига је основна уметност, из ње тек излазе филмови, цртаћи, стрипови, позоришне представе...Дакле, ако сте само 

гледали филм „Хајди“ а нисте прочитали књигу, то је само половична ствар и немате потпуни доживљај! 

 

У чему налазите инспирацију за писање? 

Инспирација је  свуда око нас. Све што видимо и доживимо може да се претвори у причу или књигу. Понекад пишем и по 

наруџбини. То је као кад вам наставник да тему за писмену вежбу или писмени задатак.  Тако сам написала серију 

сликовница о принцези Софији. Задатак је био да се повуче неки општи проблем...нпр. колико деца треба да се играју са 

мобилним телефоном а да им то не буде на штету? Или , како помоћи детету да не осећа страх од поласка у школу? Или, како 

научити дете да се извини од срца кад направи неку глупу грешку?  

 

Колико дуго пишете једну књигу? 

Понекад ми иде лако па напишем цео роман за две недеље. Понекад, запиње, па ствар мало дуже траје. Запиње углавном код 

кратких форми (приче, сликовнице) јер ја желим да буду савршене. Да се допадну малој деци. Што је млађа публика, то је 

посао тежи. 

 

Коме прво дате  да прочита оно што сте написали? 

Е, и за то треба да имате пријатеље! Ја имам Нађу, Нађа прочита и каже ;“ Ово овде ти је глупо!“ и ја се не љутим него то 

поправим! Увек се добро забавимо и насмејемо. Понекад уловим и ћерку, та вам је строга и обично каже:- „ Безвезе ти је! 

Сви су ти лепи, паметни, фини...То није нормално!  Главна јунакиња нека ти буде буцка вечно на дијети, њен друг нек бежи 

из школе, мајка нек му буде  строгоћа....то је живот прави!“ И ја и њу послушам и поправим.  Пријатељи прави вам говоре 

истину. Писац често греши. Тако нпр. пишем ја књигу и кажем мачка је омацила три мачета. У следећој глави напишем: 

четири! Онда мени уредница (она која чита рукопис кад га предам у издавачку кућу) каже:- Да се договоримо Весна, има ли 

три или четри  мачета овде? И тако се смејемо, и ја поправим. Дуг је процес док књига не изађе пред вас. 

 

Чија критика вам је најважнија? 

Дечија наравно. Нека деца из Зрењанина су записала у библиотеци следеће: „Весна Алексић је мало досадна у описима али  

је забавна као Алан Форд!“ То ми је најлепша критика  досад јер ја обожавам Алана Форда! И да, смањила сам описе да не 

смарам! 

 

Да ли пишете ујутру или увече? 

Ујутру идем на посао па  од писања нема ништа!  Ако ми падне на памет нека идеја ја то брзо запишем у свеску или на парче 

папира, па лепо увече седнем  да радим и то искористим.  
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Да ли пишете ручно? Да ли имате неки ритуал при писању? 

Некад сам писала ручно, мислила сам да никад нећу моћи директно у тастатуру лупати своје мисли али сам се преварила! 

Компјутер се показао као најелегантнија писаћа машина, чак ме научио и уредности! Од ритуала приликом писања обавезна 

је музика! Не могу да мислим у тишини! Одзвањају ми мисли и све ми се чини да је глупо. Овако пустим музику и пишем ли 

пишем...Да. пијем кафу, једем крем-бананице или наполитанке... тако нешто нездраво, а много лепо. 

 

Ваш хоби?  

Бицикл. Шетња. Кафенисање са драгим лицима. Филмови. Књиге. Музеји. Путовања.До гуше сам у хобијима!  

 

Омиљена храна/слаткиш/пиће?  

Сваштојед сам. Нисам у причи о здравој храни, признајем. Слаткише једем више него што је добро али зато  преваљујем 

километре дневно и мислим да ми не штете. Лошу навику покријете добром навиком и онда сте кул! Пијем доста кафе али 

зато не пијем ништа друго осим воде. Вода ми је кул. Како неко може да једе колаче и залива их кока-колом никад ми није 

било јасно? Ја после гомиле колача могу само воду! 

 

Омиљено место у граду?  

Ливаде према Забрежју или Забрану? Па бициклом, сеоским путем...Милина! То је мало ван града...у граду? У граду 

неколико кафића...и улица Вука Караџића. Њу сам сместила и у литературу у збирци прича о Јелени Шуман. Она је издата и 

у Немачкој, и много се допала малим немачким читаоцима.  

 

Да ли волите да путујете? 

