ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ
2015/2016.ГОДИНУ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
ШАБАЦ

СЕПТЕМБАР

Школска година је почела 1.септембра, дан уторак.
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

Школу похађа 719 ученика, и 18 полазника ФООО.Укупан број одељења је 41 и 1 ФООО.
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 – Горана Недељковић – професор разредне наставе
I/2 – Татјана Чолић - професор разредне наставе
I/КЛ – Мирјана Цветковић – професор разредне наставе
I/Т – Драганка Ђокић - наставник разредне наставе
I/МП – Бранка Латковић- професор разредне наставе
I/Ш – Бранко Томић - наставник разредне наставе
II/1 – Данијела Станојловић - професор разредне наставе
II/2 – Милена Драгојевић - професор разредне наставе
II/КЛ – Бојан Теодоровић - наставник разредне наставе
II/Т – Татјана Јовановић - професор разредне наставе
II/МП – Ивица Томић - професор разредне наставе
II/III/Ш – Зоран Поповић – професор разредне наставе
III/1 – Милена Мањенчић - професор разредне наставе
III/2 – Снежана Поповић - професор разредне наставе
III/КЛ – Милан Богићевић - професор разредне наставе
III/Т – Светлана Бурсаћ - професор разредне наставе
III/МП – Милена Ерчић - наставник разредне наставе
IV/1 – Јелена Златковић - наставник разредне наставе

IV/2 – Весна Петровић - професор разредне наставе
IV/КЛ – Милка Алфиревић - професор разредне наставе
IV/Т – Нада Лолић - професор разредне наставе
IV/МП – Милена Достанић - професор разредне наставе
IV/Ш – Милан Лазић - наставник разредне наставе

Одељењске старешине од V – VIII разреда су:

V/1 – Снежана Топузовић – Митровић – професор енглеског језика
V/2 – Бранислава Ђурић – професор биологије
V/3 – Јасмина Матић – професор историје
V/4 – Славица Јовановић – наставник биологије
V/5 – Снежана Шалаи – Тибор – професор музичке културе
VI/1 – Младенка Томић – професор француског језика
VI/2 – Борисав Костић – професор математике
VI/3 - Јовица Делић – професор физичког васпитања
VI/4 - Слађана Вујаковић – професор српског језика
VI/5 - Ана Јовановић – професор енглеског језика
VII/1 - Снежана Ранковић – Ђерић – професор музичке културе
VII/2 – Роксандра Цветић – професор техничког и информатике
VII/3 – Јелена Гмизић – професор енглеског језика
VII/4 – Зоран Димић – професор физичког васпитања
VIII/1 – Весна Вуковић – професор српског језика
VIII/2 – Снежана Гмизић – Опачак – професор географије
VIII/3 – Катарина Јанковић – професор математике и рачунарства
VIII/4 – Весна Станић – наставник ликовне културе
ОС 2.циклус - Жарко Мркић – професор српског језика и књижевности

Остали наставници наше школе су:

Аврамовић Милан – професор француског језика
Арнаутовић Марина – професор ликовне културе
Бајевић Марко – професор информатике и технике
Башић Сенка – професор енглеског језика
Вујић Игор – професор историје
Гаврић Маријана – професор француског језика
Гајић Зоран – професор физичког васпитања
Гајић Јелена – професор српског језика
Гајић Јованка – наставник српског језика и књижевности
Ивковић Вулетић Ана – професор ликовне културе
Исаиловић Александра – професор историје
Катанић Маја – професор физике
Манојловић Дејан – професор географије
Мањенчић Зора – професор хемије
Мехмед Алија Вели – вероучитељ (исламска веронаука)
Симић Немања – професор физичког васпитања
Обрадовић Марко – професор математике
Панић Борисав – наставник физике
Панић Мирослав – професор биологије
Петровић Снежана - професор разредне наставе
Селаков Бранислав – дипломирани математичар
Симић Михаило – вероучитељ (православна веронаука)
Спасојевић Јелица – професор технике и информатике
Чолић Тамара – дипломирани филолог – англиста

Томанић Славиша – вероучитељ (православна веронаука)
Цвејовић Татјана – професор физике
Шобић Мирјана – наставник математике

Ваннаставни кадар

Драгослав Павловић – директор
Мирјана Пакић –помоћник директора
Олга Тошковић – педагог
Данијела Рељић – психолог
Зоран Дражић – секретар
Велинка Маричић – библиотекар
Љиљана Деспотовић – руководилац рачуноводства
Јелена Петковић – административно – финансијски радник
Божидар Катић – андрагошки асистент
Петар Петковић – домар школе
Драгољуб Бабић – ложач
Слађана Товаровић – помоћни радник
Јасмина Веселиновић - помоћни радник
Љиљана Бабић - помоћни радник
Мирјана Урошевић - помоћни радник
Јованка Гајић - помоћни радник
Нада Миловановић - помоћни радник
Данка Игњатовић - помоћни радник
Живанка Гојковић - помоћни радник
Александра Милосављевић - помоћни радник
Љиљана Лолић - помоћни радник

Јасмина Веселиновић – сервирка у школској кухињи

Ученички парламент

За рад ученичког парламента задужени су Снежана Гмизић Опачак и Снежана Шалаи
Тибор.
Чланови ученичког парламента:
VII/1
VII/2
VII/3
VII/4
VIII/1
VIII/2
VIII/3
VIII/4

Александра Гајић, Урош Милутиновић
Катрина Срдановић, Вељко Глишић
Марија Бурсаћ, Невена Вујатовић
Марко Божић, Урош Мисојчић
Тамара Панић, Милош Селенић
Иван Бошковић, Јован Јовичић
Јован Игњатовић, Наташа Рајић
Соња Берић, Стефан Гајић

Председник ученичког парламента је Иван Бошковић, подпредседник Соња Берић.

