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Ђаци прваци 

 

Почетак школе, број ученика и одељења 

Школска година је почела 1.септембра, дан четвртак. 

Школу похађа 816 ученика у 35 одељења, a број ученика по одељењима је: 

I разред: у матичној 66, у Дреновцу 19, укупно 85  

II разред: у матичној 81, у Дреновцу 17, укупно 98   

III разред: у матичној 80, у Дреновцу 17, укупно 97 

IV разред: у матичној 80, у Дреновцу 18, укупно 98  

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

VI разред: у матичној 94, у Дреновцу 27, укупно 121  

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

VIII разред: у матичној 93, у Дреновцу 22, укупно 115. 

Од укупног броја ученика 388 су дечаци и 428 девојчице. Матичну школу у Шапцу похађа 

666 ученика, а издвојено одељење у Дреновцу 150. Просек ученика по одељењу је 22.31. 

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

Петих разреда је 4, три у Шапцу и једно одељење у Дреновцу.  

Прве недеље у септембру млађи разреди су похађали наставу пoподне, а старији пре подне. 
 

Oдељењске старешине од I – IV  разреда су: 
I/1 – Слађана Стојићевић – професор разредне наставе 

I/2 – Јасмина Танасић – професор разредне наставе 

I/3 – Весна Мијатовић – професор разредне наставе 

I/4 – Мирјана Живановић – професор разредне наставе 

II/1 – Мира Томић – професор разредне наставе 

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

II/3 – Славица Поповић – професор разредне наставе 

II/4 – Снежана Чупић – професор разредне наставе 

III/1 – Живка Беговић – наставник разредне наставе 

III/2 – Душан Новаковић - професор разредне наставе 

III/3 – Радмила Стојићевић - професор разредне наставе 

III/4 – Зоран Радовановић -  професор разредне наставе 

IV/1 – Горан Костић - професор разредне наставе 

IV/2 – Мирјана Арсеновић - професор разредне наставе 

IV/3 – Милка Петковић - професор разредне наставе 

IV/4 – Јела Макевић - професор разредне наставe 

Продужени боравак – Гордана Марковић – професор разредне наставе 



 

Одељењске старешине од V – VIII разреда су: 

 
V/1 – Соња Ђукић – професор математике 

V/2 – Славица Лукић – професор српског језика  

V/3 – Оливера Јовановић – професор биологије 

V/4 – Иван Пајтић – професор физичког васпитања 

VI/1 – Ивана Марковић – професор музичке културе 

VI/2 – Виолета Симић – професор енглеског језика 

VI/3 – Биљана Баштовановић – професор физике 

VI/4 – Драгана Макевић – професор енглеског језика 

VI/5 – Тамара Рајиновић – професор српског језика 

VII/1 – Слободанка Гуцонић-Дилпарић – професор историје 

VII/2 – Зоран Старчевић – професор географије 

VII/3 – Милица Продановић – професор шпанског језика 

VII/4 – Драгица Драговић  – професор руског језика 

VII/5 – Жељко Иванковић – професор техничког и информатике 

VIII/1 – Слободан Пајић – професор математике 

VIII/2 – Биљана Васић – професор српског језика 

VIII/3 – Соња Ћалић-Теодоровић – професор хемије 

VIII/4 – Јелена Ђорић – професор српског језика 

VIII/5 – Татјана Маринковић – професор руског језика 

 

 

Остали наставници наше школе су: 

 
Славко Шобић – наставник математике 

 Немања Јеленић – професор математике 

Дејан Павловић – професор физике 

Саша Јовановић – професор физике 

Сања Рајчевић – професор српског језика 

Љиљана Видаковић – професор енглеског језика 

Нада Мирковић – професор енглеског језика 

Биљана Петровић – професор физичког васпитања 

Милица Драгићевић – професор француског језика 

Богдан Мрвић – професор немачког језика 

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 

Горан Синобад – библиотекар 

Татјана Маринковић – библиотекар  

Милица Драгићевић – 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. септембар  
 Добродошлицу првацима смо пожелели приредбом коју су приредиле учитељице Слађана 

Стојићевић, Јасмина Танасић и Весна Мијатовић са својим бившим ученицима, сада петацима. 

У Дреновцу је приредбу приредила Мирјана Живановић. Родитеље и прваке поздравила је и 

директора. Град Шабац је и ове године поделио поклон-пакете за све прваке. Првак је добио 

ранац за патике и школски прибор. Поклоне су делиле учитељице првог разреда на градском 

тргу уз културно забавни програм. 
 

       
Свечани пријем првака у школском дворишту 

 

 
Учитељице 1. разреда 



Чивијада од 15-17. септембра 
У оквиру Чивијаде, 15. септембра је одржана Шампитијада. Нашу школу су представљали: 

Ераковић Матија II/1, Кузмановић Трифун II/2 и Драгољуб Михаиловић II/3. 

 Драгољуб Михаиловић II/3 је освојио 3. место. 
 