Ја се држим савета психолога да сваке године треба отпутовати негде где никад ниси био. И то и радим. Путујем кад год ми 

се укаже прилика, и где год стигнем. Постоје не само реална путовања. Кад читате неку књигу, и то је нека врста путовања. 

Кад сам читала“Господаре прстенова“, чинило ми се да и ја идем са њима. Где год да су сели да једу, и ја сам отварала 

фрижидер и нешто јела... Како је рекао Андрић:“ Најлепше ствари које су ми се догодиле, заправо ми се нису догодиле“. 

Мислим да свима требају и права путовања, и ова путовања умом и срцем.  

 

Омиљено место у које сте путовали? 

Берлин. Била сам два пута, доста дана и потпуно сам очарана тим градом. Ту сам срела и Бору Ћосића писца једне 

непоновљиве књигње за младе која се зове “Учешће моје породице у светској револуцији“. Ту сам упознала моје немачке 

младе читаоце. Ту сам се пела боса на Рајхстаг и возила бицикл кроз град. Боса. То у Обреновцу не бих смела. Ту сам 

наступала у позоришту и обишла све музеје. И била на станицу ЗУ, познатој из литературе „Деца са станице Зу“. И то 

обавезно прочитајте. Поучна књига. Невероватан је тај град. Сиромашан али пун магије и младих људи. Уметника. 

 

Коју музику слушате? Омиљена песма? Омиљена боја? 

Питање као и за омиљеног писца. Готово све врсте музике, али наравно, имам избор за све. Можда ћу вас разочарати, али 

одлазим само на концерте класичне музике! Слушам класичну музику док пишем. Или „Двеста двојку“. Одрасла сам уз 

Битлсе и Стоунсе. Сад ми се свиђа „Краљ Чачка“. Посебно песма „Спусти светлост на пут“. Најомиљенија  ми је група Клеш 

и песма „Лондон зове“ (Погледати у роману „ Сазвежђе виолина“ од овог писца.). Ту је и Бетовен. Све од истог.  

„Звездана ноћ“, песма посвећена Винсенту Ван Гогу. Певач Дон Мек Лин. Боја плава. 

 

Шта сте желели да постанете као мали? 

Спикерка, стјуардеса...То ми је изгледало фенси. А сад видим да и није тако фенси. Мој посао је лепши.  

 

Откријте нам неку тајну о себи? 

Скупљам Плејмобилце, играчкице. Не дајем их чак ни унучићима. Грозно, јел да? 

И управо сам појела крем бананицу док вам ово пишем. И још једну ћу! Тајна! Пст! 

 

Да ли тренутно пишете неку књигу? 

Управо сам написала књигу о детињству и младости наше познате сликарке 

Милене Павловић Барили. Задата тема. Уживала сам док сам проучавала њен 

живот и док сам замишљала како је све могло да изгледа у њеном детињству 

између два рата, у прошлом веку. 

 

Шта бисте нам на крају поручили? 

Не дозволите да вам буде досадно ниједног тренутка у животу!  Будите 

аристократи духа. Аристократи духа су образовани људи, људи који читају књиге 

држећи их у руци, и који уз помоћ њих науче да мисле својом главом, и том истом  

да замишљају ... 

                                                                                  

Са Весном разговарале наставнице Драгана Митровић и Жељка Ристић                                                               
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Други о нама ... 
„Давне 2000. године у нашој згради почела је да ради још једна школа, ОШ „Љубомир Аћимовић“. Од 

самог почетка њеног рада имали смо изузетно добру сарадњу која се огледала у различитим областима рада. 

Стручна сарадња са наставницима и стручним сарадницима је дошла до изражаја са увођењем инклузије у 

редовне основне школе и огледала се у пружању додатне подршке нашим ученицима који наставу прате по 

инклузивном програму и помоћи нашим наставницима кроз израду индивидуалних планова. Овај вид сарадње је 

присутан и данас и од непроцењивог је значаја како за ученике којима се пружа додатна подршка, тако и за 

наставнике који реализују те планове. Посебно бих истакла сарадњу код припреме разних манифестација, 

приредби и такмичења. Било је задовољство учествовати у припреми програма за прославу Дана школе где су 

наша деца заједно са ученицима ваше школе својом креативношћу освојила све који су имали част да присуствују 

тим програмима.“ 

Вера Ђорђевић, директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

 

„Много пре него што је то било законски регулисано, између наше и ваше школе  је успостављена сарадња у којој 

је школа „Љубомир Аћимовић“ била подршка редовном систему  и имала значајну сервисну функцију. Добијали 

