ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ
2014/2015.ГОДИНУ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
ШАБАЦ

СЕПТЕМБАР

Школска година је почела 1.септембра, дан понедељак.
Школу похађа 782 ученика у 41 одељењу.Матичну школу у Шапцу похађа 438 ученика, а у
издвојеним одељењима је 344.И ове школске године постоји одељење ФОО.
И ове школске године предметни наставници су обавезни да држе по 2 часа за ученике IV
разреда.Родитељи могу присуствовати часовима (један дан у месецу).Ученици VIII
разреда полажу класификациони испит.Поред српског језика и математике, комбиновани
тест обухвата садржаје наставних предмета из:физике, хемије, биологије, историје и
географије.
Од септембра се мењају смене на седам дана.

Одељењске старешине од I – IV разреда су:

I/1 - Данијела Станојевић – професор разредне наставе
I/2 – Милена Драгојевић - професор разредне наставе
I/КЛ – Бојан Теодоровић – наставник разредне наставе
I/Т – Татјана Јовановић - професор разредне наставе
I/МП – Ивица Томић - професор разредне наставе
I/II/Ш – Зоран Поповић - професор разредне наставе
II/1 – Милена Мањенчић - професор разредне наставе
II/2 – Снежана Поповић - професор разредне наставе
II/КЛ – Милан Богићевић - професор разредне наставе
II/Т – Светлана Ердевички - професор разредне наставе
II/МП – Милена Ерчић - наставник разредне наставе
III/1 – Јелена Златковић - наставник разредне наставе
III/2 – Весна Петровић - професор разредне наставе
III/КЛ – Милка Алфиревић - професор разредне наставе

III/Т – Нада Лолић - професор разредне наставе
III/МП – Милена Достанић - професор разредне наставе
III/Ш – Милан Лазић - наставник разредне наставе
IV/1 – Горана Недељковић - професор разредне наставе
IV/2 – Татјана Чолић - професор разредне наставе
IV/КЛ – Мирјана Цветковић - професор разредне наставе
IV/Т – Драганка Ђокић - наставник разредне наставе
IV/МП – Бранка Латковић - професор разредне наставе
IV/Ш – Бранко Томић - наставник разредне наставе
Продужени боравак – Снежана Петровић - професор разредне наставе

Одељењске старешине од V – VIII разреда су:

V/1 – Младенка Томић – професор француског језика
V/2 – Борисав Костић – професор математике
V/3 – Јовица Делић – професор физичког васпитања
V/4 – Слађана Вујаковић – професор српског језика
V/5 – Ана Јовановић – професор енглеског језика
VI/1 – Снежана Ранковић – Ђерић – професор музичке културе
VI/2 – Роксандра Цветић – професор техничког и информатике
VI/3 – Јелена Гмизић – професор енглеског језика
VI/4 – Зоран Димић – професор физичког васпитања
VII/1 – Весна Вуковић – професор српског језика
VII/2 – Снежана Гмизић – Опачак – професор географије
VII/3 – Весна Грбић – Керкез – професор енглеског језика
VII/4 – Весна Станић – наставник ликовне културе

VIII/1 – Снежана Топузовић – Митровић – професор енглеског језика
VIII/2 – Бранислава Ђурић – професор биологије
VIII/3 – Јасмина Матић – професор историје
VIII/4 – Снежана Шалаи – Тибор – професор музичке културе
VIII/5 – Славица Јовановић – наставник биологије
3.циклус ФОО – Жарко Мркић – професор српског језика

Остали наставници наше школе су:

Јованка Гајић – наставник српског језика
Јелена Гајић – професор српског језика
Сенка Башић – професор енглеског језика
Милан Аврамовић – професор француског језика
Маријана Гаврић – професор француског језика
Марина Ковачевић – професор ликовне културе
Ана Ивковић – Вулетић – професор ликовне културе
Игор Вујић –професор историје
Александра Исаиловић – професор историје
Дејан Манојловић – професор географије
Радивој Дакић – професор географије
Маја Катанић – професор физике
Татјана Цвејовић – професор физике
Мирјана Шобић – наставник математике
Катарина Јанковић – апсолвент математике
Марко Обрадовић – апсолвент математике
Мирослав Панић – професор биологије

Зора Мањенчић – професор хемије
Славко Васић – професор техничког и информатике
Светозар Шобић – професор информатике
Марко Бајевић –професор информатике
Зоран Гајић – професор физичког васпитања
Немања Симић – професор физичког васпитања
Славиша Томанић – вероучитељ (православна веронаука)
Мехмед Алија Вели – вероучитељ (исламска веронаука)

