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СЕПТЕМБАР 
 

 
Први дан у школи – ђаци прваци 

 

Почетак школе, број ученика и одељења 

Школска година почела 1.септембра, дан понедељак. 

Школу похађа 851 ученик у 36 одељења, a број ученика по одељењима је: 

I разред –  80 у матичној, 17 у Дреновцу, укупно 97 

II разред – 77 у матичној, 18 у Дреновцу, укупно 95 

III разред – 68 у матичној, 10 у Дреновцу, укупно 78 

IV разред – 81 у матичној, 27 у Дреновцу, укупно 108 

V разред – 92 у матичној, 19 у Дреновцу, укупно 111 

VI разред – 91 у матичној, 23 у Дреновцу, укупно 114 

VII разред – 107 у матичној, 15 у Дреновцу, укупно 122 

VIII разред – 101 у матичној, 25 у Дреновцу, укупно 126. 

 

Од укупног броја ученика 412 су дечаци и 439 девојчице. Матичну школу у Шапцу похађа 

697 ученика, а издвојено одељење у Дреновцу 154. Просек ученика по одељењу јесте 23.63. 

 Ове године број одељења првог разреда је 4, три у Шапцу и једно у Дреновцу. Петих разреда 

је 5, четири у Шапцу и једно одељење у Дреновцу. Прве недеље у септембру млађи разреди су 

похађали наставу пoподне, а старији преподне. Смене су на недељу дана. 

 

Oдељењске старешине од I – IV  разреда су: 
I/1 – Живка Беговић – наставник разредне наставе 

I/2 – Душан Новаковић – професор разредне наставе 

I/3 – Радмила Стојићевић – професор разредне наставе 

I/4 – Зоран Радовановић – професор разредне наставе 

II/1 – Горан  Koстић – професор разредне наставе 

II/2 – Мирјана Арсеновић - професор разредне наставе 

II/3 – Милка Петковић - професор разредне наставе 

II/4 – Јела Макевић -  професор разредне наставе 

III/1 – Слађана Стојићевић - професор разредне наставе 

III/2 – Јасмина Танасић - професор разредне наставе 

III/3 – Весна Мијатовић - професор разредне наставе 

III/4 – Јелена Гајић - професор разредне наставe 

IV/1 – Мира Томић – професор разредне наставе 

IV/2 – Лидија Обреновић-Радовић – професор разредне наставе 

IV/3 – Славица Поповић – професор разредне наставе 

IV/4 – Снежана Чупић – професор разредне наставе 

Продужени боравак – Веско Исаиловић – професор разредне наставе 



Одељењске старешине од V – VIII разреда су: 
V/1 – Слободанка Гуцонић-Дилпарић – професор историје 

V/2 – Зоран Старчевић – професор географије 

V/3 – Биљана Петровић  – професор физичког васпитања 

V/4 – Драгица Драговић  – професор руског језика 

V/5 – Жељко Иванковић – професор техничког и информатике 

VI/1 – Слободан Пајић – професор математике 

VI/2 – Биљана Васић – професор српског језика 

VI/3 – СоњаЋалић-Теодоровић – професор хемије 

VI/4 – Јелена Ђорић – професор српског језика 

VI/5 – Татјана Маринковић – професор руског језика 

VII/1 – Соња Ђукић – професор математике 

VII/2 – Славица Лукић – професор српског језика  

VII/3 – Оливера Јовановић – професор биологије 

VII/4 – Биљана Баштовановић – професор физике 

VII/5 – Иван Пајтић – професор физичког васпитања 

VIII/1 – Ивана Марковић – професор музичке културе 

VIII/2 – Виолета Симић – професор енглеског језика 

VIII/3 – Мирко Михаиловић – професор биологије 

VIII/4 – Драгана Макевић – професор енглеског језика 

VIII/5 – Нада Мирковић – професор енглеског језика 

 

 

Остали наставници наше школе су: 
Славко Шобић – наставник математике 

 Немања Јеленић – професор математике 

Дејан Павловић – професор физике 

Саша Јовановић – професор физике 

Тамара Рајиновић – професор српског језика 

Катарина Дамњановић – професор српског језика 

Љиљана Видаковић – професор енглеског језика 

Милица Продановић – професор шпанског језика 

Милица Драгићевић – професор француског језика 

Иван Досковић – професор историје 

Душан Јовановић – професор историје 

Александар Ивановић – професор историје 

Жељко Елор – професор биологије 

Брано Павловић – наставник техничког образовања 

Нада Лукић – професор информатике 

Иван Јевтић – вероучитељ 

Катарина Перић – вероучитељка  

Душан Јоцић – наставник ликовне културе 

Митар Бајић – наставник ликовне културе 

Марија Гајић – наставник музичке културе 

Никола Милићевић – професор физичког васпитања 

Зорица Јовичић – професор географије 

 

 

 

 



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 

Зорица Станковић – помоћни радник 

Светлана Адакалић - // - 

Даница Крстић  - // - 

Миланка Станковић  - //- 

Снежана Грујичић  - // - 

Рајфа Икановић  - // - 

Вукосава Пајтић  - // - 

Слободан Васић  - // - 

Светлана Живковић – сервирка 

 

 

 
Лидија Росић – секретар школе 

 
 

Ученички  парламент  
Председник је Мартина Максимовић VIII/2, заменик  Ивана Стојиљковић VIII/5, а 

записничар Николина Игњатовић VIII/2. Носиоци активности Ученичког парламента 

су Соња Ћалић -Теодоровић и одељењске старешине VII и VIII разреда.       

      
 



Свечани пријем првака, 1. септембар  
 На почетку се родитељима и будућим првацима обратио помоћник директора и пожелео им 

добродошлицу. Уследила је приредба коју су приредили ученици, сада петог разреда, са својим 

бившим учитељицама. 
 

