
 
 

 

ЛЕТОПИС 
ЗА ШКОЛСКУ 
2019/2020. 

 

 
 

 

ОШ „НАТА ЈЕЛИЧИЋ“ 
ШАБАЦ 



СЕПТЕМБАР 
 

 
Ђаци прваци 

 

Почетак школе, број ученика и одељења 
 

Школска година је почела 2.септембра, дан понедељак. 

Школу похађа 718 ученика у 33 одељења, a број ученика по одељењима 

је: 

I разред: у матичној 82, у Дреновцу 14, укупно 96; 

II разред: у матичној 74, у Дреновцу 8, укупно 82;   

III разред: у матичној 71, у Дреновцу 12, укупно 83; 

IV разред: у матичној 69 , у Дреновцу 16, укупно 85; 

V разред: у матичној 89, у Дреновцу 17, укупно 106; 

VI разред: у матичној 75, у Дреновцу 19, укупно 94;   

VII разред: у матичној 80, у Дреновцу 16, укупно 96; 

VIII разред: у матичној 69, у Дреновцу 7, укупно 76. 

 

 Од укупног броја ученика 374 су дечаци и 344 девојчице. Матичну 

школу у Шапцу похађа 609  ученика, а издвојено одељење у Дреновцу 

109.  Просек ученика по одељењу је 21,78. Ове године број одељења 

првог разреда је 4, три у Шапцу и једно у Дреновцу.  

Петог разреда су 5 одељења, четири у Шапцу и  једно одељење у 

Дреновцу.  

Прве недеље у септембру млађи разреди су похађали наставу пoподне, а 

старији преподне. И ове школске године ученицима 4. и 6. разреда, на часу 

одељењског старешине, полицајац ће једном месечно држи предавање о 

безбедности, а 1. разреду 4 часа у току године. 

 



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 – Зорица Недељковић – професор 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 Костић - професор разредне наставе 

III/2 – Мирјана Арсеновић - професор разредне наставе 

III/3 – Гордана Марковић - професор разредне наставе 

III/4 – Јела Макевић - професор разредне наставe 

IV/1 – Слађана Стојићевић – професор разредне наставе 

IV/2 – Јасмина Танасић – професор разредне наставе 

IV/3 – Весна Мијатовић – професор разредне наставе 

IV/4 – Мирјана Живановић – професор разредне наставе 

Продужени боравак – Валентина Вуковић – васпитач 

 

 

Одељењске старешине од V – VIII разреда су: 

 

V/1 – Виолета Симић – професор енглеског језика 

 V/2 – Драгана Макевић – професор енглеског језика 

V/3 – Марина Милинковић – професор географије 

V/4 – Ивана Марковић – професор музичке културе  

V/5 – Тамара Рајиновић – професор српског језика 

VI/1 – Милица Продановић – професор шпанског језика 

VI/2 – Драгица Драговић – професор руског језика 

VI/3 – Биљана Петровић – професор физичког васпитања 

VI/4 – Александар Ивановић – професор историје 

VII/1 – Слободан Пајић – професор математике 

VII/2 – Биљана Васић – професор српског језика 

VII/3 – Јелена Ђорић – професор српског језика 

VII/4 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 – Иван Пајтић – професор физичког васпитања 

 

 

 



Остали наставници наше школе су: 

Дејан Павловић – професор физике 

Биљана Баштовановић – професор физике 

Немања Јеленић – професор математике 

Соња Ћалић – Теодоровић – професор хемије 

Нада Мирковић – професор енглеског језика 

Љиљана Стричевић – професор енглеског језика 

Александра Савић – професор немачког језика 

Никола Милићевић – професор физичког васпитања 

Слободанка Гуцонић Дилпарић– професор историје 

Мирко Михаиловић – професор биологије 

Жељко Елор – професор биологије 

Ивана Миловановић – професор биологије 

Жељко Иванковић – професор техничког и информатике 

Ивана Новаковић – професор информатике 

Раденко Пантић – вероучитељ 

Немања Радовановић – вероучитељ 

Душан Јоцић – наставник ликовне културе 

Митар Бајић – наставник ликовне културе 

Зорица Јовичић – професор географије 

Ђорђе Вучинић – наставник енглеског језика 

Марија Гајић – наставник музичке културе 

 

Ваннаставни кадар 

Зорн Старчевић – директор 

Горан Синобад – помоћник директора 

Споменка Глигорић – педагог 

Слободанка Алексић – психолог 

Лидија Росић – секретар 

Горан Синобад – библиотекар 

Ђорђе Вучинић – библиотекар  

Милица Продановић и Татјана Маринковић – библиотекар  

Милијана Ивић-Петровић – руководилац рачуноводства 

Драгана Радовановић – благајник 

Зоран Глишић – домар 

Зорица Станковић – помоћни радник 

Снежана Малешевић - // - 

Светлана Адакалић - // - 

Даница Крстић  - // - 

Снежана Грујичић  - // - 

Рајфа Икановић  - // - 

Слободанка Милутиновић - // - 

Слободан Васић помоћни радник и Светлана Живковић – сервирка. 



Свечани пријем првака, 2. септембар  
 Добродошлицу првацима смо пожелели приредбом коју су приредиле 

учитељице: Славица Поповић, Мира Томић, Лидија Обреновић Радовић, а 

Снећана Чупић у Дреновцу, са својим бившим ученицима, сада петацима. 

Прваке је поздравио и пожелео им успешно школовање директор, 

Зоран Старчевић. Град Шабац је и ове године поделио поклон пакете за 

све прваке. Првак је добио торбу и школски прибор. Поклоне су делиле 

учитеље првог разреда на тргу уз културно забавни програм. Првацима се 

на тргу обратио и градоначелник, Небојша Зеленовић и пожелео им 

успешно школовање. 

     
Добродошлица првацима 

 

 
Учитељице првог разреда и учитељица из продуженог боравка деле поклоне првацима    



Чивијада, 12. и 13. септембра 
У оквиру Чивијаде, организоване су квалификације за Шампитијаду у 

свим основним школама. У нашој школи су квалификације одржане 5. 

септембра, а такмичили су се: Ђорђе Бакић II/1, Лука Николић II/1, Теодор 

Максимовић II/1, Милош Марковић II/1, Стефан Веселиновић II/2, Тара 

Игњатовић II/2, Дуња Михаиловић II/2, Андреј Арифовић II/2, Вукашин 

Карић II/3, Лазар Јокић II/3, Лазар Облаковић II/3, Алекса Исаковић II/3 и 

Сара Јончић II/3. Победио је Ђорђе Бакић II/1 и он је представљао 

школу на Шампитијади. 
 

          
                               Квалификације за Шампитијаду                                                 Ђорђе Бакић II/1 

 

У школи је, 12. септембра, првацима одржано предавање о безбедности 

деце у саобраћају. Предавање је одржао полицајац. 

