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Наставни кадар 

 
 

Презиме и име 
наставника 

 
 

% 
ангажовања 

 
 

Лиценца  
Да/Не  

 
 

Степен стручне спреме и 
занимање 

Аврамовић Милан 100% ДА 
VII 

Професор француског 
језика 

Алфиревић Милка 100% ДА 
VII 

Професор разредне 
наставе 

Бајевић Марко 60% НЕ 
VII 

Мастер професор 
информатике и технике 

Башић Сенка 70% НЕ 
VII 

Професор енглеског језика 
и књижевности 

Богићевић Милан 100% ДА 
VII 

Професор разредне 
наставе 

Вујаковић Слађана 100% ДА 
VII 

Мастер професор језика и 
књижевности – србиста 

Вујић Игор 50% ДА 
VII 

Дипломирани историчар 

Вуковић Весна  100% ДА 
VII 

професор српског језика и 
књижевности 

Гаврић Маријана 50% ДА 
VII 

Професор француског 
језика и књижевности 

Гајић Зоран 100% ДА 
VII 

Професор физичке културе 

Гајић Јелена 28% НЕ 
VII 

Мастер филолог – србиста 

Гајић Јованка 100% ДА 
VI 

Наставник српског језика и 
књижевности 

Гмизић Јелена 60% НЕ 
VII 

Мастер професор језика и 
књижевности 

Гмизић-Опачак 
Снежана 

100% ДА 
VII 

Дипломирани географ 

Делић Јовица 60% ДА 
VII 

Професор физичког 
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васпитања 

Димић Зоран 100% ДА 
VII 

Професор физичке културе 

Достанић Милена 100% ДА 
VII-1/1 

Професор разредне 
наставе 

Драгојевић Милена 100% ДА 
VII 

Професор разедне наставе 
– педагошки саветник 

Ђокић Драганка 100% ДА 
VI 

Наставник разредне 
наставе 

Ђурић Бранислава 100% ДА 
VII 

Професор биологије – смер 
наставни 

Бурсаћ Светлана 100% ДА 
VII 

Професор разредне 
наставе 

Ерчић Милена 100% ДА 
VI 

Наставник разредне 
наставе 

Златковић Јелена 100% ДА 
VI 

Наставник разредне 
наставе 

Ивковић  Ана 75% ДА 
VII 

Дипломирани сликар 
Исаиловић 

Александра 
 

20% ДА 
VII 

Професор историје 

Јанковић Катарина 119% НЕ 
VII 

Професор математике и 
рачунарства 

Јовановић Ана 100% ДА 
VII 

Професор енглеског језика 
и књижевности 

Јовановић Славица 60% ДА 
VI 

Наставник биологије 

Јовановић Татјана 100% ДА 
VII 

Професор разредне 
наставе 

Катанић Маја 11,50% ДА 
VII 

Дипломирани физичар 

Керкез Грбић Весна 100% ДА  
VII 

Професор енглеског језика 
и књижевности 

Комановић 
Александра 

30% НЕ 
V 

Апсолвент физике 
Костић Борисав 119% ДА VII 
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Дипломирани математичар 
– професор математике 

Лазић Милан 100% ДА 
VI 

Наставник разредне 
наставе 

Лолић Нада 
 
 

100% ДА 
VII 

Професор разредне 
наставе 

Манојловић Дејан 70% ДА 
VII 

Професор географије 
 

Мањенчић Зора 100% ДА 
VII 

Дипломирани хемичар 

Мањенчић Милена 100% ДА 
VII 

Професор разредне 
наставе 

Матић Јасмина 100% ДА 
VII 

Дипломирани историчар 

Вели  Мехмедали  10% НЕ 
VI 

Дипломирани исламски 
теолог 

Михаиловић Мирко 10% ДА 
VII 

Дипломирани професор 
биологије 

Мркић Жарко 100% ДА 
VII 

Професор српског језика и 
књижевности 

Недељковић Горана 100% ДА 
VII 

Професор разредне 
наставе 

Обрадовић Марко 100% НЕ 
VII 

Мастер  математичар – 
професор математике 

Остојић Стеван 25% НЕ 
VI 

Дипломирани теолог 

Панић Борисав 76% НЕ 

VII 
Дипломирани машински 

инжењер 
 

Панић Мирослав 17,10% НЕ 
VII 

Мастер  професор 
биологије 

Пановић Александар 10% НЕ 
VI 

Професор физичког 
васпитања 

 
Петровић Весна 

 
100% ДА 

VII 
Професор разредне 
наставе – педагошки 
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 саветник 
 
 

Поповић Зоран 100% ДА 
VII 

Професор разредне 
наставе 

 
Поповић Снежана 

 
 

100% ДА 

VII 
Професор разредне 
наставе –педагошки 

саветник 
Ранковић Ђерић 

Снежана 
75% ДА 

VII 
Професор музичке културе 

Спасојевић Јелица 100% ДА 
VII 

Мастер професор технике и 
информатике 

Станић Весна 50% ДА 
VI 

Наставник ликовне културе 

Станојловић 
Данијела 

100% НЕ 
VII 

Професро разредне 
наставе 

Теодоровић Бојан 100% ДА 
VI 

Наставник разредне 
наставе 

Тешић Маријана 50% ДА 
VII 

Дипломирани физичар 

Томанић Славиша 100% НЕ 
VII 

Дипломирани теолог 

Томић Бранко 100% ДА 
VI 

Наставник разредне 
наставе 

 
Томић Ивица 

 
100% ДА 

VII 
Професор разредне 

наставе 

Томић Младенка 55% ДА 
VII 

Професор француског 
језика и књижевности 

Топузовић 
Митровић Снежана 

100% ДА 
VII 

Професор енглеског језика 
и књижевности 

Усачов Иван 10% НЕ 
VI 

Дипломирани теолог 

Цвејовић Татјана 60% НЕ 
VII 

Дипломирани професор 
физике 

Цветић Роксандра 100% ДА 
VII 

Мастер професор технике и 
информатике 

Цветковић Мирјана 100% ДА VII 



7 
 

Професор разредне 
наставе 

Чолић Татјана 100% ДА 

VII 
Професор разредне 
наставе –педагошки 

саветник 

Шалај-Тибор 
Снежана 

50% ДА 
VII 

Дипломирани музички 
педагог 

 Ненаставни кадар 

 

Име и презиме Радно место 
% 

ангажовања 
Степен стручне и занимање 

Павловић Драгослав Директор школе 100,00% 
VII 

Дипломирани географ 

Пакић Мирјана 
Помоћник директора 

школе 
65,00% 

VII 

Дипломирани школски психолог-

педагог 

Пакић Мирјана Психолог 35,00% 

VII 

Дипломирани школски психолог-

педагог 

Данијела Рељић Психолог 100,00% 
VII 

Дипломирани психолог 

Станковић Невена Психолог  15% 
VII 

Дипломирани психолог 

Тошковић Олга Педагог 100,00% 
VII 

Дипломирани педагог 

Василић Вања Секретар школе 100,00% 
VII 

Дипломирани правник 

Деспотовић Љиљана 

Координатор 

финансијских и 

рачуноводствених 

послова 

100,00% 
VII 

Дипломирани економиста 

Петковић Јелена Андрагошки асистент 100,00% 

IV 

Економско-комерцијални 

техничар 

Банкарски техничар 
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Демоња Бранка 

Финанскијско-

административни 

сарадник 

100,00% 
IV 

Економско техничар 

Шобић Душица Библиотекар 100,00% 

VII 

Мастер професор језика и 

књижевности  

Петковић Петар 
Домар/мајстор 

одржавања 
100,00% 

VI 

Инжењер електротехнике 

Кнежевић Велизар 
Домар/мајстор 

одржавања 
100,00% 

IV 

Електротехничар за постројења 

и мреже 

Товаровић Слађана 
Радник за одржавање 

хигијене/чистачица 
100,00% 

III 

Кројач женске одеће 

Веселиновић Јасмина 
Радник за одржавање 

хигијене/чистачица 
50,00% 

III 

Израђивач горњих делова обуће 

Бабић Љиљана 
Радник за одржавање 

хигијене/чистачица 
100,00% 

III 

Конобар 

Урошевић Мирјана 
Радник за одржавање 

хигијене/чистачица 
100,00% 

III 

Фризер 

Гајић Јованка 
Радник за одржавање 

хигијене/чистачица 
100,00% 

I 

НКВ радник 

Нада Миловановић 
Радник за одржавање 

хигијене/чистачица 
100,00% 

I 

НКВ радник 

Игњатовић Данка 
Радник за одржавање 

хигијене/чистачица 
100,00% 

I 

НКВ радник 

Гојковић Живанка 
Радник за одржавање 

хигијене/чистачица 
100,00% 

I 

НКВ радник 

Милосављевић 

Александра 

Радник за одржавање 

хигијене/чистачица 
100,00% 

IV 

Хемијско технолошки техничар 

Лолић Љиљана 
Радник за одржавање 

хигијене/чистачица 
100,00% 

III 

Продавац  

Веселиновић Јасмина 
Кафе 

куварица/сервирка 
50,00% 

III 

Израђивач горњих делова обуће 
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1. септембар 

Школска 2017/2018. година почела је у петак, 1. септембра 2017. 

