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Пријем ђака првака 

 

Почетак школе, број ученика и одељења 

Школска година је почела 1.септембра, дан уторак. 

Школу похађа 854 ученика у 36 одељења, a број ученика по одељењима је: 

I разред: у матичној 81, у Дреновцу 18, укупно 99  

II разред: у матичној 83, у Дреновцу 17, укупно 100   

III разред: у матичној 79, у Дреновцу 18, укупно 97 

IV разред: у матичној 75, у Дреновцу 10, укупно 85  

V разред: у матичној 93, у Дреновцу 27, укупно 120 

VI разред: у матичној 94, у Дреновцу 19, укупно 113  

VII разред: у матичној 93, у Дреновцу 23, укупно 116  

VIII разред: у матичној 107, у Дреновцу 17, укупно 124. 

Од укупног броја ученика 414 су дечаци и 440 девојчице. Матичну школу у Шапцу похађа 

705  ученика, а издвојено одељење у Дреновцу 149. Просек ученика по одељењу је 23.56. 

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 пре подне. Од 

ове школске године уведен је немачки језик, као други страни језик поред шпанског, 

француског и руског. Зимски распуст, од ове школске године је од 1. фебруара. 
 

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 – Душан Новаковић – професор разредне наставе 

II/3 – Радмила Стојићевић – професор разредне наставе 

II/4 – Зоран Радовановић – професор разредне наставе 

III/1 – Горан  Koстић – 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 – Весна Мијатовић - професор разредне наставе 

IV/4 – Јелена Гајић - професор разредне наставe 

Продужени боравак – Веско Исаиловић – професор разредне наставе 



 

Одељењске старешине од V – VIII разреда су: 

 
V/1 – Ивана 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 – Тамара Раиновић – професор српског језика 

VI/1 – Слободанка Гуцонић-Дилпарић – професор историје 

VI/2 – Зоран Старчевић – професор географије 

VI/3 – Биљана Петровић  – професор физичког васпитања 

VI/4 – Драгица Драговић  – професор руског језика 

VI/5 – Жељко Иванковић – професор техничког и информатике 

VII/1 – Слободан Пајић – професор математике 

VII/2 – Биљана Васић – професор српског језика 

VII/3 – СоњаЋалић-Теодоровић – професор хемије 

VII/4 – Јелена Ђорић – професор српског језика 

VII/5 – Татјана Маринковић – професор руског језика 

VIII/1 – Соња Ђукић – професор математике 

VIII/2 – Славица Лукић – професор српског језика  

VIII/3 – Оливера Јовановић – професор биологије 

VIII/4 – Биљана Баштовановић – професор физике 

VIII/5 – Иван Пајтић – професор физичког васпитања 

 

 

Остали наставници наше школе су: 

 
Славко Шобић – наставник математике 

 Немања Јеленић – професор математике 

Дејан Павловић – професор физике 

Саша Јовановић – професор физике 

Катарина Дамњановић – професор српског језика 

Љиљана Видаковић – професор енглеског језика 

Нада Мирковић – професор енглеског језика 

Милица Продановић – професор шпанског језика 

Милица Драгићевић – професор француског језика 

Дамњанка Ђурић – професор немачког 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 

Раденко Пантић – вероучитељ 

Бошко Павловић – вероучитељ 

Александар Грујић – 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 

 

 

 



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 

 

Свечани пријем првака 1. септембра  
 Добродошлицу првацима смо пожелели приредбом коју су приредиле учитељице Славица 

Поповић, Лидија Обреновић-Радовић, Мира Томић и Снежана Чупић са својим бившим 

ученицима, сада петацима. После приредбе присутне је поздравио помоћник директора, а 

након тога уследила је прозивка првака по одељењима.  

Градска управа је и ове године поделила поклон-пакете за све прваке. Првак је добио ранац 

за патике и школски прибор. Поклоне су делиле учитељице првог разреда испред поште уз 

културно забавни програм. У програму је изведена представа „Силеџије у школи“ у извођењу 

наших ученика из Продуженог боравка и хорске секције. 
 

        
Свечани пријем првака - приредба 

 

 
Наше учитељице деле поклоне 



Ученички парламент и берза уџбеника 
Председник је Кристина Васић VIII/4, подпредседник Катарина Црвенчанин VII/3, а 

записничар Срна Тадић VII/4. Носиоци активности Ученичког парламента су Соња Ћалић -

Теодоровић и одељењске старешине VII и VIII разреда. Ученички парламен је предложио да се 

у школи организује „Берза уџбеника“. Ученици су донели уџбенике од 5 – 8. разреда који им 

нису потребни. Берза уџбеника је реализована 7. септембра у школском дворишту од 12 – 13h.  
 

        
Берза уџбеника 

                      

Чивијада од 17-19. септембра 
Поводом Чивијаде у школи је одржан Чивијашки час, 17. септембра, за ученике 5. и 6. 

разреда. Час су реализовали афористичари и глумци из Београда и Шапца.  

На Шампитијади је учествовао Лазар Аћимовић II/3.  
 

       
                                                      Чивијашки час                                                 Шампитијада – Лазар Аћимовић II/3 
 

Ученице и учитељице IV разреда Слађана Стојићевић, Јасмина Танасић и Весна Мијатовић су 

на Дечјем чивијашком карневалу, 18. септембра, представиле нашу школу под називом 

„Веселе медузе“. 
 

 
Дечји чивијашки карневал – Веселе медузе 



Чивијашки генијалци наше школе су били Алекса Стефановић V/4, Ивана Јанковић VI/4 и 

Срна Тадић VII/3. Они су балонима послали шаљиве поруке и тиме отворили овогодишњи 

VIII Чивијашки карневал, 19.9.2015.  

На дан Чивијашког карневала угостили смо на ручку карневалску трупу из  

Дорнаве – Словенија. Уступили смо учионице за спремање карневалских трупа из Пожаревца, 

Раковице, Хртковаца, Панчева и Новог Сада. 
 