 

 
Безбедност деце у саобраћају 



Чивијашки генијалци отварају Чивијашки карневал тако што пуштају 

балоне са порукама пријатељства. Порука која стигне најдаље, дете које 

нађе балон са поруком, добија награду, посета и обилазак Шапца. Натини 

генијалци били су ученици 5/2: Матеја Николић, Андреј Јездић, Василије 

Бечејић, Огњен Јеринић, Елена Дрмешић, Маријана Јовановић, Ања 

Ковачевић, Тијана Крстић, Лена Игњатовић и Бојана Бојић. 
 

        
Натини генијалци 

 

Учитељице Слађана Стојићевић, Јасмина Танасић, Весна Мијатовић, 

Мирјана Живановић и ученице IV разреда су на Дечјем чивијашком 

карневалу, 13. септембра, представиле нашу школу под називом 

„Домине“.  Ученице које су учествовале на карневалу су: Марија Бабић 

4/1, Јована Вуковић 4/1, Андреа Крстић 4/1, Маја Милошевић 4/1, 

Николина Мањенчић 4/2, Вишња Чекић 4/2, Даница Радовић 4/2, Лена 

Илић 4/2, Софија Марковић 4/3, Софија Смиљанић 4/3, Елеонора 

Трифуновић 4/3, Сара Кузман 4/3, Анастасија Гератовић 4/4, Кристина 

Гератовић 4/4, Нина Бурмазевић 4/4 и Милица Петровић 4/4. 

 



 
Чивијашки карневал – Домине 

 

 



Представа, пензија, порука и недеља спорта 
Прваци су на тргу одгледали представу “Пажљивкова правила у 

саобраћају”, 17. септембра. На поклон су добили мајицу и књигу.  

Поруку у балону коју је послао наш ученик Андреј Јездић 5/2, као 

Чивијашки генијалац, пронашао је Иван Свркота. Иван је ученик Средње 

стручне школе из Пљевља у Црној Гори. 

Пензија – Наша колегиница Нада Лукић је пензионисана, а на њено место 

је дошла нова колегиница информатике Ивана Новаковић. 

 
Пажљивкова правила - 1/3 на тргу 

 

У оквиру Европске недеље спорта организован је “Спортски изазов“ у 

економској школи, 26. септембра. Промовисани су спортови који се 

реализују у нашем граду. Учествовало је 80 наших ученика. 30 ученика 

из трећег и четвртог разреда и 50 од петог до осмог. Млађи ученици су 

били са учитељицом Мирјаном Арсеновић, а старији са наставницом 

физичког васпитања Биљаном Петровић. И учитељ Душан Новаковић је 

присуствовао са својим одељењем. 

 
Спортски изазов - трећи и четврти разред 



 
Спортски изазов – ученици од петог до осмог разреда 

 

Европских дан језика и парламент  
Европски дан језика реализован је 28. септембра у организацији Културног 

центра, а под називом “За непца”. Наши ученици су учествовали са 

наставницама: Драгицом Драговић, Милицом Продановић, Драганом 

Макевић, Александром Савић и Љиљаном Стричевић. Ученици су 

припремили колаче које су продавали и сакупили 31.230 динара. Сва 

средства ће бити уручена удружењу “Звончица”, деци оболелој од рака. 

 
Европски дан језика – наш штанд 



У Дреновцу су ученици  5. и 7. разреда, са наставницама Надом Мирковић 

и Татјаном Маринковић, обележили Европски дан језика тако што су 

донели храну и присетили се старих, добро знаних укуса.  

 
Европски дан језика у Дреновцу 

 

Ученички парламент – Носиоци активности су: Драгица Драговић, 

психолог и одељењске старешине седмог и осмог разреда. Чланови 

Ученичког парламента по одељењима су: Вељко Чобанов VII/1, Нађа 

Лукић VII/1, Исидора Перић VII/2, Софија Дукић VII/2, Софија Николић 

VII/3, Анђела Рувидић VII/3, Теодора Јовановић VII/4, Давид Глигорић 

VII/4, Тамара Костић VIII/1, Данило Кнежевић VIII/1, Јована Јањатовић 

VIII/2, Ања Лазић VIII/2, Анђела Михаиловић VIII/3, Теодора Јеринић 

VIII/3, Стефан Макевић VIII/4 и Анастасија Стојићевић VIII/4. 
 

 

ОКТОБАР 
 

Представа, поклони и инстаграм 
У Дреновцу је ученицима од 1. до 4. разреда одржана представа “Имам 

право да се храним здраво”, 4. октобра. Ученици су научили како се 

треба хранити здраво. 

 
Имам право да се храним здраво 



МЗ Камичак је, 4. октобра, поклонила нашим првацима школски прибор 

(перницу и две свеске). Од 5. октобра наша школа, поред фејсбука и сајта, 

има и ИНСТАГРАМ налог.  

 
МЗ Камичак са директором и помоћником 

 

 
Поклони нашим првацима 



Дечја недеља од 7. до 11. октобра  
Ове године Дечја недеља је под слоганом „Да право свако – дете ужива 

лако“. 

7.10. Дечја права - одељењска заједница и писање права од 1. до 4. 

разреда. 

 8.10. Мој љубимац - ликовни радови и изложба кућних љубимаца од 1. до 

4. разреда. 

9.10. Спортски дан – турнир у фудбалу и Између две ватре за 3. и 4. 

разред, а 1. и 2. имају полигон. Сакупљали смо и стари папир. 

10.10. Сви различити сви једнаки – писање порука пријатељства од 2. до 

4. разреда, а прваци цртање кредама у боји у школском дворишту.  

Интерактивна трибина Деца у дигиталном добу – предавач Добринка 

Кузмановић, доцент психологије и истраживач у Институту за психологију 

у Београду. Радионица је за родитеље и наставнике у 17 часова. 

 11.10. Маскенбал од 1. до 4. разреда. У Дреновцу спортски дан од 5-

8.разреда. 

 
 

 
Изложба кућних љубимаца 



   
Спортски дан – полигон 

 

 

 
Поруке пријатељства 



 
Трибина “Деца у дигиталном добу” 

 

 
Маскенбал у Шапцу 

 

 
Маскенбал у Дреновцу 



 

 Акција, крос, олимпијада, екскурзија, настава у природи, 

кошарка, изложба и сајам 
Гласај за своју школу – акција “2000 лопти за будуће асове”, 

организовала је Рода, Кошаркашки савез Србије и Министарство просвете. 

Наша школа је у Шапцу победила и добили смо 20 кошаркашки лопти. 

Школски јесењи крос реализован 18. октобра на градском стадиону за 

ученике од 5. до 8. разреда. Пети разред: 1. место Тијана Крстић 5/2 и 

Страхиња Јевтић 5/3, 2. место Андреа Марковић 5/2 Бојан Берић 5/3, 3. 

место Ленка Михајловић 5/2 и Иван Петковић 5/4. Шести разред: 1. место 

Тијана остојић 6/2 и Никола Мијатовић 6/2, 2. место Луна Лугоња 6/3 и 

Немања Бабић 6/2, 3. место Андреа Марковић 6/1 и Лука Ахметовић 6/2. 

Седми разред: 1. место Емилија Макевић 7/1 и Виктор Ахметовић 7/1, 2. 

