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Ђаци прваци 

 

Почетак школе, број ученика и одељења 
 

Школска година је почела 1. септембра, дан уторак. 

Школу похађа 720 ученика у 33 одељења, a број ученика по одељењима је: 

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

II разред: у матичној 79, у Дреновцу 14, укупно 93;   

III разред: у матичној 73, у Дреновцу 8, укупно 81; 

IV разред: у матичној 69, у Дреновцу 12, укупно 81; 

V разред: у матичној 73, у Дреновцу 16, укупно 89; 

VI разред: у матичној 86, у Дреновцу 19, укупно 105;   

VII разред: у матичној 74, у Дреновцу 20, укупно 94; 

VIII разред: у матичној 82, у Дреновцу 15, укупно 97. 

 

 Од укупног броја ученика 370 су дечаци и 350 девојчице. Матичну 

школу у Шапцу похађа 608 ученика, а издвојено одељење у Дреновцу 

112. Просек ученика по одељењу је 21,82. 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.  

Због вируса короне ученици су подељени у А и Б групе, по азбучном реду. 

Од I – IV разреда група А почиње са наставом од 7:30 до 9:55, а Б од 10:15 

до 12:40. У групи највише може да буде 15 ученика и часови трају 30 

минута. Ученицима од V – VIII настава је од 13:30 до 17:10. Ученици који 

су у групи А наставу у првој недељи похађају у понедељак, среду и петак.  

Група Б прву недељу похађа наставу у уторак и петак. Следеће недеље се 

групе ротирају. Када ученици нису у школи имају обавезу да прате наставу 

на РТС-у и школској платформи, а и они ученици, чији су се родитељи 



изјаснили да прате онлајн наставу. Ученици, учитељи, наставници и сви 

радници у школи морају да носе маске. 

 

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 – Зорица Недељковић – професор 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 – Гордана Марковић - професор разредне наставе 

IV/4 – Јела Макевић - професор разредне наставe 

Продужени боравак – Валентина Вуковић – мастер учитељ 

 

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 – Виолета Симић – професор енглеског језика 

 VI/2 – Драгана Макевић – професор енглеског језика 

VI/3 – Марина Милинковић – професор географије 

VI/4 – Бојана Богићевић – професор немачког језика  

VI/5 – Тамара Рајиновић – професор српског језика 

VII/1 – Милица Продановић – професор шпанског језика 

VII/2 – Драгица Драговић – професор руског језика 

VII/3 – Биљана Петровић – професор физичког васпитања 

VII/4 – Александар Ивановић – професор историје 

VIII/1 – Слободан Пајић – професор математике 

VIII/2 – Биљана Васић – професор српског језика 

VIII/3 – Јелена Ђорић – професор српског језика 

VIII/4 Немања Јеленић –  професор математике 

Остали наставници наше школе су: 

Дејан Павловић – професор физике 

Биљана Баштовановић – професор физике 



Соња Ћалић Теодоровић – професор хемије 

Нада Мирковић – професор енглеског језика 

Љиљана Стричевић – професор енглеског језика 

Никола Милићевић – професор физичког васпитања 

Слободанка Гуцонић Дилпарић – професор историје 

Дарко Костић – 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 

Ивана Марковић – професор музичке 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 

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. 

 



Пријем првака 1. септембар  
 Ове године, због короне, није било приредбе за прваке и њихове 

родитеље, али су их њихове учитељице дочекале 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 торбу и школски прибор. По три маске, за сваког 

ученика и наставника, донирала је ветеринарска станица Шабац. 

Телевизија АС је снимала пријем првака, а инервју је дао директор Зоран 

Старчевић и учитељица првог разреда Весна Мијатовић.  
     

 
Прваци и учитељице 

 

 

 

 

 

 
 

 



Државни празник 
Од ове године, 15. септембра, Србија и Република Српска славе 

заједнички празник – Дан српског јединства, слободе и националне 

заставе. Овај датум је изабран јер је тог дана 1918.г. пробијен Солунски 

фронт. 

 

 
 

 

Поклони за прваке 
Поклон од МУП-а Шабац, Агенције за безбедност саобраћаја и града 

Шапца за прваке. Подељено је 82 пакета за ученике првог разреда. Добили 

су мајицу, бојанку и књигу.  
 