1.септембар, свечани пријем првака

У име школе и свих запослених, директор,
Драгослав Павловић се обратио
парвацима и њиховим родитељима и
пожелео им добродошлицу.

Прве школске осмехе на лицима деце потрудили су се да измаме њихови старији другари
петаци, приредивши им приредбу препуну ведрих речи и песме.

Након тога, учитељице Горана Недељковић и Татјана Чолић су се са својим ђацима
упутиле у учионице а родитељи су остали у сали на првом заједничком родитељском
састанку који су одржале педагог Олга Тошковић и психолог Данијела Рељић.

Учитељица I/1, Горана Недељковић

Учитељица I/2, Татјана Чолић

Зоо врт

У уторак, 15.септембра, ученици IV/2 су посетили зоо-врт који се налази у
Пољопривредној школи у Шапцу.
У једном од првих дана у новој школској години доживели су незаборавно искуство у овој
амбијенталној едукативној радионици.У учионици на отвореном постигнут је циљ,
интересовање за проучавање живог света и развијање позитивног односа према
животињама и очувању животињских врста.
У разговору са директором школе Предрагом Савићем деца су детаљније упозната са
карактеристикама и начином живота одређених животиња.
Лепо време, пријатан боравак и пуно изненађења у сусрету са становницима зоо-врта
било је проткано раздраганим осмесима.(В. Петровић)

Чивијада

У оквиру Чивијаде, 17.септембра је за ученике VI разреда одржан Чивијашки час.Истог
дана одржана је и традиционална
Шампитијада на којој су
учествовали представници II
разреда.
На Чивијашком дечјем карневалу,
18.септембра, „Весела дружина“
учитељице Јелене Златковић се
прошетала улицама нашег града.

Радионице под називом Communicating које је одржала Снежана Топузовић Митровић
биле су 22. И 23. септембра.

Европски дан језика – 26.септембар

Поводом Европског дана језика библиотечк секција је уредила пано.
„Шабачке основне и приватне школе страних
језика обележиле су Европски дан језка.Испред
Културног центра одржана је изложба ученичких
радова продајног карактера.Сав приход је био
намењен хуманитарној организацији.Наша
школа је узела запажено учешће са преко 100
ученичких радова.Изложбу и прикупљање
средстава организовали су наставници:Снежана
Топузовић Митровић, Младенка Томић, Ана
Јовановић, Тамара Чолић, Маријана Гаврић и
Сенка Башић.Током два сата трајања изложбе
сакупљено је 14800 динара, махом донација од
стране родитеља.“ (С.Топузовић Митровић)

Екскурзија у септембру
VII разред: Шабац – Бранковина – Лазаревац – Опленац – Топола – Аранђеловац – Шабац

29. 9. 2015. године, ученици наше школе учествовали су на општинском такмичењу у
пливању.

ОКТОБАР
Угледни час
Наставна јединица:
“СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК“
***
Првог октобра, наставник српског језика, Жарко
Мркић одржао је угледни час у VII/1.Часу су
присуствовали ученици VIII/1, педагог - Олга
Тошковић, психолог – Данијела Рељић,
наставници српског језика: Весна Вуковић,
Јованка Гајић, Јелена Гајић, Слађана Вујаковић,
помоћник директора - Мирјана Пакић и
библиотекар - Велинка Маричић.
Како за децу, тако је и за све колеге било право задовољство присуствовати изузетно
занимљивом часу.

Наградни конкурс за ученике III разреда

Ђачка библиотека наше школе организовала је наградни конкурс за ученике III разреда
поводом обележавања 4.октобра, Међународног дана заштите животиња на тему:“Мој
љубимац“.Пуцар Филип, ученик III/2 награђен је за најбоље написан литерарни рад
књигом „Бела Грива“, Рене Гијо.Носиоци активности су били ученици и учитељи трећег
разреда из матичне школе, Касарских Ливада и Табановића, Весна Вуковић, наставник
српског језика, Велинка Маричић, библиотекар и чланови библиотечке секција.

