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Школска година је почела 1.септембра (дан четвртак) 2011. 
Ове школске године у школи је било укупно 884 ученика, а по одељењима је      

изгледало овако: 
I разред – 81 у матичној, 28 у Дреновцу, укупно 109 
II разред – 81 у матичној, 21 у Дреновцу, укупно 102 
III разред – 88 у матичној, 24 у Дреновцу, укупно 112 
IV разред – 101 у матичној, 16 у Дреновцу, укупно 117 
V разред – 100 у матичној, 26 у Дреновцу, укупно 126 
VI разред – 92 у матичној, 21 у Дреновцу, укупно 113 
VII разред – 73 у матичној, 22 у Дреновцу, укупно 95 

VIII разред – 92 у матичној, 18 у Дреновцу, укупно 110. 
 

Школу похађа 884 ученика у 35 одељења. Од укупног броја ученика 439 су 
дечаци и 445 девојчице. Матичну школу у Шапцу похађа 708 ученика, а 
издвојено одељење у Дреновцу 176. Просек ученика по одељењу јесте 25.27. 

 
Карактеристично је да се ове школске године повећао број ученика у 

матичној који уче руски језик за разлику од претходних година када су се 
ученици више опредељивали за шпански и француски језик. 

 
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. 

Oдељењске старешине од I – IV  разреда су: 
 

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

I-3 – Славица Поповић – професор разредне наставе 
I-4 – Снежана Чупић – професор разредне наставе 
II-1 – Живка Беговић – наставник разредне наставе 
II-2 – Миланка Матић – професор разредне наставе 

II-3 – Радмила Стојићевић – професор разредне наставе 
II-4 – Зоран Радовановић – професор разредне натаве 

 
 



 
 

III-1 – Гордана Марковић – професор разредне наставе 
III-2 – Мирјана Арсеновић - професор разредне наставе 

III-3 – Милка Петковић - професор разредне наставе 
III-4 – Јела Макевић -  професор разредне наставе 

IV-1 – Слађана Стојићевић - професор разредне наставе 
IV-2 – Јасмина Танасић - професор разредне наставе 

IV-3 – Љиљана Јовановић - професор разредне наставе 
IV-4 – Весна Мијатовић - професор разредне наставе 
IV-5 – Душан Новаковић - професор разредне наставе 

 
Одељењске старешине од V – VIII разреда су: 

 
VIII-5 – Радован Пајтић – наставник физичког васпитања. 

V-1 – Ивана Радовановић-Марковић – професор музичке културе 
V-2 – Виолета Симић – професор енглеског језика 

V-3 – Мирко Михаиловић – професор биологије 
V-4 – Драгана Макевић- професор енглеског језика 
V-5 – Нада Мирковић – професор енглеског језика 

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

VI-3 – Биљана Петровић  – професор физичког васпитања 
VI-4 – Славко Шобић – наставник математике 

VII-1 – Радослав Граовац – наставник математике 
VII-2 – Биљана Васић – професор српског језика 

VII-3 – СоњаЋалић-Теодоровић – професор хемије 
VII-4 – Татјана Маринковић – професор руског језика 

VIII-1 – Соња Ђукић – професор математике 
VIII-2 – Славица Лукић –  мр филолошких наука 

VIII-3 – Оливера Јовановић – професор биологије 
VIII-4 – Мила Биљетина – наставник српског језика 

 

 
Наши прваци 

 
 



 
 
 

Остали наставници наше школе су: 
 

Јелена Ђорић – професор српског језика 
Слободан Пајић – професор математике 

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

Брано Павловић – наставник техничког образовања 
Жељко Иванковић – професор техничког и информатике 

Нада Лукић – професор информатике 
Мирјана Мирчић – вероучитељ 

Душан Јоцић – наставник ликовног 
Митар Бајић – наставник ликовног 

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 – бјагајник 
Зоран Глишић – домар 

Верица Ивановић – помоћни радник 
Зорица Станковић -    - // - 
Даница Крстић -        - // - 
Миланка Станковић - //- 
Снежана Грујичић - // - 
Рајфа Икановић  - // - 
Вукосава Пајтић - // - 
Слободан Васић  - // - 

Светлана Живковић - сервирка 
 
 
 
 



 
 
 
Од прошле године је организован продужени боравак. У продуженом боравку 
ради један учитељ, а ове године је то Горан Костић, професор разредне 
наставе. Продужени боравак је  почео са радом  12. 9. 2011. 
 

 
Продужени боравак  

                                        
На почетку нове школске године формирана су стручна већа и тимови који ће 
својим радом допринети бољој организацији рада школе. 
 
Председници  стручних  већа  су: 

- Стручно веће природних наука – Славко Шобић 
- Сручно веће уметности и вештина – Нада Лукић 
- Стручно веће језика и комуникације – Драгана Макевић 
- Стручно веће историје и географије – Ранко Глигорић 
- Стручно веће учитеља – Радмила Стојићевић. 
 

Тимови: 
- Тим за заштиту ученика од насиља: 
Слободанка Алексић-кординатор, директор, помоћник директора, 
 педагог, Биљана Петровић, Никола Милићевић,  Драгана Макевић, 
Виолета Симић, Зоран Старчевић, Мира Томић, Горан Костић и домар. 

- Тим за самовредновање: 
Директор, помоћник директора, педагог, психолог, Татјана Маринковић, 
Радмила Стојићевић, Соња Ћалић-Теодоровић и Славица Поповић. 