         
Шампитијада – Драгољуб Михаиловић освојио 3. место 

 

 
Шампитијада – Матија, Драгољуб и Трифун      



Ученици, учитељице и учитељ IV разреда су на Дечјем чивијашком карневалу, 16. септембра 

представили нашу школу под називом „Монтевидео“. Чувене ликове дочарали су: Урош 

Дамњановић IV/1, Лука Васовић IV/1, Јован Гомирац IV/1, Милош Шарчевић IV/1, Јеврем 

Бортић IV/1, Невен Мањенчић IV/2, Виктор Ахметовић IV/2, Богдан Симић IV/2, Анђела 

Рувидић IV/3, Нађа Лукић IV/3, Вељко Чобанов IV/3, Михаило Маринковић IV/3, Наталија 

Рељић IV/4, Теодора Јовановић IV/4, Василије Стојиновић IV/4 и Милош Мостић IV/4. На 

карневалу смо се дружили и са градоначелником, Небојшом Зеленовић. 

Чивијашки генијалци наше школе биле су: Марија Милутиновић VI/4, Милица Вучетић VI/4, 

Ања Тодоровић VI/4 и Софија Кулић VI/4. 
 

 
Дечји чивијашки карневал – Монтевидео 

 

    
     Монтевидео са градоначелником Небојшом Зеленовић                                         Монтевидео – наступ  



Дан европских језика 
Поводом Дана европских језика ученици су кроз интерактивну наставу правили паное и 

читали о настанку енглеског, руског и српског језика. Тема овогодишње прославе је 

ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА. 
 

 
Ученици у Дреновцу – Дан европских језика 

 
         

                        Ученички парламент 
Носиоци активности Ученичког парламента су Драгица Драговић, психолог и одељењске 

старешине VII и VIII разреда. Председник Ученичког парламента: Николина Ћалић. 

Заменик: Александар Пантелић. Секретар : Уна Обреновић. Записничар: Драгана Мићић. 

Министар за образовање, културу и информисање: Анастасија Јовановић. 

Министар за спорт: Угљеша Николић 
 

                              

ОКТОБАР 
 

Дечја недеља од 3 - 7. октобра  
Ове године Дечја недеља је под слоганом „Нећу да бригам, хоћу да се играм!“. 

3.10. „Поруке пријатељства“ од I – IV разреда. Ученици су писали поруке пријатељства и 

стављали у коверте са ознаком свог одељења. 4.10. „Моја породица“ и „Кућни љубимац“, јер 

је 4. октобар Дан животиња. Ученици су цртали своју породицу на бетону у парку.  

5.10. Игре без граница – спортски дан. 6.10. То је моја играчка – ученици су донели своју 

омиљену играчку, говорили о њој и илустровали је. На енглеском су играли омиљене 

друштвене игре. 7.10. Маскенбал, спортски дан за старије ученике и радионица фрактали 

Подршка себи и другима. Ова радионица је за родитеље и наставнике.  
 

 
Поруке пријатељства 



     
                                     Игре без граница                                                                                     Спортски дан 

 

   
Маскенбал 

  

Трибина, игранка, крос и музеј 
Трибина „Безбедност деце на Интернету“ одржана је 13.октобра у школи. На трибини је 

говорио Влада Арсић, новинар и аутор романа „Армагедон“. Говорило се о понашању на 

друштвеним мрежама и шта предузети када се догоди дигитално насиље. Трибини су 

присуствовали ученици, родитељи и наставници. 

 Ученички парламент је организовао игранку за ученике 7. и 8. разреда. Игранка је одржана 

14. октобра на којој су присуствовале разредне старешине и помоћник директора.  

Крос РТС-а одржан је на Старом граду 15. октобра. Велики број наших ученика од 1. до 8. 

разреда је учествовао. 

Октобарски салон – Старији ученици су посетили музеј и погледали изложбу Октобарског 

салона. 
 

           
Трибина „Безбедност деце на Интернету“ 



 

      Дан школе 
Дан школе смо прославили 25. октобра у позоришту. Приредбу „Мачванска свадба“ су 

приредиле учитељице Радмила Стојићевић и Весна Мијатовић са наставницом музичког 

Иваном Марковић, вероучитељем Раденком Пантић, наставницом енглеског језика Надом 

Мирковић и свирачима Рашом и Бобаном. У школи је приређен коктел. 
 

 
 

     
Приредба – Мачванска свадба 

 

    
Коктел у школи 



НОВЕМБАР 

Радионице, планетаријум, предавања и драмска група   
Психолог и педагог наше школе осмислиле и реализовале интерактивне радионице за родитеље 

првог разреда.Тема радионица је била “Узрасне карактеристике и адаптација ученика 

првог разреда“. Радионице су реализоване 1. и 3. новембра. 4. новембра, ученици од 5 – 8. 

разреда посетили су покретни планетаријум и упознали се са космосом. 140 ученика је 

погледало и сви су били одушевљени. 8. новембра, ученицима 4. и 5. разреда одржано је 

предавање на тему “Свака цигарета смета“. Предавачи су биле докторке и професорка са 

Високе медицинске-технолошке школе. Служба хитне помоћи је 8. новембра одржала 

предавање, ученицима 3. разреда на тему “Саобраћајни трауматизам деце и њихова 

безбедност“. 

Од овог месеца у свим основним школама формиране су драмске групе које воде глумци 

Шабачког позоришта. У априлу ће се одржати фестивал “Позоришно пролеће“, на ком ће се 

одабрати најбоље представе и појединци. Најбољи ће ићи на републичко такмичење. 
 

 
Планетаријум 

 

 
Радионице за родитеље 

 

     
                                       Свака цигарета смета                                                               Служба хитне помоћи 



 

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. 
 

