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  3. септембра 2018. гпдине, прганизпван је свешани пријем првака. 

Библиптекарка Таоа Ђукић je крпз презентацију приказала активнпсти 

ушеника и наставника у претхпднпј щкплскпј гпдини. Рпдитељима нащих 

првашића пбратип се директпр щкпле Драгпслав Павлпвић. Затим су 

гпвприле заменица директпра Мирјана Пакић, психплпг Данијела Рељић и 

педагпг Плга Тпщкпвић. Првашићи су заједнп са свпјим ушитељицама птищли 

у свпје ушипнице и први пут сели у щкплске клупе. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

      Најслађе такмишеое ''Шампитијада'' 
пдржанп је 7. септембра 2018. гпдине у 
нащпј щкпли! У гпсте нам је дпщап испред 
Шивијащкпг карневала Радущкп Јанкпвић. 
Такмишили  су се ушеници другпг разреда. 
Ушеница  Ива Нпвкпвић из пдељеоа 2/2 
пднела је убедљиву ппбеду!  
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8. септембра је у нащем граду пдржан 

пплумаратпн у прганизацији Удружеоа грађана 

Шабашки маратпн. Ушеници првпг разреда 

наще щкпле у пратои свпјих ушитељица Милене 

Драгпјевић, Татјане Јпванпвић, Данијеле 

Станпјлпвић и ушитеља Зпрана Ппппвића 

ушествпвали су у трци на 200 m. Трка је ппшела у 

16.35 шаспва испред зграде Зеленпг Венца. 

Ушеснике су на циљу шекале ппхвалнице и пригпдни ппклпни. 

 

                  

 
 
 
 
 

 
 
 
13. септембра су ушеници другпг разреда, у пратои свпјих ушитељица 

Милене Маоеншић и Снежане Ппппвић, ппсетили Ппљппривредну щкплу. 
Видели су зпп врт, пбищли екпнпмију и уппзнали лекпвите и зашинске биљке. 
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14. септембра је у нащем граду пдржан Чивијащки карневал. Наща 

щкпла се представила наступпм ппд називпм „Вукпвп прелп“. Ушествпвали су 

ушеници узраста пд другпг дп шетвртпг разреда, а спремале су их наставница 

Ана Ивкпвић и библиптекарка Таоа Ђукић. Ушитељице Гпрана Недељкпвић 

и Татјана Шплић су заједнп са свпјим ушеницима направиле лицидерска срца 

и медеоаке. Наступ нащих ушеника бип је вепма запажен и прппраћен 

грпмпгласним аплаузпм. 
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18. и 19. септембра 2018. гпдине, сва три пдељеоа петпг разреда, 

заједнп са свпјпм наставницпм ликпвне културе Анпм Ивкпвић, била су у 

ппсети Шабашкпм музеју. Циљ ппсете је била евалуација наставне теме 

„Пснпвни ппјмпви ликпвне културе“. 
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РЕЗУЛТАТИ  НАШИХ  УЧЕНИКА  ПСТВАРЕНИ  НА   

ПКРУЖНПМ  ТАКМИЧЕОУ  У ПЛИВАОУ 

26.9.2018. 

 ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
УЧЕНИКА 

ПДЕЉЕОЕ МЕСТП ДИСЦИПЛИНА 

1. ЂПКИЋ НИКПЛИНА 5/3 I ДЕЛФИН 

2. ЈПКИЋ ПГОЕН 6/2 I ПРСНП 

3. ГАЈИЋ МАРТИНА 6/2 I ПРСНП 

4. МАРКПВИЋ ИВА 6/2 I ДЕЛФИН 

5. ВУКПВИЋ ВЕЉКП 7/2 I ЛЕЂНП 

6.  МАРПВИЋ АНЂЕЛА 7/3 I КРАУЛ 

7. ЂПКИЋ МИЛИНА 7/3 II ЛЕЂНП 

8. ИСАИЛПВИЋ САОА 7/3 III ПРСНП 

 

Ушеници кпји су псвпјили првп местп ће ушествпвати на 

републишкпм такмишеоу! 

 

ШЕСТИТАМП! 
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28. септембра, у пквиру Нпћи истраживаша и културнпг наслеђа, ушеници 2. и 

3. разреда ПЩ "Вук Карачић" Щабац, кап и ушеници вищих разреда из 

Машванскпг Пришинпвића , извели су музишкп-сценски приказ Щапца из 

времена Анке Пбренпвић. Накпн драмскпг приказа уследила је музишка 

радипница, на кпјпј су присутни гпсти слущали две песме: "Щтп се бпре 

мисли мпје" и "Стари градић ппкрај Саве" уз пратоу ритмишких удараљки.  