године.  

Почетак нове школске године је и овог пута био у знаку оних најмлађих 

– ђака првака. 1. септембра је за њих у сали школе организован свечани 

пријем, а за то су се посебно потрудили ученици II разреда, који су као 

добродошлицу за млађе другаре припремили представу „Весело поврће“. 

Побринули смо се да им први дан школе остане у лепом сећању и да са 

широким осмехом оду у учионице, заједно са својим учитељицама Миленом 

Мањенчић и Снежаном Поповић.  

Први састанак са родитељима ученика првог разреда одржале су 

Мирјана Пакић, заменик директора и Данијела Рељић, школски психолог. 
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11. септембра одржана је школска шампитијада, у којој су учествовали 

ученици II разреда. Победник овог такмичења и представник наше школе у 

финалном такмичењу била је Ана Живановић, ученица одељења II₁. 

 

 

 

13. септембра одржане су седнице Наставничког већа и Савета 

родитеља, на којима су присутнима представљени извештаји о раду школе, 

успеху ученика и културној и јавној делатности у школској 2016/2017. години. 

15. септембра је у оквиру јубиларног 10. Чивијашког карневала одржан 

Дечји карневал, а нашу школу 

су представљале две групе, 

Чивијашки лонац и Вук, јарићи 

и весела дружина. Прву групу 

су чинили ученици II разреда, 

заједно са учитељицом 

Весном Петровић и 

наставницама Снежаном 

Шалаи Тибор и Аном 

Ивковић. Другу групу је 

припремила учитељица 

Милена Драгојевић, а чинили су је 
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ученици одељењаIV₂. Својим маштовитим костимима и разиграним 

наступима одлично су се уклопили у карневалско расположење које је тих 

дана владало у нашем граду! 

 

 

16. септембра обележен је Дан 

пешачења рекреационом шетњом 

Шабац–Кленак у оквиру часа физичког 

и здравственог васпитања, у сарадњи 

са Планинарско смучарским 

друштвом из Шапца. Шетњу су 

организовали наставници физичког 
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васпитања Зоран Гајић и Јовица Делић, у пратњи разредног старешине 

одељења V₁ Снежане Ранковић Ђерић. На путу ка Старом граду посетили смо 

Планинарско смучарски дом, видели дивне фотографије из прошлог века и 

заједно са члановима овог друштва, међу којима је и наша наставница 

Снежана Шалаи Тибор, наставили смо своју шетњу. Прошетали смо преко 

Новог савског моста, спустили се у Кленак и прошетали уз обалу Саве. 

Вратили смо се истим путем до Старог града, где смо добили ужину, сокиће, 

слаткише и наравно, као успомену на ово дивно дружење беџ и хемисјку 

оловку са грбом друштва. 

23. септембра је поводом обележавања Европског дана језика испред 

Културног центра одржана хуманитарна акција под слоганом „Оптимизам 

крепи организам“.  Ученици ОШ „Вук Караџић“ су имали прилику да на свом 

штанду изложе предмете које су правили заједно са наставницима страних 

језика, а наши суграђани су могли да их 

купе по симболичним ценама. Циљ 

акције је првенствено био да се 

прикупљена новчана средства проследе 

удружењу родитеља деце оболеле од 

малигних болести „Звончица“, али и да 

се шире поруке оптимизма исписане на 

различитим језицима. Велики труд који 

су наши ученици уложили како би 

пружили помоћ онима којима је 

најпотребнија и ове године се исплатио – били смо једна од најуспешнијих 

школа по количини сакупљеног новца. 



13 
 

 

Истог дана је са трећом пројектном активношћу у Центру за стручно 

усавршавање настављен пројекат  „Године су само број“  (Age is nothing but a 

number). Пројекат је посвећен социјалној инклузији старијих грађана нашег 

града, који финансира АЦЕС (Асоцијација средњоевропских школа). 

Организатор је била Основна школа „Вук Караџић“, предвођена наставницом 

Снежаном Топузовић Митровић, а  уз велику помоћ покровитеља и 

партнера у пројекту - Центра за стручно усавршавање, реализовала је први 

део информатичке радионице за 

кориснике Геронтолошког клуба 

Шабац, у којој су учествовали 

ученици VII и VIII разреда и 

наставник информатике Милош 

Јовичић. Ученици су се овог пута 

нашли у улози наставника, 

помагали су старијим суграђанима 

да савладају основе информатичке 

писмености. Други део радионице 

заказан је за децембар. Радионици је претходила шетња кроз Парк науке у 

оквиру Центра, коју је предводила наставница физике Александра 

Комановић. Ученици и чланови клуба још једном су чули о изложеним 

предметима, а неке од њих су и испробали. Чланови Геронтолошког клуба 

изразили су одушевљење Парком науке, као и велико задовољство због 

садржајне информатичке радионице, док су ученици истински уживали. 

Такође је најављено да ће се сарадња Геронтолошког клуба и Центра за 
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стручно усавршавање наставити и након завршетка пројекта који организује 

Вукова школа. 

 

27. септембра одржан је школски крос на стадиону ФК „Борац“ у 

Шапцу. 

Од 2. до 6. октобра трајала је Дечја недеља, а овогодишњи слоган био 

је „ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА – ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА“. 

Ученици нижих разреда матичне школе, као и они у издвојеним јединицама, 

обележили су ову недељу низом различитих активности. Цртали су своју 

породицу на бетону у школском дворишту, упознали су се са дечјим 

правима, писали једни другима поруке и качили их на таблу пријатељства, а 

научили су нешто и о дечјим играма којих су се некада играле старије 

генерације. 

 

2. и 3. октобар били су дани посвећени учењу дечјих права и писању 

порука пријатељства другарима из одељења. 

 

 

4. октобра су ученици 



15 
 

одељења I₂, заједно са учитељицом Снежаном Поповић, посетили школску 

библиотеку и званично постали њени чланови. 

 

 

Истог дана су ученици који иду у продужени боравак, заједно са 

учитељицом Данијелом Станојловић и библиотекарком Душицом Шобић, 

посетили манифестацију „БИБЛИШИНА РИНГЕРАЈА“, одржану у дворишту 

Библиотеке шабачке.  

 

 

5. октобра су ученици одељења VI₁ и VI₂ са вероучитељем Стеваном 

Остојићем посетили ОШ „Свети Сава“, где су учествовали у едукацији са 

волонтерима Црвеног крста и директорком Снежаном Радовановић. Овом 

приликом су својим вршњацима  уручили слатке пакетиће које су сами 

направили и тиме им Дечју недељу учинили 

још лепшом. 

Ученици првог разреда су истог дана на 

бетону у школском дворишту цртали своју 
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породицу. 

6. октобра је учитељица Милена Мањенчић довела своје одељење I₁у 

школску библиотеку, а ученици II₁ су читали поруке пријатељства. 

 

 

 

 Била је ово једна веома динамична и занимљива недеља – за радост 

сваког детета! 

 

11. октобра одржано је окружно такмичење у пливању, а наши 

ученици су и ове, као и претходних година, остварили сјајне резултате. 

 

р.б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА ОСВОЈЕНО МЕСТО ДИСЦИПЛИНА 

1. КОКАР  МАРКО – III/4 2. МЕСТО ЛЕЂА – пионири 

2. МАРТИНА  ГАЈИЋ – V/2 1. МЕСТО ПРСНО – пионирке 

3. МАРКОВИЋ  ИВА – V/2 1. МЕСТО ДЕЛФИН– пионирке 

4. САВИЋ  ИСИДОРА – VI/2 1. МЕСТО КРАУЛ – пионирке 

5. МАЛИНОВИЋ  КАТАРИНА–VIII/2 1. МЕСТО ДЕЛФИН – пионирке 

6. ГАЈИЋ  МАРКО – VIII/2 1. МЕСТО ПРСНО – пионири 
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Од 15. до 17. октобра реализована је матурска екскурзија, на којој су 

ученици имали прилику да посете Лепенски вир и остале знаменитости тога 

краја. 