 

  
Дан толеранције, настава у природи, клубови и е-сова 

Поводом Дана толеранције, 16. новембра, ученицима VII разреда одржан је час "Промовишем 

толеранцију и недискриминацију".  Настава у природи ове године је по први пут 

реализована у новембру на Златибору у Голији. Настава је реализована у две смене. У првој 

смени од 18 – 25. новембра ишли су ученици и учитељи: I/1, I/3, III/3, IV/1, IV/2, IV/3 и IV/4. 

Ученици VI/4 Марија Милутиновић и Алекса Стефановић са наставницом биологије 

учествовали су у пројекту “Орнитолошки школски клубови“. Презентација је реализована 

18. новембра у ОШ “Лаза К. Лазаревић“. 

 Марко Рељић VII/2 успешно је завршио on – line школу у склопу пројекта е – Sova. Марко је 

био најмлађи учесник и због тога је похваљен. 
 

      



               Марија Милутиновић и Алекса Стефановић VI/4                                                      Марко Рељић VII/2 

ДЕЦЕМБАР 
 

Предавања, садња дрвећа, пакетићи, позориште и приредба 
Друга смена наставе у природи Златибор – Голија реализована је од 25. новембра до 2. 

децембра. Ишли су ученици и учитељи: II/1, II/2, II/3, III/1, III/2 и III/4. 
 

 
Настава у природи Златибор II/3  

 

Поводом Дана за борбу против сиде, ученицима VII/2 и VII/3 одржано је предавање на тему 

“Воли сигурно! Буди победник!” Предавање су одржале докторке у сарадњи са студентима 

Високе медицинске и пословно технолошке школе струковних студија. 

У оквиру јесење акције озелењавање градских површина, наши прваци су 14. децембра 

засадили око 50 садница дрвећа у Великом парку. Шабачки извиђачи су 22. децембра, 

ученицима IV разреда одржали предавање на тему “Како постати извиђач”. 

Ученици од I – IV разреда су у позоришту одгледали новогодишњу представу “Један сан 

мали један сничак “ 23. децембра. 

Пиреус банка је 26.децембра поклонила новогодишње пакетиће сиромашним ученицима наше 

школе. 

Нова година и Божић – Приредбе поводом Нове године реализовале учитељице и ученици: 

I/1, I/3, I/4 и III/3. 
 

     
            Воли сигурно! Буди победник! – предавање о сиди                                Прваци саде дрвеће у Великом парку 

 

 



Поводом новогодишњих и божићних празника настава се завршила 

30.12.2016. 

ЈАНУАР 

 

 После новогодишњих и божићних празника настава је требала да 

почела 9. јануара, али због епидемије грипа почела је 11.1.2017.г. 
                                                                

Школска слава, такмичења, хуманитарна акција, трибина и похвала 
Школска такмичења су почела у јануару. 

Вероучитељ је организовао хуманитарну акцију “Поклонимо играчку“. Ученици су донели 

старе играчке и поклонили Дечјем одељењу болнице у Шапцу.  

Дан без дуванског дима – Трибина “ Одрасли пуше и мене гуше”, одржана је у ЗЈЗ Шабац 

23. јануара. На трибини је присуствовало наших 6 ученика VII разреда.  

У позоришту је 25. јануара одржана Светосавска академија. На њој су најбољи шабачки 

ученици добили СВЕТОСАВСКЕ ПОХВАЛЕ ЗА АФИРМАЦИЈУ ЗНАЊА И 

ПОЗИТИВНИХ УЗОРА. Међу њима је и наша Исидора Јокић VIII/3. 

Свети Сава – Приредба је одржана у 11 часова у школи, а након тога свечани ручак. Приредбу 

су реализовали вероучитељ Раденко Пантић и наставница музичког Ивана Марковић. 
 

           
           Похвала - Исидори Јокић VIII/3                                                          Свети Сава - приредба 

 

 

 
Ломимо славски колач у Дреновцу 

 



 

Настава се у првом полугодишту завршила 31.1.2017.г.  

ФЕБРУАР  

 

Зимски камп 
У оквиру зимског распуста организовали смо по други пут ЗИМСКИ КАМП. 

Од 1 – 3. фебруара од 11 до 12 часова Креативна ликовна радионица и Народна традиција. 

6. фебруара у 11:30 Како учити уз помоћ мапа ума – Грађанско васпитање. 

Од 7 – 9. фебруара од 12 – 14 часова Психолошке радионице за ученике од 5 – 8. разреда. 

Од 6 – 10. фебруара Зимски биоскоп. Ученици су гледали филмове на језицима који се уче у 

нашој школи. Руски језик 6. фебруар, енглески језик 7., шпански језик 8., француски језик 9., 

немачки језик 10. фебруара са почетком у 10 часова. 
 

    
                                         Ликовна радионица                                                                          Народна традиција 

 



 
Зимски биоскоп 

 

     
                                                                                          Психолошка радионица 

 

 

                Настава је после зимског распуста почела 13. фебруара 2017. 

 

Дан државности Србије и такмичење 
Дан државности Србије се празнује 15. и 16. фебруара, а установљен у спомен на дан када је 

на збору у Орашцу 1804.г. подигнут Први српски устанак и дан кад је у Крагујевцу 1835.г. 