место Теодора Николић 7/1 и Александар Петровић 7/2, 3. место Анђела 

Кесић 7/2 и Богдан Симић. Осми разред: 1. место Јована Катић 8/3 и Огњен 

Јевтић 8/3, 2. место Тамара Костић 8/1 и Матеја Милић 8/3, 3. место 

Андријана Митровић 8/2 и Ивко Буковић 8/2. 

 
Победници јесењег кроса 5. и 6. разреда 



 
Победници јесењег кроса 7. и 8. разреда 

 

Одржана је дописна математичка олимпијада, а ученици који су прошли 

прво коло су: Ања Лазић 8/2, Теодора Јеринић 8/3, Јована Јањатовић 8/2, 

Игњат Теодоровић 5/4, Јован Стевановић 5/3, Матија Ераковић 5/3 и 

Страхиња Јевтић 5/3. 

 
Дописна математичка олимпијада:Ања, Теодора, Јована, Игњат, Јован, Матија и Страхиња 



Екскурзија осмог разреда реализована 19. и 20. октобра. Релација: Шабац 

– Смедеревска тврђава – Виминацијум – манастир Тумане – Голубац – 

Лепенски вир – Голубачки град – Шабац. 

 У школи је 20. октобра реализован семинар “Развој дигиталних 

компетенција”, за учитеље и наставнике.   

 
Екскурзија осмог разреда 

 

Настава у природи – Ове године били смо у Сокобањи у хотелу 

“Бањица”. У првој смени, од 21 – 28.октобра, били су учитељ, учитељице и 

ученици: 2/1, 2/3, 2/4, 3/3, 4/3 и 4/4. У другој смени од 28. до 4. новембра 

били су: 2/2, 3/1, 3/2, 3/4, 4/1 и 4/2. На наставу у природи ишло је укупно 

172 ученика, 9 учитељица и 3 учитеља. 



 
Настава у природи - Сокобања 

 

Општинско такмичење у кошарци одржано је 22. октобра. Наша школа 

је освојила 3. место, бронзану медаљу. Екипу су чиниле: Елена Божић 6/3, 

Кристина Карић 6/3, Елена Мијаиловић 6/3, Кристина Савић 7/1, Наташа 

Марковић 7/1, Ива Рончевић 8/3 и Јована Катић 8/3. 

 
Бронзана медаља у кошарци 



Изложбу посвећену Данилу Кишу, у градској библиотеци, ученици осмих 

разреда су посетили 25. октобра. 

 
Осмаци на изложби 

 

Фискултурна сала, 25. октобра 2019. године. 

 



Ученици 6. и 7. разреда из Дреновца, 26. октобра, посетили су Сајам 

књига у Београду. 

 
Ученици из Дреновца на сајму 

 

Крос РТС-а одржан је 26. октобра на Старом граду. Павле Јевтић 3/3 

освојио је сребрну медаљу. 

 
Павле Јевтић – сребрна медаља 



Буди носилац промене - Центар за развој културе дечјих права (Ц31) и 

Амбасада Шведске у Београду у партнерству са Раул Валенберг 

Академијом из Стокхолма и уз подршку Шведског Института спроводе 

Пројекат Раул Валенберг - Буди носилац промене. Пројекат се реализује 

у партнерству са седам школа из седам градова Србије, а једна од 

партнерских школа је и ОШ "Ната Јеличић" из Шапца. Пројекат 

подразумева реализацију радионица са темама: позитивни узори младих, 

вредности и дела који их чине узорима и оснаживање младих да у себи 

препознају и граде особине које их могу учинити узорима, док 

истовремено негују идентитет, интегритет и осећање личне испуњености. 

У нашој школи је 28. октобра са почетком у 12 часова реализована прва 

радионица коју је водила Александра Стаменковић, координаторка 

пројекта. Радионици је присуствовао школски тим сачињен од ученика и 

наставника наше школе. Партнерска институција у овом пројекту је 

Народни музеј у Шапцу, где ће од 5. новембра бити постављена изложба о 

Раулу Валенбергу "За мене није постојао другачији избор". 

 

 
 

 
Буди носилац промена 



НОВЕМБАР 

 

Трибина, посета, час, изложба, планетаријум, такмичење, Дан детета 

У школи је 1. новембра одржана трибина “Сусрет са особама са 

инвалидитетом” за ученике 8/2 и 8/3 одељења. 

 
Трибина за осмаке 

 

Директор и помоћник директора, 1. новембра, посетили су ученике, 

учитељице и учитеље који су у Сокобањи на настави у природи. 

 
Сокобања – посета 



Поводом Дана примирја у Првом светском рату одељење 7/3, са 

наставницом историје Слободанком и наставницом српског језика Јеленом, 

одржан је час "Голгота и васкрс српског народа" у Библиотеци 

шабачкој. Час је одржан 6. новембра. 

 
Час поводом Дана примирја 

 

Изложба посвећена Раулу Валенбергу - У уторак, 5. новембра,  

присуствовали смо отварању изложбе посвећене Раулу Валенбергу, 

шведском дипломати који је током Другог светског рата спасао 

десетине хиљада Јевреја. У оквиру пројекта "Буди носилац промене - 

Раул Валенберг као инспирација", који спроводе Центар за развој дечијих 

права и Амбасада Шведске у Београду у партнерству са Раул Валенберг 

академијом из Стокхолма, а уз подршку Шведског института, отворена је 

изложба у Музеју шабачких Јевреја. Изложбу је отворио помоћник 

амбасадора Шведске у Србији Јоаким Верн. Партнери на пројекту у 

Шапцу су Народни музеј, Музеј шабачких Јевреја и наша школа. 

 
Изложба посвећена Раулу Валенбергу 



Ученици петог разреда су у петак, 8. новембра, у Културном центру 

имали прилике да виде Мобилни планетаријум. Посматрали су небеска 

тела и видели макете свемирских летилица. Били су одушевљени оним што 

су видели. Било је 46 ученика, а водила их је наставница географије, 

Марина Милинковић. 

 
Мобилни планетаријум 

 

 



Фискултурна сала, 13. новембра 2019. године. 

 
 

Пласман на општинско такмичење из математике остварили су: 

Огњен Јеринић 5/2, Страхиња Јевтић 5/3, Јован Стевановић 5/3, Петар 

Владушић 5/3, Матија Ераковић 5/3, Иван Петковић 5/4, Огњен Јевтић 5/4, 

Игњат Теодоровић 5/4, Филип Предојевић 6/1, Елена Мијаиловић 6/3, Маја 

Радуловић 6/3, Исидора Вучковић 7/1, Сара Јакшић 7/1, Матија Илић 8/1, 

Теодора Јеринић 8/3, Јована Јањатовић 8/2 и Ања Лазић 8/2. 

 
Наши математичари од петог до осмог разреда 



Пласман на општинско такмичење из математике, од ученика 3. и 4. 