Филип Пуцар III/2

МОЈ ЉУБИМАЦ
Имам једног љубимца који се зове Џудас.Он је пас.
Џудаса сам добио када ми се породила још једна куца Лиза.Он је скоро цео црн,
само је по стомаку смеђ.Има црне очи и није баш чупав.Џудас је раса пулина.У
слободно време Џудас и ја се играмо, најчешће лоптом.Увек када дођем у село, где се
он налази, скаче на мене јер ме је пожелео.Када стојим, увек ми се приближи и седне
јер зна да ћу да га помазим.Немам другове у селу па ми је Џудас као најбољи
друг.Увек је уз мене када ми затреба.Лаје на све непознате људе.Без њега у слободно
време било би ми јако досадно.Kада пада киша, Џудас и ја увек дођемо на исто место
да би се сакрили од кише.
Свако је срећан што има љубимца, али мислим да смо Џудас и ја најсрећнији што
имамо један другог.
Филип Пуцар III1

Дечја недеља
Школски педагог, Олга Тошковић је поставила пано у ходнику школе посвећен Дечјој
недељи.

5.октобар –Дечју недељу Савет за координацију послова безбедности саобраћаја, у
сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, почео је представом намењеном
ученицима првог разреда.У сали школе, наши прваци из матичне школе, Касарских
Ливада, ученици из ОШ“Ната Јеличић“, као и ОШ“Свети Сава“, уживали су у представи уз
главне ликове Зебрила и Пажљивка, нешто ново научили о саобраћајним правилима и
добили на поклон мајице и књигу „Пажљивкова правила у саобраћају“ коју им је уручио
заменик градоначелника Шапца Немања Пајић.

Истог дана ученици III/1 и III/2 су заједно са својим учитељицама уживали у изложби
Клуба љубитеља Лего коцкица „Беокоцка“ у Културном центру.

6.октобар – ученици првог разреда цртали су кредама по плочнику школског дворишта.
***
7.октобар – ученици другог разреда матичне школе посећују зоо врт Средње
пољопривредне школе.
***
8.октобар – „Игре без граница“ – заједнички час физичког васпитања ученика млађих
разреда.
За ученике старијих разреда одржан је јесењи крос на стадиону ФК „Борац“.
***
9.октобар – ученици млађих разреда су израђивали играчке од природних и рециклираних
материјала и поставили изложбу најуспешнијих радова у холу школе.
22. октобар- ученици наше школе учествовали су на општинском такмичењу у малом
фудбалу.
***
24.октобар- за лепши изглед ограде на школском дворишту потрудили су су директор,
Драгослав Павловић, наставници математике Борисав Костић и Марко Обрадовић,
пензионер Момир Глишић Глиша и удружење „Светлост“.

***
У периоду 28-29. октобра 2015. године, у матичној школи ОШ „Вук Караџић“ Шабац, као и
у свим издвојеним одељењима, обављено је спољашње вредновање рада школе од
стране тима евалуатора од четири члана.
Евалуатори су проверавали школску документацију, присуствовали настави,
интервјуисали ђаке, родитеље и запослене.
Општи квалитет образовне установе оцењује се оценама 1,2,3 и 4, с тим да је оцена 4
највиша оцена.
Наша школа је оцењена оценом 3, што значи да је остварено више од 50% свих
стандарда, укључујући 75% стандарда који су кључни за вредновање.

Одлазак у позориште

„Дана 31.10.2015.у 17 часова у позоришту „Душко Радовић“ у Београду извођена је
представа „Плави чуперак“ Мирослава Мике Антића.Ученици ОШ „Вук Караџић“ су
заједно са својом наставмицима српског језика присуствовали извођењу ове
представе.Било је укупно 57 ученика.Наставнице које су организовале одлазак у
позориште су Слађана Вујаковић, Јелена Гајић и Јованка Гајић.
Представа је деловала надахњујуће и оплемењујуће на ученике.Гледање представе
доста ће бити од значаја ученицима у раду драмске секције, али и на часовима српског
језика.Чланови секције су ученици од петог до осмог разреда, што значи да је велики број
ученика већ био упознат са делом, јер се песме из збирке „Плави чуперак“ обрађују од
петог до осмог разреда.представа ће им помоћи у анализи и тумачењу песама, а биће и
веома добар и квалилитетан материјал за компарацију са прочитаном збирком.“
(С.Вујаковић)

Фотографије преузете са сајта Малог позоришта.

Екскурзије у октобру

III разред – Шабац – Текериш – Добри Поток – Троноша – Тршић – Бања Ковиљача – Шабац
IV разред – Шабац – Бранковина – Ваљево – Петница – манастир Ћелије – манастир Лелић –
Шабац
VIII разред – Шабац – Смедерево – Виминациум – Доњи Милановац – Неготин – ХЕ Ђердап –
Лепенски Вир – Шабац

Ученици III разреда на екскурзији

Ученици IV разреда на екскурзији

Ученици VIII разреда на екскурзији

НОВЕМБАР
Дан школе

5.новембар – Поводом Дана школе одржан је турнир у малом фудбалу у Мачванском
Причиновићу.

На турниру су учествовали ученици трећег и четвртог разреда свих школских јединица са
својим учитељима.
„Одиграно је седам утакмица.У финалу су се састале екипе IV разреда Шабац –
Причиновић.У фер игри победу је извојевала екипа четвртака из Шапца, а на треће место
се пласирала екипа домаћина.“ ( С.Бурсаћ)

Првопласирана екипа је освојила традиционални пехар.