      
                     Помоћник  директора  отвара  приредбу                                                                  Наши  прваци 

 

Поклони и забавни програм за прваке 
Град Шабац и хуманитарна организација „Каритас“ поклонили су ранчеве и школски прибор 

првацима на подручју града Шапца. Поред поклона организован је и забавни програм од 18 до 

20 часова на платоу испред поште. Ђаке прваке и њихове родитеље забављали су доајени дечје 

сцене Бода Нинковић и Јоца Адамов, а изведена је и позоришна представа. Библиотека 

шабачка је поклањала чланску карту, а Шабачко позориште карту Клуба љубитеља 

позоришта. Срећан почетак првацима је пожелео и градоначелник Шапца Небојша 

Зеленовић.  

 

Иницијални тестови знања из математике за ученике IV, VI и VIII 

разреда  
Ове школске године, по први пут је извршено иницијално тестирање знања из математике за 

ученике IV, VI и VIII разреда на нивоу државе. Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања у оквиру пројекта Примена стандарда квалитета и развој инструмената за 

вредновање квалитета рада школа припремио је иницијалне тестове знања из математике за 

ова три разреда, који обухватају наставне садржаје из математике из претходног разреда. 

Тестирање је извршено на следећи начин: 10. септембра тестирани су ученици VIII разреда; 

11. септембра ученици VI разреда; 12. септембра ученици IV разреда.  
 

 

Чивијада од 18-20. септембра 
У оквиру Чивијаде, 18. септембра, одржана је Шампитијада. Учествовали су ученици II 

разреда и то: Исидора Перић II/1, Милица Мандић II/2 и Михаило Маринковић II/3. 

Исидора је освојила 4. место и утешну награду. Награду јој је уручила глумица Нина Јанковић. 

Чивијашке генијалце су представили Сара Убавић V/4, Исидора Јокић VI/3 и Александар 

Марковић VII/4 . Исидора је добила 3. награду за најбоље написану поруку.  

Ученици и учитељице IV разреда Мира Томић, Лидија Обреновић-Радовић, Славица Поповић и 

Снежана Чупић су на Дечјем карневалу, 19. септембра, представили нашу школу под називом 

„Живот је маскенбал“ и извели плесну тачку уз истоимену песму у центру града.  

На карневалу су се ученици дружили са глумицом Нином Јанковић, бившом ученицом наше 

школе. Школа је угостила карневалске трупе из Боливије и Новог Сада који су наступили 

20. септембра на Чивијашком карневалу. 

Школа је поводом учешћа на карневалу добила захвалницу од организационог одбора 

Чивијаде и Чивијашког карневала.  



     
                                Дечји чивијашки карневал – Живот је маскенбал                                                              Захвалница 
 

       
     Шампитијада – Исидора II/1                      Чивијашки генијалци                              На карневалу са глумицом Нином Јанковић           

 

 
Наступ на Дечјем чивијашком карневалу – Живот је маскенбал 



Дан европских језика, 26. септембар 
Ове године Дан европских језика је био под слоганом „Говори европски, буди светски“. 

Обележавање овог дана је, као и претходних година, на нивоу града и учествују све школе. 

Манифестација је одржана у позоришту. Наша школа се представила приредбом на сва четири 

језика. У школи су урађени панои на ту тему. У Дреновцу је обележен кроз музичко – сценски 

наступ, а тема је била „Књижевност и значај писане речи у савременом свету“.  
 

      
               Дан европских језика у Дреновцу                                                          Дан европских језика у позоришту                                   
 

   

ОКТОБАР 
 

Посета другарима у Дреновцу и крос 
Ученици II разреда из матичне школе су се дружили са својим вршњацима из Дреновца,  

2. октобра. Том приликом су посетили цркву, сеоско домаћинство и фудбалско игралиште. 

Крос РТС је одржан на хиподрому 3. октобра. Из сваког разреда је учествовало по 10 ученика, 

5 дечака и 5 девојчица.  
 
 

     
                      Сеоско домаћинство – ученици II/3                                                     Фудбалско игралиште – ученици II/4 

 

 

Дечја недеља од 6-12. октобра  
Ове године Дечја недеља је била под слоганом „Свако дете срећног лица чува једна 

породица“. Имали смо различите активности током целе недеље.  

 I дан – Маскенбал, млађи ученици.  

II дан - Ликовне радионице на тему „Моја породица“, млађи ученици. Ученици II/2 су 

приредили приредбу под називом „Деца су украс света“. Дружење са песником Душаном  



Поп Ђурђевим у Културном центру, ученици VI разреда. Ученици V и VI разреда 

присуствовали су предавању „Наша народна традиција“ у градској библиотеци. 

Ово је био и Дан отворених врата. Промоција књиге „Срби на Корзици“, нашег колеге 

Зорана Радовановића у Међуопштинском историјском архиву у 18h. Промоцији књиге 

присуствовали наши ученици историјске секције, колеге и суграђани.  

III дан - Спортски дан – одељењска такмичења у фудбалу, кошарци, одбојци, рукомету, 

трчању, Између две ватре. Одигране су утакмице између наставника и ученика. Играч дана у 

Дреновцу је била Милица Пајтић VIII/5.   

IV дан - Поруке пријатељства, млађи узраст. Трибина „Заједно у превенцији насиља у 

породици“, психолог Слободанка Алексић у Културном центру у 18h. На трибини су 

говорили стручњаци из Центра за социјални рад, полицијске управе и Министарства просвете. 

Пре трибине је изведена представа „Љутити човек“, ученика из Љига. 
 

                  
                                                   Маскенбал                                                                             Спортски дан 

                                                                                                                      

         
                                 Поруке пријатељства у Дреновцу                                                        У градској библиотеци     

                                                                    

      
                         Промоција књиге „Срби у Корзици“                                 Трибина „Заједно у превенцији насиља у породици“ 

 



Дан школе  
Поводом Дана школе, 10. октобра у Културном центру је изведена представа 

 „Силеџије у школи“. У представи је певао школски хор, на гитари је свирао учитељ из 

продуженог боравка Веско Исаиловић, а на синтисајзеру наставница музичке културе Ивана 

Марковић. Пре представе, ученицима се обратио помоћник директора Горан Синобад. 

Представу су одгледали ученици од II до VIII разреда, наставници, родитељи и гости. 
  

 
                                                                                       Представа „Силеџије у школи“            

                                               

Посета музеју, сабор, штрајк и сајам 
У музеју је отворен 56. Октобарски ликовни салон, а ученици старијих разреда су га посетили 

са наставницима ликовне културе. 