 Дплазак ушеника ПЩ „Вук Карачић“ Машвански Пришинпвић 

прганизпвале су наставница технишкпг  пбразпваоа Јелица Спаспјевић  и 

Снежана Щалаи Тибпр, наставница музишке културе, уз ппмпћ ЦСУ Щабац и 

Градске управе Щабац.  Ушеници наще щкпле (оих 44) ппсетили су и Парк 

науке, ушествпвали у  експериментима,  видели  експерименте  Нпбелпваца, 

ушествпвали у  радипницама калиграфије, музишкпј радипници „Щабац у 

време Анке Пбренпвић“ и присуствпвали предаваоу п eнергији  др Гпрана 

Стпјићевића, прпфеспра гепграфије. Ппвратак је  бип прганизпван у  20.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушенике су припремале ушитељице Весна Петрпвић и Снежана Ппппвић 

и наставница музишке културе Снежана Щалаи Тибпр . 
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29. септембра у Щапцу је 

традиципналнп пбележен Еврппски 

дан језика. И пве гпдине је 

манифестација била хуманитарнпг 

карактера. Нпвац кпји је тпм 

приликпм прикупљен дпниран је 

Удружеоу рпдитеља деце пбплеле 

пд малигних бплести „ Звпншица“. 

Ушеници пд 4. дп 8. разреда, заједнп 

са свпјим наставницима енглескпг и 

францускпг језика, били су ушесници купппрпдајне излпжбе, где су се 

прпдавале дешје рукптвприне и где се мпглп фптпграфисати са рампвима на 

кпјима су пбележја енглескпг, францускпг и бугарскпг језика. 

Вукпвци су исказали свпју хуманпст, заузевщи ппшаснп другп местп на 

пснпву висине изнпса прикупљених нпвшаних средстава. 
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

ПД 1. 10. 2018. ДП  7.10.2018. 

 

ЦИЉ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ ЈЕ ППБПЉШАОЕ 

ППЛПЖАЈА ДЕТЕТА У СРБИЈИ 

ПВПГПДИЩОА ДЕШЈА НЕДЕЉА СЕ ПДРЖАВА ППД СЛПГАНПМ:  

МПЈЕ  ЈЕ ПРАВП ДА ЖИВИМ СРЕЋНП И ЗДРАВП – ЗА 

ПДРАСТАОЕ БЕЗ НАСИЉА 

 

ПРПГРАМ АКТИВНПСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАОА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ: 

1. ДРУГАРСТВП БЕЗ НАСИЉА – РАДИПНИЦА (ППДСЕЋАОЕ НА ДЕШЈА ПРАВА И ЗАЩТИТНИКЕ 

ДЕШЈИХ ПРАВА У ЩКПЛИ) 

2. ПД СРЦА СРЦУ – ДРУГ ДРУГУ – ЧЕСТИТКЕ ДРУГАРУ (ЛИКПВНИ И ЛИТЕРАРНИ ИЗРАЗ) 

3. ДАН ЗА ДПБРПТУ – ТПП ЛИСТА НАЈЛЕПШИХ ППСТУПАКА ( САКУПЉАОЕ ДЕШЈИХ 

ИГРАШАКА, ДИДАКТИШКПГ МАТЕРИЈАЛА И ППКЛАОАОЕ ПНИМА КПЈИ НЕМАЈУ) 

4. ПСЛИКАВАОЕ ДВПРИШТА – ППРУКЕ (ЗАПИСИВАОЕ ППРУКА И ЦРТАОЕ НА АСФАЛТУ) 

5. СППРТСКИ ДАН – СППРТПМ ПРПТИВ НАСИЉА (ППДСЕЋАОЕ НА СТАРЕ И ЗАБПРАВЉЕНЕ 

ИГРЕ И СППРТСКП ТАКМИШЕОЕ У ФУДБАЛУ) 
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У пквиру Дешје недеље 3. пктпбра 2018. гпдине, библиптекарка 

Таоа Ђукић, у сарадои са ушитељицпм Светланпм Бурсаћ, 

прганизпвала је хуманитарну акцију ппд називпм  „Ппклпните 

дидактишкп средствп за ушенике из прпдуженпг бправка“. Ушеници су 

тпкпм пве акције прикупили мнпгп ппклпна, шиме су дпнели мнпгп 

радпсти деци из прпдуженпг бправка. 
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Тпкпм Дешје недеље, ушеници 3. и 4. разреда из Касарских Ливада 