 

 

18. октобра нашу школу је посетио Министар просвете, науке и 

технолошког развоја Младен Шарчевић, а повод његовог доласка био је 

обележавање јубилеја 130 година постојања и рада школе.  
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19. октобра су директор школе Драгослав Павловић, наставница 

географије Снежана Гмизић Опачак и два представника Ученичког 

парламента присуствовали Конференцији парламената централне Србије. 

 

21. октобра ученица VII разреда 

Теодора Ранђић је, у оквиру наставе 

физике, са наставницом Александром 

Комановић посетила Центар за стручно 

усавршавање. У Парку науке биле су 

организоване разне радионице где су 

ученици имали прилику да допуне и 

усаврше своја знања о природним 

законима и појавама, уз неколико 

експеримената. 

Истог дана је у просторијама 

наше школе одржан је први део обуке 

наставника информатике у оквиру 

програма "Настава програмирања у 

петом и шестом разреду". Предмет 

Информатика и рачунарство jе од ове 

школске године постаo обавезан 

предмет у петом разреду основних 

школа у Србији, док ће се од шестог разреда изборни предмет Информатика 

и рачунарство учити по новом наставном програму, где је предвиђено 

програмирање у текстуалном програмском језику у оквиру наставне теме 

Рачунарство. 

 

25. октобра је у 20 часова у позоришту „Душко Радовић“ у Београду 

извођена је представа „Бура“, рађена по мотивима истоимене драме 

Вилијама Шекспира. Ученици ОШ „Вук Караџић“ издвојене јединице у 

Мачванском Причиновићу заједно су са својим наставницама српског језика 

присуствовали извођењу ове представе. Било је укупно 68 ученика од V до 
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VIII разреда. Наставнице које су организовале одлазак у позориште су 

Слађана Вујаковић и Јелена Гајић.  

 Пре одласка у позориште организован је одлазак у Музеј Николе Тесле 

који је отворен 1952. године у Крунској улици у Београду. Ученици су били у 

прилици да виде сталну поставку Музеја, која је у једном делу посвећена 

животу и раду Николе Тесле, а у другом је представљен развој науке о 

електрицитету и магнетизму. Најзанимљивији део је са аутентичном 

документацијом и радним моделима Теслиних изума. 

 Представа је била веома поучна и инспиративна за ученике. Поред 

врхунске глуме, коју су ученици имали прилике да виде на сцени, добили су 

и веома поучну поруку о моралу, правди и покајању. Такође, гледање 

представе, као и одлазак у Музеј Николе Тесле, доста ће бити од значаја 

ученицима у раду драмске секције, али и на часовима српског језика.  

Слађана Вујаковић 

 

 

26. октобра је поводом 

обележавања Месеца солидарости 

са старим особама Геронтолошки 

центар из Шапца организовао 

приредбу у Културном центру. Уз 

богат културно-забавни програм, 

уручене су вредне награде 

ученицима наше школе поводом 

литерарног конкурса, чиме је 

отворена манифестација „Месец старих“. Тема литерарног конкурса је била 

Старима с љубављу, а награђени су следећи ученици: 

1. место – Теодора Ранђић VII₃ (наст. Жарко Мркић) 

2. место – Вукашин Делић VI₂ (наст. Жарко Мркић) 

3. место – Дуња Ивановић VI₅ (наст. Жарко Мркић) 
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Ученике су на ову манифестацију  водили наставници српског језика Јелена 

Гајић и Жарко Мркић. 

 

  

 

 

 

 

 

Истог дана је колектив наше школе посетио Сајам књига у Београду. 

2. новембра је поводом прославе Дана школе одржан традиционални 

турнир у малом фудбалу, а ове године је организатор и домаћин била школа 

у Табановићу.  

 

4. новембра у нашој школи 

је одржан и други део обуке 

наставника информатике у 

оквиру програма "Настава 

програмирања у петом и шестом 

разреду". 

 

6. новембра је поводом Дана школе у Свечаној сали одржана 

приредба за ученике нижих разреда матичне школе и ИО у Касарским 

ливадама. Овом догађају присуствовали су и чланови Геронтолошког клуба, 

чиме је уједно реализована још једна фаза пројекта „Године су само број“. 

Наше најстарије суграђане смо након приредбе угостили у просторијама 

школе, где смо наставили разговор и дружење.  
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7. новембра је у сали Шабачког позоришта обeлежен јубилеј 130 година ОШ 

„Вук Караџић“ у Шапцу. Улазак публике у театар и сам почетак програма 

веселом песмом са балкона улепшао је школски хор под 

управом наставнице Снежане Ранковић 

Ђерић. Након музичког дела програма, 

присутне званице је поздравио директор 

школе Драгослав Павловић, који је у 

свом обраћању подсетио на традицију 

школе дугу 130 година, истакао актуелне 

успехе ученика и  наставника и навео 

бројне иновације на које је школа изузетно 

поносна. 
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Када су се позоришна светла угасила, почела је драмска игра коју је режирао 

глумац Шабачког позоришта Душко Стевановић у сарадњи са наставницом 

Весном Вуковић, која већ дуго година успешно води драмску секцију школе. 

По завршетку представе гости су у просторијама школе погледали изложбу 

ликовне секције коју је са ученицима припремила наставница Ана Ивковић, 

као и изложбу старих фотографија и докумената из богате архиве наше 

школе.Након културног програма, све 

званице су имале прилику да уживају у 

пригодној прослави која је организована у 

сали школе. 

Мало која школа у Србији се може 

похвалити таквом историјом и традицијом 

– сто тридест генерација у овој школи 

стекло је и још увек стиче основе 

писмености и темеље васпитања. 

8. новембра обележен је Дан школе у ИО Мачвански Причиновић. 

Програм који су припремиле наставница српског језика Слађана Вујаковић и 

наставница музичке културе Снежана Шалаи Тибор одржан је у сали Дома 

културе. Ученици који похађају драмску секцију извели су прилагођену 

верзију позоришног комада „Сумњиво лице“ Бранислава Нушића, док су три 

групе ученика изборног предмета Хор и оркестар (VI, VII и VIII разреда) 

улепшале цео догађај богатим музичким програмом.  
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Посебне активности спровела је наставница ликовне културе Весна 

Станић, која је заједно са својим ученицима у школи поставила паное 

посвећене словима Вукове азбуке и манастиру Троноши, месту његовог 

првог школовања. 

 

Од 9. до 12. новембра, поводом државног празника, ученици су имали 

два ненаставна дана. 

15. новембра су ученици 

одељења IV₂, заједно са својом 

учитељицом Миленом 

Драгојевић и библиотекаром 

школе Душицом Шобић, имали 

прилику да присуствују 

књижевном матинеу са дечјом 

списатељицом Владиславом 

Војновић у Библиотеци шабачкој. 

         22. новембра наставнице музичке културе Снежана Ранковић Ђерић и 

Снежана Шалаи Тибор организовале су одлазак ученика ОШ „Вук Караџић“ 

Шабац и Мачвански Причиновић на 

балетску представу „Шчелкунчик“ 

(Крцко Орашчић) Петра Иљича 

Чајковског у СНП Нови Сад. Поред 

балетске представе, ученици су 
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имали прилику да уживају и у малој пешачкој тури кроз централно језгро 

града, уз разгледање туристичких атракција и културних знаменитости Новог 

Сада. 

Истог дана одржана је и седница Наставничког већа у матичној школи. 

 

 

25. новембра су ученици одељења 

V₁ имали прилику да се бесплатно друже 

са кустосом шабачког музеја Татјаном 

Марковић, која им је показала целокупну 

поставку и провела кроз историју нашег 

града. Они су јој за узврат поклонили ружу 

као знак љубави и поштовања, 

добронамерности и захвалности.  

 на тему „Дан захвалности“. Часу су присуствовали родитељи, 

директор, педагог и учитељица. 
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Поводом обележавања јубилеја 130 година ОШ „Вук Караџић“ Шабац, 

школска библиотека је у договору са стручним сарадницима организовала 

ликовни и литерарни конкурс за ниже разреде на тему „Моја школа“.  