 Наша школа је присуствовала IX Сабору народне традиције „Крчаг“ који се реализовао у 

Бранковини 18. октобра. 

Поводом смањења плате (10% ) просветним радницима, наша школа се 22. октобра укључила 

у штрајк. Настава се није одржала. Било је колега који се нису прикључили штрајку и одржали 

су часове. То су: Горан Костић, Никола Милићевић, Брано Павловић, Славко Шобић, Тамара 

Рајиновић и учитељи у Дреновцу.  

Учитељи и наставници, 30. октобра, посетили су 59. Сајам књига у Београду. 
 

       
                                      Сабор народне традиције                                                           Колеге на Сајаму књига 



НОВЕМБАР 

 

Радионица, дружење, акција и Дан науке 
У школи је, 4. новембра, организована едукативна радионица за приправнике. Радионицу су 

организовали стручни сарадници наше школе. Ученици од I – IV разреда, 6. новембра, 

дружили су се са песникињом Мирјаном Петров. 

У Дреновцу су ученици старијих разреда сређивали школско двориште. У акцији су 

учествовали и наши предшколци са васпитачем. Акција је трајала неколико дана. 

Поводом Дана науке, чланови географске секције и ученици VIII/5 презентовали су пројекат о 

нашим највећим научницима, а и страним Галилеју и Леонарду. Представили су и Voyager, 

као и већину српских природних теорија. До краја месеца ученици су представили научнике 

Енглеске, Русије, као и научнике из света математике. 
 

        
                          Дружење са песникињом Мирјаном Петров                         Сређујемо школско двориште у Дреновцу 

 
 

Ватрогасци, награда и песникиња 
Ватрогасци су 7. новембра, у школском дворишту, демонстрирали шта раде за време пожара. 

Ово су показали ученицима од I – IV разреда. 

Поводом Дана без аутомобила, 22. септембра, ученици су урадили ликовне радове на тему 

„Наше улице, наш избор“. Радови су уручени локалној самоуправи, а она је најбоље радове 

наградила и похвалила. Невенка Николић IV/2 је освојила 1. место и награђена је бициклом. 

Награда јој је уручена 7. новембра у Културном центру. Похваљени су: Ана Сарић I/2, 

Теодора Јеринић III/1, Немања Одоровић III/2, Ђорђе Митровић IV/1, Маргарита Јовић 

IV/1, Тамара Перак IV/1, Ива Вуковић IV/2, Јована Перић IV/3 и Катарина Шобић IV/4. 

Награђени и похваљени ликовни радови су били изложени у Културном центру. Ученици од  

I – IV разреда у Дреновцу су се дружили са песникињом Мирјаном Петров. 
 

       
                                Ватрогасци у нашој школи                                                            Песникиња Мирјана у Дреновцу 



 Дан примирја и штрајк 
Школа није радила 10. и 11. новембра. 11. новембар је Дан примирја у Првом светском рату. 

Овај државни празник се у Србији прославља од 2012. године. 

Штрајк просветних радника је почео поново 17. новембра. Школски час траје 30 минута, а 

наша школа није ступила у штрајк. 

 

Љиг, Дом старих и сајам спорта  
36 ученика од I – VIII разреда, 18. новембра, са наставницом Иваном Марковић, учитељем 

Веском Исаиловић, помоћником директора Гораном Синобадом и библиотекарком Мирјаном 

Живановић, посетили су ОШ „Сава Керковић“ у Љигу. Том приликом обе школе су извеле 

пригодан програм. Наша школа је извела представу „Силеџије у школи“. При повратку су 

свратили у Дом старих на Думачи и тамо извели ову представу. Баке и деке су нашим 

ученицима поклонили своје украсе и ручне радове. 

Манифестација „Шта тренираш“ (сајам спорта), под покровитељством Министарства 

спорта и омладине, реализована је у хали Економско – трговинске школе. На манифестацији су 

се представили сви спортски клубови у нашем граду. У тим клубовима има велики број и 

наших ученика који су и демонстрирали те спортове. Ученици III и IV разреда су са трибина 

посматрали демонстрирање тих спортова. 
 

          
                          Представа наших ученика у Дому старих                  Шта тренираш – наш ученик Виктор Марковић IV/3  
 

Штрајк, захвалница, представа и параплегичари 
Наша школа се поново прикључила штрајку 24. новембра. Часови су скраћени на 30 минута. 

Нису штрајковали: Никола Милићевић, Горан Костић и Соња Ђукић.  

Школа је добила захвалницу од Месне заједнице Камичак, за успешну сарадњу. Захвалница 

је уручена у просторијама МЗ Камичак на дан њихове славе Светог Мрате, 24. новембра. 

Захвалницу је примио помоћник директора Горан Синобад.  

Ученици млађих разреда ОШ „Вук Караџић“ одгледали су нашу представу 

 „Силеџије у школи“, 27. новембра.  

Библиотечка секција и секција „Волонтер у срцу“, 28. новембра су посетили Удружење 

параплегичара и погледали изложбу радова „Завода за успособљавање др Маријана 

Борштнарја“ из словеначког града Дорнава. Са овим градом наша школа већ дуго година 

сарађује. 
 

         
          Председник МЗ Камичак уручује захвалницу Горану Синобаду                Наши ученици у Удружењу параплегичара 



ДЕЦЕМБАР 
 

Трибина, волонтери, промоција, представа и предавање 
Друштво учитеља Шабац је 4. децембра организовало трибину „Превенција насиља-

безбедност у школи и окружењу“. Трибина је реализована у Шабачком позоришту, а пре 

трибине изведена је представа наших ученика „Силеџије у школи“. Трибини су присуствовали 

учитељи и наставници наше школе.  

Дан волонтера је обележен прављењем паноа у ходнику школе.  

Учитељи и наставници наше школе присуствовали су промоцији уџбеника издавачке куће 

Нови Логос. Промоција је реализована 12. децембра у Шабачкој гимназији. 

Наставнице српског језика и ученици од V – VIII разреда, 15. децембра, одгледали су у 

позоришту представу „Хајдуци“. 