6.новембар

„Јутра плавог сљеза“, приредбу посвећену стогодишњици рођења Бранка Ћопића,
припремила је драмска секција са наставницом Весном Вуковић.Централна свечаност
одржана је у матичној школи у 19 часова.

***
Организатори приредбе у Мачванском Причиновићу су биле наставница српског језика
Слађана Вујаковић и наставница музичке културе Снежана Шалаи Тибор.

„На самом почетку многобројну
публику поздравила је Сара Лолић,
ученица осмог разреда, пожелела је
свима присутнима срећан Дан школе и
најавила је програм приредбе.

Приредба је започета музичким секвенцама.Ученици изборног предмета хора и оркестра
и секција певача су извели четири композиције различитих жанрова.

Након веселе добродошлице публику поздрављају и
чланови драмске секције који су извели представу
под називом „Награда професора Вујадина
Костића“.Представа је хумористична, то се види и по
реакцији публике.Хумористички је приказан однос
ученика и наставника у данашње време, као и однос
наставника и ученика у прошлости.Сама представа
у себи садржи један део из серије „Шешир
професора Косте Вујића.“

Приредба је започета весело, па се тако и завршила – публика је смехом испратила мале
глумце са сцене и тиме им пружила подршку и дала очекиване позитивне реакције на
представу.“(С.Вујаковић)

Учесници приредбе са наставницом Слађаном Вујаковић.

12. 11. 2015. године, одржане су седнице одељењских већа у Матичној школи.

Новембар – месец дрвећа у Шапцу

Прваци наше школе су се придружили акцији коју је организовао град Шабац.Заједно са
својим учитељицама, 18.новембра су боравили на Летњиковцу.Катарина, Лена, Стефан,
Дуња, Ана и Вукашин само су нека од имена која су се нашла на новим стаблима липе и
црвеног јасена које су засадили најмлађи ученици наше школе у Летњиковачкој шуми.

Ученици I/2

СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА

Ђачка библиотека наше школе организовала је литерарни конкурс за ученике VII разреда
поводом обележавања 20.новембра – Светског дана детета.Носиоци активности су били
ученици седмог разреда, наставници српског језика Весна Вуковић и Жарко Мркић,
чланови библиотечке секције и библиотекар.Невена Вујатовић VII/3 награђена је за
најбоље написан рад књигом „Тако замишљам небо“, Мирослава Антића.

СВЕ ОДРАСЛЕ ОСОБЕ СУ НАЈПРЕ БИЛА ДЕЦА, АЛИ СЕ МАЛО ЊИХ ТОГА СЕЋА

Многи људи своје детињство памте по неким особама или посебним догађајима, а
понекад то буде и неко место.Док са друге стране постоје људи који су имали тужно
детињство и не желе да се сећају њега.
Некада се деси да дете пребрзо одрасте или да човек заувек остане дете.Али
детињство је нешто што би требало да изгради човека и да га научи свему што ће му
требати касније.Сви безбрижни тренуци су углавном из детињства.Први кораци, први
испали зуб...Детињство, то је део живота – зато треба уживати у њему.Сигурно волиш да
отвориш албум са сликама и кроз смех са својим најдражима прегледаш сваки тренутак
детињства и поново уживаш у њему.Зато се питаш зашто одрасли заборављају све
то?Зашто се понашају као да никада нису били у нашим годинама?Да ли их мењају све
оне силне обавезе или с годинама полако заборављају да су и они некад били
деца.Често када се вратим из школе, код куће ме дочекају са већ добро познатом
реченицом, како они то нису радили кад су били мали, били су одговорнији,
озбиљнији.Или када идем у школу, а у себи мислим како ћу се после школе играти
напољу са пријатељима јер је сунчано и топло, а кад одем у школу, дочека ме наставница
која нам зада педесет страна да се науче за тест који је следећег часа, а оно следећи час
је сасвим случајно баш сутра.Онда мислим како је она сигурно имала лоше детињство, па
сад мучи и нас.Неким људима се још у детињству види како ће им живот тећи и чиме ће
се бавити, зато не оклевај, него се труди што више.Спреми се за живот, пошто је
детињство велики тренинг, а живот утакмица са само једним полувременом.Живот, то је
једино што добијеш бесплатно, зато узми га и чувај, други нећеш добити, и не заборављај
детињство, бар се потруди да га не заборавиш јер је оно, уствари, и најлепши део живота.
Зграби то детињство и изгради од себе човека и не гледај око себе.
Уз себе у детињству па и у даљем животу имај људе за којима нећеш морати да
трчиш.Остали су бескорисни.И потруди се да не будеш као већина одраслих, који су се
променили с годинама.

Невена Вујатовић VII3

20.новембра у нашој школи је одржана промоција Зимске школе шаха коју под
покровитељством града Шапца организује Шаховски клуб.Велики број заинтересованих
ученика је пажљиво пратио излагања мајстора ШШК.

25. новембра, одржано је предавање о хигијени уста и зуба у организацији Colgate-a.