   
Поклони за прваке 



Чивијада 
Ове године, због короне, неће се реализовати Шампитијада и Чивијашки 

карневал. Од 2008.г. одржава се Чивијашки карневал у оквиру Чивијаде. 

Следе фотографије на којима се наша школа представила на карневалу 

у периоду од 2008. до 2019. године. 
 

 
Јесен  (2008) 

 

 
Војска оловака  (2009) 



 
Весела азбука  (2010) 

 

 

 
Мали плави људи – Штрумпфови  (2011) 

 



 
Оловка пише срцем  (2012) 

 

 

 
Чивијашка Гуча  (2013) 



 

 
Живот је маскенбал  (2014) 

 

 

 
Веселе медузе  (2015) 



 
Монтевидео  (2016) 

 

 

 
Разиграни сладоледи  (2017) 



 
Женска моћ  (2018) 

 

 

 
Домине  (2019) 

 



Чивијашки генијалци 
Чивијашки генијалци отварају Чивијашки карневал тако што пуштају 

балоне са порукама. Тема порука је била” Како доживљавам корону”. 

Натини генијалци били су: Јана Трифуновић 5/3, Софија Смиљанић 5/3, 

Елеонора Трифуновић 5/3, Леа Топаловић 6/1, Андријана Аћимовић 8/1, 

Кристина Савић 8/1 и Лука Пајић 8/1. 

 

 
Натини генијалци 

 

       

Европски дан језика и парламент  
Поводом Европског дана језика, ученици од петог до осмог разреда 

сакупили су новац за удружење “Звончица”, деци оболелој од рака. 

 

Носиоци активности Ученичког парламента су: Драгица Драговић, 

психолог и одељењске старешине седмих и осмих разреда. Чланови су: 

Ања Меденица 7/1, Андреа Марковић 7/1, Николина Ђуричић 7/2, 

Немања Бабић 7/2, Лука Макевић 7/3, Марија Јанковић 7/3, Драгана 

Божић 7/4, Милош Стојиновић 7/4, Нађа Лукић 8/1, Вељко Чобанов 

8/1, Софија Дукић 8/2, Исидора Перић 8/2, Софија Николић 8/3, Урош 

Лукић 8/3, Василије Стојиновић 8/4 и Милош Мостић 8/4. 

  



ОКТОБАР 
 

Дечја недеља од 5. до 9. октобра  

 

Ове године Дечја недеља је под слоганом „Подељена срећа, два пута је 

већа!“. 

5.10. Креативне радионице - од 1. до 4. разреда. Правили смо маске, 

цртали омиљене животиње (због Дана животиња, 4. октобра) и писали 

поруке пријатељства на школском плочнику. 

 6.10. Спортски дан – вежбе обликовања, школица, ластиш, бадминтон. 

7.10. Хуманитарни дан – прикупили гардеробу, играчке, школски прибор.  

8.10. Табла среће – писали поруку свом најбољем другу/другарици.  

 9.10. Маскенбал од 1. до 4. разреда. 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
Дечија недеља 



 
Маскенбал 

 

Радионица за родитеље  
У оквиру Дечије недеље радионицу “Подељена срећа два пута је већа, 

полазак у школу у доба короне” реализовала је психолог школе 

Слободанка Алексић. 

 
Радионица за родитеље 



Снимање часова за наставу на даљину 
Учитељице и наставници наше школе снимили су часове, који су 

емитовани у новембру на РТС Планети. Учитељице: 

 Радмила Стојићевић, математика 3.разред – Сабирање и одузимање 

троцифрених бројева;  Весна Мијатовић, ликовна култура 1.разред – 

Положај облика: усправно, положено, косо, лево-десно, горе-доле, испод, 

између, у, на, испред, иза; Мирјана Живановић, дигитални свет 1.разред 

– Стварање у дигиталном свету.  

Наставници: Биљана Васић, 2 часа српског језика 6.разред – Песма о 

керуши-Јесењин и Рецитовање песме; 

 Јелена Ђорић, српски језик 8.разред – Светли гробови – Ј. Ј. Змај; 

Драгана Макевић, енглески језик 4.разред – Описивање свакодневних 

активности, описивање способности, постављање једноставних питања и 

Дарко Костић, 5 часова из историје. 