издат и заклетвом потврђен први УСТАВ КЊАЖЕВСТВА СРБИЈЕ – СРЕТЕЊСКИ 

УСТАВ. Сретењски устав је био један од најмодернијих, најдемократскијих и најлибералнијих 

устава свога доба. Дан државности Србије се славио до настанка Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца, након чега је био укинут, да би поново почео да се слави од 2002. године.   

Наша школа је домаћин за општинско и окружно такмичење из хемије и информатике. 

Општинско такмичење из хемије је одржано 26. фебруара. 



 

 
Насловна страна Сретењског устав 

МАРТ 

 

Хуманитарна акција, 8.март, изложба и радионица 

 

На иницијативу учитељица Лидије Обрновић – Радовић и Мире Арсеновић организована је 

хуманитарна акција за Николић Јелену II/2 и Николић Милисава IV/2. Ови ученици живе у 

лошим условима. Ученици II и IV разреда су сакупили 20,ооо динара. За тај новац учитељице 

су купиле двокрилни ормар и витрину, а 2,200,ооо су дале мајци на руке. 

Поводом Дана жена реализовали смо приредбе и правили честитке. 
 

  
Приредба за Дан жена у I/4 

 

У Библиотеци шабачкој, 8.марта у 18 и 30 часова, отворена је изложба “Исидора Секулић, 

наша суграђанка“. Изложбу је отворила наша наставница Славица Лукић, а изложби су 

присуствовали и наши ученици. 



10.марта у Библиотеци шабачкој, у оквиру програма Министарства културе и Министарства 

просвете Негујмо српски језик, одржана је радионица “Негујмо српски језик“ коју је 

организовала Библиотека града Београда. У овој радионици су учествовали наши ученици 

петог и шестог разреда. У једночасовној радној и креативној атмосфери, ученици су могли да 

добију разјашњења за своје језичке недоумице.Сви учесници су посебно уживали у припреми 

промотивних постера. Тако смо и ми дала свој допринос неговању културе говора и писања 

српског језика. 
 

 
Славица Лукић отвара изложбу 

             
Радионица – Негујмо српски језик 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

                    

 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

Зимски сусрети, такмичење, предавање и макета   
 

Зимски сусрети учитеља одржани су 18. марта у ОШ “Јеврем Обреновић“. Град је 

финансирао. Учитељи наше школе су били распоређени по различитим радионицама. 

На такмичењу из енглеског језика Hippo Competition пласирало се 5 

 наших ученика. Hippo 1: Александра Радовановић V/3. Hippo 2: Маргарита Јовић VI/1 и 

Ненад Рељић VI/5. Hippo 3: Милица Гвозденовић VIII/1 и Јована Петровић VIII/4.   
 



 
Наше учитељице Мира Арсеновић и Јела Макевић у једној од радионица 

 

Ученици од I – IV разреда погледали су највећу макету на Балкану “Свет око нас“ у 

Културном центру, 24. марта. Аутор ове макете је Боривоје Вујић из Београда. 

За ученике 7. разреда одржано је предавање “Значај и функција породице“. Предавање је 

одржала докторка Драгана Михајиловић из Дома здравља, 27. и 28. марта. 
 

 
Макета - Свет око нас 

Светски дан аутизма и испраћај колегинице у пензију 

 

Град Шабац је обележио Светски дан аутизма са пригодним програмом на тргу. Наши 

ученици и учитељице 4. разреда су се прикљичили обележавању овог датума, тако што су 

извели тачку са Чивијашког карневала – Монтевидео. 
 



 
Дан аутизма - Монтевидео на тргу 

 

Нашу драгу колегиницу, Живку Беговић, 31. марта испратили смо у пензију. Веско 

Исаиловић ће до краја године бити учитељ у III/1. 
 

 
Психолог, Живка и директорка 

 

 
Живка Беговић са колегама 

АПРИЛ              

 

Такмичења, хумане вредности и пробни испит 

 

Окружно такмичење из хемије је одржано у нашој школи 1. априла.  



Полуфинале Hippo Competition такмичења одржано је у Београду 1. априла. Нашу школу су 

представљали: Hippo 1: Александра Радовановић V/3. Hippo 2: Маргарита Јовић VI/1 и 

Ненад Рељић VI/5. Hippo 3: Милица Гвозденовић VIII/1 и Јована Петровић VIII/4.  
  

   
Hippo такмичење – наши ученици у Београду 

 

На фестивалу позоришних представа “Промоција хуманих вредности“ учествовала је и наша 

школа, ученици III/3 одељења: Лука Ахметовић, Маја Радуловић, Кристина Карић, Катарина 

Макевић и Анђела Водопија. Фестивал је одржан у Београду од 5 – 7. априла. 

Пробни завршни испит реалузован је 7. и 8. априла. 
 

  
Промоција хуманих вредности  

Пролећни вашар 
Пролећни вашар смо реализовали 12. априла. Традиционално, испред Културног центра 

представљамо нашу школу. Старији ученици представљају секције, а млађи изложбу радова из 

изборних предмета и ликовне културе. Вашар је продајног карактера, а од сакупљеног новца 

смо купили лопте. Вашару су присуствовали и родитељи. 



