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СЕПТЕМБАР 
 

 
Маскенбал IV/2 

 
Школска година почела 2.септембра, дан понедељак. 

Школу похађа 840 ученика у 35 одељења. Од укупног броја ученика 396 су дечаци 
и 444 девојчице. Матичну школу у Шапцу похађа 682 ученика, а издвојено 

одељење у Дреновцу 158. Просек ученика по одељењу јесте 24.58. 
 

И ове године се смањио број одељења првог разреда у матичној школи. Уместо 4 је 3 
и једно одељење у Дреновцу. Петих разреда је 4 у матичној и једно у Дреновцу. 

 
Од ове школске године, по новом закону, предметни наставници су обавезни да одрже 

по 2 часа за ученике IV разреда. Родитељи могу присуствовати часовима  
(један дан у месецу) – Дан отворених врата. Ученици VIII разреда, од ове школске 
године за класификациони испит полагаће, поред српског језика и математике, 
комбиновани тест. Комбиновани тест обухвата садржаје наставних предмета из: 

физике, хемије, биологије, историје и географије.  
Од октобра се мењају смене на месец дана. Млађи разреди ће похађати наставу  
преподне, а старији поподне, а следећи месец старији преподне, млађи поподне. 

 
Oдељењске старешине од I – IV  разреда су: 

 
I/1 – Горан  Koстић – професор разредне наставе 

I/2 – Мирјана Арсеновић - професор разредне наставе 
I/3 – Милка Петковић - професор разредне наставе 

I/4 – Јела Макевић -  професор разредне наставе 
II/1 – Слађана Стојићевић - професор разредне наставе 

II/2 – Јасмина Танасић - професор разредне наставе 
II/3 – Весна Мијатовић - професор разредне наставе 
II/4 – Душан Новаковић - професор разредне наставe 

III/1 – Мира Томић – професор разредне наставе 
III/2 – Лидија Обреновић-Радовић – професор разредне наставе 

III/3 – Славица Поповић – професор разредне наставе 
III/4 – Снежана Чупић – професор разредне наставе 
IV/1 – Живка Беговић – наставник разредне наставе 
IV/2 – Миланка Матић – професор разредне наставе 

IV/3 – Радмила Стојићевић – професор разредне наставе 
IV/4 – Зоран Радовановић – професор разредне наставе 

Продужени боравак – Веско Исаиловић – професор разредне наставе 



 
Одељењске старешине од V – VIII разреда су: 

 
V/1 – Слободан Пајић – професор математике 
V/2 – Биљана Васић – професор српског језика 

V/3 – СоњаЋалић-Теодоровић – професор хемије 
V/4 – Јелена Ђорић – професор српског језика 

V/5 – Татјана Маринковић – професор руског језика 
VI/1 – Соња Ђукић – професор математике 

VI/2 – Славица Лукић – професор српског језика  
VI/3 – Оливера Јовановић – професор биологије 
VI/4 – Биљана Баштовановић – професор физике 

VI/5 – Иван Пајтић – професор физичког васпитања 
VII/1 – Ивана Марковић – професор музичке културе 
VII/2 – Виолета Симић – професор енглеског језика 
VII/3 – Мирко Михаиловић – професор биологије 

VII/4 – Драгана Макевић – професор енглеског језика 
VII/5 – Нада Мирковић – професор енглеског језика 

VIII/1 – Слободанка Гуцонић-Дилпарић – професор историје 
VIII/2 – Зоран Старчевић – професор географије 

VIII/3 – Биљана Петровић  – професор физичког васпитања 
VIII/4 – Жељко Иванковић – професор техничког и информатике 

 
 

 
Остали наставници наше школе су: 

 
Радослав Граовац – наставник математике 
Славко Шобић – наставник математике 

Љиљана Видаковић – професор енглеског језика 
Милица Продановић – професор шпанског језика 
Милица Драгићевић – професор француског језика 
Драгица Драговић – професор руског језика 
Биљана Баштовановић – професор физике 
Дејан Павловић – професор физике 
Ранко Глигорић – професор историје 
Жељко Елор – професор биологије 

Брано Павловић – наставник техничког образовања 
Нада Лукић – професор информатике 
Мирјана Лазаревић – вероучитељ 

Душан Јоцић – наставник ликовне културе 
Митар Бајић – наставник ликовне културе 
Марија Гајић – наставник музичке културе 

Никола Милићевић – професор физичког васпитања 
Зорица Јовичић – професор географије 

Слађана Вујаковић – професор српског језика 
Љиљана Церовић – професор српског језика 

 
 
 



Ваннаставни кадар 
 

Зорица Недељковић – директор 
Горан Синобад – помоћник директора 

Споменка Глигорић – педагог 
Слободанка Алексић – психолог 

Лидија Росић – секретар 
Мирјана Живановић – библиотекар 

Милијана Ивић-Петровић – руководилац рачуноводства 
Драгана Радовановић – благајник 

Зоран Глишић – домар 
Верица Ивановић – помоћни радник 

Зорица Станковић  - // - 
Даница Крстић  - // - 

Миланка Станковић  - //- 
Снежана Грујичић  - // - 
Рајфа Икановић  - // - 
Вукосава Пајтић  - // - 
Слободан Васић  - // - 

Светлана Живковић – сервирка 
 

 
Психолог и педагог 

 
Ученички  парламент  

Председник је Милица Божанић VIII/1, заменик Марија Додић VIII/2, а записничар 
Драгана Кузмановић VIII/1. Носиоци активности Ученичког парламента су Соња 

Ћалић Теодоровић и одељењске старешине VII и VIII разреда. 
 

               
                                                  Милица Божанић  VIII/1                                                Марија Додић VIII/2 



Свечани пријем првака, 2. септембар  
 На почетку се родитељима и будућим првацима обратила директорка и пожела им  
добродошлицу. Уследила је приредба коју су приредили ученици, сада петог разреда, 

са својим бившим учитељицама. 
 