Супервизори из наше школе били су: Славица Лукић, Ивана Новаковић, 

Радмила Стојићевић и директор Зоран Старчевић. 

 
 

Предавање и радионице 
За ученике првог разреда одржано је предавање о безбедности деце у 

саобраћају. Предавање су одржали из Црвеног крста 27. октобра. 

  
Предавање о безбедности у саобраћају 



За ученике од трећег до седмог разреда одржане су радионице о уводу о 

програмирању робота. Радионице су реализоване у сарадњи са Startitiom 

у нашој школи од 27. до 29. октобра.  

 
Радионице о уводу о програмирању робота 

 

 

НОВЕМБАР 

 

Празник, пензија, емитовани часови, хуманост и такмичење 

 

Поводом државног празника, Дан примирја у Првом светском рату, од 

11. до 15. новембра школа није радила. Настава је почела 16. новембра. 

Пензија – Наша колегиница Слободанка Гуцонић Дилпарић (професор 

историје) је пензионисана. На њено радно место је дошао Александар 

Ивановић. 

Средином новембра су на РТС-у емитовани сви снимљени часови 

наших учитеља и наставника. 

Међународни дан детета, 20. новембар – Поводом овог дана 

организовали смо хуманитарну акцију. Прикупили смо зимске јакне и 

обућу за оне ученике којима је помоћ потребна. Акцију реализовали 

чланови секције „Волонтер у срцу“. 

 
Међународни дан детета 



Школско такмичењу из информатичке и рачунарске писмености 

"Дабар" одржано је од 24. до 30. новембра. Учествовали су ученици: 

другог, трећег, петог, шестог, седмог и осмог разреда. Максималан број 

бодова остварила је Тара Игњатовић (3/2). Ментори су били: Ивана 

Новаковић – наставница информатике, Радмила Стојићевић – учитељица 3. 

разреда и Славица Поповић – учитељица 2. разреда. 

 

 
Тара Игњатовић 3/2 

 

 Одлуком Владе Републике Србије и Министарства просвете, настава за 

ученике од 5. до 8. разреда се од 30. новембра одвијала на даљину, преко 

школске платформе. Часови су били доступни и на РТС-у 2, РТС-у 3 и 

РТС Планети. Настава на даљину се одвијала до зимског распуста. 

Ученици од 1. до 4. разреда су похађали наставу, као од почетка школске 

године.  
 

 
Настава на даљину само за ученике од 5. до 8. разреда 



У новембру  је одржано окружно првенство у пливању. Златне медаље 

освојили су: Јован Стевановић (6/3) и Драгољуб Михаиловић (6/4). 

Сребрне медаље освојиле су: Тијана Крстић (6/2), Сара Ковачевић 

(6/3) и Николина Мањенчић (5/2). Бронзану медаљу освојила је Андреа 

Крстић (5/1). 

Пласман на РЕПУБЛИЧКО такмичење остварили су Јован 

Стевановић и Драгољуб Михаиловић. 
 

         
          Јован Стевановић (6/3)                Драгољуб Михаиловић ( 6/4)                  Тијана Крстић (6/2) 

 

 

         
           Сара Ковачевић (6/3)                      Николина Мањенчић (5/2)             Андреа Крстић (5/1) 

                                                              

                                                      

 

 

 
 



ДЕЦЕМБАР 

 

Телевизија, школски календар и распуст 

 

Нашу школу је 1. децембра посетила локална РТВ АС. Интересовало их је 

како функционише школа у епидемиолошкој ситуацији, а како 

настава на даљину за ученике од 5. до 8. разреда. Директор и учитељица 

Радмила Стојићевић су говорили за телевизију. Њихове изјаве су 

емитоване у информативној емисији „На лицу места“ телевизије АС. 
 

Школски календар - До сада је било да у школама на територији 

Војводине зимски распуст почиње у децембру, а за остатак Србије у 

фебруару. Због епидемиолошке ситуације промењен је и школски календар 

за 2020/2021.г. тако да је зимски распуст на целој територији Србије био у 

исто време од 21. децембра 2020.г. до 17. јануара 2021. године.   
 