27. новембра, одржано је предавање за ученице шестог разреда у организацији Procter &
Gamble.

ДЕЦЕМБАР
Библиотека шабачка

У уторак, 1.децембра 2015.године у холу Библиотеке шабачке, обележено је 60.година
постојања Дечјег одељења.Прослави су присуствовали и ученици IV/2 са својом
учитељицом Весном Петровић.

„Нека се остваре све лепе жеље!“

Поводом новогодишњих празника чланови
библиотечке секције су са библиотекаром
поставили пано у ходнику школе.Носиоци
активности су били ученици II/1, II/2 и III/2 са својим
учитељицама.

11. децембра, одржана је седница савета родитеља.

Први пут у библиотеци

22.децембра 2015. ученици I/1 су постали чланови школске библиотеке.Библиотекарка их
је упознала са могићностима које пружа библиотека, поделила им чланске картице, а
потом су деца ликовно представила школску библиотеку.

23.децембра и ученици I/2 су такође постали чланови библиотеке. Након упознавања са
садржајима библиотеке, поделе чланских картица и ликовног представљања библиотеке,
прваци су једва дочекали да понесу прве књиге кући на читање.

23. децембра, ученици 8. разреда са педагогом Олгом Тошковић, били су у посети
Шабачкој гимназији на хуманитарном базару.

***
24.децембра 2015.ђаци из продуженог боравка ОШ “Ната Јеличић“ су у сали наше школе
приказали новогодишњу представу коју су ученици од I-IV разреда са узузетним
задовољством погледали.

Истог дана је и предшколска група приредила представу за своје старије другове.

***
25.децембра, после писма упућеног Деда Мразу, ученици I/2 су дочекали драгог госта у
16 часова у својој учионици.

„Драги Деда Мразе,
Надам се да си добро, да си здрав и
спреман да и ове године посетиш сву
добру децу. Због тога ти и пишем.
Ја има двадесеторо деце:10 девојчица и
10 дечака,заједничко име им је ПРВО 2.
То су слатке главице са радозналим
очима и неуморним језиком. То су
хитре ручице и ножице, увек спремне за
игру. Они су за неколико месеци
научили 30 малих и великих
слова,сабирање и одузимање до 10,
кретање у времену и простору и
прегршт дивних песмица, па сам
мислила да и њих посетиш и обрадујеш
лепим поклонима.
Нећу те лагати, то се не сме,нису увек
били послушни.Често смо се
грдили,понекад и кажњавали,али су се
поправили и заслужили да се упознате.
Зато, драги Деда Мразе, дођи! Жељно
те очекујемо!
Учитељица Тања“

***
Истог дана, од 19-22h , одржана је традиционална журка за ученике старијих разреда.

***
28.децембра наставница ликовне културе, Марина Арнаутовић,
је заједно са ученицима V/3 и школским психологом Данијелом
Рељић окитила јелку у школском дворишту украсима које су
деца направила на часу ликовног.
***
29.децембра 2015.године, предшколцима, нашим будућим
првацима, уручене су новогодишње честитке које су за њих
припремили ученици од II-IV разреда.

***

У среду, 30.12.2015.године, у 10h , ученици млађих разреда су у позоришту одгледали
новогодишњу представу.

***
У 11h ученици I/1 су са својом учитељицом, Гораном Недељковић, одржали приредбу за
родитеље.

***

Први део зимског распуста почео је у четвртак, 31.децембра 2015.године, а
завршава се у петак, 8.јануара 2016.године.

ЈАНУАР

У понедељак, 11.јануара 2016.године почела је настава.

„Добри диносаурус“

14. јануара, одржана је седница Педагошког колегијума и седница Наставничког већа.
19. јануар, Угледни час: Множење двоцифрених
диференцирана настава у 3/МП код М. Ерчић

и

једноцифрених

бројева,

20. јануар, Јавни час: Разноврсност инсеката, њихова улога и значај у природи – 6/3 код
М. Панића
21. јануар, одржан је Јавни час: Највећа је туга за братом, обрада народне лирске песме –
у 6/4 код С. Вујаковић
25. јануар, одржане су седнице одељењских већа

Дана 26.1.2016.године, 13 ученика IV/2 су посетили биоскоп и гледали 3D филм „Добри
диносаурус“.Видно расположени уживали су у анимацији и сликама у три
димензије.Овакву врсту посете биоскопу практикују већ неколико година па су се након
погледаног филма договорили да ће са својом учитељицом опет радо посетити биоскоп и
уживати у заједничком дружењу.(В.Петровић)

Свети Сава – школска слава

Као и сваке године, и ове године се школска слава обележила и у матичној школи, и у
свим издвојеним јединицама.

Ученици издвојеног одељења наше школе у Мачванском Причиновићу одржали су
приредбу поводом прославе Светог Саве.Приредба је одржана 27.јануара у сали за
физичко у 10 сати ујутро.
Организатори приредбе су наставнице српског језика и књижевности Слађана Вујаковић
и Јелена Гајић и наставник музичке културе Драгољуб Манојловић.Учесници приредбе су
ученици издвојене јединице од 5. до 8. разреда.
Као и сваке школске године домаћини школске славе били су ученици четвртог разреда
заједно са својом учитељицом Миленом Достанић.Пре почетка саме приредбе било је
организовано ломљење колача уз присуство свештеника и наших младих домаћина.
Потом је приредбу отворио хор ученика од 5. до 8. разреда који је отпевао химну Светом
Сави.