- Тим за инклузивно образовање: 
Директор, помоћник директора, педагог, психолог, Јасмина Танасић, 
Оливера Јовановић и Ранко Глигорић. 

- Тим за екстерни маркетинг: 
Славица Лукић, Весна Мијатовић, Мирјана Живановић, Јасмина 
Танасић, Љиљана Јовановић, Душан Јоцић, Виолета Симић и Драгана 
Макевић. 
 
 
 



 
 

- Тим за ШРП: 
Директор, помоћник директора, педагог, психолог, Мирјана Живановић, 
Драгица Драговић, Радослав Граовац, Нада Мирковић, Ранко Глигорић, 
Татјана Маринковић, Јасмина Танасић, Душан Новаковић, Љиљана 
Јовановић и Радмила Стојићевић. 

- Педагошки колегијум: 
Директор, помоћник директора, педагог, психолог, Оливера Јовановић, 
Радмила Стојићевић, Драгана Макевић, Ранко Глигорић, Славко Шобић 
и Нада Лукић. 
 

Ученички парламент – Председник парламента је Ивана Љубинковић VIII-2. 
Носиоци активности су Драгица Драговић и одељењске старешине VII и VIII 
разреда. 
 
Пред почетак школске године, 30.8.2011., организован је коктел и 
конференција за новинаре поводом „отварања“ фонтане у школском 
дворишту. Присуствовали су сви локални медији, РТС, донатори и 
представници локалне власти. 
 

 
Фонтана 

 
Првог септембра одржана приредба за пријем ђака првака. Приредбу су 
припремили учитељи IV разреда са својим  ученицима, сада петацима. 
Приредба је одржана у школском дворишту. 
 
Поводом међународног Дана писмености 8. септембра одржано предавање 
и презентација у ММ учионици. Обухваћени су ученици осмог разреда, а 
организатор је Мирјана Живановић – библиотекар. 
 
 
 



 
 
Поводом Чивијаде(15.9.2011.) одржан „Чивијашки час“ за ученике VI, VII и 
VIII разреда. Ученике су анимирали глумци шабачког позоришта и 
афористичар. Телевизија АС је то камером забележила. 
 
У оквиру Чивијашког карневала (16.9.2011.), ученици IV разреда (њих 14) 
учествовали су на карневалу као „Мали плави људи – Штрумпфови“. 
Шампитијада – 4 ученика II разреда се такмичило у брзом једењу шампите. 
 

 
Штрумпфови  

 
У посети нашој школи поводом Чивијаде (17.9.2011.) дошла је мешовита 
гудачка група  из Словеније (32 госта + 2 волонтера). Школа је организовала 
ручак, поклоне и кратку презентацију о нашој школи.  
 
23.9.2011. ученици IV разреда, са учитељицама, посетили изложбу 3Д 
фотографија у Културном центру. 
 
Приредбе поводом Дана европских језика (26.9.2011.) 
Приредбу су организовале Нада Маринковић-енглески језик, Татјана 
Маринковић-руски језик и Јелена Ђорић-српски језик. Приредба је одржана у 
Дреновцу и учествовали су ученици од V – VIII разреда. 
 
И  у  матичној школи је одржана приредба под називом „Четири језика-
четири књижевника“, ученици од V – VIII разреда и наставнице: Виолета 
Симић-енглески језик, Драгана Макевић-енглески језик, Драгица Драговић-
руски језик, Гоца Филиповић-шпански језик, Милица Драгићевић-француски 
језик и Славица Лукић-српски језик. 
 
 
 



 
 
 

Октобар 
 
Поводом обележавања Дечије недеље сваки дан смо имали различите 
активности. 

 
 
 
 
 3.октобра ликовне радионице под 
називом „Наша машта може 
свашта“ 
Ученици II, III и IV разреда су своје 
умеће показали у градском  парку, а 
прваци у школском дворишту. 
Реализатори ученици и учитељи од I – 
IV разреда. 
 
 

 
Наша машта може свашта 
 
   У сарадњи са локалном заједницом, ученицима I разреда је организовано 
предавање „Безбедно у зони школе“. Предавање је одржано у школском 
дворишту. Ученици су одгледали и представу везано за ову тему. Сваки ученик 
је добио брошуру о безбедном понашању у саобраћају, мајицу, свеску и  
флуоросцентни прслук. 
 

 
Безбедно у зони школе 

 
 



 
 
 

 
4.октобар Дан заштите животиња под 
називом „Како знати љубав дати“ 
 
На платоу испред главног улаза школе 
организована изложба кућних љубимаца. 
Своје љубимце, заједно са родитељима , 
су довели ученици II,III и IV разреда. 
Предавање о животињама ученицима  је 
одржала ветеринар Јелена Крстић.  
Све је медијски пропраћено доласком 
новинара и ТВ екипа из локалних медија. 
 
 
 
 
 

Изложба кућних љубимаца 
 
5.октобар „Штрумпфастична забава“ – Програм су отворили „Мали плави 
људи-Штрумпфови“ својим наступом са Чивијашког карневала. 
Представљена је ревија фризура, модна ревија и манскенбал. Учествовали су 
сви ученици млађих разреда. Реализатори учитељи. 
 

 
Штрумпфастична забава 

 
 
 



 
 
Истог дана ученици III разреда су учествовали у радионици вајања која се 
организовала у Културном центру од 12 – 13 и 30 часова. 

