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Ђаци прваци (1/4) 

 

Почетак школе, број ученика и одељења 
 

Школска година је почела 1. септембра, дан среда. 

Школу похађа 736 ученика у 33 одељења, a број ученика по одељењима је: 

I разред: у матичној 85, у Дреновцу 9, укупно 94; 

II разред: у матичној 72, у Дреновцу 10, укупно 82;   

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

IV разред: у матичној 78, у Дреновцу 8, укупно 86; 

V разред: у матичној 83, у Дреновцу 12, укупно 95; 

VI разред: у матичној 75, у Дреновцу 16, укупно 91;   

VII разред: у матичној 82, у Дреновцу 17, укупно 99; 

VIII разред: у матичној 74, у Дреновцу 19, укупно 93. 

 

 Школу похађа 728 ученика у 33 одељења. Од укупног броја ученика 

370 су дечаци и 358 девојчице. Матичну школу у Шапцу похађа 622, а 

издвојено одељење у Дреновцу 106 ученика. Просек ученика по 

одељењу је 22. Ове године број одељења првог разреда је 4, три у Шапцу 

и једно у Дреновцу. Петог разреда су 4 одељења, три у Шапцу и  једно 

одељење у Дреновцу.  

Ове школске године настава се одвија нормално, час траје 45 минута. 

Смене се мењају на седмичном нивоу. Због ковида 19 правила понашања у 

школи су иста као и прошле године. Ученици, учитељи, наставници и сви 

радници у школи морају да носе маске. Министарство просвете је 



прописало три модела наставе због ковида 19. Први модел је да се настава 

одвија нормално, сви ученици у одељењу. Други модел је када у одељењу 

има више од 16 ученика и буду заражена 2 ученика вирусом то одељење се 

дели у 2 групе. Једна група иде нормално у школу, а друга прати наставу 

онлајн. Други дан друга група долази у школу, а прва прати онлај наставу 

и тако 10 дана. Трећи модел наставе је када сви ученици прелазе на онлајн. 

Нова школска година, по први пут, почела је пуштањем државне 

химне “Боже правде“ на 1. школском часу. 

 

Oдељењске старешине од I – IV  разреда су: 

I/1 – Горан Костић - професор разредне наставе 

I/2 – Мирјана Арсеновић - професор разредне наставе 

I/3 – Гордана Марковић - професор разредне наставе 

I/4 – Јела Макевић - професор разредне наставe 

II/1 – Слађана Стојићевић – професор разредне наставе 

II/2 – Јасмина Танасић – професор разредне наставе 

II/3 – Весна Мијатовић – професор разредне наставе 

II/4 – Мирјана Живановић – професор разредне наставе 

III/1 – Мира Томић – професор разредне наставе 

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

III/3 – Славица Поповић – професор разредне наставе 

III/4 – Снежана Чупић – професор разредне наставе 

IV/1 – Зорица Недељковић – професор разредне наставе 

IV/2 – Душан Новаковић - професор разредне наставе 

IV/3 – Радмила Стојићевић - професор разредне наставе 

IV/4 – Зоран Радовановић -  професор разредне наставе 

Продужени боравак – Валентина Вуковић – мастер учитељ 

Продужени боравак – Драгана Бркић – професор разредне наставе 

 

Одељењске старешине од V – VIII разреда су: 

V/1 – Ивана Марковић – професор музичка култура 

V/2 – Биљана Васић – професор српског језика 

V/3 – Јелена Ђорић – професор српског језика 

V/4 Немања Јеленић –  професор математике 

VI/1 – Соња Ђукић – професор математике 

VI/2 – Славица Лукић – професор српског језика  

VI/3 – Оливера Јовановић – професор биологије 

VI/4 – Иван Пајтић – професор физичког васпитања 

VII/1 – Виолета Симић – професор енглеског језика 

 VII/2 – Драгана Макевић – професор енглеског језика 

VII/3 – Марина Милинковић – професор географије 

VII/4 – Бојана Богићевић – професор немачког језика  

VII/5 – Тамара Рајиновић – професор српског језика 



VIII/1 – Милица Продановић – професор шпанског језика 

VIII/2 – Драгица Драговић – професор руског језика 

VIII/3 – Биљана Петровић – професор физичког васпитања 

VIII/4 – Соња Ћалић Теодоровић – професор хемије 

 

Остали наставници наше школе су: 

Слободан Пајић – професор математике 

Дејан Павловић – професор физике 

Биљана Баштовановић – професор физике 

Јелена Станић – професор хемије 

Нада Мирковић – професор енглеског језика 

Љиљана Стричевић – професор енглеског језика 

Никола Милићевић – професор физичког васпитања 

Александар Ивановић – професор историје 

Марко Илић – професор историје  

Мирко Михаиловић – професор биологије 

Жељко Елор – професор биологије 

Жељко Иванковић – професор техничког и информатике 

Ивана Новаковић – професор информатике 

Даринка Николић – вероучитељ 

Немања Радовановић – вероучитељ 

Душан Јоцић – наставник ликовне културе 

Митар Бајић – наставник ликовне културе 

Зорица Јовичић – професор географије 

Ђорђе Вучинић – професор енглеског језика 

Марија Гајић – професор музичке културе 

 

Ваннаставни кадар 

Зорн Старчевић – директор 

Горан Синобад – помоћник директора 

Тања Стојчић – педагог (на трудничом боловању је и мења је Тамара 

Облаковић) 

Слободанка Алексић – психолог 

Лидија Росић – секретар 

Горан Синобад – библиотекар 

Ђорђе Вучинић – библиотекар  

Милица Продановић – библиотекар  

Милијана Ивић-Петровић – руководилац рачуноводства 

Драгана Радовановић – благајник 

Зоран Глишић – домар 

Мирјана Станковић – помоћни радник 

Снежана Малешевић - // - 

Светлана Адакалић - // - 

Ана Крстић - // - 



Даница Крстић  - // - 

Снежана Грујичић  - // - 

Рајфа Икановић  - // - 

Слободанка Милутиновић - // - 

Гордана Дамњановић - // - 

Слободан Васић - // -  

 Светлана Живковић – сервирка. 

 

Свечани пријем првака  

 Ни ове године, због короне, није било приредбе за прваке и њихове 

родитеље, али су их њихове учитељице и учитељ дочекали свечано. 

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 ранац и школски прибор.  

 

 
Пријем првака  

 



Спортски терени 
У петак, 3. септембра асфалтирани су спортски терени. Град Шабац је 

финансирао, па је градоначелник Александар Пајић посетио нашу школу 6. 