 

 

 

 

 

 

 

МОЈА ШКОЛА 

 Одувек сам волео школу и једва сам чекао да кренем у први разред. Када смо 

пролазили поред школе, увек сам био одушевљен њеном величином, широким прозорима 

и огромним вратима која су ме мамила да уђем. 

 Дошао је и тај дан. Постао сам ђак првак најстарије и најлепше школе у граду, 

Основне школе „Вук Караџић“. Није да нисам имао страх од новог и непознатог, али ми је 

она одувек одавала сигурност. И нисам се преварио. Како су дани пролазили, мени је било 

све боље. Да ли због ње саме, јер ме је некако штитила, или због друштва и учитељице, ни 

сам не знам. 

 Брзо су ми протицали дани, тромесечја, полугодишта, крај године. Некада је тешко, 

има пуно да се учи, али никада ми није мучно да ставим ону претешку торбу и ужурбано 

уђем на огромна врата да научим нове једначине, читам нова дела или научим нешто ново 

о свом крају. 

 Ево ме у трећем разреду. Мама каже да ћу још свашта научити, пуно се смејати, 

понекад и плакати, али да школу никада нећу заборавити. Волим своју школу, учионице, 

широке ходнике и људе у њој. Нигде се не осећам тако опуштено и сигурно као у школи. 

Зато и мислим да је моја школа мој други дом. 

Никола Недељковић, III₂ 
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Одабрани радови су изложени на паноу у ходнику школе, а посебне 

награде су освојили Никола Недељковић III₂ за најбољи литерарни рад и 

Јована Ђекић I₂ за најбољи ликовни рад. У проглашењу победника и свечаној 

додели награда учествовао је директор школе Драгослав Павловић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. децембра угостили смо ученике ОШ „Дуле Караклајић“ из Лазаревца, 

чланове новинарске и историјске секције. Наши нови другари су у оквиру 

своје посете Шапцу, поред музеја, испланирали да посете и ОШ „Вук 

Караџић“ Шабац – најстарију основну школу у граду. Срдачну добродошлицу 

приредили су им Ученички парламент и новинарска секција наше школе, као 

и директор Драгослав Павловић, заједно са наставницима и стручним 
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сарадницима. Представљен им је кратак историјат школе, културна и јавна 

делатност, али и неке занимљивости о граду Шапцу и најпознатијој 

манифестацији Чивијади. Наши гости су уживали у разгледању кабинета и 

просторија школе, а растанак је свима тешко пао. Док су се ученици дружили, 

директори и наставници су размењивали драгоцена искуства, а на крају су се 

договорили да им првом приликом узвратимо посету и наставимо ову дивну 

сарадњу и дружење. 

 

7. децембра су ученици 

одељења VII₂ по позиву директора 

музеја Марка Бингулца посетили 

изложбу „Све ће то народ позлатити“ 

и тако уместо часа Хора и оркестра 

заједно са својом наставницом 

Снежаном Ранковић Ђерић, спознали 

кроз слику, реч и песму нова знања о 

историји Првог светског рата. 
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26. 12. 2017. године 

 Хор ОШ "Вук Караџић", који води наставница Снежана Ранковић Ђерић 

наступао је у „Стар“ маркету, у Шапцу. 

 "Желим да се захвалим нашој драгој Снежана Ранковић Ђерић и њеном 

дивном хору што су нам додатно улепшали вече својим наступом." 

Биљана Петровић, власник Стар маркета. 
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28. децембра 2017. године , ученици одељења III/1 и III/2 уз подршку својих  

учитељица Горане Недељковић и Татјане Чолић, одржали су Новогодишње 

приредбе. Приредбама су присуствовали родитељи ученика, директор наше 

школе, педагог, психолог и библиотекар. 

 

 

 

28.12.2017. године у нашој школи је одржана традиционална Новогодишња 
журка за ученике од 5. до 8. разреда. Журку је организовао Ученички 
парламент, и на њој су присуствовали и ученици из издвојеног одељења у 
Мачванском Причиновићу. Атмосфера је била весела, сви су били добро 
расположени и журка је била прави увод у новогодишње и божићне 
празнике! 
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5. јануара 2018. године, одржан је Божићни пријем на Белом двору 

 

 
 

Дечији црквени хор  „Свети Јован Богослов“, у коме пева велики број ученика 
наше школе, а који води наставница музичке културе Снежана Ранковић 
Ђерић,  учествовао је као гост на божићном пријему на Белом двору, који 
традиционално организују њихова краљевска височанства 
престолонаследник Александар и принцеза Катарина за децу без 
родитељског старања. 
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У четвртак 18.1.2018. године одржано је општинско такмичење основних 
школа у кошарци. Екипа основне школе Вук Караџић освојила је прво 
место. Школу су 
представљали следећи 
ученици: 
Катић Урош 
Јовић Страхиња 
Николић Урош 
Ђурић Арсен 
Опачић Андреј 
Марковић Никола 
Јовичић Никола 
Заставниковић Немања 
Мушицки Андреј и 
Лазић Урош 
 

 

 

23. јануар 2018. године ученици одељења I/2 са својом учитељицом 

Снежаном Поповић посетили су Шабачки музеј, где је ученицима одржан 

час народне традиције. 
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27. jaнуара 2018. године, одржана је Светосавска прослава у нашој школи. 

Ученици су спремили пригодну представу уз подршку своје наставнице 

српског језика Јованке Гајић. На приредби су учествовали и чланови секције 

Хор и оркестар са својом наставницом Снежаном Ранковић Ђерић. 
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Истог дана одржана је Светосавска прослава у ИО у Мачванском 

Причиновићу и у ИО у Табановићу 
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               Ученици са својим учитељима и наставницима припремили су 

пригодне рецитације, драматизације и хорске активности. Уз присуство 

свештених лица, родитеља ученика и свих заинтересованих, на свечан начин 

обележена је још једна школска слава Свети Сава. 
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ЗИМСКИ РАСПУСТ ПОЧЕО ЈЕ 1. 2. 2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

                21. фебруар 2018. године, у школској библиотеци обележен је  

Међународни дан очувања матерњег језика. Под организацијом 

библиотекарке Тање Ђукић, одржана је радионица на тему очувања 

матерњег језика са ученицима четвртог разреда.  

 



36 
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23. и 24.  фебруара традиционално је у нашој школи 

одржано Hippo такмичење из Енглеског језика. Ученици су се такмичили у 

три категорије. Ученици петог разреда су били Hippo 1. категорија, ученици 

седмог разреда су били Hippo 3. категорија и имали смо два ученика из 

Шабачке гимназије који су били  Hippo 5. категорија.  

 

28. фебруара 2018. година 

Одржана школска смотра рецитатора у нашој школи. Учествовало је 

двадесет такмичара, тринаест млађег и 6 средњег узраста. Комисију су 

чинила три члана, учитељица Весна Петровић, наставница српског језика 

Весна Вуковић и библиотекарка Тања Ђукић. За учествовање на општинској 

смотри изабрано је 8 ученика. 

 

 

 
 
 
 3. марта 2018. године, у нашој школи је одржано Oпштинско такмичење из 
страних језика. На такмичењу је учествовало укупно 55 ученика, који су се 
такмичили из енглеског, француског, руског и немачког језика. Такмичење је 
протекло регуларно. 
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На Oпштинском такмичењу из Хемије, држаном 3. март 2018. године у ОШ 
„Ната Јеличић“ у Шапцу наши ученици су остварили одличне резултате: 
 

- МИЛОШ ДАМЈАНОВИЋ, ученик 7/2  ... ПРВА НАГРАДА, 
- БОГДАН ЈАНКОВИЋ, ученик 7/2 ..........  ДРУГА НАГРАДА, 
- УРОШ ФИЛИПОВИЋ, ученик 7/2 .........  ТРЕЋА НАГРАДА, 
- АНЂЕЛА ЂУРЂЕВИЋ, ученица 7/1 .....     ТРЕЋА НАГРАДА. 

 
 
 
 
       На Општинском 

такмичењу из рецитовања 

одржаном 12. и 13. марта 

2018. године у Културном 

центру, наши ученици: 

Ива Милошевић  I/2 

Јована Ђекић  I/2 

Вељко Вуковић VI/2 

обезбедили су пласман у 

финале Општинског 

такмичења! 