 
6.октобар „Винаверови дани“ – Ученици II и IV разреда су се у градској 
библиотеци упознали са главним ликовима најпознатијих дела за децу које је 
Винавер превео. Одгледали су и позоришне представе: 
„Шалалајка Цицибан чаролија“ за II разред, 
„Ја сам се заљубишка“ за IV разред.  
 
У поподневним сатима је одржана трибина за родитеље „У разликама је 
наша сличност“. Трибину су реализовали психолог наше школе и  волонтери 
Црвеног крста „Млади волонтери“. 
 
7.октобар – Завршна активност у обележавању Дечије недеље је била 
посета ученика I разреда Културном центру. Испред Културног центра 
одржано је предавање „Безбедно у зони школе“, као  и приредба о 
безбедности у саобраћају. Певало се и играло се. Реализатори учитељи првог 
разреда. 

 
19. октобар – Организоване су Олимпијске игре у Хали спортова. 
Учествовали су ученици I и IV разреда. Освојили смо 3 златне и 1 сребрну 
медаљу. Сви учесници добили по диплому, као знак захвалности за учешће у 
играма. 
Eкскурзије у октобру реализовали: 
I разред 20. октобар - Шабац – Петковица – Сунчана река – Бања Ковиљача – 
Шабац; 

 
Екскурзија – Бања Ковиљача 

 
II разред 19. октобар -  Шабац – Сремска Каменица – Нови Сад – Фрушка 
гора – Хопово – Шабац;                                                                                                                                                                                   
III разред 13. октобар - Шабац – Текериш – Добри поток – Троноша – Тршић 
– Шабац; 
IV разред 24. октобар -  Шабац – Београд – Бели двор – Музеј афричке 
уметности - Карађорђев парк -  Храм светог Саве – Шабац; 
VIII разред 16. и 17. (2 дана): Шабац – Београд – Манасија – Раваница – 
Ресава – Врњачка Бања – Жича – Студеница – Врњачка Бања – Шабац. 
 



 
 
У последњој седмици октобра, низом активности, обележен је Дан школе. 
 У понедељак 24.10. са почетком у 17 часова у хемијском кабинету изведени 
су занимљиви огледи: хемијски коктел, крвави коктел, вештачки снег, 
вулкани, новац који не гори...На тај начин су ученици обележили и 
међународну годину хемије, 100 година од доделе Нобелове награде Марији 
Склодовски-Кири за откриће радијума и полонијума и 100 година од оснивања 
Међународне асоцијације хемијских друштава из које је 1919.године израстао 
IUPAC.  
Наредног дана одржан је квиз из енглеског језика за ученике седмог разреда 
под називом "Spooky Science''. Квиз се састојао из три дела. У првом делу 
квиза направљена је корелација енглеског језика и других предмета. Ученици су 
одговарали на питања из математике, физике, историје и географије на 
енглеском језику. У другом делу квиза ученици су практично примењивали своје 
знање из овог језика, а у трећем делу су показали колико знају о Олимпијским 
играма. Првопласирана екипа је освојила наградну екскурзију на крају школске 
године 
 Среда је била посвћена промоцији школског часописа " (Не) могу без школе". 
Тема овог броја био је прошлогодишњи јубилеј школе. Истог дана у вечерњим 
часовима проглашени су резултати наградног конкурса на тему „Моја 
школа“. У конкуренцији млађих разреда добитници награда су: 
 Маша Вељић IV-4, Драгана Мићић III-2 и Анђела Ђурић II-3. 
У конкуренцији старијих разреда добитници су: Мина Очигрија VII-1-прозни 
стастав, Ања Ждракановић VI-3-песма, Иван Пантић VII-1-анегдота са 
школског часа, Катарина Васић V-1-афоризам на тему школе.  
Најуспешнији ученици на ликовном конкурсу су: Сара Глигорић VIII-2, 
Милица Јовичић VI-1 и Јована Палинкаш VI-1.  
 

 
Дан школе – литерарни радови 

 
У четвртак су одржана спортска такмичења, а у петак су школу посетили 
предшколци из вртића "Снежана". Будуће прваке су кроз школу провели 
 „Штрумпфови“, ученици 4.разреда, који су наступали на Чивијади. 
 
 
 



 
 

Новембар 
 
2.11.2011. Ученицима IV разреда одржано предавање на тему „Пубертет“. 
Предавање је одржала Гордана Тадић из центра за здравствену превенцију. 
 
16.11.2011. Одржано такмичење „Ја имам таленат“. Од укупно 50 
такмичара, у други круг се пласирало 20 такмичара. 
 
19.11.2011. Семинар за наставнике математике – Примена образовних 
стандарда у вредновању ученичких постигнућа из математике. 
 
24. и 25.11. Одржан семинар у Центру за стручно усавршавање под називом  
„ИО – стратегије и поступци прилагођавања наставе за децу са сметњама у 
развоју и даровиту децу“.Семинару присуствовали: психолог и наставници 
наше школе. 
 
У школи се, на захтев Ученичког парламента, и ове године одржавају журке 
за ученике VII и VIII разреда. Журка је одржана последњег петка у месецу, од 
20 – 23h. Дежурале одељењске старешине и помоћник директора. 
 
30.11.2011.  Одржан други круг такмичења „Ја имам таленат“ где је 
одабрано 10 ученика за финале.  
 