      
                            Чивијашки генијалци са библиотекарком                                                 Гости из Словеније 
 

Страни новинари, Црвени крст и саобраћајац 

Школа је 23. септембра угостила два млада новинара из Шпаније. Новинари праве репортажу 

о рукомету, Металопластици, Ђоки Петровићу и теренима наше школе где су многи 

рукометаши Металопластике започели каријеру. Наставница физичког Биљана Петровић 

(жена Ђоке Петровића), директорка, помоћник директора и бивши рукометаш Металопластике 

Ђорђе Рашић су били њихови домаћини. 

За ученике I разреда одржано је предавање на тему „Безбедно кретање у саобраћају“. 

Предавање су одржали волонтери Црвеног крста и саобраћајац. Ученици су добили 

брошурицу у којој се налазе савети деци и родитељима за безбедно кретање, као и опасне 

ситуације у саобраћају (25.9.2015.). 
 

    
                    Новинари са Рашићем и Биљаном Петровић                                                  Волонтери Црвеног крста 

 

 
Саобраћајац 



Дан европских језика и такмичење у пливању 
Поводом Дана европских језика у матичној школи је организовано вече поезије 

 "Бессмертие народа - в его языке". Ученици руске и француске секције са наставницама су 

организовали приредбу. У холу школе су урађени панои на енглеском, шпанском и руском 

језику. У Дреновцу су такође обележили Дан европских језика. Тема овогодишње приредбе је 

била ФИЛМ. Ученици су на руском, српском и енглеском језику говорили о језику филма и 

његовој мултикултуралности. 

Такмичење у пливању је одржано 29. септембра на новом базену у граду. Такмичили су се 

дечаци и девојчице 5. и 6. разреда. Милица Вучетић V/4 освојила је 2. место. 
 

           
                                                      Дан европских језика – пано                                              Милица Вучетић V/4 – 2.место 

 

 

ОКТОБАР 
 

Дечја недеља од 5-11. октобра  
Ове године Дечја недеља је под слоганом „Подршка породици – најбоља подршка деци!“. 

5.10. Ликовна радионица „Моја породица“ од I – IV разреда. У радионици су учествовали и 

родитељи – Отворена врата школе. Агенција за безбедност је ученицима 1.разреда 

организовала едукативну представу „Правила о саобраћају за основце“ у ОШ „Вук Караџић“. 

Ученици су на поклон добили мајицу и књигу. 

 

      
                      Ликовна радионица „Моја породица“                                                      Правила о саобраћају за основце 

 

6.10. Маскенбал од I – IV разреда – присуствовали и родитељи – Отворена врата школе. Након 

представљања у школи прошетали смо кроз град до трга. Старији ученици су имали турнир у 

фудбалу. У Дреновцу радионица "British family". 

7.10. Отворена врата – У Дреновцу су ученици V и VII разреда одгледали епизоду „Моја 

породица“ серије „Отворена врата“. 



        
                                Радионица British famili                                                                   Отворена врата – Моја породица 

   

8.10.Изложба лего коцкица под називом „Градимо заједно“ у Културном центру – одгледали 

смо изложбу, а потом су ученици склапањем коцкица правили разне предмете. Изложбу смо 

одгледали у групама по 2 одељења од I – IV разреда. У Дреновцу је организована хуманитарна 

акција „Сви смо ми породица“. Ученици су прикупили одећу и обућу за сиромашне ученике. 

У поподневним часовима одржана је трибина за родитеље „Васпитни поступци родитеља и 

њихове последице на развој деце“. На трибини је говорила Смиљана Грујић, дипломирани 

психолог и психотерапеут из Београда.  
             

       
                                                 Маскенбал                                                                                     Турнир у фудбалу 
              

          
                        Изложба лего коцкица – Градимо заједно                                                       Трибина за родитеље 

 

9.10. Изложба играчака – млађи ученици су организовали акцију „Поклони своју играчку“. 

Направљена је изложба половних играчака које су поклоњене нашем Продуженом боравку.  

Ученички парламент је, за старије разреде, организовао пројекцију филма „Jinxed“ у ММУ. 

Улазница је била 30,оо динара, а сакупљено је 1300,оо динара. За тај новац ће се купити завесе 

у кабинету за хемију. У Дреновцу је организован турнир у одбојци између наставника и 

ученика VIII разреда. Победили су ученици. Млађи ученици су се дружили са мађионичарем. 



10.10. Дани изазова – Представљени су спортски клубови из нашег града у хали Зорка. Из 

наше школе је учествовало око 150 ученика сатаријих разреда. Ученици су посматрали са 

трибина, а неки су и учествовали у представљању спортова. 
 

    
                                              Изложба играчака                                                                      Филм „ Jinxed“ 

 

       
                                                     Мађионичар                                                                        Победници у одбојци 

 

Тенис, архив и екскурзије 
Тениски савез Србије и UNICEF су организовали промоцију тениса кроз акцију „Спортом 

против насиља“, 15. октобра. На нашим спортским теренима, ученицима од I – IV разреда, 

одржан је час тениса. 

 Ученици VII и VIII разреда су 21. октобра посетили историјски архив у граду и упознали се 

са његовом грађом.  

Екскурзија VIII разреда (23. и 24.октобар): Шабац - Смедеревска тврђава – Пожаревац - кућа 

Милене Павловић Барили- манастир Тумане - Голубац - Лепенски вир - Сребрно језеро.  
Екскурзија III разреда (23.октобар): 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. 

 

       
                                             Тенис                                                                         Екскурзија VIII разреда 



Крос РТС-а, екскурзије и Дан школе 
Крос РТС-а се одржао 24. октобра на Старом граду. Велики број наших ученика од I – VIII 

разреда је учествовао.   

Екскурзија I разреда (29.10.): Шабац – Тршић – Троноша – Бања Ковиљача. 

II разреда (29.10.): Шабац – Сремска Каменица – Нови Сад – Дунавски парк – Хопово. 
Ове године Дан школе смо прославили у Дому културе у Дреновцу 30.октобра. У 17 часова 

је била приредба, а након тога вечера у школи. 

У октобру је дошло до смене, помоћник директора је Татјана Маринковић, а Горан Синобад је 

учитељ IV/4 у Дреновцу. 
 