Ученицима V разреда, 16. децембра, МУП је одржао два предавања:„Безбедност ученика у 

саобраћају“ и „Насиље у школи“.  
 

                 
                                  Позоришна представа „Хајдуци“                                           Предавање - Безбедност у саобраћају 
 

Штрајк, позориште и новогодишње приредбе 
Настава у неким школама, 22. децембра, није одржана, а наша школа је одржала часове 

скраћено на 30 минута. Министар просвете Срђан Вербић је изјавио:„Наставници који нису 

одржали часове без дневница за тај дан“. Ученици од I – IV разреда, 24. децембра, 

одгледали су новогодишњу представу у позоришту под називом „Новогодишња бајка“. 

Продужени боравак је одржао новогодишњу представу, а Милу Јовановићу IV/2 су другари 

из боравка поклонили гитару. Руска секција је са наставницом Драгицом Драговић,  

25. децембра, реализовала новогодишњу приредбу. Новогодишњу приредбу у оквиру одељења, 

 26. децембра, организовали су ученици и учитељица IV/3. У Дреновцу су ученицима млађих 

разреда новогодишњу приредбу приредили васпитачи ПУ„Наше дете“. Учитељице и ученици 

III разреда су организовали, 29. децембра, новогодишњу приредбу за децу радника наше 

школе. Ученицима су 30. децембра подељене ђачке књижице. 
 

      
                                      Новогодишња приредба IV/3                                                 Новогодишња приредба III разреда 

 

 

                       Настава се у првом  полугодишту завршила 30.12.2014. 



ЈАНУАР 
 

У школи и на распусту 
У току зимског распуста имали смо састанке школских тимова и излагање колега о 

савладаним семинарима. Преговори између министарства и синдиката, у вези штрајка, још 

увек трају. Штрајк се наставља и у другом полугодишту. Час траје 30 минута.  

Настава у другом полугодишту је почела 20.1.2015. 
Издавачка кућа „Нови Логос“ је промовисала уџбенике, 23. јануара у нашој школи. 

 

 
Час 30 минута  

 

Свети Сава – школска слава 
 Поводом школске славе одржан је час одељењског старешине посвећен Светом Сави. У 11h  

одржана је приредба у Културном центру, а ломљење колача и свечани ручак у школи. Уручене 

су и захвалнице дугогодишњим сарадницима школе. И у Дреновцу су организовали приредбу.   
 

    
Свети Сава - приредба 

 

      
                                                        Свечани ручак у школи                                                           Уручење захвалнице 



ФЕБРУАР  

 

  Промоције и школска такмичења 
Издавачка кућа Klett је промовисала уџбенике у Шабачкој гимназији, 6. фебруара. 

 Промоцији су присуствовали учитељи наше школе. Издавачка кућа Завод за уџбенике је 

промовисала уџбенике у нашој школи 9. фебруара.  

У фебруару су почела школска такмичења. Наша школа је домаћин у општинском и 

окружном такмичењу из хемије и информатике. 
 

 
Ученици IV разреда који су се пласирали на општинско такмичење из математике 

 

Државни празник и престанак штрајка 
Поводом државног празника Сретење 15. фебруара, настава се није одвијала 16. и 17. 

фебруара. Штрајк који је почео 17. новембра 2014.г. завршио се 13. фебруара. Овим штрајком 

смо обезбедили измене ЗОСОВ-а на начин којим неће бити штета по запослене, обезбедили смо 

услове и гаранције за доношење Закона о платама у јавном сектору, дефинисана је нова 

јубиларна награда за 35 година рада, утврђено је право на новогодишњу награду, предвиђена 

исплата отпремнине у износу 3 месечне плате, обезбеђено је преузимање технолошких вишкова 

и запослених са непуним радним временом итд. Влада није прихватила да просветни радници 

буду изузети од смањења плата. Од 18. фебруара час траје 45 минута.  
 

Супер аутобус и такмичење у нашој школи 
Тим „Супер аутобус-а“ је 13. фебруара посетио Дреновац и креативном радионицом „Свест у 

себи“ улепшао дан нашим ученицима од II – IV разреда. Циљ пројекта „Супер аутобус“ је 

помоћ подручјима која су била поплављена.  

Општинско такмичење из информатике и хемије је одржано 22. фебруара. 
 

     
Креативна радионица „Свест у себи“ 



МАРТ 

 

Недеља лепих порука, Осми март и хуманитарна приредба 
Недеља лепих порука реализована у првој недељи марта. Панои су били украшени дечијим 

порукама. Поводом Осмог марта организоване су приредбе и изложба честитки. 

У Продуженом боравку је 9. марта одржана хуманитарна представа за породицу Фафулић. 

Двоје деце ове породице су наши ученици Силвана Фафулић II/3 и Радиша Фафулић III/2. У 

овој акцији су учествовали наша школа и хуманитарно удружење „Ана“. Прикупљене су 

значајне донације: новац, храна, гардероба, средства за личну хигијену. Наша школа је 

прикупила новац, односно наставници и ученици од I – VIII разреда. 
 

          
                           Приредба за Осми март - I/3                                                      Хуманитарна приредба      

 

Такмичења и сусрети учитеља 
Наша школа је 14. марта, по други пут, била домаћин Међународног такмичења из страних 

језика – енглески језик – Hippo competition. Наша школа је лиценцирани домаћин узраста од 

10 – 14 година. Такмичење за све ученике између 10 – 19 година. Постоји 5 категорија HIPPO 1 

– V основне и млађи; HIPPO 2 (A1) – VI основне и млађе; HIPPO 3 (A2) – VII, VIII основне и 

млађи; HIPPO 4 (B1) I, II средње; HIPPO 5 (B2) III, IV средње школе. У финале, које ће се 

одржати у мају у Италији, пласирала се наша Николина Мирковић VIII/3. 

На општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог“ у финале су се пласирале:  

Кристина Васић VII/4, Лара Стојановић III/3 и Маја Радуловић I/3. 

Зимски сусрети учитеља су се реализовали 21. марта у ОШ „Вук Караџић“. Сви учитељи наше 

школе су присуствовали и били распоређени у различитим радионицама.  