смо одговарајуће услуге за родитеље ученика деце са посебним образовним потребама, индивидуалну подршку 

ученицима , учитељима и наставницима. Та сарадња се наставља јер произилази из неопходности приближавања 

система редовне наставе  и  система специјалних школа. Број ученика са посебним  образовним потребама  се 

повећава у редовном систему и свима нам је неопходно   адекватно информисање,  почев од наставника редовних 

школа, ученика, родитеља, па и шире јавности о специфичним потребама деце ометене у развоју, њиховим 

способностима и могућностима. На тај начин се мењају ставови и разбијају предрасуде  о образовним 

могућностима ове деце. Трансформација специјалних школа у ресурс центре је уобичајен тренд у Европи и 

надамо се да ћете добити временом још једну битну улогу у процесу образовања. 

Честитамо вам значајан јубилеј и да сви сегменти друштва увиде неопходност и значај сарадње наших система 

образовања.“ 

Јасмина Ђурђевић, психолог,  „Прва обреновачка основна школа“  

 

 

„Центар за социјални рад као „орган старатељства“ има бројна јавна овлашћења, у складу са Законом,  

који укључују заштиту младих, одраслих и старијих лица, у циљу савладавања бројних животних тешкоћа. Једно 

од најзначајнијих, и уједно најодговорнијих овлашћења, су послови заштите и подршке малолетној деци и 

породици. На бројне изазове стручни радници Службе за заштиту деце и младих Градског центра за социјални 

рад у Београду – Одељења Обреновац не би могли да одговоре без сарадње са другим системима на локалу, а 

посебну улогу у томе дајемо образовном систему. Свакодневни контакт наставног кадра и стручних сарадника 

школе са децом од великог је значаја запосленима у Центру за социјални рад у поступцима којима је циљ 

обезбеђивање најбољег интереса детета. Основна школа „Љубомир Аћимовић“ дугогодишњи је сарадник ГЦСР 

Бг – Одељења Обреновац у бројним стручним поступцима којима је циљ - заједнички за све актере, помоћ и 

подршка деци и њиховим породицама.  Бројни поступци заштите права детета иницирани су од стране 

запослених у ОШ „Љубомир Аћимовић“, у многим поступцима које води орган старатељства значајни подаци 

добијају се управо из непосредног рада наставног и стручног сарадничког кадра школе коју деца похађају. 

Посебну важност дали бисмо заједничким израдама планова мера и услуга за дете и породицу од стране 

представника ЦСР и представника школе. Заједничка сарадња, стручност, труд и жеља запослених у ОШ 

„Љубомир Аћимовић“ увек резултирају позитивним исходима. 

Са жељом за пуно успеха и заједничком сарадњом и у наредном периоду, срдачне честитке Вашем јубилеју жели  

 

                                                                                                                                       Служба за заштиту деце и младих 

                                                                                                               Градског центра за социјални рад у Београду –  

                                                                                                                                                              Одељење Обреновац 

 



18 
 

Наши јунаци 

  

 Често док сам гледала прилог „Херој недеље“ у емисији „Да можда не“ и читала у Политикином 

забавнику рубрику „Мој херој“, имала сам потребу да кажем нешто о НАШИМ ХЕРОЈИМА.  

 То су наставници и друго стручно особље у ОШ „Љубомир Аћимовић“, који предано и врло 

успешно раде са децом врло специфичне, разнолике и рањиве социо-економске и здравствене структуре. 

Раде са децом која захтевају сву пажњу, стрпљење, љубав, пуну посвећеност, велико знање и 

невероватне вештине предавача да би током свог школовања савладали што више вештина и знања који 

ће им надаље обезбедити што самосталнији живот.  

 У школи „Љубомир Аћимовић“у последњих 15 година обављам систематске прегледе ученика, 

што подразумева праћење психофизичког раста и развоја деце. Имала сам прилику да испратим више 

генерација. Резултати које постиже овај колектив су за сваку похвалу и скоро невероватни, посебно ако 

се прате знање, вештине и емотивна сигурност ученика при упису, у вишим и завршним разредима ове 

школе.  

 Рецимо, један од њихових ученика, слабовид, скоро слеп, који у првом разреду није смео да 

направи ниједан самосталан корак, грчевито је, сав уплашен, стезао руке родитеља, док је већ у вишим 

разредима самостално овладао простором и љубопитљиво започињао разговор.  

Дете које је у почетку школовања једва артикулисало тек по који вокал, у вишим разредима изговара 

скоро разговетно врло смислене реченице.  