      
                                        Крос РТС                                                Екскурзија II разреда – манастир Хопово 

 

 
Екскурзија I разреда – Тршић 

 

      
Дан школе – приредба  



НОВЕМБАР 

 

Угледни час, Дан науке и распуст 
Наставник физичког васпитања, Никола Милићевић је одржао угледни час из изборног 

предмета ШАХ, 6.новембра. На часу су присуствовали професор Драшко Бегуш и шаховски 

мајстори Мисојчић и Пантелић.  

Светски дан науке смо обележили 6.новембра уз експерименте и огледе. Ученици VII и VIII 

разреда су са својим наставницима приказали експерименте из хемије и огледе из биологије 

ученицима IV разреда.   

Јесењи распуст је почео 6. новембра и завршио се 11. новембра 2015.г.  
 

        
Угледни час – шах                                                                           Дан науке - експерименти 

 

Дан примирја 

Дан примирја у Првом светском рату је државни празник у Србији који се обележава 11. 

новембра. На овај датум 1918.г. у железничком вагону у Компијену, силе Антанте су 

потписале примирје са Немачком и тиме окончале Први светски рат. У Србији се овај празник 

прославља од 2012.г., а пре тога се обележавао на првим часовима у основним и средњим 

школама од 2005.г. Обележавањем овог датума одата је ПОЧАСТ СВИМ ВОЈНИЦИМА 

КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СЕ ХРАБРО БОРИЛИ, КАО И СВИМ НЕВИНО 

НАСТРАДАЛИМА у периоду од 1914-1918.г. За амблем овог празника користи се 

комбинација цвета Наталијине рамонде и албанске споменице. Препорука је да се овај 

амблем носи на реверу у недељи која претходи празнику, као и на сам празник. Цвет назван 

по краљици Наталији Обреновић познат је и као цвет феникс, јер и кад се осуши, ако се 

залије, може оживети. С једне стране, цвет указује на васкрс српске државе из пепела после 

Првог светског рата, а са друге стране највеће страдање српског народа у овом рату, 

повлачење преко Албаније. 
 

  
Наталијина рамонда – феникс 

 

 

Настава је почела 12.11.2015.г.  



Предавање и пливање 
Ученицима 8.разреда одржано је предавање под називом "Болести зависности". Предавач је 

била др Вера Рајић, која је примерима из своје праксе говорила о узроцима и последицама које 

изазивају болести зависности. Ученици су активно учествовали са питањима. 

Локална самоуправа је организовала пројекат „Шабац, град без непливача“ у којем су 

укључени сви ученици основних школа. Млађи узраст, односно ученици I разреда су почели 

бесплатну обуку у септембру и завршили је полагањем испита из пливања 14. новембра. 

Ученици II разреда су имали обуку на летњем распусту, а III и IV разред од децембра. Старији 

ученици су укључени кроз изабрани спорт. Оно што је за похвалу је да и ученици из Дреновца 

долазе на пливање, јер је локална самоуправа обезбедила бесплатан превоз.  
 

     
                         Болести зависности – др Вера Рајић                                       Час пливања – ученици из Дреновца V/5 и VI/5                                                                              
 

 Садимо дрвеће, научни камион и музеј 
Град је организовао акцију садње дрвећа у Летњиковачкој шуми. У акцију су укључени 

ученици I разреда, који симболично на посађено дрво стављају плочицу са својим именом. 

Наши прваци су садили 16. новембра.  

 У Центру за стручно усавршавање, 16. новембра, поводом међународног Дана толеранције 

одржан је угледни час - Промовишемо толеранцију и недискриминацију.  

Час је одржала Драгица Драговић са ученицима седмог разреда. Часу су присуствовали 

наставници из других школа и надзорник Снежана Јадрановић. Час је одржан у оквиру  

пројекта - Размењујемо примере добре праксе. 

 Научни камион Центра за промоцију науке је гостовао у Шапцу од 16-20. новембра. То је 

покретна лабораторија, учионица и изложбени простор. Наших 30 ученика из VI, VII и VIII 

разреда је 18. новембра учествовало у радионици из области светлости. Правили су 

спектроскопе. Након радионице погледали су изложбу „Спектри“.   

Учитељи и ученици III разреда су у музеју реализовали час из природе и друштва „Поглед у 

прошлост – идемо у музеј“. Шабачки музеј је од ове јесени добио нову, сталну поставку 

„Шабачки времеплов“. Час је реализован 19. новембра. 
 

    
                   Садимо дрвеће у Летњиковачкој шуми                                                         Час у музеју – Поглед у прошлост 



 Дружење са глумцем и обука 
Ученици и учитељице IV разреда су 18. новембра били у спортском центру Парк, где се 

одржала фудбалска утакмица наших ученика и екипе ФК „Парк“. 

Дан отворених врата школе, 26. новембра у 16:30 h, реализован је у IV разреду. Глумац Иван 

Томашевић извео је део из аутобиографије Бранислава Нушића. Присуствовали и родитељи. 

После извођења, своју радозналост су задовољили питањима везаним за глуму и глумачки 

позив. Догађај су пропратили и медији.  

Психолог, Слободанка Алексић је одржала обуку „Јачање компетенција одељењских 

старешина за решавање дисциплинских поступака“. Обука је реализована 30.11.2015. 

Просветни радници су 30. новембра добили једнократну помоћ од 7000 динара.  
 

      
Дружење са глумцем Иваном Томашевићем 

 

 

 
Натин кутак 

 

 



ДЕЦЕМБАР 
 

Музеј, предавање и Београд 
У среду 2. децембра, ученици VI, VII и VIII разреда посетили су музеј. Ученици су видели 

нову сталну поставку музеја и гостујућу изложбу "Злочини Вермахта у Србији". 

За ученике VIII разреда одржано је предавање на тему СИДА, поводом Светског дана борбе 

против AISD-а. Предавање је одржала др Вера Рајић 3. децембра. Ученици су сазнали о 

превенцији, лечењу, као и о броју оболелих. 

Ученици од V – VIII разреда су са наставницама шпанског и српског језика, 5. децембра 

посетили Институт „Сервантес“ и одгледали представу „Тинејџ клуб“ у дечјем позоришту 

Душко Радовић у Београду. 
 