 

  16. 

марта 2018. 

године, 

одржано је 

финале у 

Општинској 

смотри 

рецитатора. На 

Окружној 
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смотри у Крупњу у млађем узрасту нашу школу представљаће : 

Јована Ђекић  I2 
 а у средњем: 
Вељко Вуковић  VI2 
 
 
 

        16. марта 2018. године, одржана је заједничка радионица деце и 

родитеља одељења II/1 поводом акције сакупљања новца за уређење 

школског простора. 

 

 

 

 

17. март 2018. година 

 

Одржано је Општинско такмичење из Историје. Ученик петог разреда 

Мојсиловић Вукашин, наставница Јасмина Матић, освојио је треће место.  
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Истог дана одржано је Општинско такмичење из Биологије, на којем су 

ученици наше школе остварили запажене резултате. 

 

 

 

 

 

Резултати наших ученика: 

V РАЗРЕД 

  Ћирић Филип ОШ „Вук 
Караџић“ 

5/1 Бранислава Ђурић 89 II 

  Ивановић Огњен ОШ „Вук 
Караџић“ 

5/2 Бранислава Ђурић 86 II 

  Жикић Стефан ОШ „Вук 
Караџић“ 

5/3 Славица Јовановић 76 III 

  
VI РАЗРЕД 

  Пајић Дијана ОШ „Вук 
Караџић“ 

6/3 Бранислава Ђурић 86 II 

  Вуковић Вељко ОШ „Вук 
Караџић“ 

6/2 Бранислава Ђурић 79 III 

  Теодоровић Тамара ОШ „Вук 
Караџић“ 

6/3 Бранислава Ђурић 74 III 

  Василић Ана ОШ „Вук 
Караџић“ 

6/5 Славица Јовановић 73 III 

  
VII РАЗРЕД 

  Ђурђевић Анђела ОШ „Вук 
Караџић“ 

7/1 Бранислава Ђурић 85 II 

  Дамјановић Милош ОШ „Вук 
Караџић“ 

7/2 Бранислава Ђурић 81 II 

  Ранђић Теодора ОШ „Вук 
Караџић“ 

7/3 Бранислава Ђурић 81 II 
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  Мисојчић Лука ОШ „Вук 
Караџић“ 

7/5 Славица Јовановић 76 III 

  Јанковић Богдан ОШ „Вук 
Караџић“ 

7/2 Бранислава Ђурић 75 III 

  
VIII РАЗРЕД 

  Ћирић Ана ОШ „Вук 
Караџић“ 

8/2 Бранислава Ђурић 86 II 

  Драгић Наташа ОШ „Вук 
Караџић“ 

8/2 Бранислава Ђурић 86 II 

  Трифковић Стефан ОШ „Вук 
Караџић“ 

8/2 Бранислава Ђурић 81 II 

  Малиновић Катарина ОШ „Вук 
Караџић“ 

8/2 Бранислава Ђурић 77 III 

  
 

У суботу 17.  марта 2018. наша школа је била домаћин полуфиналног 
такмичења из енглеског језика Хиппо 2018. Учесници и драги гости су нам 
били ученици и наставници из Гимназије Шабац, Екомске школе Шабац, 
Основне школе "Николај Велимировић" као и Основне школе "Вера 
Благојевић" из Бање Ковиљаче. 
Финалисти путују у Италију, Лидо ди Језоло, где ће током два дана показати 
своје знање. 
 
 
Резултати наших ученика са Окружног такмичења из страних језика које је 
одржано 17. марта у нашој школи. 
 
Енглески језик 

Име и презиме 
ученика 

Ш к о л а Предметни 
наставник 

Број поена Ранг 
ученика 
  I 

(8/6) 
II 
(32/26) 

III 
(40/32) 

Катарина 
Малиновић 

„Вук 
Караџић“, 
Шабац 

Снежана 
Топузовић 
Митровић 

8 28 36 II 

ТеодораМањенчић „Вук Снежана 7 27 34 III 
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Караџић“, 
Шабац 

Топузовић 
Митровић 

Ана Ћирић „Вук 
Караџић“, 

Шабац 

Снежана 
Топузовић 
Митровић 

7 26 33 III 

Бојана Берић „Вук 
Караџић“, 

Шабац 

Снежана 
Топузовић 
Митровић 

5 23 28   

 
 
На првенству Србије у џију џици, oдржаном 18. марта 2018. године,  Максим 
Марковић, ученик одељења 12, освојио је 1. место у својој категорији.   

 

 
24. 3. 2018. године 
Одржано Општинско такмичење из Српског језика и језичке културе 

 
Резултати наших ученика остварени на Општинском такмичењу из Српског 
језика и језичке културе одржаном 24. марта 2018. године. 
V разред 
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  Мојсиловић Вукашин ОШ „Вук 
Караџић“ 

Шабац Весна Вуковић 17 II 

  Ћирић Филип ОШ „Вук 
Караџић“ 

Шабац Весна Вуковић 16 III 

VI разред 

  Пајић Дијана ОШ „Вук 
Караџић“ 

Шабац Весна Вуковић 18 II 

  Маровић Анђела ОШ „Вук 
Караџић“ 

Шабац Весна Вуковић 17 II 

  Теодоровић Тамара ОШ „Вук 
Караџић“ 

Шабац Весна Вуковић 16 III 

  Вуковић Вељко ОШ „Вук 
Караџић“ 

Шабац Жарко Мркић 16 III 

VII разред 

  Ранђић Теодора ОШ „Вук 
Караџић“ 

Шабац Жарко Мркић 17 II 

VIII разред 

  Михаиловић Момчило ОШ „Вук 
Караџић“ 

Шабац Весна Вуковић ДП I 

  Малиновић Катарина ОШ „Вук 
Караџић“ 

Шабац Јованка Гајић 17 II 

 

 
 
Резултати наших ученика остварени на Окружном такмичењу из Енглеског 
језика, одржаном 25. марта 2018. годинe 
VIII РАЗРЕД 

  Малиновић Катарина ОШ „Вук 
Караџић“ 

Шабац Снежана 
Топузовић 
Митровић 

II место 

  Мањенчић Теодора ОШ „Вук 
Караџић“ 

Шабац Снежана 
Топузовић 
Митровић 

III место 

  Ћирић Ана ОШ „Вук 
Караџић“ 

Шабац Снежана 
Топузовић 
Митровић 

III место 
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Резултати наших ученика на Oкружном такмичењу из Математике 
одржаном 25. марта 2018.године 

Четврти разред 

  Дамјановић Катарина 4/2 Милена Драгојевић III 

Седми разред 

  Филиповић Урош 7/2 Аћим Катић похвала 

  Дамјановић Милош 7/2 Аћим Катић похвала 

 
Пролећни распуст почео је 2. априла 2018. године, а завршио се 9. априла 
2018. године. 
 

 
 

 
30. марта 2018. године у нашој школи 
одржана је продајна изложба радова 
ученика, учитеља, наставника и 
родитеља. Иницијатива за продајну 
изложбу потекла је од ученика петог 
разреда на часу грађанског васпитања. 
Једна од главних организатора била је 
наставница ликовне културе Ана 
Ивковић. Изложбу су најавили чланови 

Фолклорне секције наше школе са својом учитељицом, тренером фолклора 
Тањом Ђукић, изведбом пет кола и то: 
„Ја брдом“, 
„Ја посејах лубенице“, 
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„Дивна, Дивна“, 
„Качерац „ и 
„Моравац“ 
Након тога представили су се чланови изборног предмета Хор и оркестар ОШ 
„Вук Караџић“ из Мачванског Причиновића, са наставником  Снежаном 
Шалаи Тибор, изведбом 7 песама: 
„Људи ликујте, народи чујте: Христос Воскресе, радост донесе“ – Св. Владика 
Николај 
„Ускршње јутро “ – текст-Саша Божовић, музика-Леонтина Вукомановић 
„Вера наша православна“ – Св. Владика Николај 
„Оро се  вије“ – народна песма 
„Српкиња“ – Исидор Бајић 
„Жубор вода жуборила“ – текст Иван Глишић,музика- група „Ђердан“ 
„Стари градић покрај Саве“- Миле Станојевић, музика – група „Стари звуци“. 
У дворишту школе могла су се видети само  разиграна, весела, радосна и 
насмејана лица учесника и посетилаца. Сви предмети су продати а зарада је 
довољна да двориште школе после Ускршњег распуста красе нове клупе.  
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Пробни завршни испити за ученике осмог разреда одржани су: 
петак, 13.4.2018. У 12.00 часова  - математика 
субота, 14.4.2018. У 9.00 часова - српски језик 
субота, 14.4.2018. У 11.30 часова - комбиновани тест 