    Због епидемиолошке ситуације настава се у 

првом полугодишту завршила 18.12.2020. године. 
 

 
 

 



Дан школе 
Ове године, 21. децембра, ОШ „Ната Јеличић“ слави посебан 

јубилеј – 60 година постојања. Пре више од годину дана почели смо 

постепено да се припремамо за овај дан. Изградња нове фискултурне сале 

била је сјајан увод у јубиларну годину. Овај досањани сан свих генерација 

наше школе дао нам је нову енергију да се трудимо више и улажемо у себе. 

Успели смо да уредимо и оплеменимо ентеријер школа у Шапцу и 

Дреновцу, трудили смо се да обезбедимо пријатно окружење нашим 

ђацима и радницима за учење и рад. Потпуно смо дигитализовали школу и 

опремили све учионице што је омогућило квалитетнију и садржајнију 

наставу. 

Пре неколико дане изашла је из штампе монографија наше школе са 

симболичним насловом „Школа коју волимо“. Овај „животопис“ Натине 

школе приређен је управо поводом 60 година школе. Монографију је 

уредио наш познати аутор и публициста Драгослав Мићић, за нас, краће, 

комшија Драган. Основна идеја је била да овогодишња прослава Дана 

школе буде посвећена свим бившим и садашњим ђацима и радницима 

„Натине“ школе. Нажалост, тренутна епидемиолошка ситуација осујетила 

је наше планове, тако да ће обележавање Дана школе бити симболично, у 

духу тренутне ситуације. За сада ћемо промоцију наше монографије 

остварити кроз краћи документарни филм који ће бити доступан на нашем 

сајту, фејсбуку и инстаграму, а поделићемо га и са свим медијима. 

Поносни смо на свих претходних 60 година, на успехе наших 

ученика и наставника. Верујем да је ова монографија, и речју и сликом, 

показала колико имамо права на тај понос. 

Желим да захвалим онима који су помогли да монографија угледа 

светлост дана, а посебну захвалност дугујемо свима којима је „Натина“ 

школа увек у срцу!  

                                                         Директор школе Зоран Старчевић                      

 



 
Ово су неке од страница монографије 

 



О јубилеју школе, промоцији монографије писали су и локални медији. 

 

 
 

 



ЈАНУАР 

 

 Настава у другом полугодишту почела је 18.1.2021.г. 
                                

МЗ Камичак је 18.1.2021.г. донирала нашој школи заштитне маске за децу 

и одрасле, литарска паковања алкохола и дезинфекциона средства у спреју. 

Фотографије наше школе у вечерњим сатима, 21.1.2021. године, 

фотографисао је наш комшија Драгослав Мићић. 

 
 

МЗ Дреновац, поводом Светог Саве, 26. јануара поделила је пакетиће 

ученицима од првог до четвртог разреда.  

 
Председник МЗ Дреновац  



Поводом Светог Саве, ученици су својим радовима украсили паное у 

учионицама и ходницима школе. 

 

 
Радови ученика из продуженог боравка 

 

 
Радови ученика од првог до осмог разреда 



У Дреновцу су сви ученици од петог до осмог разреда учествовали у 

пројекту „Свети Сава“ из српског језика и креирали паное са различитим 

темама. 

 

Школска слава 
Скромно смо обележили школску славу. Није било приредбе. Поред мањег 

броја запослених, слави су присуствовали Блажа Кнежевић, заменик 

градоначелника, Риста Ристић, шеф кабинета градоначелника, 

представници МЗ Камичак, председник Савета родитеља школе и 

аутор школске монографије. Славски обред је протекао уз поштовање 

свих епидемиолошких мера и препорука. 

Среда, 27. јануар 2021. године. 

 

                 

 



ФЕБРУАР 

 

Такмичења, државни празник и кутак за родитеље 

 

Школско такмичење из енглеског језика реализовано је 4. фебруара.  

Пласман на општинско оствариле су Нађа Лукић (8/1) и Софија Николић 

(8/3). 