              
                                                   У музеју                                                                           Ми у позоришту Душко Радовић                                                            
 

Екстерна, обука, приредбе и позориште 
16. и 17. децембра спроведено је спољашње вредновање квалитета рада наше школе 

(екстерна). Квалитет рада школе оцењен је оценом 3.  

Ученици из Продуженог боравка, 22. децембра су посетили старачки дом и одржали 

приредбу поводом Нове године. У школи је 24. децембра одржана обука заштите од пожара за 

све запослене, а након обуке полагали смо тест.  

Ученици од I – IV разреда су, 29. децембра у позоришту одгледали новогодишњу представу  

„У потрази за Деда Мразом“. 

У оквиру Новогодишњег вашара, који се по први пут организује у граду, 29. децембра у 17h 

наша школа се на тргу представила са новогодишњом представом коју су извели ученици и 

учитељ из Продуженог боравка. 

Новогодишње приредбе су реализовали ученици у Продуженом боравку, IV/3 и ученици 

руске секције. Учитељице и ученици III разреда су приредили приредбу и поделу 

новогодишњих пакетића за децу наших радника, 30. децембра у 16 часова. 
 

           
                             Продужени боравак на тргу                                                             Новогодишња приредба III разреда 

                            
 

Новогодишњи и божићни распуст почео је 31.12.2015.  



ЈАНУАР 
 

 После новогодишњих и божићних празника настава је почела 

11.1.2016.  
 

Светосавска академија и такмичења 
 Шабачка црква и град су у позоришту 25. јануара организовали Светосавску академију. У 

уметничком делу академије наступили су наши ученици и наставници који су извели 

представу под називом „Оцу српске школе и цркве нам свете“. На академији, по први пут, 

градоначелник, Небојша Зеленовић је најбољим шабачким ученицима доделио Светосавске 

похвале за афирмацију знања и позитивних узора. Међу најбољим ученицима у граду је и 

наш СТЕФАН БУКОРОВИЋ.  

У јануару су почела школска такмичења. 
 

          
Светосавска академија 

 

        
                                                                Најбољи - Стефан Букоровић VIII/3 



Школска слава, предавање и учлањење 
 Поводом школске славе одржан је час одељењског старешине посвећен Светом Сави.  

Вероучитељ и ученици III и IV разреда, који похађају веронауку, у цркви су рецитовали 

песме о Саветом Сави. У 11h  одржана је приредба у позоришту, а ломљење колача и 

свечани ручак у  школи. У Дреновцу су такође приредили приредбу и ручак. 

Ученици VIII разреда су имали предавање на тему „Репродуктивно здравље“. Предавање је 

одржано у школи 28. јануара, а предавач је био доктор из превентивног центра Дома здравља. 

Ученици I разреда су се 29. јануара учланили у школску библиотеку. 
 

    
Светосавска приредба у позоришту 

                                       

     
Светосавска приредба у Дреновцу 

 

           
                          Ученици рецитују у цркви                                           Прваци постали чланови школске библиотеке 
 

 

Настава се у првом полугодишту завршила 29.1.2016.  



ФЕБРУАР  

 

Зимски камп, зимовање у Словенији, штрајк и такмичења 
За време распуста организовали смо зимски камп под називом „Зимски биоскоп“ од 8 – 10. 

фебруара. Ученици су имали прилику да одгледају филмове на руском, енглеском и 

шпанском језику. Филмови су се емитовали од 11 часова. За млађе ученике смо приредили 

бајке и цртане филмове. 

Град Шабац је организовао бесплатно зимовање за најбоље ученике V и VI разреда шабачких 

школа у Цељу. Од 8 – 12. фебруара ученици су имали бесплатну обуку скијања, планинарење, 

посете музејима, школи и друге активности. Из свих основних школа ишла су по два ученика. 

Нашу школу су представљали Константин Бечејић V/3 и Марко Павловић V/3. Ученике су 

водиле Светлана Јовановић - педагог из Јанка Веселиновић школе и библиотекарка из наше 

школе - Мирјана Живановић. 
 

        
                                Зимски биоскоп                                                                               Шабачки основци у Словенији 
          

 
Марко Павловић V/3 и Константин Бечејић V/3 на зимовању у Цељу 

 

Настава је после зимског распуста почела 17.2.2016. 
 

Штрјк упозорења – 1. час нисмо одржали 25. фебруара.   

Школска такмичења су се наставила у овом месецу. 
 
 



МАРТ 
 

Промоција, хуманитарна акција и такмичења  
Издавачка кућа Бигз је 1. марта промовисала електронске уџбенике у нашој школи. 

У овом месецу смо били хумани и прикупили новац за лечење нашег суграђанина  

Лазара Јадрановића.  

Школа је 5. марта била домаћин IV међународног такмичења из енглеског језика Hippo 

2016. Угостили смо више од 80 ученика. Сви такмичари су добили Hippo сертификате. Новина 

овогодишњег такмичења је квалификација на регионално – полуфинале које ће бити одржано 

2.4.2016.г. у Београду, а финале у Италији. Истог дана смо били домаћини општинског 

такмичења из хемије и окружног такмичења из информатике – програмирање. 
 

     
                                   Hippo 2016 – такмичари                                                                         Подела Hippo сертификата 
 

 Руски празник, зимски сусрети, медијација и представа 
Ученици руске секције су 10. марта обележили руски православни празник „Масленица“. 

То је празник испраћаја зиме и дочека пролећа. Обичај је да се пеку палачинке јер је то симбол 

Сунца и светлости. Ученици су припремили палачинке, а приказан је и филм о прослави овог 

празника у Русији. 

Зимски сусрети учитеља одржали су се 12. марта у ОШ „Јанко Веселиновић“. Град је 

финансирао ово стручно усавршавање. Сви учитељи наше школе су били распоређени по 

различитим радионицама. 

Психолог, Слободанка Алексић је 21. марта организовала обуку на тему „Вршњачка 

медијација“ за чланове Ученичког парламента. 

Ученици из Продуженог боравка одиграли су представу „Уморна мама“ у Културном центру 

у хуманитарне сврхе. Новац који је прикупљен дат је удружењу „Звончица“. 
 