 

 
150 година ОШ „Вук Караџић“ Табановић 

 

Манифестација поводом обележавања 150 година ОШ „Вук Караџић“ 
Табановић одржана је 10. 4. 2018. са почетком у 11:00 сати у школском 
дворишту школе у Табановићу. Ученици нижих разреда су  са  својим  
учитељима  Нада Лолић, Тања Јовановић, Драганка Ђокић, Светлана Бурсаћ 
приредили пригодан програм везан за живот Вука Караџића. Гости су  били  
фолклорна  секција КУД „Абрашевић“  који су извели Дечји сплет игара;  и 
ученици изборног предмета Хор и оркестар  ОШ „Вук Караџић“ Мачвански 
Причиновић са  Снежаном  Шалаи Тибор наставником  музичке културе. Они 
су извели следеће композиције: 
Химну Вуку Караџићу – Стеван Стојановић Мокрањац 
„Српкињу“ – Исидор Бајић 
„Кад сам синоћ овде била“ – народна песма на стихове Бранка Радичевића. 
После завршеног културно-уметничког програма одржало се  традиционално 
такмичење у лупању ускршњих јаја („Туцијада“) и турнир у фудбалу. 
Победници су добили адекватне награде. 
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Резултати ученика остварени на Окружном такмичењу из српског језика - 
Књижевна олимпијада, које је 15. априла 2018. године одржано у ОШ 
"Јанко Веселиновић" у Шапцу: 
Тања Радић, 8/5, 16 бодова, 3. место - наставница Слађана Вујаковић 
Теодора Мањенчић, 8/4, 16 бодова, 3. место - наставница Слађана 
Вујаковић 
  
 
 
17. априла 2018. године, ученици шестог разреда у пратњи педагога наше 
школе Олге Тошковић посетили су Библиотеку шабачку и уз дружење са 
вршњацима присуствовали представљању  књиге Урнебесна физика аутора 
Бранка Стевановића. Циљ дружења је да се деци покаже да наука није баук, 
али да их истовремено уведе у озбиљна сазнања путем разних трикова. 
Како би свој циљ остварио, аутор се шалио, причао анегдоте из живота 
познатих научника и уз помоћ другара извео три експеримента: Ваздух 
против воде, Кунг – фу мајстор и Трик с јајетом. Деца су са великим 
пажњом уживала гледајући експерименте, и оно што је још боље 
учествовала у објашњењу зашто долази до одређене реакције.  
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У нашој школи, у оквиру самовредновања рада школе, у децембру 

2017. године спроведено је истраживање о распрострањености насиља у 

школи. Истраживање је замишљено у оквиру вредновања области Етос, а 

имајући у виду стратегију Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја које је у овој школској години посебан акценат ставило на превенцију 

вршњачког насиља.  

Део тог истраживања је приказан на научно стручном скупу 

„Сарајевски дани психологије“ који се одржавао од 19-21.4.2018. године у 

Сарајеву, Босни и Херцеговини. Свој рад под називом „Однос вршњачког 

насиља и стиилова афективне везаности за породицу“ психолози школе 

Данијела Рељић и Невена Станковић представиле су у оквиру секције 

педагошка и развојна психологија. Резултати истраживања су изазвали 

позитивне реакције присутних колега, као и охрабрење да налази указују на 

потребу за осмишљавањем програма који би се могли употребити за 

превенцију, али и третман насилног понашања код ученика.   
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Oпштинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ 
 
 
 

 

 

 

Наша школа је 21.4.2018. године била домаћин Општинског такмичења „Шта 
знаш о саобраћају“. На такмичењу је учествовало 60 ученика, из Б и Ц 
категорије. Такмичење је протекло регуларно, а у табели можете видети 
резултате. Наша школа ће бити и домаћин Окружног такмичења.  
Наша школа је 21.4.2018. године била домаћин општинског такмичења „Шта 
знаш о саобраћају“. На такмичењу је учествовало 60 ученика, из Б и Ц 
категорије. Такмичење је протекло регуларно. 
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 Oпштинског такмичења „Шта знаш о саобраћају“- резултати 

 

Редни 

број 
Презиме 

и име 

ученика 

Основна 

школа 
Презиме и 

име 

наставника 

Категорија Тест Полигонспретности Укупно 

бодова 
Ранг

20. Ђокић 

Милина 
ОШ „Вук 

Караџић“ 

Шабац 

Веселиновић 

Роксандра 
Ц - 

категорија 
52 86 138   

21. Салкић 

Мујо 
ОШ „Вук 

Караџић“ 

Шабац 

Веселиновић 

Роксандра 
Б - 

категорија 
37 97 134   

30. Ђурчић 

Ђурђина 
ОШ „Вук 

Караџић“ 

Шабац 

Веселиновић 

Роксандра 
Б - 

категорија 
64 64 128   

33. Глишић 

Никола 
ОШ „Вук 

Караџић“ 

Шабац 

Веселиновић 

Роксандра 
Ц - 

категорија 
44 83 127   

39. Крстић 

Марко 
ОШ „Вук 

Караџић“ 

Шабац 

Веселиновић 

Роксандра 
Ц – 

категорија 
40 82 122   

49. Гајић 

Мартина 
ОШ „Вук 

Караџић“ 

Шабац 

Веселиновић 

Роксандра 
Б - 

категорија 
46 69 115   

56. Лазић 

Страхиња 
ОШ „Вук 

Караџић“ 

Шабац 

Веселиновић 

Роксандра 
Б - 

категорија 
24 71 95   

59. Лукић 

Јулијана 
ОШ „Вук 

Караџић“ 

Шабац 

Веселиновић 

Роксандра 
Ц - 

категорија 
43 31 74   
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 Окружно такмичење из Биологије 
 

Резултати наших ученика остварени на окружном такмичењу из Биологије, 
одржаном 21. априла 2018. године 

V РАЗРЕД 

o   Ћирић Филип ОШ „Вук 
Караџић“ 

5/1 Бранислава 
Ђурић 

78 III 

o   Ивановић Огњен ОШ „Вук 
Караџић“ 

5/2 Бранислава 
Ђурић 

74 III 

VI РАЗРЕД 

o   Пајић Дијана ОШ „Вук 
Караџић“ 

6/3 Бранислава 
Ђурић 

77 III 

 
 
Окружно такмичење из Историје 

 
Окружно такмичење из Историје је одржано 22. априла 2018. године. 
 
 
V РАЗРЕД 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
НАСТАВНИКА 

ОСВОЈЕНО 
МЕСТО 

1. Мојсиловић Вукашин 5/1 Матић Јасмина III 
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Окружно такмичење из Хемије 

 

На окружном такмичењу из Хемије, одржаном 22. априла 2018. године у 
ОШ „Ната Јеличић“ у Шапцу, наш ученик је остварио одличан резултат. 
Милош Дамјановић, ученик 7/2 је освојио ПРВУ НАГРАДУ! 

 

 

 
Музичка радионица 
 
Дана 25.04.2018. године у ОШ „ Вук 
Караџић“ у  Шапцу, у 18:30, одржана је 
радионица за наставнике музичке 
културе која  је имала  за  циљ  анализу  
и  избор квалитетног уџбеника који је у 
складу  са  новим  Планом и програмом 
за пети разред основне школе.  Било је 
присутно 6 чланова  градског актива, 
подељени су у 2  радне  групе. Свака  

група је по једну наставну  јединицу анализирала у два  различита   уџбеника  
поштујући стандарде квалитета уџбеника. На крају  је представник сваке 
групе забележио закључке  до којих су дошли. Закључци ће  добро  доћи 
учесницима за одабир уџбеника као и  помоћи издавачким кућама да 
побољшају квалитет уџбеника. 
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Водитељ радионице: Снежана Шалаи Тибор,наст.муз.култ. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Окружно такмичење из Географије 

 
На Окружном такмичењу из Географије, одржаном 25. априла 2018. године, 
ученица седмог разреда наше школе Теодора Ранђић, којој предаје 
наставница Снежана Гмизић Опачак освојила је треће место. 
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Републичко такмичење из Физике 

 
На Републичком такмичењу из Физике, одржаном 28. априла 2018. године,  
Урош Филиповић, 7/2 је освојио трећу награду. 