септембра.  

 
 

Продужени боравак 
Добили смо сагласност Министарства просвете за отварање друге 

групе продуженог боравка. Поред учитељице Валентине Вуковић, од ове 

школске године, у продуженом боравку ради и учитељица Драгана 

Бркић. Боравак је почео са радом 13. септембра. 

 

 



Донација 
Дреновчанин Драгорад Лукић, у сарадњи са градском управом, поклонио 

је школи у Дреновцу вредну донацију. Жеља донатора је била да опреми 

учионицу првог разреда. Обезбеђене су: нове клупе, столице, лаптоп, 

уређај за штампање и копирање, пројектор са платном и нова катедра. 

Градоначелник и директор школе су изразили велико задовољство због 

овог великодушног и несебичног геста нашег суграђанина. Донација је 

уручена 16. септембра. 

 

 
 

Дронови за основне школе 

У оквиру пројекта “За лепшу школу” представници Ротари дистрикта, 

уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја уручили 

су 8 бесплатних летелица – дронова шабачким основним школама. 

Дронови су намењени ученицима 5. и 6. разреда за практичну наставу. 

Донација се реализовала у нашој школи 24. септембра. 

 

 



Дан европских језика 
Поводом Дана европских језика, 26. септембра, ученици су урадили паное 

у Дреновцу и Шапцу. Ученици су бојили матрјошке, писали на разним 

језицима хвала и читали о језицима. На часу енглеског језика ученици 5, 

6. и 7. разреда у Дреновцу организовали су радионицу на тему "Happy 

birthday - Срећан рођендан". Они су на овај начин, заједно са 

вршњацима широм Европе, честитали 20 година манифестације која 

слави језик. 
 

 
 

 

 
 

 



Ученички парламент 
Носиоци активности су наставница Драгица Драговић, психолог и 

разредне старешине 7. и 8. разреда. Чланови Ученичког парламента 

парламента су: Леа Топаловић (7/1), Виктор Васић (7/1), Илија Поповић 

(7/2), Лазар Димић (7/2), Лена Петровић (7/3), Андреа Спасојевић (7/3), 

Драгољуб Михаиловић (7/4), Игњат Теодоровић (7/4), Никола Гајчански 

(7/5), Николина Јелић (7/5), Андреа Марковић (8/1), Филип Предојевић 

(8/1), Дуња Голубовић (8/2), Горан Косанић (8/2), Лука Макевић (8/3), 

Марија Јанковић (8/3), Јана Јелић (8/4) и Стефанија Којић (8/4). 
 

Одговоран однос према здрављу 

У складу са захтевима онлајн обуке „Одговоран однос према здрављу“, 

педагог школе одржао је презентацију на тему “Личне хигијене и правилне 

исхране”. Учитељи првог разреда реализовали су часове на ову тему. Од 

радова ученика су урађени панои који су изложени у школи. 

 

 
 

ОКТОБАР 
 

Дечија недеља 

Ове године Дечија недеља је под слоганом „Дете је дете да га волите и 

разумете!“. 

4.10. Буквар дечијих права - од 1. до 4. разреда. 

 5.10. Сликовне поруке за баку и деку – од 1. до  4. разреда. 

6.10. Правимо еколошку играчку, лутку – од 1. до 4. разреда.  



7.10.  – Сценски израз – поруке за одрасле – од 1. до 4. разреда.  

Радионица за родитеље првог разреда „Полазак у школу – Корак до 

разумевања потреба детета и ученика“. Радионицу реализовала психолог 

школе Слободанка Алексић. 

 8.10. Причала ми бака - од 1. до 4. разреда.  

Психолошка радионица за ученике 7. и 8. разреда „Са короном на ти“ од 

4. до 8. октобра. Радионицу реализовала психолог школе. 
 

 
 
 

 



 

 
 

 

 

Радионица за родитеље 



Општинско такмичење у кошарци 
Наша школа је освојила 2. место, сребрну медаљу на ОПШТИНСКОМ 

такмичењу у кошарци. Екипу су чиниле: Елена Божић (8/3), Миа 

Ђурђевић (8/2), Катарина Макевић (8/3), Елена Мијаиловић (8/3), Сара 

Чачић (6/1), Јана Миочиновић (6/2), Кристина Карић (8/3) и Исидора 

Михаиловић (6/3). 
 

 
 
 

Месец солидарности са старима 
Поводом обележавања октобра, месеца солидарности са старима, 

Геронтолошки центар је расписао конкурс за ученике од петог до осмог 

разреда за најбољи литерарни рад на тему "Старима с љубављу" и 

"Ослонимо се једни на друге". Наша школа је узела учешће у конкурсу 

са укупно 23 рада. Награђене су следеће ученице: Јована Симић (5/2) 

прво место, Сара Кузман (6/3) друго место и Јана Трифуновић (6/3) 

треће место. 



 

 
Награђене ученице са педагогом школе 

 

Хуманитарна акција 
Нашем ученику Павлу Цветојевићу (4/1) изненада је преминуо отац. 

Представници Савета родитеља (4/1) изнели су предлог директору школе 

да због тешке материјалне ситуације у којој се породица нашла, на нивоу 

школе се организује хуманитарна акција сакупљања новчаних прилога. 

Сакупљено је 171.000,оо динара и предато је Павловој мајци. 

 

 

НОВЕМБАР 

 

Јесењи распуст 
Због епидемиолошке ситуације Министарство просвете је у сарадњи са 

Кризним штабом донело одлуку да јесењи распуст почне раније од 8. до 

12. новембра. Први радни дан је понедељак, 15. новембар.  

За време распуста је окречен кабинет информатике у Шапцу. 

 

 

 
 



Школске клупе и столице 
За време јесењег распуста добили смо нове клупе и столице за 3 

учионице, 2 катедре, 2 беле табле и орман. Донација општине Шабац. 

 

Такмичење у пливању 
Општинско и окружно првенство у пливању одржано је 18. новембра на 

градском базену у Шапцу. Златне медаље освојили су Сара Ковачевић 

(7/3) и Драгољуб Михаиловић (7/4). Сребрне медаље освојили су: 

Тијана Крстић (7/2), Николина Мањенчић (6/2), Стефан Петровић (4/3) 

и Душан Срдановић (3/1).   

Пласман на РЕПУБЛИЧКО такмичење остварили су Сара Ковачевић и 

Драгољуб Михаиловић. 