У матичној школи је опремљен кабинет ликовне културе новим  школским  
намештајем (клупе и столице). 
 
У издвојеном одељењу у Дреновцу је поправљен кров, стављени нови олуци, две 
учионице окречене, а у библиотеци урађен ламинат. 
 

 
Школа у Дреновцу 

 
 



 
 

Децембар 
 
2.12.2011. Ученици који су слабијег материјалног стања, данас су на  поклон 
добили: школски прибор, ранчеве, гардеробу. Волонтери наше школе су 
организовали дружење са њима. 
 

 
Волонтери 

 
3. и 4. 12.2011.  Семинар „Мотивација за учење и психолошки принципи 
учења“ одржан у нашој школи, присуствовали: педагог и наставници. 
 
5.12.2011.  Дан волонтера - Књиге прикупљене у акцији „Младих волонтера“, 
наше школе, послате удружењу „Липа“ у Ниш, а намењене су деци и њиховим 
родитељима, који су смештени у болницама широм Србије, ради лечења рака 
лимфниг жлезда.  
Истог дана 4. разред са својим учитељицама, у Културном центру, 
организовао трибину под називом „Спорт и здрава храна – сваког дана“. 
Присуствовали родитељи и ученици. Гостима трибине, др Снежани Панић и 
капитену РК „Металопластика“ Милошу Митровић, ученици постављали 
питања о спорту и здравој исхрани. Волонтери помогли у организацији. 
 
7.12.2011.  Одржано финале такмичења „Ја имам таленат“. Чланови 
жирија: Слободанка Гуцонић – Далипарић, Оливера Јовановић и Јелена Јовић.  
1. место освојила је Кристина Исаиловић V-1  
2. место су освојиле Драгана КузмановићVI-1 и Јелена Палинкаш VI-1 
3. место освојила је Јована Пантић IV-2               . 
Победник такмичења је добио пехар и МП3 плејер. 
 

 
Таленти 

 
 



 
 
 

18.12.2011.  Ученици веронауке из Дреновца су ишли на празник Детињце у 
цркву и причестили се. 
 
22.12.2011. Угледни час – српски језик, Славица Лукић, час одржан  у V-1. 
Часу су присуствовали и родитељи. 
 
25.12.2001.  Поводом празника Материце ученици веронауке су ишли у цркву 
где су се причестили, а касније наставили дружење у просторијама црквене 
сале. 
Koлегиница Гордана Филиповић, професор шпанског језика, је 25.12.2011. 
отишла у пензију. 
 
Ученици од I – IV разреда одгледали новогодишњу представу“Деда Мраз и 
пријатељи“ у позоришту. 
 
27.12.2012.   Угледне часове, везано за инклузивно образовање, одржале 
учитељице Радмила Стојићевић, Јасмина Танасић и наставница биологије 
Оливера Јовановић.  
Учитељица Љиљана Јовановић и наставница енглеског језика Драгана 
Макевић су одржале угледне часове – тематски дан „Нова година“.  
 
28.12.2011. Први и други разред одгледао представицу „Улица Сунђер Боба“ у 
ММУ. 
 29.12. 2011. Учитељи и ученици 3.разреда и хор млађих  разреда  су приредили 
приредбу поводом Нове године и уприличили поделу пакетића деци радника 
наше школе. 
Успех ученика на крају полугодишта – Ученици I разреда у већој мери 
савладали предвиђено градиво. Од I – IV разреда 11 ученика похађа наставу 
по индивидуализованом програму. 62%  је са одличним успехом, мање од1/3  
је врло добро и 10% је добрих ученика. Од V – VIII , највише одличних има у V , 
а најмање у VII и VIII. Око 25% одличних, 36% врло добрих, 16% добрих и 16 
са недовољним успехом. Најбоље одељење по успеху је V-1, a VI-1 и VII-3 имају 
високе средње оцене. Свега позитивних оцена је 83%, 16 са слабим оценама  и 
5 ученика неоцењено. 
 
Настава се у првом полугодишту завршила 30.12.2011. 

 

 
Мултимедијална учионица 

 



 
 

Јануар 
 
За време распуста (3.јануара) школа је обијена, а провалници су однели 
компјутерску опрему и направили материјалну штету у школским 
просторијама. 
 
На фестивалу младих у акцији «Шах у школе» одржаном од 12. – 15.1.2012. 
нашу школу су представљали: Иван Марјановић VII-1, Горан Жужа VIII-2 и  
Стефан Месицки VIII-3. 

 
Друго полугодиште је почело 16. јануара. 

 
19.1.2012.  У емисији Радио Београда „Фамилологија, корак ка науци“, 
наставница хемије Соња Ћалић-Теодоровић и ученице Сара Глигорић VIII-2 
и Дајана Павловћ VIII-3 су говориле о међународном пројекту GREENWAVE. 
 
27.1.2012. Свети Сава - У Шабачком позоришту је одржана свечана 
Светосавска академија „Пут се путником рађа“. У реализацији учествовали 
чланови драмске секције, ученици II и IV разреда и школски хор. 
Реализатори: Славица Лукић, Јелена Јовић, Радмила Стојићевић и Весна 
Мијатовић. 

 
Пут се путником рађа 

 
31.1. Дан без дуванског дима – У школи је овај дан обележен предавањем на 
тему „Пушење и здравље“. Предавч Гордана Тадић из превентивног центра. 
Предавању присуствовали ученици VIII-1, VIII-2 и VIII-3. 
 