разреда, остварили су: Тара Илић 3/2, Милица Шушић 3/2, Павле Јевтић 

3/3, Урош Остојић 3/3, Урош Драгојевић 3/3, Маја Милошевић 4/1, Лука 

Радовановић 4/3, Софија Смиљанић 4/3, Огњен Чобанов 4/1, Исидора 

Михаиловић 4/3, Лука Станимировић 4/1,Ђорђе Пајић 4/1, Теодора 

Вуковић 4/3, Андреј Вилотић 4/3, Лана Топаловић 4/1, Николина 

Мањенчић 4/2, Милан Ристић 4/4, Јован Милутиновић 4/4, Андреа 

Макевић 4/3, Јана Трифуновић 4/3, Борис Пантелић 4/2 и Михаило 

Стојиљковић 4/1. 

 
Наши математичари трећег и четвртог разреда 

 

Наша школа је учествовала у наградној игри компаније Рода "2000 лопти 

за  будуће  асове". У тој наградној игри наша школа је освојила прво 

место и као награду добила 20 кошаркашких лопти. У среду, 14. 

новембра, двадесет ученика у пратњи директора и помоћника школе је 



присуствовало међународној кошаркашкој утакмици Србија - Турска и том 

приликом је уручена награда.  

 
20 кошаркашких лопти за нашу школу 

 

 
Фискултурна сала, 15.11.2019.г. 



У петак, 15. новембра, имали смо последњу радионицу у оквиру пројекта 

"Раул Валенберг - Буди носилац промене". Радионица је одржана у 

Музеју шабачких Јевреја. 

 
Буди носилац промене 

 

Дан детета, 20. новембар, секција “Волонтер у срцу” честитала својим 

млађим другарима од првог до четвртог разреда. 

 
Волонтери честитају Дан детета 



ДЕЦЕМБАР 

 

Хуманитарна акција, сарадња са Лазином школом, радионице, 

такмичења, научни камп, позориште, Дан школе, новогодишња 

приредба 

Секција “Волонтер у срцу” је поводом Дана волонтера покренула 

хуманитарну акцију “Зима, зима ал нам није хладно”, у којој су 

прикупљали зимске јакне и исте поклонили ђацима наше школе којима су 

потребне. Волонтери су послали јакне и ђацима у Дреновац.  

Наставник српског језика, Никола Танасић из ОШ "Лаза К. Лазаревић",  

одржао је час о историји језика, лексичком фонду нашег језика ученицима 

5/3 одељења. Сарадњу са Лазином школом остварила је наставница 

српског језика, Јелена Ђорић. 

 
Предавање о историји и лексичком фонду нашег језика 

 

14 ученика четвртог разреда и 14 ученика виших разреда су са 

наставницом информатике и рачунарства - Иваном Новаковић, 

учестваовали на тродневној радионици програмирања Sphero  роботића. 



Радионицу је организовало удружење SEE ICT, чији део је и Startit у 

оквиру пројекта "Learning for the 21st century" у сарадњи са UNICEF-ом. 

 
Радионица програмирања Sphero роботића 

 

На општинском такмичењу из математике 2. место освојиле су: Лана 

Топаловић 4/1 и Николина Мањенчић 4/2. Треће место освојили су: Софија 

Смиљанић 4/3, Огњен Чобанов 4/1 и Андреа Макевић 4/3. Они су 

остварили пласман на окружно такмичење као и Филип Предојевић 6/1. 

 
Наши математичари 



На Дечијем научном кампу под називом “Како звучи наука“ 

учествовала су два ученика наше школе Урош Лукић 7/3 и Лазар 

Гератовић 7/4. У пројектним групама под називом “Распад система“ и 

“Синапса“, а у сарадњи са другарима из других школа, успели су да 

повежу планете Сунчевог система и грађу ћелије са звуком. 

 
Наши научници 

 

Општинско и окружно такмичење у пливању одржано је 16. децембра. 

Златну медаљу у краулу освојила је Тијана Крстић 5/2. Сребрну медаљу у 

краулу освојили су: Теодора Вуковић 4/3, Сара Ковачевић 5/3, Виктор 

Васић 5/1 и Душан Срдановић 1/1. Бронзану медаљу, прсно, освојили су: 

Николина Мањенчић 4/2 и Душан Николић 8/1. 
 

 
Наши пливачи 



Наши ученици су са градоначелником Шапца, Небојшом Зеленовић, 17. 

децембра посадили дрвеће на новом тргу у Шапцу – Винаверовом тргу.  

 
Садимо дрвеће са градоначелником 

 

 



Дан школе смо прославили 21. децембра, а и свечано отварање Натине 

фискултурне сале у 12 часова. Гостима се прво обратио директор школе - 

Зоран Старчевић, а затим и градоначелник – Небојша Зеленовић. Након 

отварања сале уследила је приредба “Школске заврзламе”, коју су 

приредиле наставнице српског језика - Тамара Рајиновић и музичке 

културе - Ивана Марковић. У 13 часова приређен је свечани ручак у 

школи. 

 
Свечано отварање фискултурне сале 



 
Дан школе – приредба и свечани ручак 

 

Свечаном отварању присуствовали су: градоначелник, начелница 

Друштвених делатности, сви директори основних школа, директор Центра 

за стручно усавршавање, чланови МЗ Камичак, локални медији, наши 

бивши ђаци, садашњи ђаци, цео колектив, наши пензионери и други. 

Публициста и новинар, заменик директора Танјуга и бивши ђак, Драган 

Мићић је рекао: ”Ово је био дан за памћење, за историју школе. 

Величанствено!” Адвокат и бивши ђак, Вера Станимировић Палинкаш 

рекла је: “Још једном честитке од срца, свима у школи, дивној школи, 

нашој школи. Хвала вам за данашњи дан, један од најлепших и 

најемотивнијих у мом животу! Било је величанствено, како и доликује 

тренутку и поводу.”  Сала је финансирана из буџета Града Шапца и 

коштала је 40 милиона динара. Има површину од 600 квадрата, а у склопу 

сале су мушке и женске свлачионице са тоалетима и туш – кабинама, 

наставничка канцеларија и трибине.  

 



 
Натини пензионери са директором и помоћником школе 

 

Новогодишњу приредбу и поделу пакетића за децу наших радника, 

приредили су ученици 3. разреда и учитељице Мирјана Арсеновић и 

Гордана Марковић. Приредба је одржана 25. децембра у 17 часова. 

 
Новогодишња приредба 



У Шабачком позоришту, 25. децембра, ученици од 1. до 4. разреда 

одгледали су новогодишњу представу “Нова година у Бабарограду”. 

У продуженом боравку,  27. децембра,  ученици су правили новогодишње 

честитке и реализовали новогодишњу журку. 

       
                                      Позориште                                                              Журка у продуженом боравку 
 

Натин колектив на новогодишњој прослави у “Мотелу” на Сави, 26. 

децембра. 

 
Новогодиишња прослава на “Мотелу” 

 

 

    Поводом новогодишњих и божићних празника настава се завршила 

27.12.2019. године. 