    
                   Прослава руског празника „Масленица“                                                       Продужени боравак – Уморна мама 



АПРИЛ              

 

Дан особа са аутизмом, захвалнице, такмичење и представа 
Град је поводом Дана особа са аутизмом, 1. априла, организовао разне активности у којима је 

учествовала и наша школа. На тргу су у 14h наши ученици из Продуженог боравка одиграли 

представу „Уморна мама“. 

 Зимски кампови су реализовани у 4 основне школе, а међу њима је била и наша школа. За 

ученике  који су похађали Зимске кампове градоначелник, Небојша Зеленовић је поделио 

део захвалница. Подела захвалница је реализована у нашој школи 2. априла. Градоначелник је 

том приликом саопштио да ће се на лето почети са изградњом фискултурне сале. 

 Нашу школу у полуфиналу на Hippo такмичењу, 2.априла у Београду, представљало је 7 

ученика. Hippo 1: Ива Вуковић V/2, Јован Ивановић V/2 и Ненад Рељић V/5. Hippo 2: Ивана 

Јанковић VI/2 и Марина Недељковић VI/3. Hippo 3: Милица Гвозденовић VII/1 и Стефан 

Букоровић VIII/3. По завршетку такмичења разгледали су престоницу и сликали се са познатим 

глумцем Андријом Милошевићем. 

Школа је 3. априла била домаћин окружног такмичења из хемије. 

Драмска радионица Културног центра, од 4 – 7. априла организује први фестивалчић 

позоришних представица за децу „Све је ништа, ако није културишка“. Ученици од I – IV 

разреда, 5. априла, одгледали су представу на овом фестивалу. 
 

        
         Градоначелник уручује захвалницу нашој Сари Убавић VI/4                                  Добитници захвалница 

 

      
                   Наши полуфиналисти на Hippo такмичењу                                   Андрија Милошевић са нашим ученицима 

 

      
На фестивалу „Све је ништа, ако није културишка“ 



Дан Рома, пробни завршни, Дан планете Земље, екскурзија, Врбица, 

јавни час и Пролећни вашар 
 Ученици из Продуженог боравка узели су учешће на приредби у ОШ „Стојан Новаковић“ у 

обележавању Дана Рома, 8.априла. 

Пробни завршни испит за осмаке реализован је 15. и 16. априла. 

Град је 17. априла организовао „Вече куповине и добре забаве“. У забавном делу програма 

наступили су наши ученици из Продуженог боравка, отпевавши неколико песама. 
 

    
Продужени боравак на „Вечери куповине и забаве“ 

 

Ученици који су похађали Зимски камп награђени су екскурзијом од старане 

градоначелника. Екскурзија је реализована 17. априла, а ученици су били на  

Церу – Текеришу, вили Албедо и у цркви у Прњавору. 

Шаховска екипа наше школе била је гост шаховског турнира 18. априла у ОШ „Николај 

Велимировић“. 

Дан планете Земље обележили учитељица и ученици IV/1 са наставницом енглеског Надом 

Мирковић и наставником географије Зораном Старчевић. 

Поводом Дана града Шапца 21. априла, Друштво учитеља Шапца је организовало „Примере 

добре праксе“. Учитељица Радмила Стојићевић и библиотекарка Мирјана Живановић 

представиле су рад секције „Волонтер у срцу“ из наше школе. 

 Ученици су са вероучитељем, Раденком Пантићем присуствовали обележавању Лазареве 

суботе – Врбице у цркви. 
 

     
                                              Наградна екскурзија                                                                   Дан планете Земље 

 

      
                         Примери добре праксе – Волонтери у срцу                                           Ми у цркви – Лазарева субота                                    



На НИС олимпијади из руског језика учествовали су ученици 7. и 8. разреда. Олимпијада је 

одржана 25. априла, а учествовали су: Предраг Јовановић VIII/3, Марија Јаковљевић VIII/3, 

Јована Петровић VII/4, Срна Тадић VII/4, Анђелија Крсмановић VII/4, Марија Вулетић VIII/5, 

Наталија Шобић VIII/5, Ђорђе Милутиновић VII/5 и Урош Макевић VIII/5. У финале, које ће се 

одржати 28. маја, пласирала се Марија Вулетић VIII/5. 

Ученици IV/3 и II/3 реализовали су јавни час из народне традиције „Мачванска свадба“. 

 Час је реализован у Културном центру 26. априла у 17 часова. 

У среду, 27. априла, организовли смо 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.    
  

          
      Олимпијада из руског језика-Марија Вулетић VIII/5                                      Јавни час – Мачванска свадба 

                                                                    

      
Пролећни вашар – Хемијска секција и радови млађих ученика са слободних активности 

 

       
Пролећни вашар – Изборни предмет шах и ликовна секција 

         
                 

Пролећни распуст је почео 28. априла и трајао до 4. маја. 



МАЈ   

После пролећног распуста настава је почела 5. маја. 
 

Такмичење, савремена настава, угледни час, успешни ученици... 
У петак 13. маја одржано је градско такмичење из прве помоћи. Нашу екипу чинили су: 

Марија Срнић, Наталија Обрадовић, Драгана Мићић, Алекса Антонић и резерве Угљеша 

Николић и Александар Пантелић. Наши ученици су освојили 4. место. 

Уређујемо двориште – Ученици у Дреновцу су сређивали школско двориште. 

Амбијентална настава – Ученици III и II разреда, 17. и 26. маја, посетили су Средњу 

пољопривредну школу и видели: стакленик, пекару, шталу и мали зоо врт. 

Пример добре праксе - Наставник историје, Иван Досковић одржао је угледни час у ЦСУ 

Шабац на тему „Холокауст“. Час је одржан ученицима VIII разреда 18. маја. 

Школица атлетике – Ученицима од I – IV разреда одржан час атлетике 18. маја.  

Изашао 14. број нашег школског часописа (Не) Могу без школе.  

Продужени боравак је добио захвалницу од удружења „Звончица“ за хуманост. 

Екскурзија IV разреда (25 и 26.5.) – Бели двор, музеј Николе Тесле и Храм С. Саве. 