У школи се 21. марта одржало окружно такмичење из хемије, а 22. марта из информатике. 
 

     
                                       Сертификат                                                              Hippo competition – такмичење 



АПРИЛ              

 

Телевизија и приредба 
Ученици из Дреновца и учитељ Зоран гостовали су 5. априла у емисији „Peđolino kids +“ на 

ТВ „Наша“. Гостовали су поводом Врбице и Васкрса и представили се кроз стихове и музику. 

Приредбу поводом Ускрса и пролећа, 6. априла, реализовали ученици и учитељице III/1 и III/2 

са старијим ученицима руске секције, вероучитељем и учитељем из боравка. 
 

       
                       Наши ученици у емисији „Peđolino kids+“                                                              Ускршња приредба 

            

Пролећни вашар 
У уторак, 8. априла, организовли смо по трећи пут Пролећни вашар у Господар Јевремовој 

улици. Промовисали смо нашу школу и представили изборне предмете и слободне активности. 

Старији разреди су представили секције, а млађи изложбу радова које су урадили на часовима 

изборних предмета и слободних активности. Изложба је била продајног карактера, а од 

сакупљеног новца купили смо лопте. Ово су пропратили родитељи наших ученика, суграђани 

и локални медији. 
 

      
 

      



       
 

          
 

         
 

     
   На насловној страни Гласа Подриња ученици IV/3 

 

 

Пролећни распуст је почео 9. априла и трајао до 15. априла. 



Колективна екскурзија и Дан града Шапца 
Колективна екскурзија је реализована од 19 – 20. априла на Дивчибарима. 

По први пут, ове године, слави се Дан Шапца 22. априла. У граду су организоване разне 

манифестације - Дани Шапца од 20 – 26. априла. Учитељско друштво Шапца је организовало 

трибину „Пуним једрима са учитељима кроз примере добре праксе“ у сарадњи са 

Библиотеком шабачком, 20. априла у 19h. Из наше школе су учествовале учитељице: Славица 

Поповић и Радмила Стојићевић са примером „Чивијада“ – тематски дани; Весна Мијатовић 

са примером „Празници пред Божић и Божић“ – народна традиција.  

Ученици од V – VIII су присуствовали представи ансамбла „Big Bang show“ у сали  

Економско-трговинске школе, 21. априла. Одгледали су инерактивно научни програм који је 

састављен од 40 атрактивних физичких и хемијских експеримената.  

На Дан града Шапца, 22. априла, организован је „Мини театар“ (представе основних школа) 

испред Културног центра, а нашa школа се представила представом „Силеџије у школи“. 
 

        
Пуним једрима кроз примере добре праксе – наше учитељице 

 

 
Мини театар – представа наших ученика 

 

Дан планете Земље и пробни завршни испит 
Поводом Дана планете Земље, 22. априла, учитељице и ученици IV разреда су посадили 

цвеће у школском дворишту.  

Пробни завршни испит из математике је одржан 24. априла, а из српског језика и 

комбиновани тест 25. априла.  
 

      
Дан планете Земље – ученици IV разреда посадили цвеће 



Дан књиге и посета пољопривредној школи 
Поводом Дана књиге, 23. априла, ученици VI разреда су присуствовали избору за 

 „Мис књиге“ у Библиотеци шабачкој и добили бесплатне чланске карте. 

Ученици VIII разреда, 25. априла, посетили су Средњу пољопривредну школу, која је тог 

дана организовала Отворена врата школе.  
 

     
                                Дан књиге – Библиотека шабачка                                            Посета Средњој пољопривредној школи 

 

             

Матурска екскурзија, позориште и пројекат 

Екскурзија VIII разреда (26 и 27. април): Шабац - Смедеревска тврђава – Пожаревац - кућа 

Милене Барили- манастир Тумане - Голубац - Лепенски вир - Сребрно језеро. 

У среду, 29. априла, ученици V и VI разреда одгледали су представу „Јазавац пред судом“ у 

позоришту. 

Наставник физичког Иван Пајтић и библиотекарка Мирјана Живановић, 29. априла, 

присуствовали су потписивању уговора о донаторству за пројекат „Са мало воље, упознајмо 

се боље“. Овај пројекат је намењен ученицима и наставницима у Дреновцу.  
 

       
                                        Матурска екскурзија                                                                    Разредне старешине осмог разреда 
 

          
Потписивање уговора о донаторству пројекта „Са мало воље, упознајмо се боље“ 



МАЈ   
 

Првомајски празници од 1 - 3. маја. 

 

Школски часопис, представе, слава и међународно такмичење 
Школски часопис „(Не) Могу без школе“, излази једанпут годишње. Ово је 13. број по реду,  

а на четрдесет страна налазе се радови ученика, фотографије, интервјуи, занимљивости. 

Наши ученици из Продуженог боравка, 5. маја, одржали су представу за децу са посебним 

потребама у ОШ „Свети Сава“ у Шапцу. 

У Дреновцу, 5. маја, шабачки глумац је одржао интерактивну представу „Имам нешто да те 

питам“. Представу су одгледали ученици од I – IV разреда. 

Ученици VIII/3 су уз присуство свештеника, вероучитеља и наставника прославили по други 

пут одељењску славу Василије Острошки (12. маја). 

Финално такмичење из енглеског језика – HIPPO Competition одржано је у Италији у Лидо 

ди Јесоло од 9 – 12. маја. Николина Мирковић VIII/3 у финалу је постигла значајан успех 

освојивши 8 место.  
 

     
                                    Школски часопис                                                        Имам нешто да те питам 

 

      
                                                        Слава VIII/3                                                                Николина Мирковић VIII/3 у Италији 
 

Тестирање, настава у природи и екскурзије 
У нашој школи је, 13. маја, извршено међународно тестирање из математике и природних 

наука ТIMSS, које се организује сваке четврте године. Одабрани су ученици IV/1 одељења. 

Настава у природи је организована у једној смени од 15 – 22. маја. Ученици: II/1, II/2, IV/1, 

IV/2, IV/3 и IV/4 ишли су на Дивчибаре - хотел Хеба, а I/3 и III/3 на  

Златибор - хотел Дијамант. 