 
Нађа Лукић и Софија Николић 

 

Школско такмичење из математике реализовано је 5. фебруара. Пласман на 

општинско остварили су: Нађа Драшковић 3/3, Ива Кобиларев 3/3, 

Богдан Радановић 3/3, Ђорђе Динчић 3/1, Дуња Станковић 3/3 и 

Вукашин Карић 3/3, Огњен Чобанов 5/1, Софија Смиљанић 5/3, 

Андреа Макевић 5/3, Јана Трифуновић 5/3, Лука Радовановић 5/3, 

Исидора Михаиловић 5/3, Николина Мањенчић 5/2, Јана Топаловић 

5/1, Огњен Јеринић 6/2, Лена Игњатовић 6/2 и Матија Ераковић 6/3.  



 
Наши математичари 

                

Поводом Дана државности, 15. и 16. фебруар су били нерадни дани. 

Настава је почела 17. фебруара. 

Школско такмичење у рецитовању реализовано је 19. фебруара. 

Пласман на општинско остварили су: Лука Јездимировић 4/3, Богдан 

Радовановић 3/2, Ксенија Јевтић 4/2 и Доротеа Трифуновић 4/2.  
 

 
Наши рецитатори 



У нашој школи се 21. фебруара одржало ОПШТИНСКОГ такмичења из 

енглеског језика. Пласман на ОКРУЖНО остварила је Софија Николић. 

Кутак за индивидуалне разговоре са родитељима, осмишљен је уз 

помоћ наших креативних учитељица: Јасмине Нинковић, Слађане 

Стојићевић, Весне Мијатовић, Радмиле Стојићевић и Валентине Вуковић. 

 
 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља – У току задње 

недеље фебруара реализовали смо радионице на часу одељењског 

старешине, грађанског васпитања, редовној настави, у продуженом 

боравку. Ученици су цртали, писали поруке и разговарали на тему лепог 

понашања, ненасилне комуникације и вршњачке подршке. 

 



МАРТ 

 

Такмичењa, 8. март, настава на даљину 

  
Наша школа је 6. марта била домаћин ОПШТИНСКОГ такмичења из 

хемије. Нека школска, општинска и окружна такмичења нису се одржала 

због пандемије. 

На ОПШТИНСКОМ такмичењу из математике Нађа Драшковић 3/3 

освојила је 1. место. Богдан Радановић 3/3, Дуња Станковић 3/3, Ива 

Кобиларев 3/3 и Лука Радовановић 5/3 освојили су 3. место. Пласман на 

ОКРУЖНО такмичење из математике остварили су: Софија Смиљанић 

5/3, Јана Трифуновић 5/3, Николина Мањенчић 5/2 и Матија Ераковић 

6/3.  
 

 

Наши математичари 



 Осми март - Ученици су правили честитке и украсили школске паное. 

 

 
 

Филип Предојевић (7/1), након 2 круга онлајн квалификација, остварио је 

пласман на ОКРУЖНО такмичење из информатике.  

Наталија Грујић (8/2), од Спортског савеза Шапца, проглашена је за 

најуспешнију младу спортисткињу у 2020. години. 

 

    
                           Филип Предојевић                                                       Наталија Грујић 

 

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, у 

складу са препорукама Кризног штаба од 12.3.2021. године, донета је 

одлука да се од 15. марта, за све разреде другог циклуса (V – VIII), 

настава организује путем наставе на даљину. 



АПРИЛ   

            

Упис првака, пробни завршни испит, хуманитарна акција, 

награде и такмичења 

 

 
 
 



Упис првака је почео 1. априла. 

 

На општинском и окружном такмичењу из ликовне културе – Најбоља 

дечија карикатура “Мали Пјер”, Петар Шешић (8/2) освојио је 2. 

место. 
 

 
Петар Шешић 8/2 

 

Пробни завршни испит, за осми разред, реализован је у школи уз 

прописане епидемиолошке мере. Тест из математике реализован је 9. 

априла у 13 часова. Тест из српског језика и књижевности реализован је 10. 

априла у 9 часова и у 11:30 комбиновани тест. 

 

Од 19. априла ученици од петог до осмог разреда вратили су се у 

школске клупе. Настава се одвијала по комбинованом моделу, који је 

важио од 1. септембра 2020. године. 