 

          
                   Сара Ковачевић                      Драгољуб Михаиловић                        Тијана Крстић  

 

     
             Николина Мањенчић                                         Стефан Петровић  и Душан Срдановић  



Такмичење “Дабар” 
На школском нивоу Међународно такмичење из информатичке и 

рачунарске писмености "Дабар" одржано је од 15. до 26. новембра. 

Учествовали су ученици: трећег, четвртог, петог, шестог, седмог и осмог 

разреда. Ученици 3. и 4. разреда су били успешни. Све задатке, а било их је 

8, тачно је урадила Тара Игњатовић (4/2). 7 тачних задатака урадили су: 

Стефан Алајбеговић (3/3), Димитрије Лебурић (3/3), Лазар Новаковић 

(3/3), Богдан Драгојловић (4/3) и Ника Шендековић (4/2). Ментори су 

били: Ивана Новаковић, наставница информатике, Радмила Стојићевић, 

учитељица 4. разреда, Душан Новаковић, учитељ 4. разреда и Славица 

Поповић, учитељица 3. разреда. 
 

      
             Тара Игњатовић                                Стефан Алајбеговић                     Димитрије Лебурић  

 

         
               Лазар Новаковић                          Богдан Драгојловић                      Ника Шендековић  



 Међународни дан детета 
У оквиру Дечије недеље од 4-8.10.2021. године, Тим за хуманитарне и 

социјалне вредности са члановима секције “Волонтер у срцу”, 

организовали су сакупљање играчака за другаре у продуженом боравку. 

Играчке су сакупили ученици од 1. до 4. разреда и предате су на 

Међународни дан детета. 

 

 
 

ДЕЦЕМБАР 

 

Поклони за прваке 

Ученицима првог разреда, од стране општине, додељени су саобраћајни 

приручници “Пажљивкова правила у саобраћају”. 
 

 



Школско такимчење из математике 
Школско такмичење из математике одржано је 3. децембра, а на 

ОПШТИНСКО такмичење су се пласирали: Елена Мијаиловић (8/3), 

Матија Ераковић (7/3), Огњен Чобанов (6/1), Софија Смиљанић (6/3), 

Јана Трифуновић (6/3), Тара Илић (5/2), Мина Јовановић (5/1), 

Милица Шушић (5/2), Ива Кобиларев (4/3), Богдан Радановић (4/3), 

Петра Станковић (4/3), Нађа Драшковић (4/3), Дуња Станковић (4/3), 

Дуња Радосављевић (4/1), Стефан Петровић (4/3), Богдан Драгојловић 

(4/3), Андреј Шуман (4/1), Лазар Облаковић (4/3), Стефан Ристић (4/1), 

Даница Буцало (4/3), Стефан Пенић (3/2), Михаило Живковић (3/1), 

Максим Чупковић (3/3) и Лазар Јокић (3/1). 

 
Математичари од петог до осмог разреда 

 

 
Математичари трећег и четвртог разреда 

 



Дигитални постер 
На конкурсу “Дигитални постер” рад наших ученица је ушао у ужи избор и 

постављен је на онлајн изложби Друштва математичара Србије. Постер су 

урадиле Леа Топаловић (7/1), Лана Нинковић (7/4) и Магдалена 

Ивковић (7/4). 

 

 
 

Ротари клуб донирао школи 5 mBot робота 
У четвртак, 9. децембра, наставник технике и технологије Дејан Павловић 

и наставница информатике и рачунарства Ивана Новаковић присуствовали 

су обуци одржаној у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Митровици. 

Том приликом наша школа је од Ротари клуба добила на поклон 5 

едукативних mBot робота. У школи је 15. децембра оформљена 

Информатичка секција за ученике 6. разреда. Ученици су заједно са 

наставницом информатике и рачунарства склапали роботе и упознали се са 

активностима секције. 

 

 



Општинско такмичење у одбојци  
На градском (општинском) првенству основних школа у одбојци, 

одржаном 14. децембра, наша школа је освојила 2. место - сребрну 

медаљу. Екипу су чинили: Ахметовић Лука (8/3), Веселиновић Огњен 

(8/3), Гојковић Алекса (8/3), Ивановић Немања (8/3), Макевић Лука 

(8/3), Николић Милош (8/1), Петровић Лука (8/3), Предојевић Филип 

(8/1), Синобад Петар (8/3) и Аћимовић Лазар (8/3). 

 

 
 

Дан школе 
Дан школе смо прославили 21. децембра. Није било приредбе због 

епидемиолошке ситуације. У ММ учионици је организована свечана 

вечера, од 17 до 20 часова, за колектив и наше пензионере. 

 

 



Предавање 

У нашој школи, 23. децембра, припадници МУП-а Шабац одржали су 

предавање на тему „Употреба пиротехничких средстава“. Предавању су 

присуствовали ученици петог разреда (5/1 и 5/2). Ученици су имали 

прилику да чују шта су то пиротехничка средства и колико употреба истих 

може бити опасна и кобна. 

 
 

 

Нови компјутери у Дреновцу 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донирало је нашој 

школи рачунарску опрему којом смо опремили информатички кабинет у 

Дреновцу. Ученици од 5. до 8. разреда, заједно са наставницом 

информатике и рачунарства Иваном Новаковић , поставили су нову опрему 

у кабинету. 

 



Информатички кабинет 

Наша школа је из буџета града добила средства за опремање 

информатичког кабинета у матичној школи у Шапцу. Рачунари су 

спремни за коришћење у другом полугодишту. 

 

 
 

Задњи наставни дан, у првом полугодишту био је четвртак, 

30. децембар 2021. године. 

 

 



ЈАНУАР 

 

Обуке у оквиру хоризонталног учења на зимском распусту 

Активности  Време  реализације Носиоци реализације 

Ес-дневник - недоумице у 

раду 

11. јануар 2022. 

од 12 часова, Meet (нека ми се до 

10. јануара јаве  колеге које 

имају недоумице, да припремим 

одговоре) 

Тим за ИКТ подршку – 

Ивана Новаковић 

 

Рад на Moodle платформи 

12. јануар 2022. 

од 12 часова, Meet или у школи 

(нека ми се до 10. јануара јаве 

заинтересоване колеге, да се 

договоримо око начина рада) 

 

Ивана Новаковић 

Корисни веб-алати 1 и 2 
17. јануар 2022. 

Јелена Ђорић 10 h онлајн 

Тамара Рајиновић 11 h 

онлајн 

Јелена Ђорић 

Тамара Рајиновић 

Обуке за наставнике на 

тему: 

“Значај социјално-

емоционалних вештина   за 

унапређивање 

комуникације и 

превенцију сукоба” 

18. јануар 2022. 