Ове године, први пут, наша школа је постала лиценцирани представник још једног 

такмичења страних језика. Willkommen такмичење – немачки, енглески и француски 

језик. Имали смо 45 такмичара. Такмичење је одржано 28. маја у нашој школи. Имали смо 

изузетан пласман. Емилија Пајичић VI/1 освојила је 1. место и Марина Бјеловић VIII/2 

освојила је 3. место. Емилија је за освојено 1. место награђена путовањем у Беч.  

У Гласу Подриња (локалне новине) изашао чланак о нашим успешним ученицима.  

Ученици IV/3 и II/3 представили су нашу школу на XI Сабору народне традиције „Крчаг“ у 

Равном Селу. Освојили су 3. место у такмичењу из спортских народних игара.  

Ученици од I – IV разреда, 31. маја, одгледали су представу „Три прасета“ у позоришту. 
 

        
                         Емилија Пајичић VI/1                                      Марина Бјеловић VIII/2                        Сређујемо двориште у Дреновцу 

 

     
                           Амбијентална настава – зоо врт                               На Сабору народне традиције освојили смо 3.место 



                  
 
 

 



ЈУН 
 

Матуранти, настава у природи, екскурзије 
Ученици VIII разреда распустили су се 1. јуна. 

Настава у природи је реализована од 1 – 8. јуна у Врњачкој Бањи. У Врњачку Бању ишли су:  

III/1, III/2, III/4, IV/1, IV/2, IV/3 и учитељи: Горан Костић, Мирјана Арсеновић, Јела Макевић, 

Слађана Стојићевић, Јасмина Танасић и Весна Мијатовић. 

Екскурзија VII разреда реализована 2. јуна, a VI и V разреда 3. јуна.  
 

      
Наши матуранти – последњи наставни дан у основној школи 

 

            
                               Разредне старешине осмака                                                         Настава у природи – Врњачка Бања                    

 

Прослава матуре је била 7. јуна. Скуп је био у парку и шетњом кроз главну улицу матуранти 

су дошли на трг, а прослава на „Мотелу“ уз присуство родитеља.  
 

    
Наши прелепи матуранти 



        
 

     
 

     
Наши прелепи матуранти 



Такмичење, посета, карневал и мала школа 
У школи се 8. јуна одржало такмичење из енглеског језика Reaching English Competition. 

Такмичење је неформалног карактера и има за циљ јачање мотивације ученика, развој језичких 

способности и подстицање такмичарског духа. Тестове за такмичење је састављао тим 

наставника из различитих школа у Србији, међу којима су и наставници из наше школе. 

Ученици који су на овом такмичењу освојили 1. места су: Софија Николић III/2 , Андреј 

Петровић IV/2 , Ива Вуковић V/2, Емилија Пајичић VI/1 и Тијана Симић VII/5.  

Нашу школу су 8. јуна посетили представници министарства спољних послова Словеније, 

Каритаса београдске надбискупије и Шапца. Повод посете је било учешће наше школе на 

конкурсу „Корак по корак“ у оквиру пројекта „Јачање еколошке и друштвене свести 

младих у централној Србији“, на ком је представљен рад секције „Волонтер у срцу“. 

Шабац је био један од 9 градова где ће „Олимпијски карневал“ подржати наше олимпијце 

пред одлазак у Рио. Поводом тога, основци су се такмичили у плесним играма Бразила. Међу 

њима су били и наши ученици II/3 одељења. Такмичење је одржано на тргу 9. јуна. 

Мала школа за будуће прваке одржана је 11. јуна. Ове године будући прваци су упознали 

школу, учитељице и другаре кроз инерактивне радионице: језичку, спортску, ликовну, музичку 

и изборне предмете. У ходницима су били изложени ученички радови, а на крају дружења 

директорка је пожелела добродошлицу нашим будућим ђацима. 

На XII литерарном конкурсу „Матерња мелодија и образовање“ Урош Макевић VIII/5 

освојио је специјалну награду за састав „Фејсбук бајка“.                                         

   На школском такмичењу „Најбољи читач – ђак првак“, одржано 13. јуна, такмичили су се: 

Лазар Теодоровић I/1, Јана Гмитрић I/1, Уна Ахметовић I/1, Огњен Јевтић I/1, Виктор Васић I/1, 

Ања Спасић I/2, Леа Топаловић I/2, Теа Топаловић I/2, Лена Игњатовић I/2, Андреа Спасојевић 

I/2, Иван Петковић I/3, Марија Стојилковић I/3, Страхиња Јевтић I/3, Огњен Јеринић I/3 и 

Исидора Трифуновић I/3. Прво место освојио је Иван Петковић I/3, друго Ања Спасић I/2 и 

треће Лазар Теодоровић I/1. 
    

              
                              Фејсбук бајка – Урош Макевић VIII/5                                    Најбољи читачи – Ања, Иван и Лазар 

 
 

 

Настава се у другом полугодишту завршила 14. јуна. 



 Завршни испит и сабор 
Завршни испити су се полагали 15. јуна српски језик, 

 16. јуна математика и 17. јуна комбиновани тест. Максимум бодова по тесту је 10. 

Просечан број поена из  

српског језика: 6,76  

   математике: 4,41    

 комбинованог теста: 5,97.   

На Сабору учитеља, 19. јуна, учитељице Весна Мијатовић и Радмила Стојићевић су 

презентовале свој рад – јавни час «Мачванска свадба». 
 