ЈАНУАР 

 

 После новогодишњих и божићних празника настава је почела 

8.1.2020. године. 
                                              

Обука, пројектна настава, пакетићи, слава, бал и такмичења 

 

Обука противпожарне заштите, за раднике школе, реализована је 16. 

јануара у школи. 

 
Обука противпожарне заштите 

 

 

Ученици другог разреда су 21. јануара, у Школи примењених уметности, 

имали час пројектне наставе у оквиру пројекта “Лепа слова лепо пиши“.  

 
Лепа слова лепо пиши 



На такмичењу из информатичке и рачунарске писмености "Дабар", 

ученици 2/3 су били веома успешни. Прво место и максимум бодова - 104 

освојио је Богдан Радановић. Друго место и 92 бода освојио је Стефан 

Петровић. Треће место и 88 бодова освојио је Богдан Драгојловић. 
 

 
 Богдан, Стефан и Богдан 

 

 

Ученици 5/5 су 24. јануара писали писма у оквиру пројектне наставе под 

називом “Писаћу јој писма дуга”. 

 
Писаћу јој писма дуга – пројектна настава 



МЗ “Камичак” је, поводом Светог Саве, поделила пакетиће нашим 

првацима 24. јануара. 

 
Пакетићи за прваке 

 

Међународни дан сећања на жртве Холокауста - Светски јеврејски 

конгрес покреће већ четврту годину за редом кампању #WeRemember 

поводом Међународног дана сећања на жртве холокауста који се 

обележава 27. јануара. Појединци и организације широм света учествују 

тако што своју слику на којој држе натпис "We Remember" објављују на 

друштвеним медијима са hasthagom #WeRemember. Све фотографије се 

затим пројектују 72 сата на простору концентрационог логора Аушвиц као 

и уживо на Facebook LIVE-u, YouTube-u i Twitter-u. Сваки учесник помаже 

унапређењу глобалне борбе против антисемитизма, расизма, ксенофобије и 

мржње. Наша школа је учествовала у овој кампањи. 

 
Међународни дан сећања на жртве Холокауста 

https://www.facebook.com/hashtag/weremember?source=feed_text&epa=HASHTAG


Свети Сава – Поводом школске славе приредили смо приредбу и свечани 

ручак, 27. јануара. Приредбу у матичној школи приредили су учитељица из 

продуженог боравка Валентина Вуковић, наставница музичког Ивана 

Марковић и вероучитељ Раденко Пантић. Пре приредбе присутнима се 

обратио директор и пожелео им добродошлицу. У Дреновцу су приредбу 

приредиле учитељице Мирјана Живановић, Јела Макевић и Снежана 

Чупић. МЗ Дреновац, председник месне заједнице је поделио пакетиће 

ученицима од I до IV разреда. 

 

Пензија - Педагог, Слободанка Глигорић је пензионисана. Нов педагог је 

Тања Стојчић. 

 
Школска слава у Шапцу 



 
Школска слава у Дреновцу и подела пакетића 

 

Светосавски бал је реализован 27. јануара, у хотелу “Слобода”, за све 

просветне раднике на територији општине Шабац. На балу нас је било 20. 

  
Ми на балу 



На општинском такмичењу у одбојци наша школа је освојила 1. место, 

ЗЛАТНУ медаљу. Екипу су чинили: Огњен Јевтић 8/1, Данило Кнежевић 

8/1, Душан Николић 8/1, Стефан Спасојевић 8/1, Матија Илић 8/1, Лука 

Николић 8/2, Вељко Жакић 8/1 и Урош Поповић 8/1.   

 
Наши златни одбојкаши 

 

На школском такмичењу из српског језика и књижевности пласман на 

општинско остварили су: Исидора Трифуновић 5/1, Огњен Јеринић 5/2, 

Андреа Спасојевић 5/2, Јана Бошковић 5/2, Матија Ераковић 5/3, Петар 

Владушић 5/3, Теодора Милутиновић 5/5, Вања Сарић 6/2, Ана Сарић 6/2, 



Марко Шобић 6/4, Вељко Чобанов 7/2, Александра Ђуричић 7/3, Софија 

Николић 7/3, Андријана Митровић 8/2 и Теодора Јеринић 8/3. 

 
  Исидора, Јана, Ана, Александра, Вања, Теодора, Софија, Андријана, Андреа, Матија, Петар, Вељко и Огњен 

 

 

 
Марко и Теодора 



На општинско такмичење из Књижевне олимпијаде пласман су 

остварили Урош Лукић 7/3 и Лазар Гератовић 7/4. 

 
Урош и Лазар 

 

На општиско такмичење из енглеског језика остварили су: Ања Лазић 8/2, 

Ђина Ђуричић 8/3, Ђорђе Адамовић 8/2 и Андријана Митровић 8/2. 

 
Ања, Ђорђе, Ђина и Адријана 

 

Поводом Међународног дана без дуванског дима, 31. јануара, у школи је 

ученицима VII разреда одржано предавање на тему “Пушење и здравље“. 

Предавање је одржала Гордана Тодић из превентивног центра. 

 

Настава се у првом полугодишту завршила 31.1.2020.г.  



 



ФЕБРУАР  

 

 Зимски камп, такмичења, карневал и “Пажљивкова смотра” 

У оквиру зимског распуста организовали смо ЗИМСКИ КАМП. 

Зимски камп је почео 3. фебруара са радионицом “Kahoot” квиз – филм. 

Ученици су у овој радионици гледали филм “Лед“, а другог дана, 4. 

фебруара играли kahoot игрице и друге интерактивне игрице у којима су 

учили руски језик. Радионицу реализовала Драгица Драговић. 

 
“Kahoot” квиз – филм 

 

 4. фебруара реализована је радионица Мало традиције + зрнце културе 

= лепо понашање. Циљ радионице је био развој фине моторике код 

млађих разреда. 26 ученика узраста од 1. до 4. разреда је месило тесто, 

правило плетенице, учествовало на Чајанци, кувало чај и дегустило својих 

руку дело уз причу о различитим врстама лековитог биља. Радионицу су 

припремиле учитељице Весна Мијатовић и Радмила Стојићевић, а 

реализовале Весна Мијатовић и Валентина Вуковић. 

 
Мало традиције 



Рециклажа – прављење накита, радионица одржана 5. фебруара. 

Ученици су правили накит од пластичних флаша и сламчица. Радионицу 

реализовале учитељице Јасмина Танасић и Слађана Стојићевић. 

  
Рециклажа – прављење накита 

 

Лего робот радионицу су реализовали наставници: Ивана Новаковић, 

Биљана Баштовановић, Жељко Иванковић и Дејан Павловић од 3. до 5. 

фебруара. Ученици су саслушали предавање о деловима Лего робота, 

упознали се са појмом “сензор“ и утврдили значај сензора за рад модела 

ЕВ3 али и свих робота који се користе у разним сферама технике и 

технологије. Након предавања ученици су саставили основни модел. Други 

дан су програмирали робота. Ученици су проверили различите начине 

задавања команди – број обртаја точкова, број секунди, угао. Подешавали 

померање серво мотора и успешно прошли планирани полигон. 

