
 

„ДАЈ МИ РЕЧ ДА ЈЕ НАСЛИКАМ“ 

 Међународни дан дечје књиге и Светски дан особа са аутизмом обележени су у Шапцу 
на необичан и диван начин. У заједничкој организацији Библиотеке шабачке и ОШ 
„Свети Сава“ , 2. априла 2021. године одржана је свечана додела награда  књижевно-
ликовног конкурса  „Дај ми реч да је насликам“. Учесници конкурсасу билисви 

Свечани програм приказан је испред Основне школе „Свет Сава“ и у парку код 
Соколског дома . Победницису  проглашени у све четири категорије овог конкурса, 
испред Библиотеке шабачке. Награде је доделила наша позната књижевница Јасминка 
Петровић, а осмеси награђених су говорили више од речи.  

ученици који школу похађају по Индивидуално образовном програму (ИОП-
у).Инспирацију за своје ликовне радове проналазили су упричама Јасминке Петровић. 
Конкурс је још један пример да ова деца много дају и много могу. Потребна им је само 
несебична подршка родитеља, наставника и институција културе, а то је овог дана у 
Шапцу показано и доказано. 

Рад наше ученице Николине Нанушевски (III/3)никога није оставио равнодушним. 
Цртеж је урађен уз помоћ асистивне технологије (померањем очију које региструје 
компјутерски програм).Инспирацију је пронашла у причи Јасминке Петровић „О 
нотама“ из књиге „О мачкама, нотама и бубама“. Освојила је специјалну награду 
жирија, а и срца присутних.  

Хол Владичанског двора и хол Дечије библиотеке красиће преко 200 радова учесника 
из целе земље. Изложба ће бити употпуњена лепим коментарима родитеља и ментора 
који су највећа подршка деци. Изложба ће бити доступан свима до 20. априла 2021. 
године.  

Ова свечана и топла организација помогла једецикојаучепоиндивидуалном образовном 
програмудапокажусвојуљубавпремакњизииистаклањиховеталенте. 
Помоглаимједасезањихчује, 
дабудувидљиваидасеистакненепроцењиваулогародитељакојимајепомоћиподршкапотре
бна. Овог дана нашој Николини, поред њене породице, подршку су пружиле њена 
учитељица Јелена Ивковић и директорка наше школе Светлана Милутиновић. Ко је био 
у Шапцу и видео, схватио је да за дечју креативност и машту нема ограничења. 

Поносни смо на нашу Николину и радујемо се њеним новим успесима. 

 

                                                                           учитељица Јелена Ивковић 

                                                           наставница српског језика Бојана Данчула Дејановић 