Резултати наших ученика остварени на 

такмичењима 
 

ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Српски језик: 
Марина Бјеловић VIII/2 – 1.место 

Лука Пауновић V/4– 1.место 

Исидора Васић VI/2 – 2.место 

Маргарита Јовић V/1 – 3.место 

Јована Петровић VII/4 – 3.место 

Јована Ашковић VIII/3 – 3.место 
 

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

Сандра Веселиновић VIII/2– 2.место 

Наталија Обрадовић VIII/3 – 2.место 

Наталија Шобић VIII/5 – 2.место 

Наташа Марић VII/4 – 2.место 

Тијана Симић VII/5 – 2.место 

Михаило Стевић VII/4 – 3.место 

 

Енглески језик: 
Марина Бијеловић VIII/2 – 3.место 

Наталија Обрадовић VIII/3 – 3.место 
 

Математика: 
Исидора Вучковић III/2 – 3.место 

Стефан Иванковић IV/3 – 2.место 

Марко Павловић V/3 – 2.место 

Вук Павловић VIII/ 4– 2.место 

 

Географија: 
Ангелина Вукашиновиић VII/1– 3.место 

Лука Рувидић VII/1 – 3.место 

 

Физика: 
Стефан Букоровић VII/1 – 3.место 



Историја 
Јелена Дракулић VII/3– 2.место 

 

Информатика - програмирање: 
Николина Ћалић VII/3 – 3.место 

 

Техничко-информативно образовање: 
Срђан Шобић VII/5 – 1.место 

Марко Јеремић VIII/4 – 3.место 

 

Техничко образовање – Шта знаш о саобраћају: 
Милић Јелић V/5 – 3.место 

Екипно 3.место 

Катарина Митровић IV/1 – 3.место 

Никола Берић V/1 – 3.место 

Сара Степановић V/2 – 3.место 

Милић Јелић V/5 – 3.место 

Михајло Богуновић VI/1 – 3.место 

Јован Живановић VI/1 – 3.место 

Марија Крстић VII/2 – 3.место 

Наталија Цветић VII/2 – 3.место 

 

Одбојка: 
Богдан Радојичић VIII/2 – 1.место 

Ђорђе Ђорђић VIII/2 – 1.место 

Немања Максимовић VIII/2 – 1.место 

Немања Благојевић VIII/2 – 1.место 

Павле Петровић VIII/4 – 1.место 

Марко Јеремић VIII/4 – 1.место 

Бранислав Ждракановић VIII/4 – 1.место 

 

Кошарка: 
Павле Петровић VIII/4 – 1.место 

Марко Јеремић VIII/4 – 1.место 

Богдан Радојичић VIII/2 – 1.место 

Иван Мушицки VIII/4 – 1.место 

Немања Благојевић VIII/2 – 1.место 

Павле Павловић VIII/4 – 1.место 

Филип Илић VIII/3 – 1.место 

Вук Симић VIII/2 – 1.место 

Иван Ђорђић VIII/3 – 1.место 

Игор Ивановић VIII/3 – 1.место  
 

Тенис: 
Катарина Новаковић VII/3 – 1.место 

 

Пливање: 
Исидора Јокић VII/3 – 1.место 

Вучетић Милица V/4 – 2.место 

 



Атлетика:  
Екипно 2. место    

Атлетика – штафета 4 x 100: 
Иван Ђорђић VIII/3 – 1.место 

Душан Васић VIII/1 – 1.место 

Марко Јеремић VIII/4 – 1.место 

Лука Веселиновић VIII/1 – 1.место 
 

Атлетика – 100 метара: 
Лука Веселиновић VIII/1 – 2.место 

 

Атлетика - скок удаљ: 
Душан Васић VIII/1 – 2.место 

 

Атлетика – 300 метара: 
Иван Ђорђић VIII/3 – 3.место 

 

Атлетика - кугла: 
Марко Јеремић VIII/4 – 3.место 

 

ОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Српски језик: 
Лука Пауновић V/4– 1.место 

Марина Бјеловић VIII/2 – 2.место 

Јована Петровић VII/4 – 3.место 

 

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

Наташа Марић VII/4 – 2.место 

Наталија Обрадовић VIII/3 – 2.место 

Наталија Шобић VIII/5 – 3.место 

Сандра Веселиновић VIII/2– 3.место 

Михаило Стевић VII/4 – 3.место 

 

Математика: 
Стефан Букоровић VIII/3 – 2.место 

 

Физика:  
Стефан Букоровић VIII/3 – 3.место 

 

Енглески језик: 
Марина Бијеловић VIII/2 – 3.место 

 

Техничкон образовање – Ваздухопловно моделарство: 
Срђан Шобић VII/5 – 1.место 

 



Биологија: 
Наташа Марић VII/4 – 1.место 

Коста Рељић VIII/5 – 2.место 

Никола Павловић VI/2 – 2.место 

Марко Рељић VI/2 – 2.место 

Исидора Васић VI/2 – 2.место 

Тијана Симић VII/5 – 3.место 

Маријана Васиљковић VII/5 – 3.место 

Срна Тадић VII/4 – 3.место 

Олга Ристић VI/5 – 3.место 

Јелица Косанић V/1 – 3.место 

Константин Бечејић V/3 – 3.место 

 

Одбојка: 
Богдан Радојичић VIII/2 – 1.место 

Ђорђе Ђорђић VIII/2 – 1.место 

Немања Максимовић VIII/2 – 1.место 

Немања Благојевић VIII/2 – 1.место 

Павле Петровић VIII/4 – 1.место 

Марко Јеремић VIII/4 – 1.место 

Бранислав Ждракановић VIII/4 – 1.место 

 

Кошарка: 
Павле Петровић VIII/4 – 1.место 

Марко Јеремић VIII/4 – 1.место 

Богдан Радојичић VIII/2 – 1.место 

Иван Мушицки VIII/4 – 1.место 

Немања Благојевић VIII/2 – 1.место 

Павле Павловић VIII/4 – 1.место 

Филип Илић VIII/3 – 1.место 

Вук Симић VIII/2 – 1.место 

Иван Ђорђић VIII/3 – 1.место 

Игор Ивановић VIII/3 – 1.место  
 

Тенис: 
Катарина Новаковић VII/3 – 1.место 

 

Атлетика:  
Екипно 2. место    

Атлетика – штафета 4 x 100: 
Иван Ђорђић VIII/3 – 1.место 

Душан Васић VIII/1 – 1.место 

Марко Јеремић VIII/4 – 1.место 

Лука Веселиновић VIII/1 – 1.место 

 

Атлетика – 100 метара: 
Лука Веселиновић VIII/1 – 2.место 

Атлетика – 300 метара: 
Иван Ђорђић VIII/3 – 3.место 



Атлетика - скок удаљ: 
Душан Васић VIII/1 – 2.место 

Атлетика - кугла: 
Марко Јеремић VIII/4 – 3.место 

 

МЕЂУОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Одбојка: 
Богдан Радојичић VIII/2 – 3.место 