   
 

      
 

    
 

 

Дан града Шапца 

Поводом Дана града Шапца, Друштво учитеља Шапца је организовало турнир у фудбалу за 

ученике 4. разреда, ликовни конкурс за ученике од 1. до 3. разреда на тему “Мој град“ и 

литерарни конкурс “Мој град“ за 4. разред. У фудбалу смо освојили 4. место. Екипу су 

чинили: Виктор Ахметовић IV/2, Невен Мањенчић IV/2, Богдан Симић IV/2, Александар 



Вишњичан IV/3, Лазар Обрадовић IV/1, Лазар Станојчић IV/3, Лазар Новаковић IV/3, 

Александар Петровић IV/1, Борис Павловић IV/2, Стефан Трифуновић IV/2, Михајло 

Маринковић IV/3, Лука Петровић IV/3, Лука Васовић IV/1 и Данило Катић IV/1. Из ликовног 

конкурсу награђени су: Исидора Михаиловић I/3, Урош Савин I/1, Марија Стојилковић II/3, 

Јован Стевановић II/3, Марија Јанковић III/3, Луна Лугоња III/3; а из литерарног: Наталија 

Грујић IV/1, Сара Поповић VI/2 и Анђела Рувидић IV/3. Награђени су добили дипломе и књиге. 

 
Турнир у фудбалу – екипа фудбалера 

 

 
Награђени ученици из ликовног и литерарног конкурса на тему “Мој град” 

Дан планете Земље и екскурзија 
Поводом Дана планете Земље, 24. априла, ученици 4. разреда су са својим учитељицама 

посадили цвеће у школском дворишту.  

Екскурзија VIII разр. (24. и 25.4.2017.): Шабац – Смедерево – Голубац – Лепенски вир – 

Сребрно језеро – Шабац. 



 

 
Дан планете Земље – IV разред сади цвеће 

 

 
Екскурзија осмака – VIII/1 

 

Дан отворених врата за будуће прваке и рођендан  
 

Дан отворених врата за будуће прваке (мала школа за будуће прваке) реализована је 25. 

априла у 16 часова. Будуће прваке и њихове родитеље дочекала је учитељица Милка Петковић, 

педагог и психолог школе. Будући прваци су се упознали са учитељима, наставницима и 



активностима у школи кроз радионице. Музичку радионицу су водиле учитељица Мирјана 

Арсеновић, наставница музичке културе Ивана Радовановић и део хора. У овој радионици су 

учествовали и ученици 4. разреда: Теодора Марковић IV/2 која је свирала клавир, Леа Митић 

IV/1 виолину и Данило Катић IV/1 гитару. Физичку активност су водили учитељ Горан Костић 

и наставник физичког Иван Пајтић. Радионицу руског језика наставница Драгица Драговић, а у 

Продуженом боравку их је дочекала учитељица Гордана Марковић. Ученици драмске секције, 

коју води наставница српског језика Славица Лукић извели су део представе “Ко је сместио 

вуку“. На крају им се обратио помоћник директора који им је пожелео добродошлицу и да се 

радује што ће бити наши ученици. 
 

 
Дан отворених врата за будуће прваке 

 

Ученици III/1 и учитељ Веско Исаиловић су учествовали на рођенданској прослави Capitol 

parka, 29. априла. 
 

 
На рођендану Capitol parka 

МАЈ   

После првомајског празника настава је почела у среду,  3. маја. 
 



Карневал и крос 
Наша карневалска трупа “Монтевидео“ гостовала је на карневалу у Крагујевцу 6. маја. 

 Крос РТС-а “Кроз Србију“ реализован је у Шапцу 12. маја на Старом граду, Великом парку, а 

у Дреновцу на фудбалском игралишту. Учествовали су сви ученици од I – VIII разреда. 

Ученици који су освојили прва три места награђени су дипломама. Ученици који су освојили 

1.место су: Лана Топаловић I/1, Тијана Крстић II/2, Луна Лугоња III/3, Наталија Грујић IV/1, 

Александар Петровић IV/1, Мијатовић Никола III/2, Страхиња Јевтић II/3 и Василије Петровић 

I/2. 

2.место освојили су: Мајда Михаиловић I/3, Ања Спасић II/2, Тијана Остојић III/2, Емилија 

Макевић IV/2, Данило Катић IV/1, Лука Ахметовић III/3, Иван Петковић II/3  

и Огњен Ђурић I/2. 

3.место освојили су: Јована Вуковић I/1, Огњен Чобанов I/1, Уна Ахметовић II/1, Бојан Берић 

II/2, Елена Мијатовић III/3, Лука Макевић III/3, Анђела Кесић IV/1 и Петар Шешић IV/1. 
 

 
Наша карневалска трупа у Крагујевцу 

                          

 
Победници кроса РТС-а – ученици млађих разреда у Шапцу 



 
Победници кроса РТС-а – ученици из Дреновца 

 

Мале олимпијске игре, екскурзије, пројекат и атлетика 
У оквиру пројекта “Расти здраво“, 16. маја одржане су МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ на 

којима су учествовали ученици од 1. до 4. разреда. 

Екскурзија 2.разреда (17.мај): Шабац – Хопово – Сремска Каменица – Нови Сад – Сремски 

Карловци. 

Екскурзија 3.разреда (24.5.):Упознај Београд од А до Ш, програм А: школа Петар I 

Карађорђевић, Саборна црква, Дом Павловића, музеј Вука и Доситеја, Калемегдан и 

пристаниште. 

Екскурзија 1.разреда (25.5.): Шабац – Троноша – Тршић – Бања Ковиљача.  