од 10 до 12 часова, 

у школи. 

 

Слободанка Алексић 

 

Дигитални свет за 1. и 2. 

разред - консултације 

19. јануар 2022. 

од 10 часова 

 

Ивана Новаковић 

Тимски рад 20. јануар 2022.  

10часова, у учионици бр.11. 

Драгица Драговић 

Медијска писменост 21. јануар 2022.  

10 часова, у учионици бр.11. 

Драгица Драговић 



Настава у другом полугодишту почела је у понедељак,  

24.1.2022.г.  
Због ковида 19, у другм полугодишту ученици од 5. до 8. разреда похађали 

су други модел наставе, а млађи ученици први модел. 

 

Светосавски пакетићи 
Председник МЗ Дреновац Немања Макевић, поводом Савиндана, поделио 

је пакетиће ученицима од првог до четвртог разреда. 

 

 
 

Школска слава 
Славу смо обележили уз мањи број запослених због тренутне ситуације. 

Славски обред је протекао уз поштовање свих епидемиолошких мера како 

у матичној школи у Шапцу, тако и у издвојеној јединици у Дреновцу. 

 

 



           

ФЕБРУАР 

 

Такмичење из физике 
На ОПШТИНСКОМ такмичењу из физике друго место освојиле су Софија 

Смиљанић (6/3) и Николина Мањенчић (6/2). Пролаз на окружно 

остварила је и Јана Трифуновић (6/3). 
 

 
 

Дан државности 
Поводом Дана државности, 14,15,16. фебруар су били нерадни дани. Због 

епидемиолошке ситуације и 17. и 18. фебруар су били нерадни дани. 

Настава је почела 21. фебруара и то први моделел настве – непосредна 

настава (старији ученици нису подељени у групе). 

 

 



Такмичење из математике 
На ОПШТИНСКОМ такмичењу из математике прво место (100 бодова) 

освојила је Ива Кобиларев (4/3). Друго место освојили су: Нађа 

Драшковић (4/3) и Лазар Јокић (3/1). Треће место освојили су: Михаило 

Живковић (3/1), Петра Станковић (4/3), Богдан Драгојловић (4/3), 

Андреј Шуман (3/1) и Матија Ераковић (7/3). Похвале су добили: 

Милица Шушић (5/2), Богдан Радановић (4/3), Дуња Станковић (4/3) и 

Даница Буцало (4/3).  

 
Ива, Нађа, Лазар и Михаило 

 

 

 

 



 
Богдан, Петра, Андреј, Матија, Милица, Богдан, Дуња и Даница 

 

 Засади дрво 

Наши прваци су 24. фебруара засадили младице белог бора које смо 

добили од Министарства просвете кроз пројекат “Гледај како растемо”, 

а у оквиру акције “Засади дрво”. 

 

 



Наша Нина 
Наша позната глумица Нина Јанковић Дичић посетила је своју школу, 

24. фебруара, на одушевљење ученика и колектива школе. 

 
 

Ми у биоскопу 
Ученици 7/5 одељења одгледали су дечији филм “Лето кад сам научила 

да летим”. 

 



Такмичење из српског језика 
На ОПШТИНСКОМ такмичењу из српског језика и језичке културе прво 

место освојио је Матија Ераковић (7/3), друго место освојили су 

Николина Мањенчић (6/2), Коста Макевић (5/4), а треће Јана 

Трифуновић (6/3). 

 
 

МАРТ 

 

Масленица у нашој школи 
Чланови секције – Русофили су у петак 4. марта прославили празник 

испраћаја зиме и дочек пролећа. У Русији је то традиција и обележава се 

сваке године недељу дана пред ускршњи пост. Традиционално се пеку 

палачинке, пије се чај направљен у самовару и симболично спаљује велика 

лутка направљена од сламе. Наши ученици су обележили овај празник са 

наставницама музичке културе и руског језика. 

 



Такмичење из енглеског језика 
На ОПШТИНСКОМ такмичењу из енглеског језика 3. место освојили су 

Филип Предојевић (8/1) и Ана Сарић (8/2). 

 
 

Такмичење из руског језика 
На ОПШТИНСКОМ такмичењу из руског језика Стефанија Којић (8/4) 

освојила је 2. место. 

 



 Такмичење из хемије 
Наша школа је 6. марта била домаћин ОПШТИНСКОГ такмичења из 

хемије. Друго место освојила је Леа Топаловић (7/1), а треће Матија 

Ераковић (7/3). 
 

     
 

Такмичење у баскету 
На ОПШТИНСКОМ и ОКРУЖНОМ такмичењу у баскету 3 на 3 наша 

школа је освојила 1. место – златну медаљу. Екипу су чиниле: Дејана 

Куловић (7/4), Катарина Макевић (8/3), Елена Мијаиловић (8/3) и 

Елена Божић (8/3). 
 

 



Такмичење из информатике 

На ОКРУЖНОМ такмичењу из информатике и рачунарства Филип 

Предојевић (8/1) освојио је 2. место. 

 

 
 

Осми март 
  Ученици су правили честитке и украсили школске паное. У продуженом 

боравку 1 и 2 правили су поклоне за маме. 

 

 



У посети Медицинској школи 

У суботу, 12. марта, ученици осмог разреда наше школе посетили су 

Медицинску школу и упознали се са радом школе, професорима и 

профилима за које се ученици школују. Ученици и одељењске 

старешине су веома задовољни пријемом у школи. Захвалили смо се 

Управи школе и професорима на срдачном пријему.  
 

 
 

Такмичење из математике 
На ОКРУЖНОМ такмичењу из математике 2. место освојили су Нађа 

Драшковић (4/3) и Михаило Живковић (3/1), а 3. место Лазар Јокић 

(3/1), Петра Станковић (4/3) и Богдан Радановић (4/3). Похвале су 

добили: Андреј Шуман (4/1), Ива Кобиларев (4/3). Дуња Станковић 

(4/3) и Богдан Драгојловић (4/3). 

 



 
 

Од 14. марта маске више нису обавезне у школама. 
 

Мали сајам спорта 
Мали сајам спорта одржан је у Шапцу, 16. марта, у хали “Зорка”. На сајму 

су учествовали и наши ученици. 