Након химне, хор је извео и
песму „Милешевка“ Михајла
Кецкеса уз пратњу
наставника музичке
културе.После музилког дела
на сцену је ступила ученица
шестог разреда Теодора
Мањенчић која је топлим
речима поздравила нашу
многобројну публику, позвала
их да уживају у предстојећој
приредби и упутила их у
програм који следи.

Драмски део приредбе
започет је малим скечом и
рецитацијом песме „Свети
Сава“ Војислава Илића коју
су припремили ученици
четвртог разреда заједно са
учитељицом Миленом
Достанић.

Након рецитала, који су припремили наши најмлађи учесници приредбе, уследила је
представа под називом „Четворе очи“ коју су припремили ученици старијих разреда
заједно са наставницама српског.

Овом скромном приредбом ученици су показали колико је велики значај Светог Саве за
српски народ.

Након приредбе за наставнике је био организован и ручак, који су припремили родитељи
ученика четвртог разреда, наших домаћина.
Приредба је завршена успешно на велико задовољство и понос организатора, ученика и
публике.“ (С.Вујаковић)

***
У матичној школи чланови драмске
секције су заједно са наставницом
српског језика, Јованком Гајић,
припремили представу под називом
„Свети Сава“.Приказана је прво
представа за ученике млађих разреда
којој је претходило ломљење колача,
чему су се посебно обрадовали.Након
тога одржана је приредба и за
ученике старијих разреда у којој су
заједно са својим наставницима
уживали.

Донација

28.јануара 2016.године, фирма „ZAUNERGROUP“, у сарадњи са родитељком ученика из
I/2, донирала је ученицима тог одељења: школску таблу, кутију креда, 3 пакета магнетних
апликација, ласерски штампач, пакет папира за штампање, папир у боји, маркере за белу
таблу, обични маркере, фасцикле.Донација је у вредности око 80 000 динара.

Настава се у првом полугодишту завршила у петак, 29.јануара2016.године.

ФЕБРУАР
У току распуста наставу за заинтересоване ученике су реализовали наставници
математике Катарина Јанковић и Борисав Костић, нставница енглеског језика Јелена
Гмизић и наставник физике Борисав Панић.

***
У нашој школи је од 4. до 6.фебруара 2016.године одржан
ЗИМСКИ КАМП СТОНОГ ТЕНИСА који су организовали и
водили наставници физичког васпитања Зоран Гајић и Јовица
Делић.Укупно је учествовало десет ученика.Том приликом се
радило на унапређивању техничко тактичких особина.Турнир
се одржао 6.фебруара.
Надамо се да ће ово постати традиција и да ће се дружење
наставити и следеће године.

***

У току ове школске године покренута је иницијатива од стране градске управе Шапца о
извођењу школског рекреативног програма који обухвата час пливања на градском
базену у оквиру редовне наставе.Заједно са наставником физичког, Зораном Гајићем,
укупно 97 ученика наше школе од V до VIII разреда, понедељком од 10-11часова, или,
уторком од 16-17 часова радо одлази на базен да унапреди технику пливања.Часови ће
трајати током целе школске године.

Град Шабац, одељење друштвених делатности, је организовао бесплатно зимовање
најбољих ученика V и VI разреда шабачких основних школа у Цељу од 8. до
12.фебруара.Ђаци су имали низ активности – посету школи, музејима, обуку
скијања.Представници наше школе су били Теодора Ранђић V/3 и Игор Лукић VI/2.

Настава у другом полугодишту је почела у среду, 17.фебруара 2016.године.

19. фебруара, одржан је јавни час из физике на тему: Полуга и момент силе, у 7/3 код Б.
Панића.
***

У нашој школи је у суботу, 20.фебруара 2016.године одржано општинско такмичење из
страних језика на ком је учествовало 70 ученика из свих школа наше општине.

Међународни дан матерњег језика

Поводом 21.фебруара, Међународног дана матерњег језика, организована је креативна
радионица на тему:“Весела азбука“.
Чланови библиотечке секције су поставили пано са „веселом азбуком“.
Други пано су опремили чланови новинарске секције са наставником српског језика,
Жарком Мркић.

***

23. фебруара одржан је угледни час ТИО: Грађевински објекти у саобраћају, у 6/2, код Р.
Цветић.
***

Школска смотра рецитатора

24.фебруара 2016.године је одржано школско такмичење у рецитовању на ком је
учествовало 30 ученика из матичне школе и издвојених одељења.За организацију смотре
рецитатора била је задужена библиотекарка, Велинка Маричић, а ко је најбољи од
најбољих, и ове године, као и претходне, одлучили су наставници српског језика Весна
Вуковић и Жарко Мркић и педагог Олга Тошковић.Пре почетке смотре учеснике је
поздравио директор школе, Драгослав Павловић, и пожелео им успешно рецитовање.