 
Лего робот 



У Дреновцу је 7. фебруара одржана радионица “Живот у прошлости – 

филм”, где су ученици 1. и 3. разреда разговарали и гледали филм о 

животу у прошлости. Организовали су и малу изложбу предмета који су 

давно били коришћени. Радионицу реализовале учитељице Снежана Чупић 

и Јела Макевић. 

 
Живот у прошлости 

 

Од 5. до 7. фебруара реализована је радионица Натприродњаци. Ученици 

су у ова три дана имали прилику да се упознају са особинама и примени 

соли у свакодневном животу. Могли су да осете и виде како се наш мозак 

може лако збунити илузијама и која им је сфера великог мозга доминантна. 

На крају су видели најнеобичнија и најјача створења као и спектакуларне 

огледе из хемије. Било је приче и о најјачим отровима, како делују на 

људски организам и одакле потичу. Радионицу реализовале наставнице 

Оливера Јовановић и Соња Ћалић Теодоровић. 

 
Натприродњаци 



У оквиру пројекта “Препознај, научи, примени и хоризонталног учења “, 

10. фебруара је реализован приказ семинара “Диференцијација наставе”. 

Приказ семинара је реализовала Драгица Драговић, а присуствовало је 

десет наставника наше школе.  

 
Приказ семинара 

 

У оквиру пројекта “Препознај, научи, примени и хоризонталног учења “, 

11. фебруара је одржана радионица “Ни црно, ни бело – превенција 

дискриминације“. Радионицу је реализовала психолог наше школе, 

Слободанка Алексић. Радионици присуствовало 18 наставника наше 

школе. 

 
Ни црно, ни бело – превенција дискриминације 



Од 11. до 12. фебруара реализована је радионица Математички квиз. 

Радионицу су припремили и реализовали наставници математике: Соња 

Ђукић, Слободан Пајић и Немања Јеленић. 

 
Математички квиз 

 

У оквиру пројекта “Препознај, научи, примени и хоризонталног учења “, 

12. фебруара је одржана радионица “Планирање, израда и вредновање 

ИОП-а 1, 2 и 3“ за наставнике и учитеље наше школе. Радионицу 

реализовала психолог, Слободанка Алексић. 

 
Планирање, израда и вредновање ИОП-а 



У оквиру Зимског кампа у Дреновцу је 13. фебруара одржана радионица 

Природа за ученике 4. разреда. Ученици су погледали образовно - научни 

филм Супер наука, а онда су на српском и енглеском језику разговарали о 

променама у природи. Из ове радионице настао је креативни ликовни рад 

који су ученици радили у групама. Радионицу су реализовале учитељица 

Мирјана Живановић и наставница енглеског језика Љиљана Стричевић.  
  

 
Природа 

 

У оквиру пројекта “Препознај, научи, примени и хоризонталног учења“, 

13. фебруара је одржана обука “Израда онлајн упитника, квизова и 

тестова", за наставнике и учитеље наше школе. Све ово се може користити 

у настави. Било је 16 учесника, а обуку је реализовала наставница руског 

језика, Драгица Драговић. 

 

 
Израда онлајн упитника, квизова и тестова  



Глас Подриња је писао о Зимском кампу у нашој школи, 13. фебруара. 

 

 
Ми у локалним медијима 

 

 
 

У оквиру пројекта “Препознај, научи, примени и хоризонталног учења “, 

20. фебруара је одржана обука “Израда онлајн упитника, квизова и тестова 

2", за наставнике и учитеље наше школе. Обуку је реализовала наставница 

информатике Ивана Новаковић. 

 
Обука 



Наша школа је била домаћин ОПШТИНСКОГ такмичења из енглеског 

језика, 23. фебруара, а наш Ђорђе Адамовић 8/2 освојио је 3. место и 

остварио пласман на окружно такмичење. 

На општинском такмичењу из физике наша Јована Јањатовић 8/2 

освојила је 1. место и остварила је пласман на окружно. На општинско  

такмичењу из информатике и рачунарства наш Филип Предојевић 

6/1освојио је 1. место и остварио пласман на окружно. 

 

      
             Ђорђе Адамовић 8/2                              Јована Јањатовић 8/2                        Филип Предојевић 6/1 

 

Ученици наше школе, карневалска трупа "Разиграни сладоледи"и 

учитељице Радмила Стојићевић и Мирјана Живановић, учествовали су на 

Међународном карневалу у Љубушком - Босна и Херцеговина, 

 23. фебруара. Посетили су још и Јабланицу, Мостар и Сарајево. 

 

 
Разиграни сладоледи на Међународном карневалу  



Због епидемије грипа распуст је продужен, а 

настава је почела у понедељак, 24. фебруара. 
 

"Пажљивкова смотра" обухвата децу предшколског узраста и ученике 1. 

и 2. разреда. Циљ је унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

деце, а посебно унапређење знања и ставова о безбедном учешћу деце у 

саобраћају. Шест основних школа у општини Шабац је укључено у ову 

акцију, а међу њима је и наша школа. 26. фебруара у је школи одржана 

ШКОЛСКА СМОТРА. Ученици 1. и 2. разреда су решавали тест о 

правилима у саобраћају. 

 

 
 

 

У нашој школи је 28. фебруара одржано такмичење из енглеског 

 језика - Hippo English Competition 2020. Учествовали су ученици од 4. до 

8. разреда наше школе, ОШ “Вук Караџић” и ОШ “Лаза К. Лазаревић“. У 

полуфинале, Hippo 1, пласирали су се: Леа Топаловић, Лана Топаловић 

и Николина Мањенчић. Hippo 2: Ива Исаковић и Михаило Лазић. 

Hippo 3: Василије Ђурђевић и Ђорђе Адамовић. 

 

 
 

 



Натина сала је добила упоребну дозволу за време зимског распуста, а 

часове физичког васпитања реализујемо од 24. фебруара, када је и 

почело друго полугодиште. 

 
Први часови физичког васпитања у сали 

 

Поводом Националног дана књиге, 28. фебруара, наши осмаци су 

учествовали у радионици посвећеној “Раним јадима“ Данила Киша у 

градској библиотеци. 

 
Национални дан књиге 



МАРТ 

 

Такмичењa, токен, предавања, приредбе, корона  

Наша школа је била домаћин ОПШТИНСКОГ такмичења из хемије, 1. 

марта, а наша Јована Јањатовић 8/2 освојила је 1. место и остварила 

пласман на окружно такмичење. 

Од 2. марта у школи функционише електронски систем пријаве и одјаве 

боравка на послу. Сваки запослени добија плави токен који се активира 

тако што га приближи РФИД читачу који се налази поред врата 

информатичког кабинета. Звучни и светлосни сигнали су потврта 

пријаве. Сваки запослени се пријављује токеном када дође на посао и 

одјављује на исти начин када одлази са посла. 

      
                                      Јована Јањатовић 8/2                                             Токен 

 

На школском такмичењу из биологије пласман на општинско 

такмичење остварили су: Јована Јањатовић 8/2, Матија Илић 8/1, 

Андријана Митровић 8/2, Софија Дукић 7/2, Наташа Марковић 7/1 и Лазар 

Гератовић 7/4. 