 

 



Такмичење у баскету 
На МЕЂУОКРУЖНОМ такмичењу у баскету 3 на 3 наша школа је 

освојила 2. место – сребрну медаљу. Екипу су чиниле: Дејана Куловић 

(7/4), Катарина Макевић (8/3), Елена Божић (8/3) и Елена Мијаиловић 

(8/3). 
 

 
 

Такмичење из географије 
На ОПШТИНСКОМ такмичењу из географије Петар Владушић (7/3) 

освојио је 2. место. 

 



Такмичење из историје 
На ОПШТИНСКОМ такмичењу из историје Николина Мањенчић (6/2) 

освојила је 3. место. 

 
 

Пробни завршни испит 
Тест из математике је био у петак, 25. марта од 13 до 15 часова. Тест из 

српског језика 26. марта од 9 до 11 часова, а комбиновани тест од 11:30 до 

13:30.  

 
 

 



АПРИЛ   

            

 
 



Окружна такмичења 

На ОКРУЖНОМ такмичењу из хемије Матија Ераковић (7/3) је освојио 

3. место. А на ОКРУЖНОМ из српског језика Матија Ераковић је 

освојио 2. место и пласман на РЕПУБЛИЧКО. Николина Мањенчић 

(6/2) и Коста Макевић (5/4) освојили су 3. место. На ОКРУЖНОМ из 

руског Стефанија Којић (8/4) освојила 3. место и пласман на 

РЕПУБЛИЧКО. 

 Матија Ераковић је освојио и 3. место из хемије на окружном. 

 

 
 

 

 

 



 

Такмичење из немачког језика 

На такмичењу из немачког језика које организује немачко удружење Maria 

Theresiopolis учествовали су Павле Васић (5/2), Миња Живановић (6/3) и 

Теодора Вуковић (6/3) и добили похвалнице. 

 

 
 

Улица хуманих Чивијаша 
Манифестацију „Улица хуманих Чивијаша“ реализовала је Туристичка 

организација града Шапца, 16. априла од 10 до 16 часова у Господар  

Јевремовој улици (испред Културног центра). Наша школа је изложила 

радове наших ученика. Продајом радова сакупили смо и предали око  

20 000 динара. Новац ће бити уплаћен у Градски фонд за лечење деце од 

тешких и ретких болести града Шапца. 



 

 
 

 



 

Такмичења из математике 
На Међународном такмичењу из математике “Кенгур” учествовали су 

ученици наше школе. Похвале су добили Лазар Јокић (3/1) и Урош 

Баштовановић (3/1). 

На такмичењу из математике Мислиша (основни ниво - окружно) похвалу 

је добио Стефан Петровић (4/3), а на Математичкој олимпијади 

похвалу је добила Нађа Драшковић (4/3). 
 

 

Празници 
Ове године Ускрс и Први мај су се поклопили па су ускршњи и 

првомајски празници почели на Велики петак, 22. априла, а завршили се 3. 

маја. 

 

 
 

 

 

 

 

МАЈ  

 

 

После празника настава је почела у среду, 4. маја. У првој смени су били 

ученици млађих разреда, а у другој старији. Часови су били по распореду 

од уторка. 



Такмичење из руског језика 
На РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу из руског језика Стефанија Којић (8/4) 

освојила је 2. место. 

 
 

 

Такмичење из географије 
На ОКРУЖНОМ такмичењу из географије Петар Владушић (7/3) 

освојио је 3. место. 

 



Такмичење из ликовне културе 
На ОПШТИНСКОМ такмичењу за најбољу дечију карикатуру “Мали 

Пјер” Ања Слобода (7/1) освојила је 3. место. 

 
 

Такмичење из атлетике 
На ОПШТИНСКОМ и ОКРУЖНОМ такмичењу златне медаље освојиле 

су: Јана Трифуновић (6/3) трчање на 600 m, Мајда Мијаиловић (6/3) у 

бацању кугле, Елеонора Трифуновић (6/3) трчање на 300 m и Јована 

Вуковић (6/1) трчање на 60 m. 

 



На МЕЂУОКРУЖНОМ такмичењу у атлетици бронзане медаље 

освојиле су Јана Трифуновић (6/3,) трчање на 600 m и Мајда 

Мијаиловић (6/3) у бацању кугле. 

 
 

Мале олимпијске игре 
У спортској хали “Зорка”, 11. маја реализоване су Мале олимпијске игре. 

Учествовала је и наша школа са ученицима првог, другог и трећег разреда. 

Трећи реазред је освојио 4. место, а први и други 5. место. 

 
Ђорђе (3/3), Михајло (3/3), Максим (3/3), Огњен (3/2), Срђан (3/2), Урош (3/1),  

Душан (3/1) и Анђело (3/3) 



 

 
 

 

Посета музеју 
Ученици 4. разреда су 11. маја посетили Народни музеј и погледали 

сталну поставку посвећену Стевану Чалићу, пошто тренутно проучавају 

прошлост нашег народа. 

 

 



Крос РТС-а 
У петак, 13. маја реализовали смо крос. Старији ученици су реализовали на 

Старом граду, а млађи у Великом парку. 

Прва места у 1. разреду освојили су: Сашка Панић (1/1), Павле Станковић 

(1/1), Данка Облаковић (1/2), Лука Максимовић (1/2), Емилија Панић (1/3) 

и Лазар Владушић (1/3). 

Прва места у 2. разреду освојили су: Јана Перић (2/1), Лав Шашић (2/1), 

Лена Ђурић (2/2), Павле Вуковић (2/2), Петра Бајић (2/3) и Војин 

Радановић (2/3). 

Прва места у 3. разреду освојили су: Лара Петровић (3/1), Урош Јанић 

(3/1), Лена Станковић (3/2), Сабастијан Јовановић (3/2), Наталија Вуковић 

(3/3) и Симон Марковић (3/3). 

Прва места у 4. разреду освојили су: Миа Антонић (4/1), Предраг 

Јовановић (4/1), Дуња Михаиловић (4/2), Стефан Веселиновић (4/2), Мина 

Пандуревић (4/3) и Богдан Радановић (4/3). 

 

 



Пети разред: Марија Пантић (5/1) 1. место, Вања Крсманић (5/1) 2. место, 

Искра Јаковљевић (5/3) 3. место, Павле Јевтић (5/1) 1. место, Алекса Јелић 

(5/3) 2. место и Лука Јанић (5/2) 3. место. 

Шести разред: Вуковић Теодора (6/3) 1. место, Катарина Павловић (6/3) 2. 