 
Директорка отвара приредбу 

 
Чивијада од 13-15. септембра 

У оквиру Чивијаде, 13. септембра, одржана је Шампитијада. Учествовали ученици II 
разреда Данило Кнежевић II/1 и Александар Мићић II/3. Глумци лесковачког 

позоришта су одиграли представу „Гула“ за ученике I и II разреда у матичној школи. 
У оквиру Чивијаде одржан је Чивијашки час у нашој школи, а неколико ученика V и 
VI разреда пуштали су балоне са порукама као Чивијашки генијалци. Ученици IV 

разреда су на Чивијашком дечјем карневалу, 14. септембра, представили нашу школу 
под називом Чивијашка Гуча.  

 

       
             Шампитијада                                                                         Чивијашки дечји карневал - Чивијашка Гуча 

 

Крос РТС-а одржан 20.септембра 
Ђорђе Ђорђић VI/2 – 1.место;  
Викторија Колић II/2 – 2.место; 
Огњен Јевтић  II/2 – 2.место; 
Саша Савић V/4 – 3.место; 
Иван Ђорђић VI/3 – 3.место;  

Јелена Јанковић VIII/1 – 3.место. 



Дан европских језика, 26. септембар 
У Дреновцу је обележен приредбом на тему „Музика као један вид комуникације“, а 
у матичној школи, као и прошле године, приредбом испред Културног центра под 

слоганом „Језик је музика“. 
 

                               Језик је музика                                                                  Музика као један вид комуникације 
 
 

Наставничка екскурзија од 27-29. септембра 
Требиње – Дубровник – Требиње – Мостар – Сарајево – Шабац. У Требињу смо 
посетили Саборну цркву, споменик Јована Дучића и Херцеговачку Грачаницу. 
Стари град у Дубровнику, Стари град у Мостару и споменик Алексе Шантића. У 

Сарајеву смо шетали Башчаршијом, пили кафу из филџана, јели ћевапе са кајмаком и 
посетили пивницу из периода аустроугарске која и дан данас ради.   

  

       
                                                Требиње                                                                                        Дубровник - Страдун 
 
 
 

ОКТОБАР 
 

Представа и градска библиотека, 4. октобар 
Представу „Имам нешто важно да ти кажем“, за ученике од I до IV разреда у 
Дреновцу, извели су глумци Шабачког позоришта. У Библиотеци шабачкој на 
промоцији књига, ауторке Виолете Бабовић „Књига за сваког дечака“ и „Књига за 

сваку девојчицу“, присуствовали и наши ученици.        



Дечја недеља од 7-11. октобра  
Ове године Дечја недеља је била под слоганом „Слушајте мама и тата, желим сестру 

ил' брата“. У Дреновцу су урадили пано, организовали маскенбал, 
 одбојкашку утакмицу између наставника и ученика и акцију прикупљања  

обуће за сиромашне ученике. 
 

            
                                            Пано                                                                                    Одбојкашка утакмица  
                          
У матичној школи смо имали различите културне активности: Поруке пријатељства у 
Великом парку и Господар Јевремовој улици; маскенбал; креативна радионица у 

Културном центру; трибина за родитеље – тема „Породица“; дружење са песником. На 
маскенбалу су присуствовали и родитељи. 

                                                              

             
                 Маскенбал                                              Културни центар – радионица                                    Трибина за родитеље  
 
 
Дечју недељу смо завршили са хуманитарном акцијом „Твоја ципела за наш сигуран 
корак“. Ученици млађих разреда су сакупили више од 300 пари обуће које смо 
проследили Црвеном крсту. Била је и изложба ликовних радова ученика на тему 

„Ципела“. Све манифестације пропратили су локални медији. 
 

 



Твоја ципела за наш сигуран корак 

Екскурзије у октобру 
  

I разред: Шабац – Тршић – Бања Ковиљача – Шабац. 
II разред: Шабац – Сремска Каменица – Нови Сад – Дунавски парк – Хопово – Шабац. 
III разред: Радионица под отвореним небом –Упознај Београд од А до Ш, програм А.  

IV разред: Шабац – Београд – Бели двор – Храм Светог Саве - Карађорђев парк  
Шабац. 

 

                         
Тршић  I разред                                     Београд  III разред                                             Бели двор IV разред 

 
VIII разред : Шабац – Београд – Манасија – Раваница – Ресава – Врњачка Бања – Жича 

Врњачка Бања – Шабац. 
 

     
                                        Матурска екскурзија VIII/2                                                                          Матурска екскурзија VIII/3                                                                                                                                                               
                                                                                                     
     

Дружење са песником  
Нашу школу је 31. октобра посетио песник Недељко Попадић и афористичар Раде 
Ђеровић. Са њима су се дружили ученици млађих разреда у матичној школи. 

 

 



                                                                                    Недељко Попадић и Раде Ђеровић 

НОВЕМБАР 
 

Недеља науке од 4 - 8. новембра  
Ученици III/1, III/2, IV/1 и IV/2 посетили су извориште Мали Забран, а III/3 и IV/3 
Парк науке на Летњиковцу. Наставница физике Биљана Баштовановић је упознала 
ученике са Парком науке. У градској библиотеци, ученицима V/1, I и II разреду, 
одржано је предавање о Николи Тесли. Психолог Слободанка Алексић одржала 

радионицу „Занимљиви експерименти у психологији“. Ученици старијих разреда су 
урадили паное, а историјска секција посетила архив и упознала се са радом и грађом 

коју архив поседује.   
 

          
                                           Мали Забран                                                                                              Парк науке 
 

Хуманитарна акција  
 Ученици наше школе прикупили су новац за инхалатор малом Игњату Радовановићу. 

 

Дан школе, 29. новембар 
Поводом Дана школе планиране су спортске активности за старије ученике и 

креативне радионице за млађе. Реализоване су креативне радионице, а спортске нису 
због лошег времена. У 17h драмска секција наше школе извела је представу 

„Кочоперитис извесне даме у пубертету“ у позоришту. Плакат је урадио наставник 
ликовног Душан Јоцић. Пре представе промовисан је нови број школског часописа 

„(Не) Могу без школе“. Након представе организована је вечера у школи. 
 

      
            Плакат                         Кочоперитис извесне даме у пубертету                              Директорка и Живка Беговић – вечера                                



ДЕЦЕМБАР 
 

 Дан волонтера, мађионичар и семинар 
Волонтери и ученици којима помажу у учењу, организовали су креативну радионицу и тако 

прославили Дан волонтера. У Дреновцу, 6. децембра, Слободан Столић је извео мађионичарске 
трикове и говорио афоризме ученицима млађих разреда.  