 

Манифестацију „Улица хуманих Чивијаша“ реализовала је Туристичка 

организација града Шапца, 24. априла у 11 часова у Карађорђевој улици. 

Наша школа је изложила радове ученика 4/2 и 4/3 одељења. Учитељице 

Мирјана Арсеновић и Биљана Јовичић (Биљана је мењала учитељицу 

Гордану Марковић) предале су радове Туристичкој организацији. Сав 

новац, од продатих радова, биће уплаћен у Фонд за лечење деце од тешких 

и ретких болести града Шапца. 
 



 
Радови ученика 4/3 и 4/2 

 

Градоначелник Шапца Александар Пајић је 23. априла доделио награде 

града Шапца за најуспешније ученике у претходној школској години 

(новчане награде). Међу њима је и наш Павле Јевтић 4/3 (за освојено 2. 

место на кросу РТС-а, републичко такмичење) и учитељица Гордана 

Марковић. 

 

 
Павле Јевтић и Гордана Марковић 



На окружном такмичењу из енглеског језика Софија Николић 8/3 

освојила је 2. место и пласирала се на републичко такмичење.  
 

 
Софија Николић 8/3 

 

На Дописној математичкој олимпијади (основни ниво – окружно 

такмичење) Софија Смиљанић 5/3 освојила је 1. награду, а 3. награду 

Андреа Макевић 5/3. Обе су оствариле пласман на републичко финале, 

али због епидемилошке ситуације није одржано. 

  
Софија Смиљанић и Андреа Макевић 



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

место освојила је Софија Смиљанић 5/3, а треће место Ива Кобиларев 

3/3. Похвале су добили: Нађа Драшковић 3/3, Стефан Петровић 3/3, 

Стефан Ристић 3/1, Богдан Радановић 3/3 и Лена Игњатовић 6/2. 

 

 
Ива Кобиларев, Нађа Драшкић, Стефан Петровић, Стефан Ристић и Богдан Радановић 

 

 

 

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

првомајски празници почели на Велики петак, 30. априла.  
 



МАЈ  

 

Празници, саветник, такмичења 

Први мај и ускршњи празници су били нерадни дани до 9. маја. Настава је 

почела у понедељак, 10. маја. 

На општинском такмичењу у атлетици Наталија Грујић 8/2 освојила је  

1. место, а на окружном 2. место – сребрну медаљу. 

 

 
 

На општинском такмичењу у футсалу наша школа је освојила 2. место – 

сребрну медаљу. Екипу су чинили: Виктор Ахметовић 8/1, Лазар 

Обрадовић 8/1, Невен Мањенчић 8/1, Лука Пајић 8/1, Алекса Гојковић 

7/3, Лука Макевић 7/3, Лука Ахметовић 7/3 и Богдан Симић 8/1. 

 

 



У утора, 18. маја у саветодавној посети школи био је просветни 

саветник из ШУ Ваљево Дражан Милосављевић. Том приликом 

саветник се интересовао за рад школе у посебним условима, 

функционисање школске платформе, рад у Ес Дневнику и разне друге 

аспекте школског живота. На обострано задовољство размењено је много 

корисних информација које ће бити од велике помоћи школи у даљем 

раду! 

 
 

На општинском такмичењу у кошарци наша школа је освојила 2. место 

– сребрну медаљу. Екипу су чиниле: Наташа Марковић 8/1, Катарина 

Макевић 7/3, Елена Божић 7/3, Елена Мијаиловић 7/3, Миа Ђурђевић 

7/2 и Дејана Куловић 6/4. 
 

 
 

 

 

 

 

 



ЈУН 

 

Осмаци, најбољи читач и матурско вече 
 

Осмаци су се распустили 8. јуна. 
 

На школском такмичењу "Најбољи читач - ђак првак", одржаном 9. 

јуна, прво место освојила је Маша Московљевић 1/3, друго Лазар 

Љубисављевић 1/2 и треће Ана Динчић 1/1. 

 

 
Најбољи читачи првог разреда 

 

Настава се у другом полугодишту завршила  22.6.2021.г.  