 
 
 



 
 

Фебруар и март 
 
Ученици I-3, II-3 одељења у Шапцу и VIII-5 у Дрненовцу су од 1.2.-1.6.2012. 
били укључени у међународни пројекат GREENWAVE. Њихов задатак је био 
да свих 5 наставних  дана  мере брзину ветра I-3,  температуру II-3  и  
падавине VIII-5. За овај пројекат су задужене учитељице Славица Поповић, 
Радмила Стојићевић и наставница хемије Соња Ћалић-Теодоровић. 
 

 
 Mеримо брзину ветра 

 
Ванредни распуст од 6.2. – 20.2.2012. због веома ниских температура. 
 
Наш колега, учитељ Зоран Радовановић, 13.3.2012. имао промоцију своје 
књиге“Мученици за слободу отаџбине“ у сали Храма Светог Саве на Врачару. 
 
Од 18. – 22. фебруара учитељи IV разреда и 14 ученика учествовали су на 
међународном карневалу у Словенији. Мали плави људи – Штрумпфови су 
наступили на карневалима у Шоштњу, Птују, Дорнави и Мозирју. На ка- 
рневалу у Дорнави су освојили 2. место  и новчану награду у износу од 100  
еура. 
У фебруару су, као и сваке године, почела такмичења. 
 
Школа је на поклон добила пројектор, који ће се отпремити за Дреновац. 
 
29.2.2012. Поводом 200 година од рођења чувеног енглеског писца Чарлса 
Дикенса ученици VIII-5 разреда и наставница Нада Мирковић приредили 
приредбу у Дреновцу. 
 
 



 
 

Април 
 
Ускшњи распуст, ове године, почео 7. априла и трајао до 17. 4.2012. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
                 
 

 
 
 
 
 
 

Пролећни вашар 
 

 
20.4.2012.  „Пролећни вашар“ Ученици IV разреда, са својим учитељицама, су 
организовали продајну изложбу својих  радова. Ученици су направили: 
керамичке магнете, шешире и качкете од хамера, огрлице и наруквице од 
глинамола и слике на платну уљаним бојама. Своје радове су изложили на 
платоу испред „старе робне куће“. Овом изложбом смо зарадили 140 еура, 
 а добијени новац је намењен за дидактички материјал будућих првака. Ову 
изложбу су пропратили локални медији. 
 
Наша школа је укључена у пројекат „Подршка деци из осетљивих група“ који 
се остварује у оквиру ДИЛС пројекта „Оснаживање школа за инклузивно 
образовање“.  
 
22.4.2012.  Наставница енглеског језика Нада Мирковић са V разред у 
Дреновцу обележила Дан планете Земље. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Настава у природи ове школске године изведена на планини Рудник. Ово је 
ново место и ново искуство за нашу школу. Овај вид наставе је подржало  
203 ученика у пратњи 3 родитеља и 12 учитеља, распоређених у три смене: 
 I смена у периоду од 24.4.-1.5.; II смена од 1.5.-8.5. и III смена од 29.5.-5.6. 
 

 
Рудник 

                                   
26.4.2012.  Дан девојчица – У оквиру GIZ-овог пројекта „Професионална 
оријентација на преласку у средњу школу“ у граду је одржана манифестација  
Дан девојчица. Циљ ове манифестације је да се девојчице упознају са неким 
занимањима која нису типична за женску популацију. 11 девојчица VII и VIII  
разреда, са наставницом биологије Оливером Јовановић,  посетило је фирме 
„Сани“ и „Новитас“. 
 

 
Дан девојчица 

 
 
 
 
 
 



 
 

Мај 
 

4.5.2012. Ученици I разреда одгледали луткарску представу „Летећи ковчег“ 
у градској библиотеци. 
 
10.5.2012. Ученици IV разреда су учествовали у манифестацији Дан физичке 
активности. Возили су ролере, тротинете и имали плесну тачку 
„Штрумпфови“. Ученици су добили по јабуку и витамине од апотекарске 
установе. Манифестација се одиграла у главној улици у граду. 
 
18.5.2012.  Крос РТС-а – Ђорђе Ђорђић IV-2  освојио 2. место, Александар 
Виторовић VI-1 – 1. место, Ненад Антонић VI-3 – 2. место и Вељко Јовичић  
VIII-4 – 3. место. 
 
23.5.2012. одржана трибина „Одговорно живљење“ за учитеље. 
 

 
  
 



 
 
 
24.5.2012. „Најбољи читач – ђак првак“ – На предлог библиотекара, наше 
школе Мирјане Живановић, ове године се по први пут одржава такмичење у 
читању наших ђака првака. У жирију су били учитељица Љиљна Јовановић, 
библиотекар и помоћник директора Горан Синобад. Најбољи читач је 
Милица Соврић I-2, друго место припало је Константину Бечејић I-3, 
 а треће место је освојила Маргарита Јовић I-1. Ученици су добили по 
дипломе, Политикин забавник, а најбољи читач и књигу.  
 
 

 
Најбољи читач – ђак првак 

 
Угледне часове, везано за инклузивно образовање, одржале учитељице: Мира 
Томић, Мирјана Арсеновић и Милка Пектовић, као и наставници: Драгица 
Драговић, Зоран Старчевић, Соња Ћалић-Теодоровић, Драгана Макевић и 
Соња Ђукић. 
 