 
Наши биолози 



На школском такмичењу из географије пласман на општинско 

такмичење остварили су: Катарина Марковић 7/3, Вељко Чобанов 7/1, 

Стефан Саравакос 7/3, Василије Стојиновић 7/4, Кристина Савић 7/1, 

Василије Ђурђевић 7/1, Јована Јањатовић 8/2 и Лука Вујковић 8/2. 

 

        
Наши географичари 

 

У Библиотеци шабачкој, 5. марта, 10 ученика петог разреда и наставница 

информатике и рачунарства присуствовали су предавању о енергетској 

ефикасности. Сазнали су доста о значају рационалног коришћења 

енергије, начину мерења потрошње енергије и изворима енергије. 

Након предавања школа је добила 3 комплета друштвене игре "Играј за 

енергију", чији је циљ да се на интересантан начин, у такмичарском духу, 

кроз игру деци приближи ова тема. Предавање је одржао директор 

топлане, Слободан Јеротић, бивши ђак наше школе - НАТИН 

ВУКОВАЦ. 

 



Наш вероучитељ, Раденко Пантић, рукоположен је у ђакона. Веронауку 

од сада предаје вероучитељка Даринка Николић.  

На општинском такмичењу из Књижевне олимпијаде наш Урош Лукић 

7/3 освојио је 1. место и остварио пласман на окружно. 
 

   
                      Урош Лукић                                              Приредба за 8. март у продуженом боравку 

 

 

Приредбе за 8. март реализовали су ученици 2/3 и у продуженом боравку 

са својим учитељицама. 

 

 
Приредба за 8. март ученика 2/3 



Због корона вируса школа је добила упутство, од Министарства просвете 

и здравља, како да се понашају ученици, наставници и родитељи у школи и 

ван ње. Због короне, од 12. марта, забрањена су јавна окупљања на нивоу 

целе државе. 

На окружном такмичењу из физике наша Јована Јањатовић 8/2 

освојила је 3. место. 

На територији Републике Србије, 15. марта, проглашено је ванредно 

стање због корона вируса. Настава је обустављена у свим  

васпитно – образовним установама. У понедељак, 16. марта био је 

ненаставни дан, а од 17. марта кренула је настава на даљину. На трећем 

каналу РТС емитују се наставни садржаји, а ученици прате. Учитељи и 

наставници путем вајбера, гугл учионица, имејла обавештавају ученике 

шта треба да раде. Домаће задатке, провере, одговоре ученици шаљу 

имејлом свом разредном старешини у виду фотографије или видео линка.  

22. и 28. март биле су радне суботе, а одрађивао се понедељак. 

Од 23. марта наша школа има своју платформу за учење на даљину.  

 
 

 

Од 23. марта часови за ученике од 1. до 4. разреда емитују се на РТС 2 , а за 

ученике од 5. до 8. на РТС 3. 

     
   Часови на даљину - Свет око нас- Жива и нежива природа              Ликовна култура – застава Србије 



АПРИЛ              

 

Упис првака, Ускрс и пробна мала матура 

 

Упис првака почео је у среду, 1. априла. Упис се врши на следеће начине: 

• Попуњавањем података на Порталу Е-управе на картици: Исказивање 

интересовања за упис у основну школу 

• Попуњавањем овог упитника на сајту школе или Фејсбук налогу школе: 

https://tinyurl.com/vvfudlh 

• Позивом на бројеве телефона, сваким радним даном од 9 до 13 часова: 

064/458-3680 - секретар школе 

060/150-6003 - педагог школе 

015/343-716 - директор школе. 
 

 
Овогодишњи плакат за упис првака 

https://tinyurl.com/vvfudlh?fbclid=IwAR28-qzMUpU6BdbArx03j0FbEq319GPGw9NhB-BKU7lUJxV9CX6IT5Od0oA


За Ускрс смо имали само два дана распуста, 17. април - Велики петак и 

20. април. 

Пробна мала матура одржана је онлајн, а ученици осмих разреда су 22. 

априла полагали српски језик, 23. априла математику и 24. априла 

комбиновани тест. Сваки ученик ће моћи само једном да приступи 

решавању теста, који ће бити временски ограничено. То значи да ученик 

када приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. О 

резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека 

времена за решавање теста, када ће решења бити доступна. Наведено ће 

бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и 

за решавање тестова. За ученике који немају техничке могућности да раде 

онлајн тест, школама ће бити на располагању сва три теста ПДФ формату, 

како би их одштампале и проследиле родитељима. Ове тестове родитељи 

неће враћати школи, већ ће наставници кроз редовну комуникацију са 

овим ученицима добити информације о њиховом постигнућу. Уколико не 

буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће 

преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења, пише у допису 

Министарства. 
 

 
Пробна матура онлајн од 22.4. до 24.4.2020.г. 

 

 



МАЈ  

  

Први мај, петак нерадни дан и викенд. 
                        

Продужени боравак је почео са радом 11. маја од 7 – 14 часова и 

реализује се у наставничкој канцеларији. На главном улазу школе налази 

се дезобаријера за ноге и средство за дезинфекцију руку. Родитељи не 

улазе у школу већ их предају учитељици на главном улазу, али ако улазе 

изврше дезинфекцију и носе маске. У боравку борави 4 ученика. 

Учитељица носи маску, а ученици не носе само држе прописано одстојање. 

Ученици прате наставу на РТС-у сваки дан од 8 часова, а затим раде 

домаће задатке. Када је лепо време ученици проводе напољу, а када није 

читају, гледају анимиране филмове за децу и друге активности. 

  

Екскурзије од I – VII разреда нису реализоване због корона вируса. 

 

 
Продужени боравак од 11. маја 

 

 
Пано за добродошлицу првацима 

 

 

Онлајн настава на ТВ-у завршила се 29. маја. 



ЈУН 

 

Пробни испит, поправљање оцена, завршни испит и матурско вече 

 

Осмаци су 1. јуна узели пробне тестове из српског језика и 

комбинованог теста и урадили их кући. Тест из српског и комбиновани су 

донели у школу 2. јуна, када су полагали пробни из математике. Пробни 

тест из математике су радили  2. јуна у школи. Радили су у две групе, од 

8 – 10 часова и од 11 – 13 часова. По 8 ученика у учионици и један 

дежурни наставник. Маске су носили и наставници и ученици.  

 

Пензија – Наша помоћна радница, Зорица Станковић је пензионисана. 

Нова помоћна радница је Ана Крстић. 
 

Припрема за завршни испит почела је и на  РТС – у  3.6.2020.г. 

Настава за ученике осмог разреда завршена је 5. јуна. Ученици од првог до 

осмог разреда, ко је желео, имали су могућност да у школи одговарају и 

поправе оцене до 16. јуна. По 9 ученика у учионици са маскама. 

 

Настава се у другом полугодишту завршила 16.6.2020.г.  
 