Екскурзија 7.разр.(25.5.): Шабац – Ваљево – Топола – Опленац – Орашац – пећина Рисовача – 

Аранђеловац – Шабац. 

 
Екскурзија 2. разреда – Нови Сад 



Покренимо нашу децу – Пројекат “Покренимо нашу децу” покренут је због катастрофалног 

здравственог стања деце школског узраста (крива кичма, равни табани), због недовољне 

физичке активности. Министарство просвете покренуло је овај пројекат са компанијом Аква 

вива. Учитељи са својим ученицима 15 минута раде вежбе на часу. У нашој школи сви учитељи 

су реализовали овај пројекат, а учитељ Веско Исаиловић је послао слике и видео запис свог 

одељења компанији Аква вива. 9. маја од компаније су добили пакете воде за сваки час 

физичког васпитања до краја школске године. 
 

 
Покренимо нашу децу –  вежбе уз Аква виву III/1 

 

Ученици 8. разреда су се распустили 30. маја. 
Такмичење у мини атлетици, за ученике од 1 – 6. разреда, одржано је 31. маја на новој стази 

градског стадиона у Шапцу. Било је то и свечано отварање атлетске стазе. Друго место, 

сребрну медаљу освојила је Наталија Грујић IV/1 у бацању вортекса. 
 

 
Ми на такмичењу у мини атлетици 



ЈУН 
 

Екскурзије, фестивал, излети, јавни час, матура и забава 

 

  Екскурзија 5. разр. (2.6.): Шабац – Каона – Бранковина – Лелић – Лазаревац – Шабац. 

Екскурзија 6. разр. (2.6.): Шабац – Царска бара – Зрењанин – Крушедол – Ремета – Шабац. 

Фестивал драмских секција основних и средњих скола “Шабачки театарски покрет“ одржан 

је од 1. – 9. јуна. Наша школа се представила представом “Ко је сместио вуку“, 4. јуна у 

позоришту. Са драмском секцијом наше школе, под руководством наставнице Славице Лукић, 

сарађивале су глумице Соња Милојевић и Кристина Пејкић. За глумца вечери проглашен је 

Матија Нешковић VI/1, а за глумицу Лара Стојановић V/2 . Организатори фестивала 

уручили су директорки наше школе поклон – књиге. 
 

 
Фестивал драмских секција - Ко је сместио вуку 

 

Сарадња са друштвеном средином – Ученици и учитељице 2. разреда су 6. јуна посетили 

пољопривредну школу. Реализована је амбијентална настава и то часови из света око нас, 

физичко васпитање, чувари природе, ЧОС и слободне активности. Ученици су видели домаће 

животиње (где живе, како се хране, ко о њима брине), стакленике цвећа и поврћа, мини воћњак 

и мали зоо врт.  
 

 
Мали зоо врт у пољопривредној школи 



Излет – Ученици и учитељи 1. и 3. разреда реализовали су излет на Стари град 6. јуна, а 

учитељи и ученици 2. и 4. разреда 9. јуна. 

Екскурзија 4. разр. (7.6.): Упознај Београд од А до Ш – Дворски парк – Бели двор – Храм 

Светог Саве – Карађорђев парк – музеј Афричке културе. 

Квиз – 8.јуна одржан је квиз из енглеског језика. Такмичили су се ученици III/2 и III/3 

одељења, а III/3 је било успешније.  
 

 
Излет на Старом граду 

 

 

Јавни час – Јавни час из народне традиције “Старе такмичарске игре“, реализовале учитељице 

III/3 и I/3 разреда. У играма су учествовали и родитељи. Час је реализован 9.јуна. 
 

 
Јавни час – Старе такмичарске игре 

 



Матурско вече реализовано је 9. јуна на Мотелу уз присуство родитеља. 

Берза уџбеника – Ученички парламент је 13. јуна реализовао берзу уџбеника. 
 

НАШИ ПРЕЛЕПИ МАТУРАНТИ 

 

      
 

     
 

 
 

 



Бенд школе ког чине ученици Андреј Петровић V/1, Матија Илић V/1 и Марко 

Михаиловић V/1 забављали су своје дугаре из V/1 и V/3 на крају школске године. 
 

  
Бенд школе  

 
 

Настава се у другом полугодишту завршила 13.6.2017.  

 
 

 Завршни испит  
Завршни испити су се полагали 14. јуна српски језик, 

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

Просечан број поена из  

српског језика: 6,03 

   математике: 4,48  

 комбинованог теста: 4,28. 

 

 

Резултати наших ученика остварени на 

такмичењима 
 

ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Српски језик: 
Јовић Маргарита VI/1 – 1.место 

Јањатовић Јована V/2 – 3.место 

Ивановић Стефан V/1 – 3.место 

Васић Исидора VII/2 – 3.место 

Петровић Јована VIII/4 – 3.место 
 



Књижевна олимпијада: 
Марић Наташа VIII/4 – 3.место 

 

Енглески језик: 
 Николина Ћалић VIII/3 – 2.место 

Математика: 
Елена Мијаиловић III/3 – 2.место 

Вања Сарић III/2 – 2.место 

Ана Сарић III/2 – 2.место 

Маја Радуловић III/3 – 3.место 

Јована Јањатовић V/2 - 3.место 

 