У току II  полугодишта смо имали 4 наставне суботе због ванредног 
распуста у фебруару. 
 
Екскурзију у мају реализовали: 
V разред 25.5.2012. - Шабац – Рума – Крушедол – Ремета – Царска бара – 
Шабац. 

Хуманитарне акције – Прикупљен је новац за помоћ девојчици из наше школе 
којој је изгорела кућа у пожару и помоћ двема ученицама VIII-1 за регулисање 
материјалних обавеза до завршетка осмог разреда.  

 
 



 
Јун 

 
Настава у II полугодишту за ученике осмих  разреда се завршила 

1. јуна. 
Према допису Министарства просвете, од ове године, прослава матуре се не 
може организовати у ресторану, као до сада, већ у школи. Прослава матуре 
одржана 12. јуна у школи од 20 – 23h.  
Ево шта су рекли матуранти поводом матуре: 
„Како је наше школство ушло у реформе, сваке године се нешто мењало, 
највише матурантима, па је после промене матурских тестова на ред дошла 
и прослава матуре. Иако у прошлости није било неких великих инцидената, 
Министарство је одлучило да матуру прославимо у просторијама школе. У 
почетку смо негодовали, бунили се, а на крају смо морали да се повинујемо 
одлукама „старијих“. У неким одељењима су родитељи организовали 
„матурске журке“, али ниједна није била потпуна. Наставници су се својски 
потрудили да нам ублаже разочарење. Разочарење је било ублажено, а журка 
је била сјајна. Прославили смо је у просторији школе, имали смо уживо музику 
и остали смо до касно у ноћ. Осећали смо се предивно и усхићено у друштву 
својих вршњака и наставника који су нас подржавали свих осам година.“  
 
Екскурзије у јуну реализовали: 
VII разред 2.6.2012. – Шабац – Ваљево – Топола – Опленац – Аранђеловац – 
Шабац; 
VI разред 8.6.2012. – Шабац – Каона – Бранковина – Ваљево – Ћелије – 
Лазаревац – Шабац. 
 
Ученици I  и  II разреда су и ове године били укључени у пројекат Расти здраво  
који је на градском нивоу. Два пута недељно, по један школски час, имали су 
спортске игре које је водио наставник физичког васпитања, задужен за нашу 
школу. На крају школске године ученици укључени у овај пројекат су добили 
дипломе. 

 
Расти здраво 

 



 
 
 

9.6.2012. Ученици V-2 учествовали у акцији „Очистимо Србију“. Чишћена је 
дивља депонија у Шипурским ливадама. 
 
11.6.2012.  Прваци одгледали представу „Мацам Млекић“ у ММУ. 
14.6.2012. у IV-4 одржана завршна приредба на крају IV разреда.  
 
14. и 15. 6. 2012.  „Мала школа“ за будуће прваке и њихове родитеље 
Мала школица траје два дана, по два часа од по 30 минута. Школицу 
реализовали психолог, учитељи IV разреда и ове године наставник физичког 
васпитања Иван Пајтић. Школица обухвата упознавање родитеља са 
најважнијим аспектима зрелости за полазак у први разред, а будући прваци 
се упознају са  просторијама, активностима и обавезама у школи. Ово је 
трећа  година како се организује „Мала школа“. 
 
 
 
 

Резултати наших ученика остварени на 
такмичењима 

 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Српски језик: 
Савески Немања V-3 – 1.место 
Јокић Маја VI-1 – 2.место 

Павловић Марија VI-3 - 2.место 
Поњевић Ања VI-1 – 2.место 

Божанић Милица VI-1 – 3.место 
Којић Теодора VI-3 – 3.место 

Бировљевић Ненад VII-3 – 3.место 
Радовановић Катарина VIII-3 – 1.место 

Ђукић Ивана VIII-1 – 2.место 
Крстић Миланка VIII-  -3.место 

 
Шпански језик: 

Ђукић Ивана VIII-1 – 3.место 
Соколовић Ана VIII-2 – 3.место 

 
 
 



 
 
 

Математика: 
Стевић Михаило III-1 – 3.место 
Симић Вук III-3 – 3.место 

Поповић Матија III-2 – 3.место 
 Павловић Вук IV-4 – 1.место 
 Јелић Петар IV-4 – 2.место 

Бијеловић Марина IV-2 – 2.место 
Ивановић Игор IV-3 – 3.место 
Букоровић Стефан IV-3 – 3.место 
Дракулић Богдан V-4 – 2.место 
Савески Немања V-3 – 2.место 
 Божанић Лука V-1 – 2.место 

 Божанић Милица VI-1 – 2.место 
Поњевић Ана VI-1 – 3.место 

Недељковић Милош VI-1 – 3.место 
Марковић Милош VI-1 – 3.место 
Бировљевић Ненад VII-3 – 3.место 
Колић Петар VIII-2 – 1.место 

Павловић Дајана VIII-3 – 3.место 
Љубић Милан VIII-3 – 3.место 

 
Информатика: 

Бировљевић Ненад VII-3 – 1.место 
Мијаиловић Слободан VII-3 – 3.место 

 
Историја: 

Дракулић Богдан V-4 – 3.место 
Ђукић Ивана VIII-1 – 2.место 
Жужа Горан VIII-2 – 2.место 

 
Географија: 