Ваннаставни кадар

Драгослав Павловић – директор
Мирјана Пакић –помоћник директора
Олга Тошковић – педагог
Данијела Рељић – психолог
Зоран Дражић – секретар
Велинка Вуковић – библиотекар
Љиљана Деспотовић – руководилац рачуноводства
Јелена Петковић – административно – финансијски радник
Божидар Катић - административно – финансијски радник
Петар Петковић – домар
Драгољуб Бабић – домар, ложач
Слађана Товаровић – помоћни радник
Јасмина Веселиновић - помоћни радник
Љиљана Бабић - помоћни радник

Мирјана Урошевић - помоћни радник
Јованка Гајић - помоћни радник
Вера Бурсаћ - помоћни радник
Данка Игњатовић - помоћни радник
Живанка Гојковић - помоћни радник
Александра Милосављевић - помоћни радник
Љиљана Лолић - помоћни радник

Ученички парламент

Председник је Анастасија Вуковић VIII/1, подпредседник Игњат Берић VIII/5.Носиоци
активности Ученичког парламента су Снежана Гмизић-Опачак, Дејан Манојловић и
одељењске старешине VII и VIII разреда.

Свечани пријем првака, 1.септембар

На почетку се родитељима и будућим првацима обратио директор Драгослав Павловић и
пожелео им добродошлицу.
Уследила је приредба коју су приредили ученици четвртог разреда са учитељицама
Гораном Недељковић и Миленом Драгојевић.

Драгослав Павловић, директор

Дружење са песником

8.09.2014.организован је књижевни сусрет ученика I-IV разреда са песником Недељком
Попадићем, главним и одговорним уредником часописа „Витез“.Гост је био и Раде
Ђерговић, писац афоризама за децу.

Чивијада

У оквиру Чивијаде, 18.септембра, одржана је Шампитијада.Учествовали су ученици II
разреда Лазар Бурсаћ и Давор Зејић.Истог дана одржан је и Чивијашки час у нашој
школи.Ученици IV/1 су на Чивијашком дечјем карневалу, 19.септембра, представили
нашу школу под називом“Бајковити свет“.Помоћ су им пружиле учитељице Горана
Недељковић и Снежана Петровић.

Дан европских језика

У матичној школи је дан обележила Снежана Топузовић-Митровић, професор енглеског
језика, 26.09.,одржавањем угледног часа.Манифестацију која се одржала у Шабачком
позоришту су реализовали ученици од VI-VIII разреда уз помоћ наставника енглеског и
француског језика (Весна Керкез Грбић, Јелена Гмизић, Ана Ђорђевић, Младенка Томић

и Маријана Гаврић), наставника музичке и ликовне културе (Снежана Шалаи – Тибор,
Снежана Ранковић Ђерић и Весна Станић).Наша школа се представила програмом на
тему „пријатељство – friendship/amitie“.

„Журка“ поводом одласка у пензију

Колега Борисав Бајић, наставник математике, „срећни деда“, организовао је поводом
одласка у пензију журку за све раднике наше школе.

Екскурзије у септембру

III разред: Шабац – Текериш – Добри Поток – Троноша – Тршић – Бања Ковиљача – Шабац
IV разред: Шабац – Пећинци – Сремска Каменица – Нови Сад – Шабац

Ученици IV разреда на екскурзији

VII разред: Шабац – Бранковина – Лазаревац – Опленац – Топола – Аранђеловац – Шабац

Ученици VII разреда на екскурзији.

ОКТОБАР

Јесењи крос

1.октобра, на стадиону ФК „Борац“, одржан је јесењи крос за ученике V-VIII разреда.

Наградни конкурс за ученике V разреда

Ђачка библиотека наше школе организовала је наградни конкурс за ученике V разреда
поводом обележавања 4.октобра, међународног дана заштите животиња на тему:“Мој
љубимац“.Базић Александра, ученица V/1 награђена је за најбоље написан литерарни
рад књигом „Леси се враћа кући“, Е.Најт.Носиоци активности су били ученици петог
разреда, Весна Вуковић, професор српског језика, Велинка Вуковић, библиотекар и
чланови библиотечке секција.

Александра Базић V/1

Екскурзија у октобру

VIII разред: Шабац – Смедерево – Сребрно језеро – Пожаревац – Доњи Милановац –
Неготин – Доњи Милановац – Лепенски Вир – Шабац

VIII/1

VIII/2

VIII/3

Дечја недеља од 6.-10.октобра

Ове године Дечја недеља је била под слоганом „Свако дете срећног лица чува једна
породица“.У матичној школи смо имали различите културне активности:Дан за дечја
права;Промоција породичних вредности (ученици млађих разреда – читање песама и
прича познатих аутора за децу, ликовни радови на тему породице;ученици старијих
разреда – писање литерарних радова на тему породице);Турнир у малом фудбалу за
ученике од I-VIIIразреда.Школски педагог, Олга Тошковић, уредила је пано са дечјим
цртежима.