Биологија: 
Јована Јањатовић V/2 – 1.место 

Филип Митровић V/1 - 1.место 

Матија Илић V/1 - 2.место 

Данило Кнежевић V/1 - 2.место 

Марко Михаиловић V/1 - 3.место 

Вељко Жакић V/1 - 3.место 

Јана Митровић V/3 - 3.место 

Лука Пауновић VI/4 – 1.место 

Јелица Косанић VI/1 – 2.место 

Тамара Перак VI/1 – 2.место 

Марко Рељић VII/2 – 2.место 

Никола Павловић VII/2 – 3.место 

Стефан Савић VII/2 - 3.место 

 

Географија: 
Ангелина Вукашиновић VIII/1 – 2.место 

 Лука Рувидић VIII/1 – 2.место 

Марић Наташа VIII/4 – 3.место 

 

Техничко-информативно образовање-авио моделарство: 
Шобић Срђан VIII/5 – 1.место 

Информатика - програмирање: 
Марко Рељић VII/2 – 2.место 

Николина Ћалић VIII/3 – 3.место 

 

Техничко образовање – Шта знаш о саобраћају: 
Ненад Маринковић VII/4 – 3.место 

Екипно 2.место 

Мина Јовановић IV/2 – 2.место  

Ксенија Матић IV/2 – 2.место  

Невен Мањенчић IV/2 – 2.место  

Александар Јовановић IV/2 – 2.место 

Милић Јелић VI/5 – 2.место 

Ненад Маринковић VII/4 – 2.место 

Милица Васић VIII/2 – 2.место 

Наталија Цветић VIII/2 – 2.место 



 

Одбојка: 
Богдан Богојевић VIII/4 – 2.место 

Душан Карић VIII/4 – 2.место 

Давид Обрадовић VIII/4 – 2.место 

Саша Савић VIII/4 – 2.место 

Михаило Стевић VIII/4 – 2.место 

Вељко Степановић VIII/4 – 2.место 

Огњен Томић VIII/4 – 2.место 

 

Фудбал: 
Давид Обрадовић VIII/4 – 2.место 

Вељко Степановић VIII/4 – 2.место 

Саша Савић VIII/4 – 2.место 

Огњен Томић VIII/4 – 2.место 

Богдан БогојевићVIII/4 – 2.место 

Михаило Стевић VIII/4 – 2.место 

Огњен Степић VIII/1 – 2.место 

Алекса Антонић VIII/2 – 2.место 

Немања Урошевић VII/2 – 2.место 

Никола Тонковић VII/3 – 2.место 

 

Рукомет: 
Јована Катић V/3 – 2.место 

Тамара Машић VI/2 – 2.место 

Емилија Пајчић VII/1 – 2.место 

Уна Обреновић VII/2 – 2.место 

Сара Стевић VII/3 – 2.место 

Ања Мањенчић VIII/1 – 2.место 

Татјана Нешић VIII/3 – 2.место 

Марија Радосављевић VIII/1 – 2.место 

Катарина Новаковић VIII/3 – 2.место 

Исидора Јокић VIII/3 – 2.место 

 

Пливање: 
Милица Вучетић VI/4 – 3.место 

  

Атлетика – штафета 4 x 100: 
Михаило Стевић VIII/4 – 2.место 

Давид Обрадовић VIII/4 – 2.место 

Вељко Степановић VIII/4 – 2.место 

Богдан Богојевић VIII/4 – 2.место 

 

Атлетика – 100 метара: 
Богдан Богојевић VIII/4 – 2.место 

 

Атлетика – 300 метара: 
Давид Обрадовић VIII/4 – 1.место 

 



Атлетика - скок удаљ 
Исидора Јокић VIII/3 – 3.место 

Саша Савић VIII/4 – 3.место 

 

Атлетика – скок увис: 
Ања Мањенчић VIII/1 – 3.место 

 

Атлетика – кугла: 
Вељко Степановић VIII/4 – 2.место 

 

Атлетика – екипно дечаци 3.место 

 

Атлетика – вортекс: 
Наталија Грујић IV/1 – 2.место 

 

 

ОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Српски језик: 
Стефан Ивановић V/1 – 2.место 

Јована Јањатовић V/2 – 2.место 

Маргарита Јовић VI/1 – 3.место  

Исидора Васић VII/2 – 3.место 
 

Географија: 
Ангелина Вукашиновић VIII/1 – 2.место 

 

Енглески језик: 
Николина Ћалић VIII/3 – 1.место 

Тијана Живановић VIII/3 – 2.место 
 

Пливање: 
Милица Вучетић VI/4 – 3.место 

 

Атлетика – 100 метара: 
Богдан Богојевић VIII/4 – 2.место 

 
 

Атлетика – штафета 4 x 100: 
Михаило Стевић VIII/4 – 2.место 

Давид Обрадовић VIII/4 – 2.место 

Вељко Степановић VIII/4 – 2.место 

Богдан Богојевић VIII/4 – 2.место 

 

Атлетика – 300 метара: 
Давид Обрадовић VIII/4 – 1.место 

 



Атлетика - скок удаљ 
Исидора Јокић VIII/3 – 3.место 

Саша Савић VIII/4 – 3.место 

 

Атлетика – скок увис: 
Ања Мањенчић VIII/1 – 3.место 

 

Атлетика – кугла: 
Вељко Степановић VIII/4 – 2.место 

 

Атлетика – екипно дечаци 3.место 
 

РЕГИОНАЛНА  СМОТРА  ТАЛЕНАТА 

Енглески језик: 
Милица Гвозденовић VIII/1 – 1.место 

(рад „Amazing Creatures in Lord of the Rings”) 