место, Јана Трифуновић (6/3) 3. место, Огњен Ђурић (6/2) 1. место, 

Милорад Марковић (6/1) 2. место и Лука Ђурић (6/2) 3. место. 

Седми разред: Тамара Пајтић (7/4) 1. место, Лана Рељић (7/3) 2. место, Теа 

Топаловић (7/4) 3. место, Страхиња Јевтић (7/3) 1. место, Андреј Јездић 

(7/2) 2. место и Василије Бечејић (7/2) 3. место. 

Осми разред: Тијана Остојић (8/2) 1. место, Вања Атанацковић (8/3) 2. 

место, Катарина Макевић (8/3) 3. место, Петар Синобад (8/3) 1. место, 

Алекса Гојковић (8/3) 2. место и Филип Предојевић (8/1) 3. место. 
 

 
 



У Дреновцу смо крос млађих разреда реализовали у школском дворишту, а 

старији ученици на терену ФК Дреновац.  

Прва места у 1. разреду освојили су: Невена Ђурђевић (1/4) и Стефан 

Петровић (1/4). Прва места у 2. разреду освојили су: Анастасија 

Јовановић (2/4) и Виктор Гајић (2/4). 

Прва места у 3. разреду освојили су: Даница Радуловић (3/4) и Коста 

Гератовић (3/4). Прва места у 4. разреду освојили су: Јована Грмуша (4/4) 

и Вељко Савковић (4/4). 
 

 

 

Пети разред: Теодора Јелић (5/4) 1. место, Милена Јанковић (5/4) 2. место, 

Анђела Стојиновић (5/4) 3. место, Немања Гајчански (5/4) 1. место, Алекса 

Петровић (5/4) 2. место и Вељко Макевић (5/4) 3. место. 

Шести разред: Кристина Гератовић (6/4) 1. место, Милица Петровић (6/4) 

2. место, Петра Станковић (6/4) 3. место, Ристић Милан (6/4) 1. место, 

Тодор Пајтић (6/4) 2. место и Јанко Милекић (6/4) 3. место. 

Седми разред: Анђела Гератовић (7/5) 1. место, Анђела Дамњановић (7/5) 

2. место, Никола Гајчански (7/5) 1. место, Максим Стојићевић (7/5) 2. 

место и Јован Станковић (7/5) 3. место. 

Осми разред: Викторија Станковић (8/4) 1. место, Јована Макевић (8/4) 2. 

место, Сузана Павловић (8/4) 3. место, Лука Стојићевић (8/4) 1. место, 

Андреј Пајтић (8/4) 2. место и Марко Шобић (8/4) 3. место. 



 
 

 



Излет 

Ученици продуженог боравка 1, са учитељицом Валентином Вуковић, 18. 

маја ишли су на Стари град. 

 
 

Гости наше школе 
 У петак, 20. маја, у нашој школи били су гости из МШ "Михаило 

Вукдраговић". Два професора са својим ученицима, од којих су неки и 

ученици наше школе, представили су рад своје школе. На веома 

интересантан и забаван начин, у интеракцији са децом, чули су се звуци: 

кларинета, трубе, флауте, гитаре, виолине и хармонике. Сви су позвани на 

дружење у МШ "Михаило Вукдраговић", а они којима се допао неки 

инструмент и имају жељу да науче да га свирају, могу се уписати у ову 

школу. 

   
        Наша Дуња Михаиловић (4/2) свира флауту              Наша Теодора Сакић  (3/3) свира гитару 
 

 

 



Нови терени 

У мају су постављене ограде (жице и мреже) око терена и терени су 

означени линијама. 

 
Час физичког васпитања ученика 3/3 одељења 

 

Парк науке 
Ученици 4. разреда, 25. маја, посетили су Парк науке и Храм Свете 

Тројице на Летњиковцу. 

  



Библиотека шабачка 
Ученици продуженог боравка 1, 31. маја посетили су Библиотеку шабачку 

поводом Међународног дана детета. У библиотеци је организовано 

дружење са песником Дејаном Алексићем. 

 
 

ЈУН 

 

Средња пољопривредна школа 
Ученици другог разреда посетили су Средњу пољопривредну школу  

1. јуна. Видели су: домаће животиње, стакленике цвећа и поврћа, воћњак и 

мали зоо врт.  

 



Библиотека шабачка 
Ученици првог разреда, 7. јуна посетили су градску библиотеку. 

 

 
 

 

Шабачко позориште 
Ученици трећег и четвртог разреда, 8. јуна одгледали су позоришну 

представу „Малиша у земљи књига“. 

 
 



Руски дом 
У среду, 8. јуна наша ученица Стефанија Којић и наставница Драгица 

Драговић су биле на пријему и додели награда у Руском дому у 

Београду. Стефанија је освојила друго место на републичком такмичењу 

из руског језика. 
 

 
 

Избор директора 
9. јуна бирали смо директора. Пријавио се само један кандидат 

Старчевић Зоран ког је колектив једногласно изгласао. Директор наредне 

4 године је ЗОРАН СТАРЧЕВИЋ. 

 

Осмаци су се распустили 10. јуна. 
 

Средња пољопривредна школа 

Ученици првог разреда, 13. јуна посетили су Средњу пољопривредну 

школу. 

 



Шабачка црква 
Ученици продуженог боравка 1, са учитељицом и вероучитељком, 

посетили су Саборну цркву апостола Петра и Павла 14. јуна. 

 
 

Шабачка библиотека 
Ученици 6/2 и наставница Славица Лукић посетили су градску библиотеку 

у оквиру пројекта „Читам, дакле постојим!“ Том приликом су на дар 

добили од библиотеке гратис чланарину. 

 



Сарадња са италијанском школом 
Наша школа је остварила сарадњу са ОШ “Insituto Comprensivo Mondovi 

2“ из града Мондови. Кроз пројекат “In team per creare con Ie mani“, 

ученици су на на најбољи начин представили себе, своју школу, град и 

научили нешто ново о другим народима и њиховим начином живота. Као 

део активности, два дана су путем директног видео позива најпре говорили 

о свом граду, а затим се појединачно упознавали са другарима из Италије. 

Пројекат је и даље у току, а воде га наставница информатике Ивана 

Новаковић и наставнице енглеског језика Драгана Макевић и Виолета 

Симић. 

 

 
 

 

 



Излет 
Учитељица и ученици 2/4 одељења из Дреновца реализовали су излет у 

Шабац 17. јуна. Посетили су: Велики парк, Стари град, трг, цркву, музеј, 

библиотеку и Средњу пољопривредну школу.  