Екскурзија VII разреда (15. мај): Шабац – Ваљево – Топола – Опленац – Орашац – 

Аранђеловац – Шабац. 

Екскурзија V разреда (21. мај): Шабац – Текериш – Б.Ковиљача – Гучево – Сунчана Река. 

Екскурзија VI разреда (22. маја): Шабац – Каона – Бранковина – манастир Лелић - Лазаревац. 
 

        
                                             Настава у природи - Дивчибаре                               Настава у природи – Златибор 
 

 

Ученици VIII разреда су се распустили 29. маја. 

 

Прослава матуре и олимпијада  
Прослава матуре је била 30. маја. Скуп је био у парку и шетњом кроз главну улицу отишли су 

на трг, а прослава се завршила на „Мотелу“ уз присуство родитеља.  

У Руском дому и Педагошком факултету Београдског универзитета 30. маја одржано је финале 

3. Олимпијаде руског језика. Учествовало је 200 ученика а из наше школе су учествовале 

Марија Ераковић VIII/4 и Александра Маливуковић VII/4. 
 

         
 

       
Наши прелепи матуранти 



ЈУН   
 

Екскурзије   

III разред (2.јун): Радионица под отвореним небом –Упознај Београд од А до Ш, 

програм А: школа Петар Први Карађорђевић, Саборна црква, Дом Павловића, музеј 

Вука и Доситеја, Калемегдан и пристаниште. 

I разред (3.јун): Шабац – Тршић – Бања Ковиљача. 

II разред (3.јун): Шабац – Сремска Каменица – Нови Сад – Дунавски парк – Хопово. 

IV разред (2.6. и 10.6.): Београд: Бели двор – Храм Светог Саве – музеј Николе Тесле.  

Престолонаследник је школи поклонио урамљену слику њега и његове супруге. 
 

 
   Ученици IV/3 и IV/4 одељења са престолонаследником Александром и његовом свастиком  

 

 

 
Екскурзија првог разреда – Бања Ковиљача 



Расти здраво, мала школа, тестирање, представа и Дан руског језика 
Ученици I, II и III разреда су и ове године били укључени у пројекат „ Расти здраво“. Од ове 

школске године у овај пројекат су укључени и ученици од I – IV разреда у Дреновцу. 

Четвртог јуна је одржана „Мала школа за будуће прваке“ која се традиционално одржава већ 

осму годину. Деца су имала прилику да упознају школу, другаре, будуће учитељице и 

погледају представу „Прва љубав“ коју су припремили ученици из Продуженог боравка. 

Учитељице Мира Томић, Лидија Обреновић – Радовић и Славица Поповић су организовале 

музичку, литерарну и спортску активност. У спортској активности је био укључен и наставник 

физичког васпитања Иван Пајтић. Родитељи су имали предавање са школским педагогом и 

психологом на тему „Припрема детета за полазак у школу“.  

Ученици драмске секције су извели представу „Кочоперитис извесне даме у пубертету“ у 

Културном центру 4. јуна.  

Национално тестирање из математике (годишња провера знања), ученика VI разреда је 

извршено 4. јуна, а IV разреда 5. јуна.  

У Руском дому је 5. јуна, поводом Дана руског језика, одржано такмичење рецитатора и 

певача на коме је учествовало 82 ученика из 24 школске установе широм Србије. Нашу школу 

су представљале ученице: Јована Ашковић VII/3, Сара Мићић VII/3,  Маја Милошевић 

VII/3, Марија Јаковљевић VII/3, Елена Мијаиловић VII/3, Александра Маливуковић VII/4 

и Милица Мраовић VI/4. 
 

       
                                                      Мала школа за будуће прваке                                                                 Дан руског језика       
                                    

Кошарка, најбољи читач, фолклор, прослава IV разреда и Бравопис  
У понедељак, 15. јуна у школи је одржан промотивни тренинг ОКК „Дуга“ за ученике III и IV 

разреда. Овај клуб ће, током летњег распуста, одржати бесплатну летњу школу кошарке.  

На школском такмичењу „Најбољи читач – ђак првак“, организовано 9. јуна, прво место је 

освојила Соња Мијаиловић I/1, друго Немања Ивановић I/3 и треће Миа Поповић I/2. У 

жирију су били Веско Исаиловић (учитељ из Продуженог боравка), Мирјана Живановић 

(библиотекарка) и Тамара Рајиновић (наставница српског језика).  

Ученици I/3 и III/3 су 11. јуна показали шта су научили на фолклору. 
 

     
                                    Најбољи читач – ђак првак                                                               Фолклор I/3 и III/3 
 



Поводом завршетка школске године, 11. јуна, одржана је приредба " Позорница српске и 

руске књижевности". Ученици VI/1 извели су део из "Избирачице", а чланови руске секције 

су на српском и руском језику говорили стихове познатих руских песника, изводили дела 

класичне музике и певали на стихове руских песника. Приредба је била посећена од стране 

родитеља и колега из других школа. Приредбу су припремиле К. Дамњановић и Д. Драговић.  

Ученици IV/1 и IV/4 одељења приредили су приредбу 11. јуна, а забаву - прославу за крај сва 

четири одељења IV разреда 12. јуна. 
 

        
                          Позорница српске и руске књижевности                                                      Забава за крај IV/3 
 

У сарадњи са ТВ Шапцом и новинарком Маргаретом Мусић драмска секција под 

руководством наставнице Славице Лукић учествовала је у снимању епизода емисије Бравопис. 

Снимање је обављено у два наврата, најпре у Библиотеци шабачкој, а потом у просторијама 

наше школе. Емисија је усмерена на разрешавање различитих правописних и језичких 

недоумица кроз популарне, свакодневне дијалоге. Дијалоге је писала Славица Лукић, а 

глумили су чланови драмске секције. Емисија се емитовала на ТВ Шапцу уторком, четвртком, 

суботом и недељом. 
 

      
Драмска секција на снимању емисије Бравопис 

                                                                                                                                                                   

       

Настава се у другом полугодишту завршила 12. јуна. 
 

Завршни испит и просек  
Завршни испити су се полагали 15. јуна српски језик, 16. јуна математика  

и 17. јуна комбиновани тест. 