 

Завршни испит  

Завршни испити су се полагали 23. јуна српски језик и 

књижевност, математика 24. јуна, а комбиновани тест 25. 

јуна. Максимум бодова из српског језика и математике је 

13, а из комбинованог теста 14 бодова.  
 

Просечан број поена из  

српског језика и кижевности: 8.62 

   математике: 7.32 

 комбинованог теста: 9.54. 

 
Књижице, сведочанства и дипломе подељене су  

28. јуна.  
 



Матурско вече 

 

Матурско вече реализовано је 30. јуна на “Мотелу”, а у организацији 

родитеља. НАШИ  ПРЕЛЕПИ  МАТУРАНТИ! 

 

 
    Одељење 8/1 са разредним Слободаном Пајићем 

 

 
Одељење 8/2 са разредном Биљаном Васић 



 
Одељењ 8/3 са разредном Јеленом Ђорић 

 

 

 
Одељење 8/4 са разредним Немањом Јеленићем 

 



Резултати наших ученика остварени на 

такмичењима 

 

ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ 
   

Математика: 
Нађа Драшковић 3/3 – 1. место 

Богдан Радановић 3/3 – 3. место 

Дуња Станковић 3/3 – 3. место 

Ива Кобиларев 3/3 – 3. место 

Лука Радовановић 5/3 – 3. место 

 
 

Ликовна култура – Најбоља дечија карикатира “Мали Пјер”: 
Петар Шешић 8/2 – 2. место  

 
 

Футсал: 
 Виктор Ахметовић 8/1 – 2. место 

Лазар Обрадовић 8/1 – 2. место 

 Невен Мањенчић 8/1 – 2. место 

Богдан Симић 8/1 – 2. место 

 Лука Пајић 8/1 – 2. место 

 Алекса Гојковић 7/3 – 2. место 

 Лука Макевић 7/3 – 2. место 

Лука Ахметовић 7/3 – 2. место  
 

 

 Атлетика: 
Наталија Грујић 8/2 – 1. место 

 
 

 

Кошарка: 
Наташа Марковић 8/1 – 2. место 

Катарина Макевић 7/3 – 2. место 

Елена Божић 7/3 – 2. место 

Елена Мијаиловић 7/3 - место 

Миа Ђурђевић 7/2 – 2. место 

Дејана Куловић 6/4 – 2. место 

 
 

 

 



ОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Дописна  математичка  олимпијада: 
Софија Смиљанић 5/3 – 1. место 

Андреа Макевић 5/3 – 3. место  
 

Мислиша: 
Софија Смиљанић 5/3 – 2. место 

Ива Кобиларев 3/3 – 3. место  
 

Енглески језик: 
Софија Николић 8/3 – 2. место 

 

Пливање: 
Јован Стевановић 6/3 – 1. место (леђно) 

Драгољуб Михаиловић 6/4 – 1. место (делфин) 

Сара Ковачевић 6/3 – 2. место (краул) 

Тијана Крстић 6/2 – 2. место (леђно) 

Николина Мањенчић 5/2 – 2. место (прсно) 

Андреа Крстић 5/1 – 3. место (леђно)  

 

Ликовна  култура – Најбоља дечија карикатира “Мали Пјер”: 
Петар Шешић 8/2 – 2. место   

 

Атлетика: 
Наталија Грујић 8/2 – 2. место 

 

 

СПЕЦИЈАЛНЕ  НАГРАДЕ  ДОБИЛИ  СУ: 

 

Софија Дукић 8/2 из географије и биологије, 

Наталија Грујић 8/2 из физичког васпитања и  

Петар Шешић 8/2 из ликовне културе. 

 

ДОБИТНИЦИ  ВУКОВЕ  ДИПЛОМЕ  СУ: 
 

1.Вељко Чобанов 8/1 

2.Исидора Вучковић 8/1 

3.Василије Ђурђевић 8/1 

4.Софија Дукић 8/2 

5.Урош Лукић 8/3 

6.Софија Николић 8/3. 
 



 

 

Вуковци са директором 
 
 

 

                    Ђак генерације                                   Ђак године 

           Урош Лукић 8/3                       Софија Николић 8/3 

       
 

  

 



 

ЈУЛ И АВГУСТ 

 

Део колектива је 1. јула ишао на излет у Сремске Карловце и Врдник. Било 

је и колега из других школа. Излет је реализовао наш колега Жељко 

Иванковић.  