 Истакла бих да изузетну пажњу поклањају другарским односима међу ученицима, подстичући их 

на несебично и искрено дружење. Ученици једни другима помажу, пружају подршку и одлично се 

међусобно разумеју. Лепо их је видети на великом одмору, како безбрижно чаврљају, уживају у ужини и 

не заборављају своје другове у колицима.  Уколико дођете на час, затећи ћете их како увежбавају 

монологе и дијалоге из неке приче из читанке, смеју се, греше, замуцкују, али и аплаудирају.  

 Учење кроз игру, љубав, пажњу и похвалу уз пуну посвећеност и упорност је образац којим 

наставници ове школе омогућују деци да достигну свој максимум и постигну и покажу неочекивано.  

Неретко ученици ове школе са успехом полажу завршне испите и уписују редовне средње школе.  

Деца имају безгранично поверење у своје васпитаче јер они показују скоро родитељску бригу о њима. 

Брину да ли су ужинали, да ли су топло обучени, обезбеђују им адекватна учила, књиге, брину о 

њиховом здравственом стању... 

 

 
 

 

Хвала им за све дечије осмехе, за срећно 

одрастање и за све лепе тренутке које деца 

доживљавају у школи. Посебно им ХВАЛА за 

на најбољи начин искоришћено 

ненадокнадиво време! Сваки каснији 

стимуланс за њихов психофизички раст био 

би узалудан. 

 

 

 

Др Мара Тот  

Школски диспанзер  

Дом здравља Обреновац 
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ДА ЛИ СТЕ 

ЗНАЛИ ? 

 

односно државе Сирију, Либан, Израел и 

Јордан, па даље лете преко Синајске пустиње 

и Суецког залива, све до Египта, тачније до 

долине Нила.На Нилу мењају своју 

формацију, и у широком појасу прате долину 

реке, па затим надлећу територију Судана, 

Етиопије, Уганде, Кеније, а последња 

одредишта пре преласка на јужну полулопту 

земљине кугле су Танзанија, Замбија и 

Мозамбик. Свој пут завршавају негде 

средином новембра, када стижу на своје 

крајње одредиште – у Јужну Африку. Враћају 

се истим путем, али овога пута крећу се 

нешто брже. У марту стижу кући и ту почињу 

да се гнезде. Дужина пута које роде пређу је 

12.000 километара у једном правцу. Роде 

просечно живе 15 година. 

 

 

Где се роде селе у јесен? 

 

 

У Србији највише рода има у Војводини. Оне лете 

покрај река, низводно, док не стигну до Дунава, па 

одатле прелећу Ђердапску клисуру и Стару планину и 

стижу до долине Марице у Бугарској и даље до реке 

Тунџе чији их ток води до Босфорског мореуза. 

Одатле јата рода настављају свој лет у уској 

формацији и тако прелећу подручје Блиског истока,  

 

Да ли сте знали знали да неки Ескими користе 

хладњаке како би спречили потпуно смрзавање 

хране? 

 
 

Коала спада у највеће спавалице јер спава и до 22 

сата дневно. 

 

 

Познати физичар Исак Њутн је био избачен из 

основне школе. То је учињено на захтев његове 

мајке која се надала да ће њен син бити фармер. 

 

Јагоде су једино воће које семе има са спољашње 

стране. У просеку, свака јагода на себи има око 

200 семенки. У Белгији постоји музеј јагода. 

 
 

 

 

 

               Пикасов аутопортрет када је имао  

                                             18, 25 и 90 година 
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За један килограм меда пчеле морају да посете 4 

милиона цветова и пређу пут 4 пута дужи од 

земљиног обима? 

 
 

У свету постоји око 7.120 језика. 

Најраспрострањенији је кинески језик који 

користи око милијарду и 197 милиона људи. 

 

Најстарија особа на свету је бака имена Кане 

Танака из Јапана, која је ове године напунила 117 

година. Примера ради, она је имала преко 40 

година када се завршио Други светски рат. 

 

Роуан Еткинсон, британски глумац познат по 

улози Мистер Бина, поседује диплому инжењера 

електротехнике са престижног универзита 

Оксфорд. 

 
 

Кад кажете Београд, мислите на главни град Србије. Међутим, мало је познато да у свету постоји више 

општина, насеља и градова који носе то име. По читавом свету има чак 17 Београда. 

 
 

 

 

 

– Комшија, можеш ли, молим те, 

   да ми позајмиш бушилицу? 

– Наравно.  

   А шта планираш да радиш? 

– Да спавам! 

                                                                                                                                                      Са ученицима припремила наставница  

                                                                                                                                                                                             Ивана Анушић 



 

 

 

 

 

 