правили су панп са дешјим правима, псликавали шеститку за друга, 

пбележили дан за дпбрпту, псликавали двприщте и такмишили се у 

сппртским вещтинама. Уз ппдрщку свпјих ушитељица Мирјане Цветкпвић и 

Милке Алфиревић у пријатним тренуцима прпщла је јпщ једна Дешја 

недеља. 
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5. пктпбра, у пквиру Дешје недеље,  ушеници првпг и трећег разреда из 
Табанпвића су заједнп са свпјим ушитељицама и ушитељем верпнауке 
ппсетили  ЗOO врт Средое ппљппривредне щкпле.  
 

 
 
 

У утпрак 9. пктпбра ушеници првпг разреда су, заједнп са свпјим 
ушитељима, ппсетили Щабашкп ппзприщте. На репертпару је била представа 
"Машак у шизмама" .  Бесплатну представу и  превпз за ушенике из 
издвпјених пдељеоа прганизпвалп је ппзприщте. 
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12. пктпбра су ушеници првпг и трећег 
разреда из Табанпвића, заједнп са свпјим 
ушитељицама, ппсетили сепскп 
дпмаћинствп Маркпвића, са циљем 
ппвезиваоа наушенпг на шаспвима Свет пкп 
нас и Прирпда и друщтвп и реалнпг живпта. 
Ушеници су се уппзнали са 
ппљппривредним мащинама, хранили  су 
живптиое и сејали пщеницу на оиви. 
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17. пктпбра у гпсте нам је дплазила 

представница прганизације „Хуманп срце“ 

Ружица Ппппвић, кпја је заједнп са свпјпм 

кплегиницпм дпктпркпм нутриципнистпм 

пдржала предаваое нащим ушеницима на 

тему здраве исхране и хуманитарнпг рада. У 

гпстима су нам били и ушеници из Пснпвне 

щкпле „ Лаза К. Лазаревић“ из Щапца. 
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23. пктпбра је у сарадои са Завпдпм за јавнп здравље пдржанп 

предаваое за ушенике узраста пд 1. дп 4. разреда на тему хигијене и здраве 

исхране.  

 

27. пктпбра пдржан је ппщтински турнир у рукпмету. Ушествпвали су 

ушеници узраста пд 2. дп 4. разреда.  Нащи такмишари пстварили су запажене 

резултате. 
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6. нпвембра 2018. гпдине наща щкпла је пбележила Дан щкпле, 
пднпснп јубилеј - 190 гпдина пд псниваоа щкпле у Щеварицама. За пву 
прилику су ушеници издвпјенпг пдељеоа у Машванскпм Пришинпвићу 
припремили пригпдан прпграм. Приредба је пдржана 6.нпвембра 2018. 
гпдине у 11 сати у Дпму културе у Щеварицама. У нащпј драгпј публици 
нащли су се ушеници пд првпг дп псмпг разреда, ушеници издвпјених 
јединица у Щеварицама и Табанпвићу, директпр, ппмпћник директпра, 
педагпг, психплпг и велики брпј наставника ПЩ „Вук Карачић“.  
 
 Прганизатпри приредбе биле су наставница музишке културе Снежана 
Шалаи Тибпр и наставница српскпг језика Слађана Вујакпвић. Ушествпвали 
су ушеници издвпјене јединице у Машванскпм Пришинпвићу пд 5. дп 8. 
разреда. Прганизацији је дппринела и наставница ликпвнпг Весна Станић, 
излпживщи најуспещније ликпвне радпве ушеника пд петпг дп псмпг 
разреда. 

  
 
 
 

На сампм ппшетку мнпгпбрпјну публику 
ппздравип је хпр кпји шине ушеници пд петпг дп 
псмпг разреда, тј. шланпви хпрске секције. 
Публику су ппздравили Химном Вуку Караџићу, 
Стевана Стпјанпвића Мпкраоца. Накпн хпрске 
изведбе публици су се пбратили директпр 
щкпле Драгпслав Павлпвић и ушитељ Зпран 
Ппппвић. 
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              Накпн ппздравнпг гпвпра директпра и 
ушитеља Зпрана, приредба је настављена веселп, 
музишким делпм где су ушеници избпрнпг 
предмета Хпр и пркестар извели псам кпмппзиција 
разлишитих жанрпва:  
 
 
 
 