 Просечан број поена наших ученика из  

српског језика 11,74; 

 математике 8,92 и 

комбинованог теста 10,98.             



Резултати наших ученика остварени 

на такмичењима 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Српски језик: 
Анђела Ђурић V/4 – 2.место 

Николина Ћалић VI/3 – 2.место 

Јована Петровић VI/4 – 3.место 

Михаило Вељић VIII/1 – 3.место 

 

Књижевна олимпијада: 
Милица Марковић VII/2 – 1.место 

Наталија Обрадовић VII/3 – 2.место 

Сандра Веселиновић VII/2 – 3.место  
 

Енглески језик: 
Николина Мирковић VIII/3 – 3.место 

 

Шпански језик: 
Теодора Обрадовић VIII/1 – 3.место 

 

Математика: 
Јована Јањатовић III/2 – 3.место 

Анђелија Петровић III/1 – 3.место 

Марко Павловић IV/2 – 3.место 

Василије Радовановић V/4 – 3.место 
 

Физика: 
Стефан Букоровић VII/3 – 2.место 

Богдан Дракулић VIII/4 – 3.место  
 

Хемија: 
Милица Марковић VII/2 – 1.место 

Урош Макевић VII/5 – 2.место 

Лука Веселић VII/1 – 3.место 

Стефан Букоровић VII/3 – 3.место 

 

Географија: 
Лука Веселиновић VII/1 – 3.место 

 

Историја: 
Богдан Дракулић VIII/4 – 3.место 

 



Биологија: 
Никола Павловић V/2 – 2.место 

Марко Рељић V/2 – 2.место 

Урош Радовић V/1 – 2.место 

Анђела Спасић V/3 – 2.место  

Николина Ћалић VI/3 – 2.место 

Наташа Марић VI/4 – 2.место 

Коста Рељић VII/5 – 2.место 

Лука Веселиновић VII/1 – 2.место 

Стефан Трбовић VII/1 – 2.место 

Милица Срнић VIII/3 – 2.место 

Тијана Кецман VI/4 – 3.место 

Срна Тадић VI/4 – 3.место 

Дејана Васиљевић VII/1 – 3.место 

Тијана Арсић VII/1 – 3.место 

Нина Владисављевић VIII/3 – 3.место 

Матеја Бранковић VIII/3 – 3.место 

Лука Божанић VIII/1 – 3.место 

 

 

Информатика - програмирање: 
Богдан Дракулић VIII/4 – 3.место 

 

Техничко образовање – Шта знаш о саобраћају: 
Ђорђе Митровић IV/1 – 2.место 

 
Рукомет: 

Вељко Живановић VIII/4 – 1.место 

Милош Јовановић VIII/1 – 1.место 

Лука Божанић VIII/1 – 1.место 

Лазар Крстић VIII/1 – 1.место 

Мирослав Милутиновић VIII/1 – 1.место 

Лука Ћирић VIII/2 – 1.место 

Драган Тонковић VII/3 – 1.место 

Игор Ивановић VII/3 – 1.место 

Милан Пајић VII/3 – 1.место 

Филип Илић VII/3 – 1.место 

Немања Максимовић VII/3 – 1.место 

 

Рукомет: 
Мирка Марковић VII/2 – 2.место 

Ивана Тубић VII/1 – 2.место 

Исидора Јокић VI/3 – 2.место 

Марија Радосављевић VI/1 – 2.место 

Ања Мањенчић VI/1 – 2.место 

Јована Тодоровић VII/2 – 2.место 

Теодора Петровић VIII/3 – 2.место 



Кошарка: 
 Лука Божанић VIII/1 – 2.место 

Теодор Станић VIII/4 – 2.место 

 Богдан Радојичић VII/2 – 2.место 

Немања Благојевић VII/2 – 2.место 

Павле Петровић VII/4 – 2.место 

 

Тенис: 
Катарина Новаковић VI/3 – 1.место 

Никола Савкић VII/3 – 1.место 

 

 

Гимнастика: 
Маја Милошевић VII/3 – 3.место 

 

 

Атлетика – 100 метара: 
Николина Симић VII/4 – 3.место 

 

 

Атлетика – штафета 4 x100: 
Марија Живановић VIII/4 – 2.место 

Мина Јефтић VIII/4 – 2.место 

Ивана Савковић VII/1 – 2.место 

Марија Васић VII/4 – 2.место 

 

 

Атлетика - скок удаљ: 
Мина Јефтић VIII/4 – 1.место 

 

 

МЕЂУОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

 

Атлетика – 100 метара: 
Николина Симић VII/4 – 3.место 

 

Атлетика – штафета 4 x100: 
Марија Живановић VIII/4 – 2.место 

Мина Јефтић VIII/4 – 2.место 

Ивана Савковић VII/1 – 2.место 

Марија Васић VII/4 – 2.место 

 

Атлетика - скок удаљ: 
Мина Јефтић VIII/4 – 1.место 

 



ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 
Српски језик: 

Николина Ћалић VI/3 – 1.место 

Јована Петровић VI/4 – 2.место 

 

Књижевна олимпијада: 
Сандра Веселиновић VII/2 – 2.место  

 

Математика: 
Марко Павловић IV/2 – 1.место 

Василије Радовановић V/4 – 3.место 

Физика:  
Стефан Букоровић VII/3 – 1.место 

 

Историја: 
Богдан Дракулић VIII/4 – 3.место 

 

Биологија: 
Марко Рељић V/2 – 2.место 

Никола Павловић V/2 – 3.место 

Анђела Спасић V/3 – 3.место 

Урош Радовић V/1 – 3.место 

Наташа Марић VI/4 – 2.место 

Николина Ћалић VI/3 – 2.место 

Коста Рељић VII/5 – 2.место 

 

Информатика - програмирање: 
Лука Ћирић VIII/2 – 3.место 

 

Техничко образовање – Шта знаш о саобраћају : 
Ђорђе Митровић IV/1 – 1.место 

 