  
 

У матичној школи почела је изградња летњиковца – летње учионице. 

 

 
 

Градоначелник посетио школу у Дреновцу – Градоначелник Александар 

Пајић посетио је 30. јула нашу школу и обишао радове на постављању 



новог крова на школи. У разговору са директором школе и председником 

Месне заједнице истакао је важност улагања у школске објекте у сеоским 

срединама. Посебно је наглашено да нас и следеће године чека друга фаза 

радова, а то је израда фасаде и унутрашње уређење школе. 

 

 
 

У матичној школи, 20. августа, почела је реконструкција спортског 

терена. 
 

 
 



Шта је урађено, купљено и донирано у овој школској години  
 

• Октобар – урађен плато у Дреновцу, бехатон плоче / бехатон 

обезбедила школа из донације, а постављање платила МЗ Дреновац  

• 23. 10. 2020. купљен један лаптоп 43.990,00 динара 

• 27. 10. 2020. намештене четири велике беле табле у Дреновцу 

• Договорена израда пројекта за реконструкцију школе у Дреновцу – 

Раде Божић 138. 000,00 динара 

• Реконструкција крова у матичној школи на ђачком улазу, око 140 м2 

и замена олука 

• 13. 11. 2020. поставили два пројектора, код Г. Марковић и В. Симић 

• 15. 11. 2020. постављање видео надзора у Дреновцу 

• 8. 12. 2020. постављен пројектор и пројекционо платно у учионицу 

број 1 

• 21. 12. 2020. Дан школе – промоција монографије „Школа коју 

волимо“ аутора Драгослава Мићића. Ова активност је медијски 

пропраћена, ТВ Шабац, АС, ГЛАС ПОДРИЊА, ПОДРИНСКЕ 

• 21. 12.2020. новинар Ђенадић урадио документарни филм „Школа 

коју волимо“ 

• 28. 12. 2020. засадили три тује код ђачког улаза, велика капија и 

седам борића поред зида /паралелно са одбојкашким тереном /, 

донација МЗ Камичак 

• 5. 1. 2021. засадили два бела јасена у Шапцу а четири у Дреновцу / 

медијски пропраћено, ТВ „АС“ и ТВ „ШАБАЦ“ / 

• 11-14. 01. 2021. променили плоче на клупама, седишта и наслоне на 

столицама у учионици број 6. код Гордане Марковић 

• 18. 01. 2021. наручили 40 комплета за столице / седиште и наслон / 

• 18. 01. 2021. МЗ „Камичак“ донација, око 3000 маски за децу и 

одрасле, алкохол, прскалице са алкохолом. Ова акција је пропраћена 

медијски, ТВ „АС“ 

• 25. 01. 2021. Уведено електронско звоно у Дреновцу – донација 

• 27. 01. 2021. Донација МЗ „Камичак“ – осамнаест дресова плаве боје 

у различитим величинама са шорцевима, плус два црвена дреса за 

голмана. 

• Април, купили 30 плоча /15 већих-горње и 15 мањих-доње/ за 

учионицу где је друга група ученика у продуженом боравку 

• 5. 5. 2021. хобловали и лакирали учионицу број 5. / друга група 

продуженог боравка / 

• Мај, две беле табле и 30 столица у учионици број 5  



• 9. 7.2021. почели радови на изградњи летње учионице, а завршени у 

августу 

• 12.7.2021. почела реконструкција крова на школи у Дреновцу, а 

завршена у августу 

• 29. 7.2021. молерски радови / канцеларије-педагога, секретара, 

рачуноводства/ учионице за хемију и музичко 

• 9. 8.2021. потписан уговор са фондацијом НЈКВ Принцезе Катарине 

о донацији дозера и држача за убрусе 

• Две катедре – музичко и нов продужени боравак 

• Клупе у летњиковцу 

 

 

 
Летња учионица 

 

        

                                                                                                                      Летопис уредила: 

     Шабац, 31. VIII  2021.г.                                               учитељица Славица Поповић    

                                                                                                              