За учешће на даљем такмичењу пласирали су се ученици:

Милутин Станковић I/2, Тодор Томић II/2, Теодора Трифковић III/2, Вељко Вуковић IV/2, и
Петар Станковић V/2.

25. фебруара одржана је седница Наставничког већа.

МАРТ
7. марта, одржан је Педагошко инструктивни рад у одељењу 6/3 код Весне Вуковић.

Литерарни конкурс за ученике II разреда

Ђачка библиотека наше школе организовала је наградни конкурс за ученике II разреда
поводом обележавања 8.марта.Носиоци активности су били ученици другог разреда,
учитељице Милена Драгојевић и Данијела Станојловић, наставник српског језика Весна
Вуковић и библиотекар.
Урош Ђурђевић II/2 награђен је за најбоље написан литерарни рад на тему:“Моја мама“
књигом „Гле, гле, све сама чуда“, Душана Радовића.
За лепши изглед паноа „Моја мама“ радо су се побринули ученици првог разреда са
својим учитељицама Гораном Недељковић и Тањом Чолић, библиотечка секција и
библиотекар.

МОЈА МАМА
Моја мама се зове Миланка.Има тридесет и седам година.
Она има смеђу косу и кестењасте очи.Врло је лепа.Воли накит и да се шминка.Такође,
воли децу.Не воли хладноћу, ни хрчке.Иако не волим куповину, ту проводимо заједничко
време.
Моја мама је брижна.Често ме са посла зове телефоном ако сам сам или болестан.
Волим мајку зато што је једна једина.

Урош Ђурђевић II/2

Урош Ђурђевић II/2

У периоду од 7.марта до 10.априла 2016.године, по налогу Школске управе Ваљево, у
нашој школи ће гостовати издавачке куће са својим примерцима уџбеника, односно
комплета, који се налазе на Листи одобрених уџбеника.

***
8.марта 2016.године ученици IV/1 су заједно са својом учитељицом, Јеленом Златковић,
на час српског језика позвали „госте“.У њиховом извођењу бајке „Пепељуга“ уживали су
директор - Драгослав Павловић, педагог – Олга Тошковић и библиотекар – Велинка
Маричић.Деца су сем драматизације показала нешто још важније, а то су креативност и
дух заједништва и сарадње.Самостално су данима увежбавали текст, осмислили костиме
и шминку, припремили реквизите и нацртали сценографију.За сваку похвалу је што је у
представи учествовало цело одељење.

9. мартa одржан је угледни час из хемије Алкохоли у одељењу VIII/1 код З. Мањенчић.
11. мартa одржан је угледни час географије Савезна Република Немачка у одељењу VI/1
код Снежане Гмизић Опачак.
12. марта одржани су зимски сусрети учитеља.
12. марта одржано је окружно такмичење из страних језика.

13. марта одржано је општинско такмичење из Географије и Физике.
14. марта одржано је општинско такмичење у рецитовању.
15. марта одржан је Педагошко инструктивни рад у одељењу 6/4 и 6/5, Татјана Цвејовић.
16. марта одржан је Педагошко инструктивни рад у одељењу 6/5, М. Обрадовић.
19. марта наши ученици учествовали су на окружном такмичењу из математике.
20. марта наши ученици су учествовали на општинском такмичењу из Српског језика.

У оквиру литерарног конкурса поводом Међународног дана поезије одржаног 21. марта
2016. године, од тридесет кандидата, награђена је наша ученица шестог разреда Теодора
Мањенчић.

АПРИЛ

Шетња за подршку особама са аутизмом, у којој су учествовали ученици наше школе,
одељење V/1 и V/2, заједно са психологом Данијелом Рељић, одржана је 1. априла 2016.
године.

2. априла – Окружно такмичење – Књижевна олимпијада.
3. априла – Окружно такмичење – Српски језик, Хемија.
9. април – Окружно такмичење – Хемија.
11. и 12. април – Седнице одељењских већа.
13. април – Угледни час ТИО: Правилно коришћење прибора и алата за ручну обраду
материјала, у 5/4 код Ј. Спасојевић.
14. априла одржан је угледно час из Географије: Бразил – С.Г. Опачак.
15. априла рађен је пробни завршни испит у осмом разреду из математике.
16. априла рађен је пробни завршни испит из српског језика и комбинованог теста.
18. априла одржан је крос.
19. априла одржан је угледни час ликовне културе на тему: Реални облици у нереалним

односима.

На окружном такмичењу у рецитовању које је одржано 22.aприла 2016. године у Крупњу,
Теодора Трифковић, ученица одељења III/2 освојила је треће место.

Теодора Трифковић III/2

26. aприл одржан угледни час из Биологије: Монокотиледоне и дикотиледоне биљке, у
одељењу 5/2, код Б. Ђурић.

Од 28. 4. до 4. 5. 2016. био је пролећни распуст.

МАЈ

Волонтерска акција уређења дворишта, одржана је 14.маја 2016.године. Акцију су
организовали вршњачки тим за медијацију. Учествовало је око 70 ученика, заједно са
наставницима. Остварена је сарадња са ЈКП Зеленило и Тикkурилa Зорка боје.