Павловић Дајана VIII-3 – 3.место 
 

Физика: 
Божанић Милица VI-1 – 3.место 
Петар Колић VIII-2 – 1.место 
Жужа Горан VIII-2 – 2.место 

 
 
 



 
 

Биологија: 
Савески Немања V-3 – 1.место 
Вељић Михаило V-1 – 1.место 
Срнић Милица V-3 – 1.место 
Селенић Марија V-2 – 1.место 
Стојићевић Давид V-3 – 2.место 
Божанић Милица VI-1 – 2.место 
Лазић Јелена VI-2 – 3.место 
Дрмоњић Урош VI-2 – 3.место 
Андрић Никола VII-2 – 2.место 
Ђукић Боривоје VIII-2 – 3.место 

 
Хемија: 

Игњатовић Александра VII-3 – 2.место 
Игњатовић Ружица VII-1 – 3.место 
Жужа Горан VIII-2 – 3.место 

 
Техничко образовање – Саобраћај: 
Берић Страхиња V-3 – 1.место 
Вељић Михаило V-1 – 2.место 

Екипно – 3.место 
 

Гимнастика: 
Обреновић Уна II-2 – 1.место 
Јокић Исидора III-2 – 1.место 
 Тубић Ивана IV-1 – 1.место 

Милошевић Маја IV-3 – 1.место 
Срнић Милица V-3 – 1.место 
Јокић Маја VI-1 -1.место 

Исаиловић Кристина VI-1 – 1.место 
Додић Марија VI-2 – 1.место 

Игњатовић Љубица VII-2 – 3.место 
Екипно  - 1.место 

 
 

Пливање: 
Цвејић Катарина V-4 – 1.место 
Пауновић Никола VII-1 – 1.место 

 
 
 



 
 
 

Фудбал: 
 Полић Милош VI-1 – 3.место 

Виторовић Александар VI-1 – 3.место 
Антонић Ненад VI-3 – 3.место 
Андрић Небојша VI-3 – 3.место 
Пантић Иван VII-1 – 3. место 
Ђукић Боривоје VIII-2 – 3.место 

Николић Александар VIII-1 – 3.место 
Мањенчић Никола VIII-3 – 3.место 

Живановић Александар VIII-1 – 3.место 
Антонић Немања VIII-4 – 3.место 
Јовичић Вељко VIII-4 – 3.место 
Мраовић Немања VIII-4 – 3.место 

 
Рукомет: 

Јовановић Огњен VII-3 – 3.место 
Пантић Иван VII-1 – 3. место 

 Бојчић Степан VII-2 – 3.место 
Антонић Немања VIII-4 – 3.место 
Јовичић Вељко VIII-4 – 3.место 
Мраовић Немања VIII-4 – 3.место 
Ђукић Боривоје VIII-2 – 3.место 

Живановић Александар VIII-1 – 3.место 
Мањенчић Никола VIII-3 – 3.место 
Протић Јован VIII-1 – 3.место 

Николић Александар VIII-1 – 3.место 
Крајчиновић Немања VIII-1 – 3.место 
Лазаревић Ђорђе VIII-4 – 3.место 

 
Скок  удаљ: 

Јокић Маја VI-1 – 1.место 
Мањенчић Никола VIII-3 – 1.место 

 
 

Скок  увис: 
Живановић Александар VIII-1 – 3.место 

 
 

 
 



 
 

Атлетика: 
Јанковић Јелена VI-1 – 2.место 

Стојановић Наталија VI-1 – 2.место 
Јокић Маја VI-1 – 2.место 
Средић Сара VI-3 – 2.место 
Антонић Ненад VI-3  – 2.место 
Белановић Сања VIII-4 – 2.место 
Јовичић Вељко VIII-4 – 2.место 
Антонић Немања VIII-4 – 2.место 

 Мањенчић Никола VIII-3 – 2.место 
Ђукић Боривоје VIII-2 – 2.место 

 
 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 
Српски језик: 

Савески Немања V-3 – 3. место 
Божанић Милица VI-1 – 2.место 
Ђукић Ивана VIII-1 – 2.место 

Радовановић Катарина VIII-3 – 3.место 
 

Шпански језик: 
Соколовић Ана VIII-2 – 3.место 

 
Математика: 

 Павловић Вук IV-4 – 1.место 
Божанић Милица VI-1 – 2.место 
Савески Немања V-3 – 3. место 

Бировљевић Ненад VII-3 – 3.место 
Колић Петар VIII-2 – 2.место 

 
Информатика: 

Бировљевић Ненад VII-3 – 2.место 
Мијаиловић Слободан VII-3 – 2.место 

Колић Петар VIII-2 – 3.место 
 

Биологија: 
Савески Немања V-3 – 3.место 

 
 
 



 
 

Физика: 
Божанић Милица VI-1 – 3.место 
Колић Петар VIII-2 – 1.место 
Жужа Горан VIII-2 – 1.место 

 
Техничко образовање – Саобраћај: 
Берић Страхиња V-3 – 2. место 
Вељић Михаило V-1 – 3.место 

 
Шах: 

Марјановић Иван VII-1 – 1.место 
Жужа Горан VIII-2 – 1.место 

Месицки Стефан VIII-3 – 2.место 
 

Скок  удаљ: 
 Мањенчић Никола VIII-3 – 1.место 

 
Гимнастика: 