Такмичење у стоном тенису

Општинско и окружно такмичење у стоном тенису одржано је 15.10.2014.Екипа наше
школе освојила је прво место у конкуренцији девојчица и дечака.Бојана Еленков VIII/5 и
Милош Маринковић освојили су прво место у појединачној конкуренцији на оба
такмичења.Поред Бојане, чланови женске екипе су биле Соња Берић VII/4 и Ивана
Богуновић VIII/5.Мушку екипу су сем Милоша сачињавали:Немања Панић VII/4 , Игњат
Берић VIII/5 и Михаило Планинчић VIII/5 .Екипу је водио наставник физичког васпитања,
Зоран Димић.

9.Сабор Народне традиције „Крчаг“

У Бранковини је 18.октобра одржан међународни сабор на ком су учествовали и наши
ученици из матичне школе, Причиновића, Табановића и Шеварица.Са њима су ишли
директор Драгослав Павловић, професор музичког Снежана Шалаи-Тибор и учитељи
Снежана Поповић, Весна Петровић, Нада Лолић и Данијела Станојловић.

У оквиру програма су биле спортске игре, радионице и музички програм.Постављен је
изложбени штанд са дечјим радовима за чије уређење су се одазвали и родитељи тако
што су месили колаче и пите по рецептима наших бака.Срваралаштво наше школе је
приказано на РТС у емисији „Жикина шареница“.

НОВЕМБАР

Дан школе, 7.новембар

„Покондирена тиква“

Поводом Дана школе организоване су спортске активности у Шеварицама.
У Мачванском Причиновићу, 7.11.2014., одржана је приредба под називом „Тамна страна
месеца“ у Дому културе.Организатори приредбе су биле наставница музичке културе
Снежана Шалаи Тибор и наставнице српског језика Слађана Вујаковић и Јелена Гајић.

Учесници приредбе у Мачванском Причиновићу

У среду, 5.11.2014. у 1800, у матичној школи одржан је концерт хора, а 7.11.2014. у 1800
свечана приредба „Покондирена тиква“ коју је са ученицима старијих разреда
реализовала Весна Вуковић, професор српског језика.Након представе организована је
вечера у школи.

Професор српског језика, Весна Вуковић, са
учесницима представе.

Мирјана Пакић – помоћник директора,
Драгослав Павловић – директор и
Олга Тошковић – педагог.

Позориште

Шабачко позориште, 15.11.2014., у оквиру манифестације „Ноћ позоришта“, приказало је
представу „Свети Георгије убива аждаху“.Наставница енглеског језика. Снежана
Топузовић Митровић, водила је девет ученика из VIII/1.

Дружење са песникињом

Мирјана Петров, песникиња из Кикинде, 18. новембра, дружила се са ученицима од I-IV
разреда.Представила је своје књиге које је написала са жељом да улепша дечји свет.
Каже, њене песме настају „уз дечји осмех и дечју љубав“.

Мирјана Петров

Сајам спорта

Економска школа је 19.новембра била домаћин Сајма спорта.Наставници наше школе,
Ђурић Бранислава,Костић Борисав и Делић Јовица су водили ученике, који су имали
прилику да се упознају са различитим спортским гранама.

„Пажљивкова правила у саобраћају“

У првом разреду, 21.10., на четвртом часу, гост из ПУ Шабац, одржао је
предавање.Заменик градоначелника, Немања Пајић, на следећем часу је поделио
ученицима књиге „Пажљивкова правила у саобраћају“, издање Агенције за безбедност
саобраћаја.

Гост из ПУ Шабац

Немања Пајић, заменик градоначелника

„Силеџије у школи“

27.новембра, ученици и наставници школе „Ната Јеличић“, приказали су за наше ђаке од
првог до четвртог разреда представу под називом „Силеџије у школи“.Окосница
представе је превенција насиља, безбедност у школи и окружењу.

Поклон књига школској библиотеци

У току месеца новембра организована је акција под називом „Поклон књига школској
библиотеци“.Ученици, као и учитељица Снежана Поповић, поклонили су укупно 30 књига
школској библиотеци.

ДЕЦЕМБАР

Изложба

12.12.2014. у сали Културног центра организована је изложба „Вукова путовања“ коју су
ученици VIII/1 посетили са наставницом енглеског језика, Снежаном Топузовић Митровић.