Семинар „Азбука сарадње школе и породице“ одржан је у школи 15. децембра. 
 

               
                  Волонтери                                                   Мађионичарски трик                                              Семинар 
 

Журка и приредба 
У школи се на захтев Ученичког парламента одржала журка за VII и VIII разред 23. децембра 

од 20 – 23h. Дежурале одељењске старешине и помоћник директора.  
Учитељице и ученици III разреда су 25. децембра приредили приредбу поводом Нове 

године за децу наших радника. Деци су подељени и новогодишњи пакетићи.  
 

        
Новогодишња приредба III разреда 

 

Хуманитарна приредба и позориште 
У продуженом боравку је 26. децембра одржана хуманитарна приредба ради прикупљања 
новчаних средстава за десетомесечног Игњата Радовановића. После приредбе новац је уручен 
Игњатовом оцу. Ученици млађих разреда су 26. децембра одгледали новогодишњу представу 

„Упомоћ“ у позоришту. 
 

 
Продужени боравак - хуманитарна приредба 

 

Настава се у првом  полугодишту завршила 27.12.2013. 



ЈАНУАР 
 

Школски развојни план 
У школи је 9. јануара организована радионица „Разговори о развоју школе“. Учествовали су: 

ученици, родитељи, локална самоуправа, чланови Школског одбора, учитељи и 
наставници. Били смо подељени у 4 групе: група ученика; родитеља, локалне самоуправе, 

Школског одбора; наставника и учитеља.  
На основу датих предлога и закључака урададиће се Школски развојни план  

за наредних 5 година. 
 

 
Група родитеља, локалне самоуправе и Школског одбора 

 

Настава у другом полугодишту је почела 20.1.2014. 
 

Свети Јован 
На празник Светог Јована Крститеља, 20. јануара 2014. године, на позив његовог 

преосвештенства епископа шабачког господина Лаврентија, ученици IV/2 одељења са 
вероучитељком Мирјаном Мирчић су присуствовали чину ломљења славског колача и 

освећења славског жита. Након послужења уприличен је кратак  
културно – уметнички програм верске садржине. 

 
Школска слава 

Свети Сава је обележен приредбом и свечаним ручком у школи. Овом приликом су колеге 
Мила Биљетина и Радован Пајтић частили поводом пензионисања.  

 

       
           Приредба у матичној школи                      Мила, Радован и  директорка                                   Приредба у Дреновцу 

 
Стручна трибина 

У уметничкој школи, 31. јануара, одржана је трибина „Законски оквир који регулише 
образовно-васпити систем“ на којој су присуствовали сви учитељи наше школе. 



ФЕБРУАР  И  МАРТ 
 

Смене на недељу дана 
Промена смена у првом полугодишту је реализована само у октобру на месец дана. Од 

3. фебруара смене су на недељу дана. У фебруару су почела школска такмичења. 
Наша школа је домаћин такмичења из хемије и информатике. 

 

Познати посетили нашу школу 
Гост наше школе, а и своје бивше школе, 12. фебруара, била је позната глумица Нина 

Јанковић. Глумица је разговарала са децом, певала, фотографисала се, давала 
аутограме, а на крају и ручала са ученицима из продуженог боравка.  

Старији ученици су је интервјуисали.  
 

         
                            Нина и ђаци у продуженом боравку                                                            Нина Јанковић        
 
                                                                  

Дан заљубљених 
Школска библиотека је у јануару организовала наградни конкурс за најбољу песму и 
причу на тему „Љубав“. Од 27 пристиглих радова, жири је за најбољу причу наградио 
Милицу Соврић III/2, a за песму Василија Радовановић IV/3. На Дан заљубљених 
награђени су добили по књигу. Учитељице и ученици II/3 и IV/3 су организовали вече 

поезије, поводом Дана заљубљених. 
 

 
Вече поезије 

 

Дан жена и зимски сусрети учитеља 
У продуженом боравку је одржана приредба, поводом Дана жена, 7. марта. 

За колектив је организована забава, поводом Дана жена, 7. марта у 20h у ресторану 
„Мали Балкан“. Зимски сусрети учитеља одржани су 8. марта у медицинској школи.  
Учитељи и ученици I разреда су 10. марта организовали прирдбу за Дан жена. 

                                                                                                                                                                                  



Зимовање и литерарни радови 
Настављајући пријатељство и сарадњу између Шапца и Цеља, градоначелници ова два 

града Милош Милошевић и Бојан Шрот обезбедили су наградно зимовање у 
Словенији за шабачке основце који су се истакли добрим успехом и владањем. У 
Цељу је од 3-7. марта боравило 19 ученика седмог и осмог разреда. Од наших ученика 

билe су Дарија Вукашиновић VIII/1 и Маја Јокић VIII/1. 
У књизи „Мојим најмилијима с љубављу“, издавачке куће „Знање“ Нови Сад, објављени су 
литерарни радови ученика II и III разреда. Песмe: „Мама и тата“ – Николина Јањић II/2, 

„Моја мама“ – Ђорђе Адамовић II/2, „Моја сестра Лана“ – Нина Митровић II/2, „Моја мама“ – 
Андреј Петровић II/2, „Љубав“ – Емилија Савић III/1, „Једна је мајка“ – Анамарија Фејзић III/2, 

„Љубав“ – Ива Тадић и Милица Вучетић III/3 и састав „Моја другарица“ – Марија 
Милутиновић и Сара Степановић III/3. 

 

                   
                          Цеље                                                Маја и Дарија                                              Књига и песма „Љубав“                                                                                                           

 

Радионице за родитеље и смотра рецитатора 
Психолог - Слободанка Алексић одржала је серију родитељских састанака у форми радионице 

под називом „Значај породичних и школских правила у васпитању“.  
На општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог“, Ива Вуковић III/2 и Ања 

Ждракановић VIII/3 пласирале су се у финале. 
 

              
                                     Радионица за родитеље                                  Ива Вуковић III/2                Ања Ждракановић VIII/3 
 

Миланка Матић 
У овом месецу, 19. марта, изгубили смо нашу драгу колегиницу Миланку Матић. 