 
 

ДОБИТНИЦИ  ВУКОВЕ  ДИПЛОМЕ СУ: 

1.ДРАГАНА МИЋИЋ VIII/1 

2.АЊА МАЊЕНЧИЋ VIII/1 

3.ТИЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ VIII/3 

4.ИСИДОРА ЈОКИЋ VIII/3 

5.НИКОЛИНА ЋАЛИЋ VIII/3 

6.ЈЕЛЕНА ДРАКУЛИЋ VIII/3 

7.КАТАРИНА НОВАКОВИЋ VIII/3 

8.НАТАША МАРИЋ VIII/4 

9.МИХАИЛО СТЕВИЋ VIII/4 

10.ТИЈАНА СИМИЋ VIII/5 

                  Ђак године                                                                   Ђак генерације 

ИСИДОРА ЈОКИЋ VIII/3                                       НИКОЛИНА ЋАЛИЋ VIII/3 

 

 
Ђак генерације НИКОЛИНА ЋАЛИЋ  

 



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

разреде у 9h, а за старије у 10h.  

 

 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.  

Награђени наставници су: Душан Новаковић, Радмила Стојићевић, Славица Лукић, Зоран 

Старчевић, Соња Ђукић, Оливера Јовановић, Виолета Симић, Драгана Макевић, Жељко 

Иванковић, Јелена Ђорић, Биљана Петровић, Нада Лукић, Брано Павловић, Зорица Јовичић, 

Никола Миљићевић. 

 

Летња научна школа Петница 
 

Наша два ученика, НИКОЛА ПАВЛОВИЋ VII/2 и МАРКО РЕЉИЋ VII/2 добили су 

позивно писмо за учешће на Летњој научној школи у ИС Петница, која ће бити организована 

3.9.2017.г. Од 166 ученика из целе Србије, на списку су 4 ученика из општине Шабац, а наша су 

два. Овим се традиционално наставља пракса аплицирања наших ученика за Летњу научну 

школу у Петници, у оквиру програма подршке потенцијално даровитим ученицима који су 

заинтересовани за научно истраживачки рад. 
 

      
                                                  Никола Павловић                                                                Марко Рељић 

 

 

ЈУЛ И АВГУСТ    

 

Шта је урађено, купљено и донирано у овој школској години 
У матичној школи у наставничкој канцеларији купљене завесе, у мушким тоалетима су 

постављене wc шоље и врата. Тоалет за наставнике урађен у приземљу-лoкална самоуправа 

донирала. У приземљу у трећој, другој и првој учионици, родитељка I/3 Јелена Гавриловић је 

исликала горње зидове учионица. У кабинету за математику- 3. учионица у приземљу школа је 

обезбедила новац за осветљење, седишта и наслони за столице, плакар је направио родитељ, а 

средства обезбедила МЗ Камичак 10,ооо дин и школа 4700. Учионица за историју је окречена, 

офарбани радијатори, табла, замењене плоче на клупама, седиштима и наслонима на 

столицама, замењена врата на плакару, стављена фолија на прозоре, донирали бивши и 

садашњи родитељи.  



У првој учионици у приземљу офарбан масни зид, табла, залепљена фолија на прозоре, дониран 

новац за клупе од стране родитеља I/1.У кабинету за математику родитељи III/3 су донирали 

плоче на клупама и радни сто за учитељицу.У првој учионици на спрату стављена су нова 

врата, офарбан метални део клупа и столица-школа, завесе и столицу за наставника донирала 

наставница Драгица Драговић, а у 2. купљене су столице и урађена врата и за плакар и врата за 

учионицу-школа. У кабинету географије урађен је сто за наставника и ормар-школа. У 

школском дворишту су поправљене клупе-школа, а цвеће су донирали наставници и учитељи. 

У учионицама за биологију и хемију офарбане су табле, а донирао је родитељ. У учионици 

Славице П. и Оливере школа је обезбедила новац за клупе – плоче. У учионици Лидије и 

Драгане М. ученици II/2 су од новца, сакупљеног на Пролећном вашару купили врата за плакар. 

Продужени борав је окречен, старе клупе и столице реновиране и уграђена клима, донирали 

Сузана Топаловић, Владимир Ђурђевић и МЗ Камичак. У Дреновцу су у две учионице у 

приземљу купљене клупе, столице и урађени подови-школа, реконструкција крова и 

котларнице-локална самоуправа донирала; фотокопир машина-Кинко доо. донирали; офарбана 

врата у наставничкој канцеларији, учионици и мурали у ходнику у приземљу-донирала Мирјана 

Живановић. Rotary club Шабац је донирао РОБОТ (Роботом до знања и вештина – 

Коришћењем LEGO комплета комбинују се знања из различитих области и савремене технике 

конструкција, роботике, аутоматике и програмирања. Ученици ће савладати основне вештине 

израде и програмирања робота и аутомата, што ће им помоћи у окружењу савремених 

интерактивних технологија). 
 

    
                                   Ходник у Дреновцу                                                                       Друга учионица у приземљу                                                                                                                       

  

 
Продужени боравак 

 

 

                                                                                                                     Летопис уредила: 

     Шабац, 31. VIII 2017.г.                                                учитељица Славица Поповић                                                                                                                     