Посета позоришту

Ученици издвојене јединице ОШ „Вук Караџић“ у Мачванском Причиновићу
показују велико интересовање за учествовање у драмској секцији.Заједно са
наставницима српског језика и књижевности, Слађаном Вујаковић и Јеленом Гајић на тим
часовима млади и надрени ученици тумаче различита драмска дела и покушавају да их
поставе на сцену. Организовали су велики број приредби у претходне три године, како
поводом Дана школе и Светог Саве, исто тако и поводом краја полугодишта, краја
школске године и поводом дана књиге.
Захваљујући свом напорном раду и уложеном труду, како на часовима драмске секције,
тако и на часовима редовне наставе, ове две младе наставнице успеле су да пробуде
велико интересовање код чланова драмске секције за одлазак у позориште.
Дана 15.12.2014. у 18 часова у шабачком позоришту извођена је представа „Хајдуци“
Бранислава Нушића.У публици су се нашли чланови драмске секције издвојене јединице
у Мачванском Причиновићу.Било је укупно 23 ученика.Представа је деловала
надахњујуће и оплемењујуће на ученике.(С.Вујаковић )

Фотографија преузета са фејсбук странице Шабачког позоришта.

Награда за Вукашина Радовановића

У суботу, 20.децембра 2014.године, у Ђурђеву, одржана је свечана додела признања за
хуманитарни рад и помоћ животињама.Вукашин Радовановић, ученик шестог разреда
наше школе је награђен за изузетно написан рад из српског језика с темом напуштања
паса.Заједно са Вукашином, додели признања је присуствовао и Жарко Мркић, наставник
српског језика.

Прваци – чланови библиотеке.

Ученици I/1

16.децембра 2014. Наши прваци су постали чланови школске библиотеке.Библиотекарка,
Велинка Маричић одржала је час у библиотеци.Ученици су упознати са могућностима које
им пружа библиотека, подељене су им чланске картице, а потом су ликовно представили
библиотеку.

Ученици II/2

У сусрет новогодишњим празницима

Ученици из продуженог боравка су са учитељицом Снежаном Петровић 25.12.2014.
посетили другове из боравка у школи „Ната Јеличић“ и погледали приредбу.
У петак, 26,12.2014., у нашој сали, одржана је новогодишња представа коју су
припремили васпитачи ПУ „Наше дете“ за ученике од I-Ivразреда.Ученици од V-VIII
разреда су са наставницом ликовне културе испред позоришта китили новогодишњу јелку
за најмлађе.
29.12.2014., у понедељак, одржана је журка за ученике од V-VIII разреда.Дежурале су
одељењске старешине.
У уторак, 30.12.2014.године, у 10h , ученици млађих разреда су у позоришту одгледали
новогодишњу представу.Ученици IV2 су са својом учитељицом Татјаном Чолић одгледали
и 3D филм „Спасавање Деда Мраза“.

Настава се у првом полугодишту завршила 30.12.2014.

ЈАНУАР

Настава у другом полугодишту је почела 20.01.2015.

„Десило се чудо“

„Првог школског дана другог полугодишта, ученике IV/2 ОШ „Вук Караџић“ дочекало је
изненађење.Уместо безличне учионице са стари инвентаром дочекала их је просторија
препуна топлине.Зелено-љубичасти тонови зидова, реновирани стари орман, клупе и
столице одушевиле су четвртаке.Вредних руку дело и то учитељице Татјане Чолоћ и
проф. Француског језика Младенке Томић током зимског распуста изазвало је више од
обичног дивљења.Како рече једна од ученица својој мами:“Мама, десило се чудо у
школи.“ (О.Гавриловић )

Некадашњи изглед учионице наставнице Младенке Томић

Сада овако изгледа...

Чланак објављен у локалним новинама.
На сликама су ученици IV/2 у својој учионици са учитељицом Татјаном Чолић.

Школска слава

Свети Сава је у матичној школи обележен приредбом коју је припремила наставница
српског језика Јованка Гајић и наставница музичке културе Снежана Ранковић-Ђерић.

Ученици издвојеног одељења у Мачванском Причиновићу такође су одржали приредбу
поводом прославе Светог Саве.Приредба је одржана 27.јануара 2015.године у сали за
физичко.Организатори приредбе су наставница музичке културе Снежана Шалаи Тибор и
наставнице српског језика Слађана Вујаковић и Јелена Гајић.
Као и сваке школске године домаћини школске славе били су ученици четвртог разреда
заједно са својом учитељицом.
Након приредбе, за наставнике је био организован ручак који су припремили родитељи
ученика четвртог разреда.

Поново у позоришту

28.јануара 2015.године, наставнице српског језика, Јелена Гајић и Слађана Вујаковић су
водиле 20 ученика из издвојене јединице у Мачванском Причиновићу да гледају
представу „Хајдуци“.