Рукомет: 
Вељко Живановић VIII/4 – 1.место 

Милош Јовановић VIII/1 – 1.место 

Лука Божанић VIII/1 – 1.место 

Лазар Крстић VIII/1 – 1.место 

Мирослав Милутиновић VIII/1 – 1.место 

Лука Ћирић VIII/2 – 1.место 

Драган Тонковић VII/3 – 1.место 

Игор Ивановић VII/3 – 1.место 

Милан Пајић VII/3 – 1.место 

Филип Илић VII/3 – 1.место 

Немања Максимовић VII/3 – 1.место 

Тенис: 
Катарина Новаковић VI/3 – 1.место 

Никола Савкић VII/3 – 1.место 



МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Рукомет: 
Вељко Живановић VIII/4 – 3.место 

Милош Јовановић VIII/1 – 3.место 

Лука Божанић VIII/1 – 3.место 

Лазар Крстић VIII/1 – 3.место 

Мирослав Милутиновић VIII/1 – 3.место 

Лука Ћирић VIII/2 – 3.место 

Драган Тонковић VII/3 – 3.место 

Игор Ивановић VII/3 – 3.место 

Милан Пајић VII/3 – 3.место 

Филип Илић VII/3 – 3.место 

Немања Максимовић VII/3 – 3.место 
 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Физика: 
Стефан Букоровић VII/3 – 1.место 

 

Шпански језик: 
Теодора Обрадовић VIII/1 – 2.место 

 

Српски језик: 
Сандра Веселиновић VII/2 – 3.место 

 

 

 

РЕГИОНАЛНА  СМОТРА  

ТАЛЕНАТА 
 

Математика: 
Марина Бијеловић VII/2 – 3.место 

(рад „Круг и број π“) 

  

Милица Марковић VII/2 – 3.место 

(рад „Многоугао“) 

 

Историја: 
Богдан Дракулић VIII/4 – 3.место 

(рад „Церска битка“) 

 



РЕПУБЛИЧКА  СМОТРА  

ТАЛЕНАТА 
 

Историја: 
Богдан Дракулић VIII/4 – 3. место 

(рад „Церска битка“) 

 

Ђак генерације је Богдан Дракулић VIII/4, а ђак 

године је Стефан Букоровић VII/3. 
 

                  
              Ђак генерације Богдан Дракулић VIII/4                                                          Ђак године Стефан Букоровић VII/3   
 

 

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

2.Катарина Васић VIII/1 

3.Михаило Вељић VIII/1 

4.Марија Селенић VIII/2 

5.Милица Срнић VIII/3 

6.Давид Мићковић VIII/3 

7.Богдан Дракулић VIII/4 

8.Вељко Живановић VIII/4 



Подела сведочанства, књижица и награда 
Сведочанства, књижице, дипломе и награде подељене су на Видовдан, 28. јуна. За старије 

разреде у 10h, а за млађе у 11h.  

На Видовдан у позоришту, градоначелник града Шапца Небојша Зеленовић свечано је 

доделио новчане награде ученицима и наставницима који су освојили прва три места на 

републичком такмичењу. 

 
 

   Од ученика су награђени:                                         Од наставника су награђени: 

 

    Стефан Букоровић VII/3                                                Биљана Баштовановић                                                
        
    Теодора Обрадовић VIII/1                                                Милица Продановић                                                                           
 

    Дракулић Богдан VIII/4                                         Слободанка Гуцонић – Дилпарић 

    

    Сандра Веселиновић VII/2                                                    Славица Лукић 

    

 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.  

Награђени наставници су: Веско Исаиловић, Лидија Обреновић – Радовић, Радмила 

Стојићевић, Биљана Петровић, Соња Ћалић – Теодоровић, Биљана Баштовановић, Биљана 

Васић, Никола Миљићевић, Весна Мијатовић, Слађана Стојићевић, Јасмина Танасић, Драгана 

Макевић, Славица Лукић, Слободанка Гуцонић – Дилпарић, Слободан Пајић, Соња Ђукић, 

Оливера Јовановић, Мирко Михаиловић, Нада Лукић, Брано Павловић, Иван Пајтић, Милица 

Продановић, Зоран Старчевић и Зоран Радовановић.  

 

 

Шта је урађено, купљено и донирано у овој школској години 
Школа је обезбедила новац за поправку крова у Дреновцу.  

У учионици за биологију постављен је пројектор и завесе. Пројектор је донирао Гако 

компани, а завесе школа. Савет Mесне заједнице Камичак донирао је 3 беле табле, маркере и 

22 лопте. У матичној школи су окречени вецеи и офарбана столарија у истим. Школа у 

Дреновцу је у новембру прикључена на градски водовод.  

 

      
Месна заједница Камичак уручује беле табле и лопте помоћнику директора 



Од издавачке куће Логос школа је добила интерактивну таблу која је постављена у 

мултимедијалној учионици. Школа је добила донацију од Тикурила у материјалу за кречење 

учионица и фарбање столарије. Родитељи Пеђе Убавић I/3 донирали су венецијанере у 

четвртој учионици у приземљу (кабинет за математику). Школа је купила наслоне и седишта 

за столице у учионицама за енглески језик и биологију, као и 5 паноа од којих је 1 постављен 

на спрату, испред педагошке службе, а 4 у приземљу. Исхоблован и прелакиран паркет у ММУ 

и учионици за физичко. Урађен је простор за дежурне ученике на главном улазу. 

Друштво учитеља Шабац је у сарадњи са Расадником «Платно» из Марковца за узгој 

брзорастућег дрвета Пауловније, а у сусрет Светском дану заштите животне средине, 

организовало акцију под називом «Пауловнија деци Шапца – Да растемо заједно!» Расадник 

је овом прилоком поклонио саднице дрвета шабачким школама. У овој акцији су учествовали 

ученици првог разреда и њихови учитељи. Наша школа је добила 5 садница овог дрвета. Три 

саднице су засађене у школском дворишту у матичној, а две у Дреновцу.  

 

 
   

ЈУЛ И АВГУСТ    

 

Седнице и летња школа 
У јулу смо се одмарали, а Наставничко веће је одржано 18. августа. Летња школа страних 

језика је реализована од 19 – 26. августа. Летњу школу страних језика су похађали наши, а ове 

године и ученици из других школа у граду. Наставничко веће је поново одржано 27. августа. 

 

 
Летња школа страних језика 
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