 

 

 
Окружно такмичење из Српског језика и језичке културе 

 
Резултати наших ученика остварени на Окружном такмичење из Српског 
језика и језичке културе, одржаном 29. априла 2018. године. 
V РАЗРЕД 

Мојсиловић Вукашин ОШ „Вук Караџић“ Шабац Весна Вуковић 17 II 

Ћирић Филип ОШ „Вук Караџић“ Шабац Весна Вуковић 16 III 

VI РАЗРЕД 

Пајић Дијана ОШ „Вук Караџић“ Шабац Весна Вуковић 17 I 

Маровић Анђела ОШ „Вук Караџић“ Шабац Весна Вуковић 17 I 

VII РАЗРЕД 
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Ранђић Теодора ОШ „Вук Караџић“ Шабац Жарко Мркић 18 II 

VIII РАЗРЕД 

Жикић Јована ОШ „Вук Караџић“ Шабац Слађана Вујаковић 18 II 

Малиновић Катарина ОШ „Вук Караџић“ Шабац Јованка Гајић 17 II 

Петровић Тијана ОШ „Вук Караџић“ Шабац Слађана Вујаковић 17 II 

Михаиловић Момчило ОШ „Вук Караџић“ Шабац Весна Вуковић 16 III 

 

 

 

 

 

 
Окружно такмичење из атлетике 

 
 
Резултати наших ученика остварени на Окружном такмичењу из атлетике, 
одржаном 3. маја 2018. године. 
Поред успеха оствареног у појединачној конкуренцији, ученици наше школе 
су освојили и друго место у екипној конкуренцији. 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ МЕСТО ДИСЦИПЛИНА 
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4. 5. 2018. године одржано је такмичење Школе спорта у хали спортова 
„Зорка“. Учествовали су ученици узраста од првог до четвртог разреда. 
Ученици из Мачванског Причиновића освојили су друго место. 
 
 

 

 

 

 

Станић Немања 8/5 2. место Скок у даљ 

Митровић Лука 8/2 3. место 300 м 

Ђурић Арсен 8/3 3. место 800 м 

Гајић Мартина 5/2 1. место 300 м 

Марковић Лука 6/3 3. место 300 м 

Радовановић Лука 7/1   
1. место 

  
ШТАФЕТА 

4X100 Марковић Никола 8/2 

Митровић Лука 8/2 

Станић Немања 8/5 
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8. 5. 2018. године, у хали спортова " Зорка", одржан је турнир у малом 
фудбалу. Прдставници наше школе били су ученици одељења IV/1  и IV/2. 
Одличном игром ученици су показали сјајно умеће у фудбалу, а у томе су им 
помогли и  страствени навијачи! 

 

 

 

 

 

У четвртак 10. маја 2018. године, наставница историје Јасмина Матић и 
наставник српског језика, Жарко Мркић, одржали су угледни час за ученике 
7. разреда. Наставне јединице гласиле су  Србија у Првом светском рату и 
обрада песме  Међу својима, Владислав Петковић Дис.  
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                ШАХОВСКИ СУСРЕТ  ГЕНЕРАЦИЈА   2018. 

 

 

 

У оквиру програма „Мала школа шаха“ 10.05.2018 године одигран је 

шаховски меч између екипа пионира и пензионера. Екипу пионира чинили су 

ученици од 1  до 4 разреда из 2 основне школе („Мајур“ и „Вук Караџић“). 

Меч је одигран у просторијама Удружења пензионера града Шапца. Играло 

се на 10 минута по 2 партије.Циљ овог меча био је сусрет генерација –

дружење пионира и пензионера кроз едукативне шаховске партије. 

Пензионери,као искусни шахисти,објаснили су пиoнирима како се користи 

шаховски часовник,а током патија трудили су се да им укажу на грешке и 

објасне који су потези били бољи. Едукативни циљ овог шаховског меча 

популарно названог сусрет генерација остварен је у потпуности,јер су сви 

били задовољни.Договорено је да се реванш меч одигра већ за 2 дана у 

школи „Вук Караџић“,што је и релаизовано 12.05-2018 године. 

У првом мечу били су успешнији пензионери (победили су са 2 поена 

рзлике), док је други меч завршен нерешено. 

За екипу пионира ош „Вук Караџић“ играли су Ралић Андрија 4/2, Богичевић 

Урош 4/1,Игњат Ранисављевић 4/1, Рашић Сара 4/2 и Протић Александра 4/1. 

У реванш мечу екипу пионира појачали су Митровић Лука 8/2 и Икановић 

Мехмед,који је прошле године као ученик 8 разреда био убедљиво најбољи 

шахиста на школском првенству. 

Договорено је да се  меч одигра поново у октобру,као и да постане 

традиционалан. 

Меч су организовали и водили шаховски тренер Давидовски Трајко и 

учитељица  Данијела Станојловић.  

 

             

        ШАХ  КЛУБ 

     М А Ј У Р   
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10. маја 2018. године, ученици другог и трећег разреда из Касарских ливада, 
са својим учитељицама Мирјаном Цветковић и Милком Алфиревић, 
посетили су музеј, библиотеку и Велики парк. 
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У петак 11. маја 2018. године, ученици наше школе, узраста од  5. до 8. 
разреда, учествовали су у такмичењу Крос РТС-а " Кроз Србију". Победница у 
такмичењу за девојчице је Мартина Гајић V/2, а победник у такмичењу за 
дечаке је Никола Марковић VIII/2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. маја 2018. година  
Наша школа је и ове године учествовала на Архимедесовом математичком 
турниру - екипном првенству основних школа Републике Србије. Такмичење 
је одржано 12. маја 2018. године, у Београду. Учествовали су представници 
100 школа.  
Наша екипа коју су чинили ученици: 
Катарина Дамјановић ( IV  разред) 
Филип Ћирић ( V  разред) 
Дијана Пајић ( VI  разред) 
Урош Филиповић ( VII  разред) 
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Стефан Трифковић ( VIII  разред),  
освојила је похвалу на такмичењу. 
Поред тога ученици су освојили и појединачне награде: 
Дијана Пајић - треће место 
Урош Филиповић - треће место 
Филип Ћирић - похвала 
Руководилац екипе била је наставница Катарина Јанковић. 
 

 
 

 
 
У петак 18. маја 2018. године у просторијама продуженог боравка 
васпитачице Јелена Савић и Тања Јовичић, заједно са учитељицом Данијелом 
Станојловић, одржале су заједничку радионицу под називом  
Предчиталачке игре. Циљ активности био је да се предшколци кроз игру 
упознају са садржајима који их очекују у школи. 
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19. и 20. маја 2018. године, у нашој школи организована је обука наставника 
за остваривање програма наставе и учења у првом и петом разреду. 

 

 

 

 

 

 

18. мај 2018. године 
 
У дечијем културном  центру организован је  - Републички фестивал хорова 
– Београд. Учествовао је и хор наше школе, ОШ "Вук Караџић" , под управом 
наставнице музичке културе Снежане Ранковић Ђерић. 

  
 

 

 

 
 

1. Гаџа - Константин Бабић  
2. Коледо - Стеван Мокрањац 
3.  "Yo le canto todo el dia" - David 
Brunner 

 
Корепетитор - Борис Јекић 
Диригент Снежана Ранковић - Ђерић 
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Дана 19. 5. 2018. године  одржан је 13. Сабор народне традиције „Крчаг“ у 

ОШ „Војвода Мишић“ у Београду, у трајању од 10:00 до 17:00  сати. На 

Сабору је учествовало 15 школа из целе Србије. Ученици  првог и другог 

разреда  ОШ „Вук Караџић“ из Шапца  су  заједно са ученицима шестог 

разреда из издвојене јединице  Мачвански Причиновић извели музичко-

сценски  приказ   који   говори  о граду  Шапцу из времена принцезе Анке  

Обреновић Константиновић. На програму су поред драмских слика   биле и  

песме: „Стари градић покрај Саве“  и „Што се боре мисли моје“  (за коју се 

верује да је текст  песме Кнез Михаило Обреновић  посветио Анкиној ћерки 

Катарини). Сценарио написала - Снежана Поповић, професор разредне 

наставе. Презентацију приредио - Снежана Шалаи Тибор,наставник музичке 

културе. Ученике припремили наставници - Весна Петровић, Снежана 

Поповић, Снежана Шалаи Тибор. 
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20. маја 2018. године, наши ученици су гостовали на манифестацији 

Витезово пролеће. Награђени су ученици 

одељења 1/2 Јована Јуришић, Аница Ивановић, 

Иван Нешковић и Богдан Моравчевић. 
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Екскурзија ученика другог разреда одржана је 29. маја 2018. године. 