ФЕБРУАР

„Волимо вас“

Под слоганом „Волимо вас“, ученици наше школе који похађају дневни боравак,
13.02.2015., заједно са својом учитељицом, Снежаном Петровић, припремили су
приредбу за своје другове од I-IV разреда.

Њихови драги гости су били ђаци из боравка ОШ“Ната Јеличић“ и чланице школе зумбе.

„Пети лептир“

Први српски 3D филм „Пети лептир“, ученици IV/2 су одгледали са својом учитељицом
Татјаном Чолић 6.фебруара 2015. У позоришту.

„Весела азбука“

Поводом 21.фебруара, Међународног дана
матерњег језика, организована је креативна
радионица на тему:“Весела азбука“.Постављен је
пано са урађеним словима ћирилице различитом
техником.Носиоци активности су били ученици IV
разреда, учитељице Горана Недељковић,
Татјана Чолић и библиотекар.

МАРТ

Литерарни конкурс за ученике од II-IV разреда

Ђачка библиотека наше школе организовала је наградни конкурс за ученике од II-IV
разреда поводом обележавања 8.марта.Носиоци активности су били ученици II, III и IV
разреда, учитељице Милена Мањенчић, Снежана Поповић, Јелена Златковић, Весна
Петровић, Горана Недељковић и Татјана Чолић, Весна Вуковић, професор српског језика
и Велинка Маричић, библиотекар.
Вукашин Мојсиловић II/1 награђен је за најбоље написан литерарни рад на тему:“Моја
мама“ књигом „Прича о Хајди“, по књизи Јохане Шпири.
Вељко Вуковић III/2 награђен је за најбоље написан литерарни рад на тему:“Моја мама је
најбоља мама“ књигом „Бела Грива“, Рене Гијо.
Петер Станковић IV/2 награђен је за најбоље написан литерарни рад на тему:“Њено срце
куца за мене“ књигом „Хајдуци“, Бранислав Нушић.

Вукашин Мојсиловић II/1

Вељко Вуковић III/2

Петар Станковић IV/2

***
У издвојеној јрдиници у Табановићу је поводом 8.марта одржана представа.

Дан стручног усавршавања

Субота, 21. 3. 2015. године је била ДАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА. У Основној
школи „Вук Караџић“ , одржани су 31. ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ. Предлог
Драгослава Павловића, директора школе, да се сусрети одрже у нашој школи, показао
се као одлична идеја. Поносни смо што смо својим простором и техничком
опремљеношћу задовољили потребе и реализатора и учесника семинара. У једанаест
учионица било је смештено око 350 учитеља, а сала за физичко васпитање је била
идеалан простор за изложбу уџбеника, наставних седстава и дечје штампе за основне
школе. По задовољним осмесима и пуној учионици и за време пауза, рекло би се да је
један од најуспешнијих семинара био „ Учитељи у свету линија, боја и облика“. Учитељи
су добили нове идеје и стекли вештине које се могу искористити, не само на часовима
ликовне културе, него уопште у настави.
Такође смо веома поносни на наше колегинице Весну Петровић и Снежану
Поповић, које су са колегиницом Сањом Павловић (професорком српског језика у
Медицинској школи „ Др Андра Јовановић“), реализовале семинар „Од игре до уметности
– драмски метод у настави“. Оне су својим начином рада и идејама оснажиле и
мотивисале учеснике да своје искуство пренесу у наставни процес.(Милена Драгојевић)

АПРИЛ

„Чаробњак из Оденсеа“

Првог априла 2015.године, десет ученика из II/1 и II/2 су заједно са школским
библиотекаром присуствовали угледном часу колегинице Татјане Поповић (Основна
школа „Јанко Веселиновић“) одржаном у просторијама Библиотеке шабачке.Ликови из
Андерсенових бајки су измамили осмехе на лицима наших ученика.

Фотографије преузете са сајта Библиотеке шабачке.

Ускршње чаролије

Ускршњи празници су били повод за
креативну радионицу под називом
„Ускршње чаролије“.Носиоци
активности су били ученици II/1 са
својом учитељицом Миленом
Мањенчић, ученици V/1 и V/3,
чланови библиотечке секције и
библиотекар.Постављен је пано са
радовима ученика.

Пролећни распуст је почео 9.априла и трајао до 16.априла.

Дан града

Поводом прве године обележавања Дана града, 20.априла, на позив градоначелника
Шапца, Небојше Зеленовић, ученици наше школе су присуствовали представи ансамбла
„Big Bang show“ која је изведена у 11 сати у великој сали Економске школе.
Интерактивни, научни шоу састављен од близу 40 атрактивних физичких и хемијских
експеримената, забавног и едукативног карактера, одгледало је 200 ученика наше школе
заједно са својим разредним старешинама (III и IV разред из Табановића и Касарских
Ливада, III и IV разред, V/1 и V/2 из матичне школе).