У оквиру литерарног такмичења, на београдском фестивалу писаца за децу Витезово
пролеће, које је одржано 15. Маја 2016. године, награђени су наши ученици Вељко
Вуковић IV/2 и Теодора Трифковић III/2, а за ликовни рад награђена је Ива Марковић
III/2.

Ноћ музеја одржана је 21. мај 2016. године. Програм наше школе садржао је:
-

Музичко – сценски приказ настао као резултат упознавања са народном
традицијом нашег краја;
Изложбу радова ученика и мултимедијална презентација наших активности са
часова народне традиције;
Едукативну радионицу за посетиоце нашег програма.

Драматизацијом текста “Торта са пет спратова”, Добрице Ерића, представили су се
ученици одељења IV/2 и III/2.

Радионица „ Народна традиција“

Изложба радова

XI Сабор народне традиције “Крчаг”, одржан је 28. 5. 2016. године, у Равном Селу,
општина Врбас. Наши ученици представили су се драматизацијом текста “Торта са пет
спратова”, Добрице Ерића и изложбеним штандом.

31. маја одржан је угледни час из Француског језика у одељењима 8/1 и 8/2, са
наставицом Младенком Томић, и одељењу 5/5 са наставницом М. Гаврић.

ЈУН

1. јуна завршена је настава за ученике осмих разреда.

ПРОСЛАВА МАТУРЕ БИЛА ЈЕ 3. 6. 2016. године.

6. јуна одржана је седница наставничког већа за ученике осмих разреда.

Завршну приредбу одржали су ученици одељења IV/1, 8. 6. 2016. године, у сали наше
школе.

Завршна приредба ученика IV/2, одржана је 8. 6. 2016. године.

Васкршњи турнир у фудбалу који је одложен због лоших
временских прилика, одржан је
9. 6. 2016. године, у
Табановићу. Учествовали су ученици III и IV разреда из
Шапца и издвојених одељења из Табановића, Причиновића и
Шеварица. Победник је била одељењска заједница IV/2.

9. јуна одржан је угледни час: Површина четвороугла са применама у настави физике, у
одељењу 6/3, са наставницама К. Јанковић и М. Катанић.

Настава у другом полугодишту завршила се 14. јуна 2016. године.
***

Завршни испит почео је тестом из српског језика 15. 6. 2016. године, тест из математике
радио се 16. 6. 2016. године, док је комбиновани тест рађен 17. 6. 2016. године.
***
20. јуна одржана је седница одељењских већа од 1. до 4. разреда.
21. јуна одржана је седница одељењских већа од 5. до 7. разреда.
23. јуна одржана је седница Наставничког већа.
***
Сведочанства, дипломе и награде за најуспешније осмаке подељене су 23. јуна 2016.
године.
***
24. јуна 2016. године, сви ученици који су остварили успех на такмичењима у току ове
школске године, заједно са својим учитељима и предметним наставницима ишли су на
наградну екскурзију на Дивчибаре.
***
25. јуна ученици осмих разреда попуњавали су листу жеља за упис у средњу школу.
***
Књижице и дипломе за ученике од I-VII разреда су подељене на Видовдан 28. јуна.

СПИСАК УЧЕНИКА
НОСИЛАЦА ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА
И ДИПЛОМЕ ''ВУК КАРАЏИЋ''
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НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ СУ УЧЕНИЦИ:

НАШИ ЂАЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ СУ УЧЕНИЦИ ИВАН БОШКОВИЋ И БОГДАН ДЕЛИЋ.

Наградна екскурзија, излет на Дивчибаре, одржана је 24. 6. 2016. године.

АВГУСТ
Летња школа народне традиције: “Питај своју баку” и радионице: “Свуда пођи кући дођи”,
“Везак везла везиља” , “Шешир мој” и “Пут путујем”, трајале су од 1. 8. 2016. до 8. 8. 2016.
године, а водитељи су биле учитељице Снежана Поповић и Весна Петровић из ОШ “Вук
Караџић” и учитељица Радмила Стојићевић из ОШ “Ната Јеличић” у Шапцу.

Радионица “Везак везла везиља”, одржана је 4. 8. 2016. године.

На радионици „Шешир мој”, која је одржана 5. 8. 2016. године, гостовала је Александра
Јовановић, кустос Шабачког музеја.

Радионица: “Пут путујем”, одржанa је 6. 8. 2016. године.

8. августа 2016. године, ученици који су учествовали у радионицама, са својим
учитељицама Снежаном Поповић, Весном Петровић и Радмилом Стојићевић посетили су
вилу Албедо у Варни.

17. августа одржана је седница Наставничког већа.
17. августа почеле су припреме за поправне испите.

Наставничка екскурзија на Златару трајала је од 20. до 22. августа 2016. године.

Од 24. до 28. августа одржани су поправни испити.
29. августа одржане су седнице Одељењских и Наставничког већа.

Летопис уредиле библиотекарке Велинка Вуковић и Тања Ђукић