 

 
 

Четвртаци 

 

 
Одељење 4/1 и учитељица Зорица Недељковић 



 
Одељење 4/2 и учитељ Душан Новаковић 

 

 
Одељење 4/3 и учитељица Радмила Стојићевић 



 
Одељење 4/4 и учитељ Зоран Радовановић 

 

 

Настава се у другом полугодишту завршила 

24.6.2022.г.  

 
 

Завршни испит  
Завршни испити су се полагали 27. јуна српски језик, 

математика 28. јуна, а комбиновани 29. јуна. Максимум 

бодова из српског језика и математике је 13, а из 

комбинованог теста 14 бодова.  
 

Просечан број поена из  

српског језика: 8,05 

   математике: 8,65 

 комбинованог теста: 9,80. 

Укупно: 26,49. 
 



Видовданске награде 
Видовданске награде, од града Шапца, добили су ученици и наставници 

који су остварили успех на РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу и ђак 

генерације. Од ученика награђени су: Стефанија Којић (8/4), друго место 

на републичком из руског језика и Елена Мијаиловић (8/3), ђак 

генерације. Од наставника је награђена Драгица Драговић, наставница 

руског језика. Награде су новчане и доделио их је председник скупшине 

града Немања Пајић у Градској кући – Дуњића кући на Видовдан. 
 

 
 

Књижице, сведочанства и награде подељене су  

30. јуна.  
 

Награде за ученике, наставнике и учитеље 
Школа је наградила све ученике, учитеље и наставнике који су на 

такмичењима освојили прва три места. Добили су монографију наше 

школе „Школа коју волимо“. 
 

   



Матурско вече 
Матурско вече реализовано је 30. јуна у ресторану “Бела лађа”, а у 

организацији родитеља. НАШИ  ПРЕЛЕПИ  МАТУРАНТИ! 

 

 
Одељење 8/1 и разредна Милица Продановић 

 

 

 
Одељење 8/2 и разредна Драгица Драговић 



 
Одељење 8/3 и разредна Биљана Петровић 

 

 

 
Одељење 8/4 и разредна Соња Ћалић - Теодоровић 



Резултати наших ученика остварени на 

такмичењима 

 
ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ 

   

Математика: 
Ива Кобиларев (4/3) – 1. место 

Нађа Драшковић (4/3) – 2. место 

Лазар Јокић (3/1) – 2. масто 

Михаило Живковић (3/1) – 3. место 

Петра Станковић (4/3) – 3. место 

Андреј Шуман (4/1) – 3. место 

Богдан Драгојловић (4/3) – 3. место 

Матија Ераковић (7/3) – 3. место 

 
 

Српски језик и језичка култура: 
Матија Ераковић (7/3) – 1. место 

Николина Мањенчић (6/2) – 2. место 

Коста Макевић (5/4) – 2. место 

Јана Трифуновић (6/3) – 3. место 

 

Енглески језик: 
Филип Предојевић (8/1) – 3. место 

Ана Сарић (8/2) - 3. место 

 

Руски језик: 
Стефанија Којић (8/4) – 2. место 

 

Ликовна култура – Најбоља дечија карикатира “Мали Пјер”: 
Ања Слобода (7/1) – 3.место 

 

Хемија: 
Леа Топаловић (7/1) – 2. место  

Матија Ераковић (7/3) – 3. место 
 

Физика: 
Софија Смиљанић (6/3) – 2. место 

Николина Мањенчић (6/2) – 2. место  

 



Географија: 
Петар Владушић (7/3) – 2. место 

 

Историја: 
Николина Мањенчић (6/2) – 3. место 

 

 Одбојка : 
Лука Ахметовић (8/3) – 2. место 

 Огњен Веселиновић (8/3) – 2. место 

Алекса Гојковић (8/3) – 2. место 

 Немања Ивановић (8/3) – 2. место 

 Лука Макевић (8/3) – 2. место 

 Милош Николић (8/1) – 2. место 

 Лука Петровић (8/3) – 2. место 

 Филип Предојевић (8/1) – 2. место 

Петар Синобад (8/3) – 2. место 

  Лазар Аћимовић (8/3) – 2. место 

 

Кошарка: 
 Миа Ђурђевић (8/2) – 2. место  

Катарина Макевић (8/3) – 2. место 

 Елена Мијаиловић (8/3) – 2. место 

Елена Божић (8/3) – 2. место 

Кристина Карић (8/3) – 2. место 

 Сара Чачић (6/1) – 2. место 

 Јана Миочиновић (6/2) – 2. место 

  Исидора Михаиловић (6/3) – 2. место 

 

Баскет 3 на 3: 
Дејана Куловић (7/4) – 1. место 

Катарина Макевић (8/3) – 1. место 

Елена Мијаиловић (8/3) – 1. место 

Елена Божић (8/3) – 1. место 

 

Атлетика: 
Јана Трифуновић (6/3) – 1. место (трчае на 600 m) 

Елеонора Трифуновић (6/3) – 1. место (трчање на 300 m) 

Јована Вуковић (6/1) – 1. место (трчање на 60 m) 

Мајда Миловановић (6/3) – 1. место (у бацању кугле) 

 

 



ОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Математика: 
Нађа Драшковић (4/3) – 2. место 

Михаило Живковић (3/1) – 2. место 

Лазар Јокић (3/1) – 3. место 

Богдан Радановић (4/3) – 3. место 

Петра Станковић (4/3) – 3. место 

 

Информатика и рачунарство: 
Филип Предојевић (8/1) – 2. место 

 

 

Пливање: 
Сара Ковачевић (7/3) – 1. место (леђно) 

Драгољуб Михаиловић (7/4) – 1. место (делфин) 

Тијана Крстић (7/2) – 2. место (краул) 

Николина Мањенчић (6/2) – 2. место (прсно) 

Стефан Петровић (4/3) – 2. место (леђно)  

Душан Срдановић (3/1) – 2. место (краул) 

 

Баскет 3 на 3: 
Дејана Куловић (7/4) – 1. место 

Катарина Макевић (8/3) – 1. место 

Елена Мијаиловић (8/3) – 1. место 

Елена Божић (8/3) – 1. место 

 

Хемија: 
Матија Ераковић (7/3) – 3. место 

 

Српски језик: 
Матија Ераковић (7/3) – 2. место 

Николина Мањенчић (6/2) – 3. место 

Коста Макевић (5/4) – 3. место 

 

Руски језик: 
Стефанија Којић (8/4) – 3. место 

 

Историја: 
Николина Мањенчић (6/2) – 3. место 

 