...Мајка је Марине и Пеђе, а бака Огија и Теодоре. Била је сјајна мајка, дивна учитељица, добар 
друг, дивна колегиница и сарадник. Била је музикални спортиста, емотивни голијат, брижни 
шерет. Њену непресушну енергију, ведрину и љубав према свима, а највише према својим 

ученицима, нећемо никада заборавити. Драгу Миланку чуваћемо у нашим срцима и мислима... 
 

 
Миланка 



АПРИЛ    
 

Вршњаци за вршњаке 
У нашој школи је одржана обука за чланове Ученичког парламента на тему 

„Посредовање у решавању сукоба“. О комуникацији, вештини слушања, бесу и 
корацима у медијацији говориле су наше вршњачке медијаторке Драгана Кузмановић, 

Дарија Вукашиновић и Сандра Радосављевић. 
 

Акција и гостовање на телевизији 
Учитељица и ученици III/4 у Дреновцу, 4.априла, организовали су акцију 

„Уређујемо школско дворише“. 
На празник деце Врбицу-Лазареву суботу, 12. априла, дреновачки ученици и учитељ 

Зоран су наступали на телевизији SKY+ у популарној дечјој емисији 
„Пеђолино кидс+“. 

 

        
                          Уређујемо школско двориште III/4                                   Пеђолино, учитељ Зоран и наши ученици 

 

Зумба и шампион 
На нашим спортским теренима, 14. априла, одржана је зумба журка за ученике млађих 
разреда. Продужени боравак је посетио шампион у кајаку Александар Алексић. 

 

          
                                              Зумба журка                                               Александар Алексић са нашим ученицима 
 

Ускршња радионица и посело, 15. април  
Учитељице и ученици II/1 и II/2 организовали су „Ускршњу радионицу“ у којој су 
учествовали и родитељи. Маме су са својом децом бојиле јаја, зеке, корпице, а  
наставник физичког Иван Пајтић организовао je турнир у малом фудбалу између 
очева и синова. Извели су приредбу у сарадњи са наставницом руског језика и 

ученицима који уче руски језик. 



Учитељице и ученици II/3 и IV/3 одржали су јавни час из народне традиције „Посело“ 
у Културном центру. Јавни час су пропратили и медији. 

 

        
                                          Ускршња радионица                                                                             Посело 
 

Промоција школе – Пролећни вашар 
У среду, 16. априла, организован је Пролећни вашар у Господар Јевремовој улици. То 
је била промоција школе, тј. изборних предмета и секција. Ученици I разреда показали 
су како читају бајке, цртају и какве маске знају да направе. Ученици II разреда 

показали су како су урадили корпице од папира, ускршња јаја и магнете. Ученици 
III разреда су у сусрет Дана планете Земље приказали радове из изборног предмета 
чувари природе и еколошке поруке. Ученици IV разреда приказали су радове из  
народне традиције. Ученици од V-VIII разреда су представили секције које су 

заступљене у нашој школи. Педагог и психолог су одговарале на питања пролазника о 
упису првака и о нашој школи. Играло се, певало се и свирало се. Ово су пропратили 

родитељи наших ученика, суграђани и локални медији. 
 

      
                                           Народна традиција                                                                              Чувари природе       
                                                                           

       
                             Шахисти                                                         Ликовна секција                                          Цртамо по бетону                                                                                                                                         



           
            Правимо наруквице и огрлице                                 Млади хемичари                                             Спремни за Ускрс                                                                                                          
 

        
               Свирамо и певамо                                           Еколошке поруке                                                                     Коло        
 

             
                                                                    Прваци                                                  Директорка и Мира Томић 
 

Пролећни распуст је почео 16. априла и трајао до 24. априла. 
 

 Професионална оријентација и деца музичке школе у Дреновцу 
У оквиру пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“, 
ученици VII и VIII разреда су 25. априла посетили корпорацију „Sany-group“. 
У Дому културе у Дреновцу, 30. априла, ученици Музичке школе „Михаило 
Вукдраговић“ из Шапца одржали су концерт за ученике наше школе. Ову су 

пропратили и локални медији.  
 

          
                                                       Посета Sany – group                                           Дом културе у Дреновцу 



МАЈ   
 

Првомајски празници од 1 - 5. маја. 
 

Хуманитарна акција и уређење школског дворишта 
Школа је учествовала у хуманитарној акцији „За Ланин први корак“. Прикупљен је 

новац за операцију наше мале суграђанке Лане Јокић. 
Ученици 3. разреда су на часу чувара природе, 7. маја, садили цвеће и зеленило у 
школском дворишту. Ову акцију су помогли ученици пољопривредне школе, који су 

донели саднице и заједно их са нашим ученицима садили. Новац за саднице су 
прикупили наши ученици од I – IV разреда. 

 

       
Уређујемо школско двориште 

 
Пробни завршни испит и одељењска слава 

Пробни завршни испит одржан је 9. и 10. маја. Осмаци су комбиновани тест радили 9. 
маја од 12 – 14h, а 10. маја српски језик од 9 – 11h и математику од 12 – 14h.  

Ученици VII/3 са вероучитељем први пут су прославили своју одељењску славу 
Светог Василија Острошког, 12. маја. 

 

Предавање и посета пољопривредној школи 
 Ученици V/3 одељења, 14. маја, на часу грађанског васпитања, одржали предавање и 
презентацију на тему „Хигијена“за ученике првог разреда. Први разреда је 13. маја 
посетио економију пољопривредне школе. Ученици су том приликом видели: 

стакленик, домаћe животињe и пекару. У пекари су се опробали у прављењу хлеба,  
а упознали су се и са школом јахања.  

 

                                      
                         Стакленик                                                             Штала                                                      Невен Мањенчић I/2 



Ванредна ситуација и хуманитарна помоћ 
Поводом ванредног стања у земљи због поплава, настава и ваннаставне активности се 

нису одвијале од 15 – 25. маја. У школи је било евакуисано 85 грађана из села 
Мачванског Причиновића, Шеварица, Дреновца и Табановића . У школи је 20. маја 

организовано прикупљање хуманитарне помоћи за поплављене.  
Настава је почела 26. маја. 