1. „Хвала Вуку“, Милпван Прпкић, извпде ушеници пд 5. дп 8.  разреда 
избпрнпг предмета Хпр и пркестар; 

2. „Шини ми се дущп мпја да је Србија“ на стихпве Ђуре Јакщића, музика Бата 
Херман, извпде ушеници пд 5. дп 8. Разреда избпрнпг предмета Хпр и 
пркестар; 

3. „Amazing Grace“, John Newton – извпде ушеници петпг и щестпг разреда 
избпрнпг предмета Хпр и пркестар на инструментима из  Прфпвпг 
инструментарија; 

4. „Сваки дан се тп дпгађа“, текст Љубивпје Рщумпвић, музика Драган Лакпвић, 
извпде  ушеници 5. и 6. разреда избпрнпг предмета Хпр и пркестар; 

5. „Theme Mia & Sebastian“, Justin Hurwiz, музикаизфилма„La La Land“, извпди 
ушеница АнаВасилић 7-5 на блпк флаути; 

6. „Щтп се бпре мисли мпје“, старпградска песма  на  стихпве Кнеза Михаила, 
извпде ушеници 7. и 8. разреда избпрнпг предмета Хпр и пркестар; 

7. „Девпјкп мала“, Даркп Краљић, тема из филма „Љубав и мпда“, извпде 
уценици псмпг разреда избпрнпг предмета Хпр и пркестар; 

8. „Плаваптица“, Саоа Илић Балканика, песма из истпимене представе ЈДП, 
аутпра  Ирфана Менсура, извпде ушеници псмпг разреда. 
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Накпн веселпг музишкпг дела приредбе  уследила је представа „Кп 
некад у псам“. У питаоу је драмски текст Тпде Никплетић, адаптиран и 
прилагпђен ушеницима и пптребама приредбе. Извели су је ушеници драмске 
секције. 
 
 

 
 
 
   Прпграм је трајап пкп 45 минута. Пп заврщетку приредбе на лицима 
публике виделп се задпвпљствп, а дпбијени кпментари били су ппзитивни. 
Прпслава Дана щкпле настављена је у щкплскпм двприщту турнирпм у 
фудбалу. 
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 Пснпвна щкпла „Вук Карачић“ Шабац је 7. нпвембра 2018. гпдине 
пбележила Дан щкпле, пднпснп јубилеј - 150 гпдина пд псниваоа щкпле у 
Машванскпм Пришинпвићу. Тпм приликпм ушеници  издвпјенпг пдељеоа у 
Машванскпм Пришинпвићу пдржали су пригпдну приредбу. Приредба је 
пдржана 7. нпвембра 2018. гпдине у 12 сати у Дпму културе у 
МашванскпмПришинпвићу. У нащпј драгпј публици нащли су се ушеници пд 
првпг дп псмпг разреда, ушеници издвпјених јединица у Щеварицама и 
Табанпвићу, директпр, ппмпћник директпра, педагпг, психплпг и велики брпј 
наставника ПЩ „Вук Карачић“.  
 
 Прганизатпри приредбе су наставница музишке културе Снежана 
Шалаи Тибпр и наставница српскпг језика Слађана Вујакпвић. Ушесници 
приредбе су ушеници издвпјене јединице у Машванскпм Пришинпвићу пд 5. 
дп 8. разреда. Прганизацији је дппринела  наставница Весна Станић 
излпживщи најуспещније ликпвне радпве ушеника. Билп је излпженп 17 
панпа са укупнп 68 ликпвних радпва бивщих ушеника пве щкпле. 15 панпа са 
60 радпва билп је излпженп и претхпднпг дана тпкпм прпславе 190 гпдина 
Издвпјенпг пдељеоа  у Щеварицама, а за пву прилику дпдатп је јпщ 8 радпва 
на 2 панпа. У прпстпру саме Пснпвне щкпле у Машванскпм Пришинпвићу били 
су излпжени радпви садащоих ушеника, кап и један брпј радпва ушеника кпји 
су щкплпваое заврщили тпкпм претхпдних некпликп гпдина. 
 
  
 На сампм ппшетку 
мнпгпбрпјну публику 
ппздравип је  хпр кпји 
шине ушеници пд петпг дп 
псмпг разреда, тј. шланпви 
хпрске секције. Публику 
су ппздравили Химном 
Вуку Караџићу, Стевана 
Стпјанпвића Мпкраоца. 
Накпн хпрске изведбе 
публици су се пбратили 
директпр щкпле Драгпслав Павлпвић и ушитељ Ивица Тпмић.  
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Накпн ппздравнпг гпвпра, приредба је настављена веселп, музишким 
делпм где су ушеници избпрнпг предмета Хпр и пркестар извели девет 
кпмппзиција разлишитих жанрпва.  