Географија: 
Петар Владушић (7/3) – 3. место 

 

Атлетика: 
Јана Трифуновић (6/3) – 1. место (трчае на 600 m) 

Елеонора Трифуновић (6/3) – 1. место (трчање на 300 m) 

Јована Вуковић (6/1) – 1. место (трчање на 60 m) 

Мајда Миловановић (6/3) – 1. место (у бацању кугле) 

 
 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Баскет 3 на 3: 
Дејана Куловић (7/4) – 2. место 

Катарина Макевић (8/3) – 2. место 

Елена Мијаиловић (8/3) – 2. место 

Елена Божић (8/3) – 2. место 

 

Атлетика: 
Јана Трифуновић (6/3) – 3. место (трчање на 600 m) 

Мајда Миловановић (6/3) – 3. место (у бацању кугле) 

 

РЕПУБЛИЧКО  ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Руски језик: 
Стефанија Којић (8/4) – 2. место  

 

 

Сведочанства за осмаке 
Осмацима су сведочанства, Вукова диплома и награде подељене 

5. јула. 
 

ДОБИТНИЦИ  ВУКОВЕ  ДИПЛОМЕ 
 

Ана Сарић (8/2) 

Вања Сарић (8/2) 

Миа Поповић (8/2) 

Пеђа Убавић (8/2) 

Јана Јелић (8/4) 

Марко Шобић (8/4) 

Катарина Макевић (8/3) 

Елена Мијаиловић (8/3) 



 
Вуковци са директором 

 

         Ђак генерације                              Ђак године 
     Елена Мијаиловић (8/3)                Николина Мањенчић (6/2) 

 

              
 



ЈУЛ  И  АВГУСТ 

 

Школа у Дреновцу 
У издвојеном одељењу у Дреновцу почели су радови на другој фази 

пројекта санације објекта и повећања енергетске ефикасности. У овој фази 

поставиће се изолација објекта, биће урађена фасада и део столарских 

радова (улазна врата и прозори у делу мокрог чвора). По завршетку ове 

фазе требало би да заиста добијемо леп објекат, потпуно функционалан и 

урађен по свим стандардима естетске ефикасности. У току су и радови на 

спуштању плафона и кречењу комлетног спрата школе. 

Стигла је опрема за постављање рачунарске „Амрес“ мреже у школи, тако 

да ће убудуће наставници и ученици користити брз и стабилан интернет у 

објекту и дворишту школе. Све радове реализујемо из буџета Града 

Шапца, уз константну подршку свих градских институција!  
 

 
  
 

Обуке у школи 

У августу су психолог школе и наставница руског језика одржале обуке, 

које нису реализовале за време зимског распуста због епидемије. Обукама 

су присуствовали учитељи и наставници наше школе. 

 

 

 



Шта је урађено, купљено, донирано и сарадња са медијима  

 у овој школској години  
 

-6. 9. Посета градоначелника матичној школи, обилазак завршних радова, 

ТВ“АС“,“Коперникус“ и „Глас Подриња“. 
-30 столица, 2 беле табле и једна од плуте . 
-Донација за опремање учионице у 1. разреду у Дреновцу – 10 клупа, 20 

столица, лаптоп, пројектор, мултифункционални апарат/штампач, 

скенер,копир/, носач пројектора, бело платно, катедра. 
-6.09.2021. уручена донација у Дреновцу господина Лукић Драгорада уз 

присуство градоначелника Пајића и медија. 
-Уредили простор око спортских терена насипањем ризле . 
-Завршени спортски терени и постављена ограда између терена и школе, 

капија... 
-Хуманитарна акција у школи, помоћ Павлу коме је умро отац, мајка 

незапослена и подстанари, 4. разред код учитељице Зорице, на 

иницијативу Катарине и Ђорђа представника Савета родитеља. За седам 

дана смо прикупили 151.165 динара и дана 3.11. предали мајци у присуству 

Катарине и Зорице Недељковић /директор и заменик /. Новац су доносиле 

одељењске старешине педагогу школе – Тамари Облаковић.  

-Новембар – купили и поставили нови котао за грејање у Дреновцу. 

-Новембар – окречили две учионице, информатику и хемију/19/. 

-12.11.2021. ТГ Комерц – 45 клупа, 135 столица, 2 катедре, 1 архивски 

ормар, 2 беле табле / велика и средња/, 1 пројекционо платно. 

-19.11.2021. Министарство просвете: 20 монитора /Dell 22“/, 20 ПС мини 

рачунара-Тесла, 20 тастатура са мишевима и 1 штампач – Lexmark. 

-22. 11. 2021. oбележили одбојкашки терен – Вукса-гратис. 

-1.12.2021. поставили кошеве и голове на спортском терену. 

-20 нових рачунара, мишеви... „Информатика“. 

-Нове завесе у хемији и инфорематици. 

-3.12.2021. повезали у Дреновцу 20 нових рачунара /Тесла ПС/ из донације 

МПС. 

-7.12.2021. заменили у Дреновцу све цеви од котла до посуде / МЗ 

„Дреновац“. 

-10.12.2021. 5 нових рачунара, 2 пројектора . 

-Март – ТВ 32“ у канцеларији директора за видео надзор – донација Зоран 

Марковић. 

-16.03.2022. поставили три лед рефлектора на школи до улице . 

-22.03.2022. ТВ „АС“ упис првака. 



-23.03.2022. видео надзор – 26 камера из пројекта, једна гратис од извођача 

и две донација. 

-1.4.2022. три телевизора, један у продуженом боравку од 50“ и два од 55“ 

у ходницима. 

-21.05.2022. постављена заштитна мрежа око великог спортског терена – 

Мишо Крупањ. 

-5.7.2022. 6 лаптопова. 6 пројектора и 6 покретних сталака – Пројекат 

„Дигиталне учионице“. 

-22.07.2022. хобловање паркета у учионицама Р.Стојићевић бр. 4 и у 

учионици продуженог боравка В. Вуковић бр. 9. 

-2.8.2022. почели радови на постављању фасаде у Дреновцу. 

-4.8.2022. Уградили четвора врата на четири учионице у Дреновцу. 

-5.8.2022. Део крова на школи до улице, постављање лима, олука и 

снегобрана целом дужином. 

 
 

 

 
Видео надзор у матичној школи 

 

        

          

 

 

                                                                                                                     Летопис уредила: 

     Шабац, 31. VIII  2022.г.                                               учитељица Славица Поповић                                                                                                                     