 

Балет и посета локалној телевизији 
Ученици од I до IV разреда су 28. маја одгледали балет „Четири годишња доба“ у 
позоришту. Учитељице и ученици III/1 и III/3 су на часу одељењског старешине, 30. 
маја, посетили РТВ АС и упознали се са радом на телевизији, радију и занимањима: 
новинар, спикер, водитељ, камерман... Ученици III/3 су били одушевљени када им је 
водитељка на радију најавила и испунила њихову музичку жељу „Авиону сломићу ти 
крила“,  a III/1 је честитало својој другарици рођендан. III/1 је присуствовало снимању 

емисије „Недељно поподне“. 
 

       
                 Радио АС - водитељка најављује њихову музичку жељу                                 III/3  у студију ТВ АС 
                                                                                               

Нис Олимпијада из руског језика 
Учествовали смо у другој Нис Олимпијади из руског језика. Финале Олимпијаде је 
одржано 30. маја у Новом Саду. Наша школа је једина из Округа која се пласирала у 
финале. Ове године на НИС Олимпијади укупно је учествовало 880 ученика из 158 
школа из 95 места широм Србије, Црне Горе и Републике Српске. У финале се 

пласирало 170 ученика. Једна од финалиста је ученица наше школе Марија Ераковић 
VII/4. У својој категорији она је једна од најмлађих, па је њен пласман у финале успех. 

 

Ученици VIII разреда су се распустили 30. маја. 

Тог задњег дана су из школског дворишта кренули са трубачима ка центру града где су 
певали и играли са осмацима из других школа. 

 

          
                                         Матуранти – задњи дан школе                                                        Матуранти 



Прослава матуре  
Прослава матуре је била 31. маја. Скуп је био у парку и одлазак на трг уз пратњу 
трубача, а прослава у ресторану Економско – трговинске школе од 20h до 00h.  

 

            
                                                                                                     

      
 

       
 

   
НАШИ  ПРЕЛЕПИ  МАТУРАНТИ 



ЈУН   
 

Настава у природи и хумане вредности  
Настава у природи је реализована на Тари у периоду од 1 – 8.  јуна. 

Током ове школске године ученици IV/3 су кроз радионице учествовали у Програму хуманих 
вредности које је организовао Црвени крст. Овај програм промовише одговорности за бригу о 

себи, другима као и развој толеранције на различитости. 
 

        
Настава у природи – Тара 

  
Олимпијада и најбољи читач 

Ученици I и II разреда су и ове године били укључени у пројекат „Расти здраво“ који је на 
градском нивоу. У оквиру овог пројекта, 4. јуна, организована је Мала школска олимпијада 
на којој су ученици показали своје спортске вештине. Највештији ученици првог разреда, 6 

девојчица и 6 дечака, освојили су сребрну медаљу.  
На школском такмичењу „Најбољи читач – ђак првак“, организовано 5. јуна, прво место је 
освојила Софија Лукић I/2, друго Михаило Маринковић I/3 и треће Мина Милошевић I/1. 

Сви су добили по диплому, а првопласирана је добила још књигу и медаљу. 
 

       
                           Мала школска олимпијада – сребрна медаља                                  Најбољи читач – ђак првак 
 

Дан заштите животне средине и екскурзије 
Ученици IV разреда, који нису отишли на Тару, на Дан заштите животне средине покупили су 
папириће у школском дворишту и засадили цвеће. Ученици III разреда су урадили паное. 

Екскурзије V, VI и VII разреда реализоване су у јуну. 
 

       
                                                     Садимо цвеће                                                 Опленац – екскурзија VII разреда            



Дан руског језика  
Поводом Дана руског језика, 6. јуна у Руском дому у Београду одржано је такмичење 
рецитатора на руском језику. На такмичењу је учествовало више од сто ученика из 13 
основних школа и гимназија из многих градова Србије. Нашу школу су представиле 
три ученице: Елена Мијаиловић VI/3, Сара Мићић VI/3 и Јована Ашковић VI/3. 
Први пут су посетиле Руски дом и за њих је ово био посебан доживљај. Уједно смо у 

Руском дому представили нашу школу, што нам је и био циљ. 

           
Наставница руског језика Драгица са ученицама у Руском дому 

 Излет у Бечеј 
За ученике који нису ишли на наставу у природи организован је излет на релацији  
Шабац – Бечеј. Ученици су посетили: Фрушку гору, манастире Ковиљ и Хопово, 

дворац Дунђерски и преводницу на Тиси. Излет је реализован 10. јуна. 
 

     
                                                     III/4                                    Дворац Дунђерски                                I/1                                     
                                                       
 

Мала школа и хуманитарна представа 
У школи је 12. јуна организована „Мала школа“. Будући прваци су се упознали са 
учитељима, активностима у школи и са просторијама школе. Од активности су биле 
ликовна, музичка и спортска. Музичку активност је водила Живка Беговић, ликовну 
Радмила Стојићевић, а спортску наставник физичког васпитања Иван Пајтић. На крају 
су у продуженом боравку одгледали представу „Силеџије у школи“. Представу су 
приредили ученици који похађају продужени боравак. За родитеље су психолог и 

педагог одржале предавање на тему „Готовост за полазак у школу“. 
 

Поводом хуманитарне акције „За Ланин први корак“, ученици у продуженом боравку 
су 13. јуна одиграли хуманитарну представу „Силеџије у школи“.  



Представу су одгледали Лана и њени родитељи. Након завршене представе новац је 
уручен Ланиним родитељима. Овом приликом су награђени ученици који су се 

истакли у активностима заступљеним у боравку. Књигу су добили: 
 Лазар Обрадовић I/1, Теодора Марковић I/2, Лазар Станојчић I/3,  

Елена Владисављевић II/2, Константин Бечејић III/3, Теодора Пантић IV/1,  
Нина Поднар IV/1 и Емилија Тодоровић IV/3. 

 
 

                        Учитељ,ученици из боравка и библиотекарка са Ланом и њеним родитељима 
 
Због ванредног стања сажимали смо наставно градиво јер се настава завршила када је 

календарски и предвиђена. 
Настава се у другом полугодишту завршила 13. јуна. 

 
Сабор учитеља и полагање класификационих испита 

На Сабору учитеља, 15. јуна, учитељице Радмила Стојићевић и Весна Мијатовић су 
презентовале јавни час „Посело“.  