Ученици заједно са својим учитељима посетили су Засавицу и уживали у 

вожњи бродићем, шетњи и упознавању разноврсности биљног и 

животињског света овог резервата природе. 
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31. маја  2018. године., од 11 до 12 часова у Библиотеци шабачкој 
организовано је предавање о Краљевини Данској, на коме је амбасадор 
Андерс Хоугор са сарадницима,  представио Данску најмлађим 
становницима Шапца. Ученици одељења II/1 наше школе, са учитељицом 
Весном Петровић, посетили су Библиотеку шабачку, и присуствовали 
занимљивом и поучном предавању. 
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На литерарном конкурсу у Крупњу, које је одржано 2. јуна 2018. године, 
Јована Јуришић ученица одељења 1/2 , освојила је 2. место, док су Јована 
Ђекић и Ива Милошевић, такође ученица одељења 1/2 , добиле похвале. 
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2. јуна 2018. године 
Предавач и инструктор радионеце  на ЛИКОШ-у 2018. била је дипл. сликар 
Јелена Лукић, а осим ученика наше школе и ученика школе домаћина - ОШ 
"Стојан Нваковић" , учествовали су и ученици из осталих основних школа из 
Шапца и околине. Из наше школе учествовале су ученице седмог разреда 
Маша Мраовић и Сара Трифуновић са  наставницом ликовне културе 
Весном Станић.  Тема је била Енкаустика и сликање на свили.  
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5. јуна 2018. године, ученици одељења 2/1 са учитељицом Весном Петровић 
посетили су  Библиотеку шабачку, и присуствовали манифестацији „ 

Библишина рингераја“ 
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Приредба за будуће прваке која је носила назив „ Од срца срцу“, одржана је 
7. 6. 2018. године. Ученици I/1 и I/2  и ученици из продуженог боравка 
заједно са својим учитељицама Миленом Мањенчић, Снежаном Поповић и 
Данијелом Станојловић, припремили су дочек будућим првачићима на 
најлепши могући начин! 
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8. јуна 2018. године одржане су завршне приредбе ученика у одељењима 
I/1, I/2 и IV/2. Ученици су  са својом наставницом енглеског језика Весном 
Керкез Грбић припремили сјајне представе за родитеље и све 
заинтересоване. 
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У петак, 8.6.2018. године  наши осмаци су на свечан начин обележили 
завршетак основне школе. Прославу мале матуре смо традиционално 
организовали у нашој школи, јер су и ове  године тако одлучили ученици са 
својим родитељима. Прослава је прошла у лепом расположењу!  
Нашим осмацима смо пожелели много среће на завршном испиту, као и да 
се упишу у жељене школе! 
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Ученици изборног предмета Хор и оркестар ОШ „Вук Караџић“ Мачвански 

Причиновић, учествовали су на манифестацији „Музички викенд“ у ОШ 

„Стојан Новаковић“ Летњиковац 

Дана 10.06.2018. са почетком у 12:00 сати одржана је традиционална музичка 

манифестација под називом „Музички викенд“ у ОШ „Стојан Новаковић“ Летњиковац. 

Циљ манифестације  је очување народне песме. На манифестацији је учествовало 15 

ученика шестог и седмог разреда  изборног предмета Хор и оркестар , ОШ „Вук Караџић“ 

Мачвански Причиновић. Они су извели следеће песме: 

1. „Оро се вије“ –народна песма 

2. „Мој голубе“ – народна песма 

 

3.  „’Ајде Јано“ – народна песма, солисти – Марија Павловић,  

                      ученица одељења 7/5 и Андреја Мијатовић, ученица одељења 7/5 

           4.  „Косовски  божури“ – народна песма, солиста Дуња Ивановић, 

ученица одељења 6/5. 
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12. 6. 2018. године, одржана је завршна приредба ученика одељења 4-2 

Одељењска заједница IV/2  је 12. 6. 2018. године, извела две представе у 10 

и у 18 часова. Представа је носила назив " Вук, јарићи и остала дружина". 

Представом су повезане наставне и ваннаставне активности ученика, рад по 

НТЦ систему учења, похађање музичке школе, фолклорне секције, учешће на 

Шабачком карневалу. Сценарио је написала учитељица Милена Драгојевић, 

део сценографије ученици су радили на часу ликовне културе, сукње је шила 

мајка Димитрија Пејовића, кореографију су смислили ученици, а савете је 

давала мајка Катарине Дамјановић. Гости су били чланови фолклорне 

секције наше школе, коју води библиотекарка Тања Ђукић. 
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На ликовном и литерарном конкурсу за ученике од првог до четвртог 
разреда на тему "Шабац - Мој град", који је организовало Друштво учитеља 
Шабац и Град Шабац, 13. јуна 2018. године, ученици наше школе остварили 
су запажене 
резултате и добили 
прикладне награде. 
  
Награђени су: 
Јована Ђекић I/2 
Јована Jуришић I/2 
Максим Марковић 
I/2 
Маша Тасески II/1 
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Александар Крејаковић II/1 
Јована Мандушић II/1 
Сара Савић III/1 
Вук Митровић III/1 
Софија Игњатовић III/2 
Урош Ђорђевић IV/2 
Борис Ристић IV/2 
Тодор Томић IV/2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



82 
 

 

 
15. јуна 2018. године, ученици наше школе који су награђени на 
такмичењима, заједно са својим наставницима отпутовали су на наградну 
екскурзију. Посетили су Мачков камен, Добри поток и Крупањ. 
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22. јуна 2018. године, у порти шабачке цркве, одржано је Поетско вече, 

поводом 120 година рођења и 25 година од упокојења Десанке 

Максимовић. Наша школа имала је свог представника, ученицу првог 

разреда Јовану Ђекић, коју је спремала за наступ њена учитељица Снежана 

Поповић. Својим умећем у рецитовању и глуми Јована је измамила 

громогласне аплаузе! 
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27. и 28. јуна 2018. године , најуспешнијим ученицима наше школе у 
свечаној атмосфери  додељене су награде. Награде су уручене ученицима 
који су остварили успехе на такмичењима свих нивоа, одличним ученицима 
осмог разреда, носиоцима дипломе „Вук Караџић“, ученику генерације и 
спортисти генерације. 
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Градска управа града Шапца је 28. јуна 2018. године, ученицима и њиховим 
наставницима, који су у школској 2017/2018. години постигли успехе на 
републичким такмичењима, доделила награде.  
 
Награђени ученици наше школе су: 
Дијана Пајић VI/3, награђена за успех из предмета математика, 
Урош Филиповић VII/2, награђен за успехе из предмета математика и 
физика, 
и њихови наставници:  
Борисав Панић и Аћим Катић. 
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Дана 5. 8. 2018.  обележен је  јубилеј  150 година цркве у Мачванском 

Причиновићу, а запажени у свом извођењу имали су ученици изборног 

предмета Хор и оркестар вођени наставницом музичке културе Снежаном 

Шалаи Тибор.  Литургију је  служио његово преосвештенство Владика 

Лаврентије.   

Наши ученици су извели следеће нумере: 

- „Оро се вије“-народна песма 

- „Маријо славна“-А.Андрејевић и „Ступови“, солиста Милица Лолић 

- „Милкина кућа“-староградска песма, солиста Милица Лолић 

- „Косовски божури“-народна песма 

- „Жубор вода жуборила“-И. Глишић и „Ђердан“ 
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Наставничка 

екскурзија одржана је 

од 23. 8. 2018.  до 25. 

8. 2018. године 

Наставници су 

посетили и видели 

Виминацијум - 

Костолац, ''Дунавски 

драгуљ'' , манастир 

Горњак, Жагубицу , 

мотел "Врело", 

Борско језеро, 

"Лазарева пећина", 

"Лазарев кањон" 

видиковац, висећи 

мост, Злот, манастир 

Манасију.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Летопис уредилe библиотекарке 

Душица Шобић и Тања Ђукић 
 
Август, 2018. године 