Светски дан књиге и ауторских права

Поводом обележавања 23.априла, Светског дана књиге и ауторских права, ђачка
библиотека је расписала наградни конкурс.Носиоци активности су били ученици VIII
разреда, наставници српског језика Весна Вуковић и Жарко Мркић, чланови библиотечке
секције и библиотекар.Сара Пандуревић VIII/1 награђена је књигом Мирослава Антића
„Ту где почиње небо“ за најбољи литерарни рад на тему:“Књига је кључ који отвара нови
свет“.

Пробни завршни испит
Пробни завршни испит одржан је 24. и 25.априла.Осмаци су тест из математике радили у
петак, 24. априла од 12-14h, а 25.априла српски језик од 9-11h и комбиновани тест од
1130-1330h.

МАЈ

„Шта знаш о саобраћају“
10.маја 2015.године у нашој школи је одржано Окружно такмичење „Шта знаш о
саобраћају“.Учествовало је седам општина:Шабац, Лозница, Богатић, Мали
Зворник,,Крупањ, Љубовија и Коцељева.За организацију су се побринули наставница
Цветић Роксандра и наставник Васић Славко.

Крос РТС-а
У петак, 15.маја одржан је крос РТС-а на терену фудбалског клуба „Борац“ на ком су
учествовали ученици од V-VIII разреда.Са њима су биле разредне старешине и
наставници физичког васпитања.Због лоших временскох услова ученици млађих разреда
нису трчали.

„Ноћ музеја“

Наша школа је 16.маја 2015.године била учесник
манифестације „Ноћ музеја“.
„Због свог дугогодишњег постојања и традиције,
заслужено јој припада место у овој вечерашњој шабачкој
причи.Школа је основана давне 1887.године и спада у ред
најстаријих образовних установа у држави.Школска зграда
је сазидана у стилу сецесије и представљала је крајем
19.века најбољу и најлепшу грађевину у Шапцу.Зидана је с
наменом да буде школа, а због изузетног изгледа су је
звали „Лепотица са Камењака“.Ове године уписујемо
128.генерацију, а 2017.године обележићемо 130 година
успешног рада матичне школе.“ (Д. Павловић, директор)

Програм се састојао из три дела:
Први део под називом „Звуци старог Шапца“ је музичко-сценски наступ чија је подлога за
сценарио мастер рад „Шабачко певачко друштво Занатлија“, наставника Игора
Вујића.Наступ ученика су припремили:Весна Вуковић, наставница српског језика,
Немања Симић, наставник физичког васпитања и наставнице музичке културе Снежана
Шалаи-Тибор и Снежана ранковић-Ђерић.
Други део је изложба дечјих ликовних радова коју су припремиле наставнице ликовне
културе Марина Арнаутовић и Весна Станић.
Трећи део је мултимедијална презентација „Наша школа некад и сад“ коју су
реализовале наставница историје Јасмина Матић и наставница информатике Роксандра
Цветић.

„Витезово пролеће“

XII Београдски фестивал писаца за децу ''Витезово пролеће'' одржан је 17.5. 2015. у
Сава центру. Награђени ученици ове године су: Ива Марковић, Лазар Бурсаћ и Урош
Поповић - II2, Вељко Вуковић IV2, Илић, Анђелка, Марија Курајица и Теодора Ранђић IVр. Касарске Ливаде, Филип Цвејић, Дијана Пајић, Тамара Теодоровић, Михајиловић
Кристина - III р. Касарске Ливаде. На пут је кренуло још 20 ученика и 4 учитељице Весна
Петровић, Снежана Поповић, Милка Алфировић и Мирјана Цветковић.
И ове године присуствовали смо програму у коме су учествовали дечји песници, дечји
хорови, дечје плесне групе... (С.Поповић)

„Крчаг“

Десети, јубиларни, школски сабор народне традиције ''Крчаг'' одржан је у Педагошком
музеју у Београду, 20.5.2015. Крчаг са именима школа домаћина (међу којима је и наша
школа) завештан је музеју. Нашу школу представљали су директор Драгослав Павловић
и учитељице Мирјана Цветковић, Нада Лолић и Снежана Поповић.Одржана је скупштина
на којој је анализиран рад у претходним годинама.Следећи домаћин је Равно
Село.(С.Поповић)

„Најбољи читач, ђак првак“

Олга Тошковић, педагог, учитељице Милена
Драгојевић и Данијела Станојловић са
„читачима“.