Класаификациони испити су се полагали 16., 17. и 18. јуна. Тестови су допремљени 
уз пратњу полиције. 

 

Дружење 
Колегиница Милка Петковић је организовала дружење учитеља, 24. јуна у својој 

кући у Јевремовцу.  
 

 
Слађана Стојићевић, Лидија Обреновић-Радовић, Милка  

Петковић, Славица Поповић и Мира Томић 



Резултати наших ученика остварени 
на такмичењима 

 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 
Српски језик:	

Михаило Стевић V/4 – 1.место 
Тијана Симић V/5 – 1.место 

Марина Бијеловић VI/1 – 1.место 
Маја Јокић VIII/1 – 1.место 

Милица Божанић VIII/1 – 1.место 
Марија Павловић VIII/3 – 1.место 
Јована Петровић V/4 – 2.место 
Исидора Јокић V/3 – 2.место  
Јована Ашковић VI/3 – 2.место 
Николина Ћалић V/3 – 3.место 
Ана Поњевић VIII/1 – 3.место 

Милош Недељковић VIII/1 – 3.место 
 

Књижевна олимпијада:	
Тамара Станковић VIII/3 – 3.место 

 
Енглески језик:	

Милош Марковић VIII/1 – 2.место 
Ана Поњевић VIII/1 – 3.место 

 
Математика:	

Милица Божанић VIII/1 – 1.место 
Марко Павловић III/2 – 2.место 

 
Географија: 

Милица  Божанић VIII/1 – 2.место 
 

Историја: 
Урош Макевић VI/5 – 3.место 
Коста Рељић VI/5 – 3.место 

Богдан Дракулић VII/4 – 3.место 
 

Физика: 
Милица Божанић VIII/1 – 1.место 

 
Хемија:	

Милица Божанић VIII/1 – 2.место 



Биологија:	
Милица Божанић VIII/1 – 1.место 

Срна Тадић V/4 – 2.место 
Николина Ћалић V/3 – 2.место 
Душан Карић V/4 – 2.место 
Коста Рељић VI/5 – 2.место 
Милица Срнић VII/3 – 2.место 
Тијана Кецман V/4 – 3.место 
Вук Симић V/3 – 3.место 

Алекса Николић V/3 – 3.место 
Урош Макевић VI/5 – 3.место 
Лука Веселиновић VI/1 – 3.место 
Стефан Трбовић VI/1 – 3.место 
Михаило Вељић VII/1 – 3.место 
Богдан Дракулић VII/4 – 3.место 
Матеја Бранковић VII/3 – 3.место 
Ирена Кнежевић VII/3 – 3.место 
Јована Брајовић VIII/1 – 3.место 
Ања Аврамовић VIII/3 – 3.место 

Мића Мишљеновић VIII/1 – 3.место 
Лазар Вучковић VIII/2 – 3.место 

 
Информатика - програмирање:	

Лука Ћирић VII/2 – 2.место 
Милош Недељковић VIII/1 – 2.место 

 
Техничко образовање – саобраћај: 

Вук Павловић VI/4 – 1.место 
Екипно 3.место 

  
Техничко образовање – ваздухопловно моделарство :	

Немања Максимовић VI/2 – 1.место 
 

Гимнастика: 
Маја Јокић VIII/1 – 1.место 

Маја Милошевић VI/3 – 3.место 
Екипно 1.место 

 
Атлетика: 

Мина Јефтић VII/4 – 1.место 
 

Мислиша – такмичење из математике: 
Николина Ћалић V/3 – 3.место 

 
Архимедес – математички турнир: 

Милица Божанић VIII/1 – 2.место 
 



 

МЕЂУОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Гимнастика: 
Маја Јокић VIII/1 – 1.место 

Маја Милошевић VI/3 – 3.место 
Екипно 1.место 

 
Атлетика: 

Мина Јефтић VII/4 – 1.место 
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Српски језик: 
Маја Јокић VIII/1 – 1.место 
Николина Ћалић V/3 – 2.место  

 
Математика: 

Милица Божанић VIII/1 – 1.место 
Вук Павловић VI/4 – 3.место 

 
Хемија:	

Милица Божанић VIII/1 – 2.место 
 

Физика:		
Стефан Букоровић VI/3 – 2.место 
Милица Божанић VIII/1 – 3.место 

 
Историја: 

Урош Макевић VI/5 – 3.место 
Богдан Дракулић VII/4 – 3.место 

 

Биологија: 
Николина Ћалић V/3 – 2.место 
Срна Тадић V/4 – 3.место 
Коста Рељић VI/5 – 2.место 
Милица Срнић VII/3 – 3.место 

 
Информатика - програмирање: 
Милош Недељковић VIII/1 – 2.место 

 

Техничко образовање – ваздухопловно моделарство : 
Немања Максимовић VI/2 – 3.место 



Гимнастика: 
Маја Јокић VIII/1 – 1.место 

Маја Милошевић VI/3 – 3.место 
Екипно 1.место 

 
Атлетика: 

Мина Јефтић VII/4 – 1.место 
 

 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Гимнастика: 
Маја Милошевић VI/3 
Елена Мијаиловић VI/3 
Јована Ашковић VI/3 
Екипно 3.место 

 
Атлетика: 

Мина Јефтић VII/4 – 1.место 
 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Физика: 
Милица Божанић VIII/1 – 1.место 
Стефан Букоровић VI/3 – 2.место 

 
Српски језик: 

Маја Јокић VIII/1 – 2.место 
 

Атлетика: 
Мина Јефтић VII/4 – 3.место 

 
 

МЕЂУНАРОДНО  ТАКМИЧЕЊЕ   
 

Кенгур без граница - математика:	
	

Николина Ћалић V/3 – 1.место 
Милица Божанић VIII/1 – 3.место 

	

Међународна јуниорска научна олимпијада из физике:	
	

Милица Божанић VIII/1 – 3.место 



РЕГИОНАЛНА  СМОТРА  
ТАЛЕНАТА 

 
Математика: 

Милица Божанић VIII/1 – 1.место 
(рад „Златни пресек“) 

 
 

Историја: 
Богдан Дракулић VII/4 – 1.место 

(рад „Мишарска битка“) 
 