Ђорђе Ђорђић VIII/2 – 3.место 

Немања Максимовић VIII/2 – 3.место 

Немања Благојевић VIII/2 – 3.место 

Павле Петровић VIII/4 – 3.место 

Марко Јеремић VIII/4 – 3.место 

Бранислав Ждракановић VIII/4 – 3.место 

 
 

РЕПУБЛИЧКО  ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Физика: 
Стефан Букоровић VIII/3 – 2.место 

 

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

Сандра Веселиновић VIII/2 – 3.место 

 

РЕГИОНАЛНА  СМОТРА  ТАЛЕНАТА 
 

Енглески језик: 
Милица Гвозденовић VII/1 – 3. место 

(рад „Minecroft“) 

 

Српски језик: 
Исидора Јокић VII/3 – 2.место 

(рад „Жаргон је кул“) 
 

Математика: 
Марина Бијеловић VIII/2 – 1.место 

(рад „Геометријске конструкције“) 

 

РЕПУБЛИЧКА  СМОТРА  ТАЛЕНАТА 
 

Енглески језик: 
Милица Гвозденовић VII/1 – 3.место 

(рад „Minecroft“) 

 

 



   Стефан Букоровић VIII/3              Милица Марковић VIII/2 

               

 

 
 



ДОБИТНИЦИ  ВУКОВЕ  ДИПЛОМЕ СУ: 

1.Веселиновић Лука VIII/1  

2.Трбовић Стефан VIII/1  

3.Бијеловић Марина VIII/2 

4.Веселиновић Сандра VIII/2  

5.Јоцковић Мина VIII/2 

6.Марковић Милица VIII/2 

7.Ашковић Јована VIII/3 

8.Букоровић Стефан VIII/3 

9.Васић Кристина VIII/4 

10.Васић Марија VIII/4 

11.Митрашиновић Невена VIII/4 

12.Макевић Урош VIII/5 

13.Шобић Наталија VIII/5 

 

Свечани пријем за најбоље 
Директорка је 23. јуна угостила најбоље ученике наше школе – Вуковце. Честитала им је на 

изузетним резултатима и пожелела им успех у даљем школовању, а и у животу. 
 

 
Најбољи код директорке 

 

        
КЊИГА  И  ДИПЛОМА  ЗА  ВУКОВЦЕ 

 



 

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

разреде у 9h, а за млађе у 8:30h.  

 

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

доделио Видовданске награде - новчане награде и дипломе ученицима и наставницима који 

су освојили прва три места на републичком такмичењу. 

 
 

    Од ученика су награђени:                                         Од наставника су награђени: 

 

    Стефан Букоровић VIII/3                                                Биљана Баштовановић                                                
        
    Милица Марковић VIII/2                                                       Славица Лукић                                                                          
 

    Сандра Веселиновић VIII/2                                                    Славица Лукић 

  

    Милица Гвозденовић VII/1                                                     Виолета Симић 

 
 
 

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

ученицима за успешне резултате на такмичењима и ангажовање за ваннаставне активности. 

Сви ученици који су разред завршили са одличним успехом добили су похвалнице.  

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: Биљана Баштовановић, Славица Лукић, Виолета Симић, Јелена 

Ђорић, Тамара Раиновић, Никола Милићевић, Драгица Драговић, Соња Ђукић, Иван Пајтић, 

Јасмина Танасић, Весна Мијатовић, Зорица Јовичић, Нада Лукић, Рада Стојићевић, Драгана 

Макевић, Соња Ћалић, Брано Павловић, Жељко Елор, Жељко Иванковић, Душан Јоцић, Веско 

Исаиловић, Слободан Пајић, Катарина Дамњановић, Мирјана Арсеновић, Горан Синобад, 

Немања Јелић, Мирко Михаиловић и Биљана Петровић. Ове године директорка је новчано 

наградила наставнике који су освојили прва три места на републичком такмичењу. 

 

Шта је урађено, купљено и донирано у овој школској години 

Ове године у матичној школи, а и у Дреновцу урађено је осветљење у ходницима и 

наставничким канцеларијама. Родитељи III/2 су прикупили новац за белу таблу која је 

постављена у кабинету биологије. Родитељи III/1 прикупили су новац за белу таблу у 

учионици за енглески језик на спрату. Школа је у овој учионици купила нове клупе и столице, а 

учионица поред је окречена. Родитељи II/3, четврту учионицу у приземљу 

(математика),прикупили су новац и окречили, исхобловали и лакирали паркет, поставили 

климу и врата за плакар, чивилук, зидни сат, урамљене слике С.Саве и Вука Караџића. Фирма 

Ingsoft doo, Дејан Џагић, донирао за осветљење у кабинету биологије. Урађено је осветљење 

у свим учионицама на спрату. У учионици за српски језик, на спрату, родитељи IV/3 су 

прикупили новац за завесе. Избијен је зид између ММУ и учионице поред ње и урађена су 

хармоника врата. Ове учионице ће користити за реализацију приредби.  

 

 

 

 

 



 

ЈУЛ И АВГУСТ    

 

Летња школа, седнице и екскурзија  
У јулу смо се одмарали. Наставничко веће је одржано 22. августа. Летња школа страних 

језика је реализована од 22 – 26. августа. Предавачи су наставници страних језика наше 

школе. Предавања су почињала у 9 часова. Први дан је био резервисан за енглески језик, други 

за руски, трећи за шпански, четврти за француски, а пети за немачки језик. Свечана подела 

диплома, учесницима Летње школе, реализована је 26. августа у 12 часова. Додели диплома 

присуствовали су: ђаци, предавачи, учитељи, директор и начелница друштвених делатности 

града Шапца. У августу су реализовани поправни испити. 

 Наставничко веће је одржано 29. августа. Наставничка екскурзија је реализована 30. 

августа. На екскурзију смо ишли у Ваљево, манастир Ђелије и етно еколошко домаћинство 

Бранковић „Скок по скок“ на реци Градац. 

  

 
Летња школа страних језика – додела диплома 

 

 

 
Наставничка екскурзија – манастир Ћелије 

                                                                                            

                                                                                                                    Летопис уредила: 

     Шабац, 31. VIII 2016.                                                 учитељица Славица Поповић                                                                                                                     