27.маја 2015.године одржано је такмичење „Најбољи читач, ђак првак“.Носиоци
активности су били ученици првог разреда, учитељице Милена Драгојевић и Данијела
Станојловић, наставница српског језика Весна Вуковић и библиотекар Велинка Маричић.
Ученици Радосављевић Ружица I/1, Цицварић Лоса I/1, Дамјановић Катарина
I/2,Ђурђевић Урош I/2 и Ристић Борис I/2 добили су дипломе за учешће, а најбољи „ђак
првак“ Чворић Наташа I/1, сем дипломе, награђена је књигом „Мачак у чизмама“.

Чворић Наташа I/1

29.мај 2015.

Ученици VIII разреда су су распустили 29.маја.
Тог дана су у 12 сати из школског дворишта кренули са трубачима ка центру града где су
певали и играли са осмацима из других школа.
***

Ученици V/2, чланови драмске секције, су са
наставницом српског језика, Јованком Гајић
припремили представу „Другарство“ која је
приказана у 12h.Приредби су присуствовали
ђаци V, VI и VII разреда.

***
За ученике од I-IV разреда одржана је представа у 15 h.Уживали су уз ликове из
Андерсенових бајки које су приказали њихови вршњаци из „Јанкове“ школе.

Екскурзије у мају
II разред:Шабац-Совљак-Засавица-Шабац
V разред:Шабац-Сремска Митровица-Рума-Хопово-Сремски Карловци-ПетроварадинНови Сад-Шабац
VI разред:Шабац-Београд-Шабац

II разред

ЈУН

5.јун.2015.У оквиру процеса дигитализације компанија SBB, у сарадњи са градом
Шапцем, донирала је нашој школи поклон пакет за праћење дигиталне телевизије која
укључује и ТВ пријемник.Директор наше школе, Драгослав Павловић и градоначелник
Шапца захвалили су се донаторима сматрајући да ће поклон добро доћи ученицима у
образовном процесу.

Фотографија преузета са сајта ТВ Шабац.

***
Вртић „Бубамара“ је одржао завршну представу „Мали Париз“ за ученике I и II разреда.

Вазнесењски дани

V Вазнесењски дани у Крупњу одржани су 6.јуна.Тема конкурса:“Завичај у срцу
носим“.Похваљени су радови у категорији ручних радова Иве Марковић и Теодоре
Трифковић, ученица II/2.
Награђени су:Вељко Вуковић III/2, категорија литерарних радова – поезија и Лазар Бурсаћ
II/2, категорија ручних радова.

Вељко Вуковић

Лазар Бурсаћ

Наша школа се представила ученичким радовима на постављеним штандовима.

Матурско вече
Прослава матуре је била 8.јуна.Скуп је био испред школе, потом одлазак на трг, а
прослава у сали наше школе од 20-24 часа.
Наши матуранти:

„Расти здраво“

10.јуна су додељене дипломе учесницима школице спорта „Расти здраво“ у просторијама
Културног центра.Ученике су водиле учитељице Снежана Поповић и Весна Петровић.

„Концерт за Невену“
У четвртак, 11.јуна ученици IV/2 су у 15h приказали за своје другове од првог до трећег
разреда представу „Концерт за Невену“, а за родитеље у 18h.На тај начин су се
опростили и од своје учитељице Татјане Чолић.

Настава се у другом полугодишту завршила 12.јуна.
***
Класификациони испити су се полагали 15., 16. и 17.јуна.
***
Сведочанства, дипломе и награде за најуспешније осмаке подељене су 22.јуна у 12h.
***
25.јуна сви ученици који су остварили успех на такмичењима у току ове школске године
су заједно са својим учитељима и предметним наставницима ишли на наградну
екскурзију на Гучево.
***
Књижице и дипломе за ученике од I-VII разреда су подељене на Видовдан, 28.јуна.
***

РЕЗУЛТАТИ НАШИХ УЧЕНИКА ОСТВРЕНИ НА
ТАКМИЧЕЊИМА

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Српски језик:
Јовичић Ивана 7/4 – 1.место
Бурсаћ Марија 6/3 – 1.место
Станковић Владислав 6/2 – 1.место
Жикић Јована 5/4 – 1.место
Мањенчић Теодора 5/4 – 2.место
Малиновић Катарина 5/2 – 2.место
Михаиловић Момчило 5/3 – 3.место

Књижевна олимпијада
Бошковић Иван 7/2 – 2.место (КО)
Аћимовић Љубица 7/2 – 3.место (КО)