Екипно – 1.место 
 

Кошарка: 
Лазић Јелена VI-2 – 3.место 
Вуковић Јована VI-2 – 3.место 
Живановић Јелена VI-2 – 3.место 
Марковић Јана VII-1 – 3.место 

 
 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Шах: 
Марјановић Иван VII-1 – 1.место 
Жужа Горан VIII-2 – 1.место 

Месицки Стефан VIII-3 – 1.место 
 

Кошарка: 
Екипно –девојчице – 3.место 

 
 
 
 
 



 
 

Гимнастика: 
Обреновић Уна II-2 – 1.место 
Јокић Исидора III-2 – 1.место 
 Тубић Ивана IV-1 – 1.место 

Милошевић Маја IV-3 – 1.место 
Екипно девојчице (1. -4.разреда) – 1.место 

Срнић Милица V-3 – 1.место 
Јокић Маја VI-1 -1.место 

Исаиловић Кристина VI-1 – 1.место 
Додић Марија VI-2 – 1.место 

Екипно девојчице (5.-6.разреда) – 2.место 
 

  
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 
Математика: 

Колић Петар VIII-2 – 3.место 
 

Физика: 
Колић Петар VIII-2 – 2.место 
Жужа Горан VIII-2 – 3.место 

 
 

РЕГИОНАЛНА  СМОТРА  ТАЛЕНАТА 
 

Математика: 
Павловић Дајана VIII-3 – 1.место 

 
Историја: 

 Андрић Никола VII-2 – 3.место 
(рад „Наполеон Бонапарта“) 

 
РЕПУБЛИЧКА  СМОТРА  ТАЛЕНАТА 

 
Историја: 

 Андрић Никола VII-2 – 3.место 
(рад „Наполеон Бонапарта“) 

 
 
 



 
 
 

МИСЛИША – математика: 
Божанић Милица VI-1 – 3.место 
Бировљевић НенадVII-3 – 3.место 

 
 

Дописна МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА: 
Кузмановић Драгана VI-1 – 1.награда 

Поњевић Ана VI-1 – 2.награда 
Јокић Маја VI-1 – 2.награда 

Комановић Лидија VI-1 – 3.награда 
 
 

ЕКОЛОГИЈА – градско такмичење: 
Срнић Милица V-3 – 2.место 

Мирковић Николина V-3 – 2.место 
 
 
 

Носиоци Вукове дипломе у овој школској 
години су: 

 
1. Зејак Никола  VIII-1 

2. Тешић Александра VIII-1 
3. Ђукић Ивана VIII-1 

4. Глигорић Сара VIII-2 
5. Жужа Горан VIII-2 

6. Жакула Милош VIII-2 
7. Колић Петар VIII-2 

8. Соколовић Ана VIII-2 
9. Ђукић Боривоје VIII-2 
10.Љубић Милош VIII-3 

11.Павловић Дајана VIII-3 
12.Радовановић Катарина VIII-3 

 
 
 



 
 
За ђака генерације предложени су :Петар Колић, Ивана Ђукић и Горан 
Жужа. На основу сакупљених бодова Петар је имао 77, Ивана 51, а Горан 
43 бода. 

Ђак генерације је  ПЕТАР КОЛИЋ VIII-2. 
 
За ђака године предложена су два ученика са истим бројем бодова 36.  
 
Ђаци године су:  МИЛИЦА БОЖАНИЋ VI-1 и 

                  ГОРАН ЖУЖА VIII-2. 
 
 
Колегинице Гордана Марковић и Љиљана Јовановић су отишле из школе на 
друга радна места. 
 
Настава у другом полугодишту је требала да се заврши 8. јуна, али због 
ванредног распуста у фебруару продужена је за још недељу дана. 
 
Настава се у другом полугодишту завршила 15. јуна. 
 

16.6.2012.  Наставничка екскурзија:  Шабац – Тител 
Крстарење: Полазак из Титела, спуштање низводно до ушћа Тисе у Дунав, 
срца тромеђе Бачке, Срема и Баната. Повратак у Тису узводно до ушћа 
Бегеја и крстарење Бегејом, враћање ка Тителу. Посетили смо етно кућу  
„Богојевић“ у Тителу. Двадесет наставника ишло на екскурзију. 

 

Јул и август 
 
У јулу је у матичној школи завршена ограда, а у августу урађен нов разглас, 
купљен фотокопир, прве 3 учионице у приземљу су окречене и исхоблован 
паркет.Паркет је исхоблован и у наставничкој канцеларији.Школа је у оквиру 
пројекта ДИЛС добила 8 белих табли и 3 лаптопа. 
 

 
Нова ограда 

 
 



 
 
 
У августу смо се стручно усавршавали. 
18. и 19.8.2012. Семинар „Педагошко – инструктивни рад у школи“ одржан у 
Центру за стручно усавршавање. Семинару је присуствовао 31 наставник 
наше школе. 

 
Семинар у школи 

 
 Семинари у школи: „Рад са децом којима је потребна додатна подршка“ 
(23.8.);  „У сусрет  изради портфолија и наставничке компетенције“ (24.8.);  
“Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију“(27. и 28.8). 
Водитељ семинара  психолог Слободанка Алексић. 
 

 
Наставничко веће 31.VIII 2012. 

 
 

 Шабац, 31.VIII 2012.                                                   Летопис уредила: 
                                                                 учитељица Славица Поповић  

                  