Матурско вече 
Матуру смо реализовали 24. јуна у ресторану “Бела лађа”, а у 

организацији родитеља. НАШИ  ПРЕЛЕПИ  МАТУРАНТИ!!! 
       

 
8/1 

 



 
8/2 

 

 

 
8/3 

 



 
8/4 

 

Подела сведочанства, књижица 
Сведочанства, књижице, дипломе и награде подељене су 

 25., 26. и 28. јуна.  

 

Завршни испит  

Завршни испити су се полагали 17. јуна српски 

језик, математика 18. јуна, а комбиновани 19. јуна. 

Максимум бодова из српског језика и математике је 

13, а из комбинованог теста 14 бодова.  

 

Просечан број поена из  

српског језика: 7,21 

   математике: 6,94 

 комбинованог теста: 8,22. 
 



Резултати наших ученика остварени на 

такмичењима 

 
ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ 

  

Књижевна олимпијада: 
Урош Лукић 7/3 – 1. место 

 
 

Енглески језик: 
Ђорђе Адамовић 8/2 – 3. место 

 

 

Физика: 
Јована Јањатовић 8/2 – 1. место 

 

 

Хемија: 
Јована Јањатовић 8/2 – 1. место 

 

 

Информатика и рачунарство: 
Филип Предојевић 6/1 – 1. место 

 

 

Математика: 
Лана Топаловић 4/1 – 2. место 

Николина Мањенчић 4/2 – 2. место 

Софија Смиљанић 4/3 – 3. место 

Огњен Чобанов 4/1 – 3. место 

Андреа Марковић 4/3 – 3. место 

 

Пливање: 
Тијана Крстић 5/2 краул – 1. место 

Теодора Вуковић 4/3 краул – 2. место 

Сара Ковачевић 5/3 краул – 2. место 

Виктор Васић 5/1 краул – 2. место 

Душан Срдановић 1/1 краул – 2. место 

Николина Мањенчић 4/2 прсно – 3. место  

Душан Николић 8/1 прсно – 3. место 

 

 

 



Кошарка: 
Пионирке 3. место   

Елена Божић 6/3 

Кристина Карић 6/3 

Елена Мијаиловић 6/3 

Кристина Савић 7/1 

Наташа Марковић 7/1 

Ива Рончевић 8/3 

Јована Катић 8/3 
 

Одбојка: 

Пионири 1. место 

 Огњен Јевтић 8/1  

Данило Кнежевић 8/1 

Душан Николић 8/1 

 Стефан Спасојевић 8/1  

Матија Илић 8/1  

Лука Николић 8/2 

 Вељко Жакић 8/1  

Урош Поповић 8/1 

 
 

ОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Физика: 
Јована Јањатовић 8/2 – 3. место 

 

Пливање: 
Тијана Крстић 5/2 краул – 1. место 

Теодора Вуковић 4/3 краул – 2. место 

Сара Ковачевић 5/3 краул – 2. место 

Виктор Васић 5/1 краул – 2. место 

Душан Срдановић 1/1 краул – 2. место 

Николина Мањенчић 4/2 прсно – 3. место  

Душан Николић 8/1 прсно – 3. место 

 
 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Крос РТС-а: 
Павле Јевтић 3/3 – 2. место  

 



ДОБИТНИЦИ  ВУКОВЕ  ДИПЛОМЕ СУ: 
1.МАТИЈА ИЛИЋ 8/1 

2.ЈОВАНА ЈАЊАТОВИЋ 8/2 

3.ВИКТОРИА КОЛИЋ 8/2 

4.ЛАРА СТОЈАНОВИЋ 8/2 

5.АНДРИЈАНА МИТРОВИЋ 8/2 

6.ЂИНА ЂУРИЧИЋ 8/3 

7.ТЕОДОРА ЈЕРИНИЋ 8/3. 

 
Вуковци са директором 

 

 

Ђак генерације и ђак године је 

ЈОВАНА ЈАЊАТОВИЋ 8/2.    

 



ЈУЛ И АВГУСТ 

 

Летња научна школа, обука и састанак 

 

За Летњу научну школу у Петници позвана су два наша ученика Урош 

Лукић и Лазар Гератовић. 

 

 
Урош и Лазар 

 

 Наставница информатике – Ивана Новаковић је учитељима и 

наставницима, 27. августа, одржала обуку „Коришћење школске 

платформе” за онлајн наставу.  

Због ковид епидемије родитељски састанци, за родитеље будућих првака 

и петака, одржани су 31. августа по групама. 
 

Шта је урађено, купљено и донирано у овој школској години  

 

У ходнику на спрату, где је библиотека, постављено је 5 паноа, а  у 

Дреновцу 2 у учионицама. Уређен је простор за дежурног ученика на 

главном улазу школе. У матичној школи су исхобловани, исполирани и 

прелакирани паркети у 4 учионице (приземље прве две код главног улаза и 

на спрату прва и друга) и канцеларија директора. Препакован паркет у 

учионици број 1 и исхоблован и прелакиран паркет у учионицама 14 и 15. 

Урађен је ламинат испред наставничке канцеларије, канцеларије директора 

и помоћника и канцеларије педагога и психолога. Купљен лаптоп 

директору. Донатори обезбедили мулти функционалани уређај, копир, 

штампач и скенер, који се налази код директора у канцеларији. Уведено је 

електронско пријављивање запослених – донација. Купљена 2 пројектора 

за учионице у приземљу (прва и трећа учионица) и 3 носача за пројектор. 

Уградили пвц врата у учионици поред географији. Купљен је мини 

фрижидер – канцеларија директора. Општина донирала лаптоп 

рачуноводству. Купљено је 5 великих белих табли, окречени сви тоалети. 

Купљена су 4 пројектора, 1 за Дреновац, 3 за Шабац (учионице М. Томић, 



Р. Стојићевић и Г. Марковић). Купљена су 4 лаптопа, 1 за Дреновац 3 за 

Шабац. У свим учионицама имамо лаптоп и пројектор.  

 Израду монографије школе, поводом 60 година постојања, донирали су 

пријатељи и бивши ђаци наше школе. 

 

 
Простор за дежурног ученика на главном улазу школе 

 

Натини ВУКОВЦИ – понос наше школе 

У децембру 2020. године славимо јубилеј школе, 60 година постојања, па 

смо почели да промовишемо наше бивше ђаке, НАТИНЕ  ВУКОВЦЕ. Они 

су данас остварени и веома успешни, како у земљи тако и у иностранству. 

Много их је, али ћемо издвојити неке од њих.  

Снежана Марковић,  данас Мраовић, живи у Шапцу и ради у ОШ „Јеврем 

Обреновић“ као стручни сарадник – психолог. Александар Петковић са 

породицом живи у Шапцу и ради као лекар у болници у Шапцу. 
 

        
                     Снежана – Вуковац  1977/1978.г.                             Александар – Вуковац  2001/2002.г. 

 

                                                                                                                    Летопис уредила: 

     Шабац, 31. VIII 2020.г.                                              учитељица Славица Поповић                                                                                                                     