 

РЕПУБЛИЧКА  СМОТРА  
ТАЛЕНАТА 

 
Математика: 

Милица Божанић VIII/1 – 2.место 
(рад „Златни пресек“)  

 

Историја: 
Богдан Дракулић VII/4 – 2.место 

(рад „Мишарска битка“) 
 
 

Ђак генерације и године je Милица Божанић VIII/1. 
                                                                           

 
Вуковци: Марија Павловић, Ана Поњевић, Милош 

Марковић и Милица Божанић 



НОСИОЦИ  ВУКОВЕ  ДИПЛОМЕ СУ: 
1.Милица Божанић VIII/1 

2.Маја Јокић VIII/1 
3.Ана Поњевић VIII/1 

4.Милош Марковић VIII/1 
5.Марија Павловић VIII/3        

Подела сведочанства, књижица и награда 
Сведочанства, дипломе и награде за најуспешније осмаке подељене су 13. јуна  

у 12h, а за остале разреде на Видовдан, 28. јуна. За старије разреде у 8:30h, а за млађе 
 у 10h. Осмаци су 27. јуна попуњавали листу жеља. 

 
На Видовдан у позоришту, општина града Шапца је свечано доделила новчане 
награде ученицима и наставницима који су остварили успех на републичком 

такмичењу. 
Од ученика су награђени: 

Милица Божанић VIII/1                                                         Маја Јокић VIII/1 
 1.место из физике                                                                      2.место из српског језика 
 2.место из математике на смотри талената 
  
 
Дракулић Богдан VII/4                                                            Мина Јефтић VII/4 
 2.место из историје на смотри талената                                  3.место из атлетике 
 
Стефан Букоровић VI/3 
 2.место из физике 

 Од наставника су награђени: 

 Биљана Баштовановић – наставница физике, Слободанка Гуцонић – Дилпарић – 
наставница историје, Слободан Пајић – наставник математике, Јелена Ђорић – 
наставница српског језика и Биљана Петровић – наставница физичког васпитања. 

 

Награде у школи 
Школа је такође доделила награде – књиге, захвалнице наставницима и ученицима 

за успешне резултате на такмичењима и ангажовање за ваннаставне активности.  
Награђени ученици су сви они који су освојили прва три места на општинском, 
окружном, републичком и међународном такмичењу. Списак тих ученика је у 

резултатима наших ученика остварени на такмичењима.  
Захвалнице су додељене одељењима и појединцима за разне акције организоване 

током школске године. Захвалницу за донирање књига школској библиотеци добили 
су Дејана Васиљевић VI/1 и V/5 одељење, а за највише сакупљених чепова VII/3. 
Књигом је награђен Стефан Иванковић II/3 за највише прочитаних књига из 

школске библиотеке. 
Награђени наставници су: Веско Исаиловић, Мирјана Живановић, Милка Петковић, 
Лидија Обреновић – Радовић, Славица Поповић, Радмила Стојићевић, Ивана Марковић, 
Биљана Петровић, Соња Ћалић – Теодоровић, Биљана Баштовановић, Биљана Васић, 
Јелена Ђорић, Славица Лукић, Слађана Вујаковић, Слободанка Гуцонић – Дилпарић, 
Слободан Пајић, Соња Ђукић, Оливера Јовановић, Мирко Михаиловић, Нада Лукић, 

Брано Павловић, Ранко Глигорић, Иван Пајтић и Жељко Иванковић. 
 

Укупно је додељено 216 награда.  



ЈУЛ И АВГУСТ 
 

Избор директора 
Првог јула бирали смо директора школе. Конкурисале су: Зорица Недељковић, 

Милка Петковић, Споменка Глигорић и Гордана Марковић. Колектив је Зорици дао 52, 
Милки 6, Споменки 4 и Гордани 6 гласова. Школски одбор је једногласно изгласао 
Зорицу Недељковић. Директор у наредне четири године је Зорица Недељковић. 

 

Награде за ђаке генерације 
У Центру за културу у Ваљеву, 2. јула, уручене су награде ђацима генерације у 

Колубарско – Мачванском региону. Награђена су 102 ученика основних и средњих 
школа, а међу њима је и наша ученица Милица Божанић. Награде је доделио заменик 
министра просвете Љубиша Антонијевић. Ово је четврта година како се додељују 

награде ђацима генерације. 
 

Наставничка екскурзија  
Екскурзија је реализована од 3 – 5. јула на Златибору. Задњи дан смо посетили 

желеничку станицу на Мокрој Гори, Дрвенград, Вишеград и у њему најмлађи Стари 
град у Европи Андрићград. При повратку у Шабац свратили смо и у Ужице. 

 

     
                                         Златибор                                                                                                      Андрићград 
                                

Награде најбољим ученицима у Србији 
Фондација супруге председника Србије „Драгица Николић“, 7. јула, уручила је 183 
лаптопа најбољим ученицима основних и средњих школа у Србији. Награђени су 
ученици завршних разреда који су на републичким такмичењима освојили прва, а 
на међународним пра три места. Наравно, наша Милица Божанић је и ову награду 
добила. Наша школа може да се похвали овом наградом јер од свих основних и 
средњих школа у Шапцу једино је Милица добила ову награду и још једна ученица из 

основне школе у граду. Лаптоп и похвалнице су уручене у Палати Србија, а 
присуствовали су још министар просвете Срђан Вербић, министар спорта и омладине 

Вања Удовичић као и председник Србије Томислав Николић.  
„Одрицали сте се игре, дружења, своје време ван школе испуњавали стицањем 
нових знања, интелектуалном потрагом. Хвала вашим родитељима који су се у 



овим оскудним временима одрицали многих жеља да би вама омогућили 
напредак“, рекао је председник. 

„Нико не може сам. Зато поштујте своје породице, труд својих професора. Имена 
ваших школа, места из којих долазите и име Србије чули су се на прозивкама 
победника.Тако сте учинили срећним своје школске другаре, али и своје 

суграђане“, рекла је Драгица Николић.  
 

    
Драгица Николић уручује Милици Божанић похвалницу    

 

  
Награђени ученици са председником, његовом супругом и министрима  

 
Шта је урађено, купљено и донирано у овој школској години 

Школа је у Дреновцу окречила 2 учионице на спрату, а у матичној школи 3 учионице 
на спрату и исхоблован паркет (спрат код секретара).  