Енглески језик
Бокун Милош 8/2 – 3.место
Пандуревић Сара 8/1 – 3.место

Математика:
Делић Богдан 7/2 – 2.место
Лукић Игор 5/2 – 3.место

Филиповић Урош 4/2 – 3.место
Дамјановић Милош 4/2 – 3.место

Географија:
Мањенчић Јелена 8/4 – 3.место

Историја
Васић Душан 8/3 – 3.место

Хемија:
Јовичић Ивана 7/4 – 1.место
Бошковић Иван 7/2 – 1.место
Арсеновић Теодора 7/4 – 3.место

Биологија:
Бурсаћ Марија 6/3 – 1.место
Лукић Игор 5/2 – 1.место
Рајић Наташа 7/3 – 2.место
Исаиловић Драгана 7/3 – 2.место
Бошковић иван 7/2 – 2.место
Мисојчић Николина 6/4 – 2.место
Трифковић Стефан 5/2 – 2.место
Васић Немања 5/3 – 2.место
Мањенчић Теодора 5/4 – 2.место
Ђулејић Јована 8/2 – 3.место
Павловић Мина 8/2 – 3.место
Бокун Милош 8/2 – 3.место

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

Српски језик
Јовичић Ивана 7/4 – 1.место
Бурсаћ Марија 6/3 – 2.место
Станковић Владислав 6/2 – 2.место
Жикић Јована 5/4 – 2.место
Малиновић Катарина 5/2 – 3.место
Михаиловић Момчило 5/3 – 3.место

Математика:
Делић Богдан 7/2 – 1.место
Филиповић Урош 4/2 – 1.место
Дамјановић Милош 4/2 – 2.место

Хемија
Бошковић Иван 7/2 – 2.место

Биологија
Бурсаћ Марија 6/3 – 3.место
Мањенчић Теодора 5/4 – 2.место
Трифковић Стефан 5/2 – 3.место
Лукић Игор 5/2 – 3.место

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

Српски језик
Јовичић Ивана 7/4 – 4.место

РЕЦИТОВАЊЕ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Јелисавац Катарина 4/1 – 1.МЕСТО
Трифковић Теодора 2/2 – 1.место

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:Екипа:Суботић Андреа 6/2, Вуковић Анастасија 8/1,
Пандуревић Сара 8/1, Бијуклић Андријана 8/1, Павловић Мина 8/2, Јоковић Бранислав 8/2
– 1.место
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ:Екипа:Суботић Андреа 6/2, Вуковић Анастасија 8/1,
Пандуревић Сара 8/1, Бијуклић Андријана 8/1, Павловић Мина 8/2, Јоковић Бранислав 8/2
– 2.место

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:СТОНИ ТЕНИС
ЕКИПА:Еленков Бојана 8/5, Богуновић Ивана 8/5, Берић Соња 7/4 – 1. место ЕКИПНО
ЕКИПА:Маринковић Милош 8/3, Берић Игњат 8/5, Планинчић Михаило 8/5, Панић Немања
7/4 – 1.место ЕКИПНО

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ:СТОНИ ТЕНИС
ЕКИПА:Еленков Бојана 8/5, Богуновић Ивана 8/5, Берић Соња 7/4 – 1. место ЕКИПНО

ЕКИПА:Маринковић Милош 8/3, Берић Игњат 8/5, Планинчић Михаило 8/5, Панић Немања
7/4 – 1.место ЕКИПНО

СТОНИ ТЕНИС
Маринковић Милош 8/3 – ОПШТИНСКО:1. место, ОКРУЖНО:1.место

АТЛЕТИКА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:
Јоковић Бранислав 8/2, трчање 800м – 1.место
Јовановић Урош 8/1, скок у даљ – 3.место
Еминовић Алекса 7/3, скок у вис – 3.место

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ЈЕ

БОКУН МИЛОШ 8/2.

НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ СУ:

Милош Бокун 8/2

Пандуревић Сара 8/1

Ђулејић Јована 8/2

Мањенчић Јелена 8/4

Јовановић Дејана 8/2

ЈУЛ И АВГУСТ

Летње школе

У организацији канцеларије за младе а у оквиру „Лета на Сави“, у периоду од 7. до
30.јула, сваког уторка и четвртка, на Старом граду одржавала се песничка радионица „Ти
би хтео песмом да ти кажем...“Радионица је била намењена деци узраста 10-15
година.Водитељ радионице је била наша колегиница Снежана Поповић.

***
Летњу школу народне традиције „Питај своју баку...“ водиле су у августу, веома успешно,
учитељице Снежана Поповић и Весна Петровић.

Наставничка екскурзија

У периоду од 20. до 23.августа наставници су ишли на екскурзију.Посетили су Ресавску
пећину, манастир Раваница, Стару планину и Ромулијану.

Стара планина – Врх „ Бабин зуб“ – 1758м

Ромулијана

Шабац, август 2015.

Летопис уредила:

учитељица Велинка Сека Маричић