У матичној школи општина је донирала за рефлекторе у дворишту и на теренима.  
Ученици: VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VII/3, VIII/1 и VIII/3 су сакупљали стари папир и 
зарадили 2.000,оо динара. Тим новцем су купили фарбу и четке и са наставницом 

физичког Биљаном Петровић офарбали ограду која је између терена. 
 Родитељи Анђеле Боројевић VI/1 донирали су одбојкашку мрежу, а родитељи 

Андријане Аћимовић I/2 цвеће за школско двориште.  
Ученици у продуженом боравку имају свој новчани фонд којим током целе  

године донирају. Тим фондом су купљени: зидни сат, одбојкашка лопта, средства за 
реализовање представа (фарбе, четке, новогодишње капе, маркери, конфете...). 
Родитељи I/2 донирали су 3.000,оо динара и учитељица Мира Арсеновић 1.000,оо за 
касетофон, а и родитељи II/2 2.200,оо и учитељица Јасмина Танасић 2.000,оо за 
касетофон. Родитељи III/3 донирали су 5.300,оо за: 2 лопте, вијачу, касетофон и 2 



паноа. Школа је додала остатак новца за паное. Родитељи III/1 су донирали 5.800,оо 
динара, а III/2  3.300,оо и тим новцем су купљена још 3 паноа.  

Од купљених 5 паноа 4 се налазе у ходнику на другом спрату (код рачуноводства), а  
1 у другој учионици у том ходнику. Панои су од иверице и светло зелене боје. На 
Пролећном вашару, продајном изложбом својих радова, ученици III/1 су зарадили 

2.800,оо и купили: 1 лопту, 3 вијаче, 2 маркера и сунђер за белу таблу; III/2 2.500,оо 
и купили 2 лопте; III/3 3.600,oo и купили: 3 лопте, 2 пиштаљке, црвене и жуте картоне.  
Учионица за географију је окречена, стављена нова ПВЦ врата, урађено осветљење и 
панои. Родитељи VIII/2 су донирали 10.000,оо динара за паное, ученици VIII/2 и 

разредни Зоран Старчевић 5.000,оо за типлове и лајсне. Влада Ђорђевић (бивши ђак 
наше школе)  је донирао 20.000,оо за врата, а за осветљење Комекс - Стефан 

Прибиловић (бивши ђак наше школе) 30.000,оо. Материјал за кречење Колор – тапет 
10.000,оо, а радове за кречење и обрада око врата школа 20.000,оо динара. 

Фармаком донирао средства за материјал, фарбање унутрашње столарије и 30 столица. 
Челекс донирао за кречење 1 учионице, а општина за кречење 3 учионице. 

 

            
                           Купљени пано са дечјим радовима                                                     Учионица географије 
 

Јубилеји – да се не заборави 
Ове године, 2014., навршава се 150 година од оснивања прве самосталне основне 
школе и 70 година од изградње школске зграде у којој се и данас ради у Дреновцу. 

Стара и трошна школа била је недовољна да прими велики број ученика, па је 
1939. године, под називом „Војвода Степа“, почела градња нове школске зграде на 
темељима старе. Подизање нове школске зграде покренуо је Светозар Бата Дукић, 

а подигнута је новцем општинске имовине и кулуком. Изградња је дуго трајала 
због Другог светског рата, а школа је почела да ради 1944. године. Завршетком Другог 
светског рата школа добија назив „Вера Благојевић“, а од 1. јануара 1969. године је 

интегрисана са Основном школом „Ната Јеличић“ из Шапца. 
Навршава се и 110 година и данас живог бора засађеног у школском дворишту. 
На стогодишњицу Првог српског устанка, 1904. године, за време учитељовања 

Мирјане Јакшић, посађен је бор у школском дворишту. 
 

           



          Градња школе                                              Нова школска зграда 1944.г.                                            Бор 

Седница и летње школе 
Од 7. јула су кренули годишњи одмори. Седница Наставничког већа је одржана  

20. августа. У школи је од 21 – 26. августа организована по први пут Летња школа страних 
језика. Школица је обухватала сва четири страна језика која се уче у школи, а ученици који су 

похађали школицу добили су и сертификате. 
 

     
Летња школа страних језика 

 
У Центру за стручно усавршавање у сарадњи са НТЦ - Никола Тесла Центром организована 
је Летња школа за даровиту децу. Наших 5 ученика III разреда је похађало ову школу. То су: 

Марко Павловић, Емилија Савић, Ана Савески, Ива Вуковић и Ива Тадић. Школи је 
присуствовала и учитељица Славица Поповић. 

 

                      
                                     Летња школа за даровиту децу                                                  Драгица Драговић – најбољи наставник 
 

Међународна награда за најбољег наставника руског језика 
2014. г. објављен је Међународни конкурс - Лучший преподаватель русской 

словесности зарубежья (Најбољи наставник руског језика ван граница Русије) у организацији 
Россотрудничества уз подршку Министарста образовања и науке Руске федерације, 

Министарства културе Руске федерације, Комитета државне Думе за образовање, Института за 
руски језик. На овом конкурсу је учествовала Драгица Драговић, професор руског језика у 

нашој школи. На конкурсу су учествовали професори руског језика из многих земаља света као 
што су: све земље Европске Уније, Америке, Бразила, Непала, Индије, Канаде, Турске и других 
земаља. Жири су чинили професори и доктори филолошких наука са најугледнијих руских 

универзитета као што су «Ломоносов» и «Пушкин» из Москве. Драгица Драговић је освојила 
прву награду у категорији «Медиа – технолгин на службе русского языка и культуры 

России» (Мултимедија у служби руског језика и културе Русије). 
 

Наставничко веће и дружење 
Седница Наставничког већа је одржана 27. августа. Колеге Ранко Глигорић и Радослав 

Граовац су пензионисани. Ову школску годину смо завршили 29. августа дружењем у Прову, 
које већ неколико година уназад организује библиотекарка Мирјана Живановић. 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                    Летопис уредила: 



     Шабац, 29. VIII 2014.                                                 учитељица Славица Поповић                                                                                                                     