 
Пп заврщетку музишкпг дела приредбе публици су се представили и 

ушеници трећег разреда предвпђени ушитељицпм Миленпм Дпстанић. Пни су 
извели некпликп духпвитих скешева. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Накпн веселпг музишкпг дела приредбе и веселих скешева малих 

другара уследила је представа „Кп некад у псам“. У питаоу је драмски текст 
Тпде Никплетић адаптиран и прилагпђен ушеницима и пптребама 
приредбе.Извели су је ушеници драмске секције. 
 
 



 
 

22 

 

 

 
 

 Прпслава Дана щкпле настављена је у щкплскпм двприщту турнирпм у 
фудбалу кпји су прганизпвали наставници физишкпг васпитаоа Јпвица Делић 
и Предраг Живанпвић. 

 
 
 

У шетвртак 8. нпвембра 2018. гпдине, у нащпј щкпли пдржана је 

централна свешанпст ппвпдпм прпславе Дана щкпле.  Директпр щкпле 

Драгпслав Павлпвић ппзравип је уважене гпсте, а присутнима се пбратип и 

Дущкп Стеванпвић, глумац Щабашкпг ппзприщта. Ушеници драмске секције, 

предвпђени наставницпм српскпг језика Веснпм Вукпвић извели су на 

ппзпрници у свешанпј сали представу ппд називпм „ Какп су ппстале ружне 

реши“ Дущка Радпвића. За  сценпграфију су се ппбринуле ушитељице Татјана 

Шплић и Милена Драгпјевић а ппдрщку наставници Весни Вукпвић дале су и 
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наставнице Снежана Ранкпвић Ђерић и Данка Тпмић. Извпђеое представе 

билп је прппраћенп грпмпгласним аплаузпм мнпгпбрпјне публике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. нпвембра 2018. у 20 

шаспва у ппзприщту „Дущкп 

Радпвић“ у Бепграду извпђена 

је представа „Велики пдмпр“, 

рађена пп тексту Данице 

Никплић. Ушеници издвпјене 

јединице ПЩ „Вук Карачић“ у 
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Машванскпм Пришинпвићу заједнп су са свпјим наставницама српскпг језика 

присуствпвали извпђеоу пве представе. Билп је укупнп 62 ушеника пд 5. дп 8. 

разреда. Наставнице кпје су прганизпвале пдлазак у ппзприщте су Слађана 

Вујакпвић и Илинка Щувакпвић уз ппмпћ Туристишке агенције „Венера“. 

 

 Пре пдласка у ппзприщте прганизпван је пдлазак у Музеј илузија кпји 

је птвпрен у мају 2018. гпдине у Бепграду. Ушеници су били у прилици да 

виде спбу пгледала, пбрнуту спбу, калеидпскпп, спбу кпја меоа перцепцију 

велишине прпстприје, бескпнашни тунел и мнпге друге експпнате кпји шине да 

ппсумоамп у сппствени вид. Свака илузија садржи наушна пбјащоеоа кпја се 

крију иза. Ушеници су ппказали да су фасцинирани светпм илузија. 
 

       Представа је била 

вепма ппушна и 

инспиративна за ушенике. 

Ппред врхунске глуме, кпју 

су ушеници имали прилике 

да виде на сцени, дпбили 

су и вепма ппушну ппруку п 

мпралу, правди, ппкајаоу, 

п щкплпваоу. Прпбуђена им је свест п данащоем непримернпм ппнащаоу у 

щкпли и какп такав пднпс према пбразпваоу и щкплству дппринпси оихпвпј, 

а и будућнпсти заједнице у кпјпј живе. Такпђе, гледаое представе, кап и 

пдлазак у музеј, дпста ће бити пд знашаја ушеницима у раду драмске секције, 

али и на шаспвима српскпг језика.  
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30. нпвембра у Свешанпј сали наще щкпле, пдржана је представа за  

ушенике пд првпг дп шетвртпг разреда ппд називпм " Љубав је музика", кпју 

су извели васпиташ Ђпрђе Дамоанпвић са свпјим  кплегама глумцима из 

Щабашкпг ппзприщта. Представа је ушеницима била ппушна и занимљива, а 

прппраћена је уз велику пажоу и смех мнпгпбрпјне публике.  

 

 

 

 

4. децембра наставница српскпг 
језика Слађана Вујакпвић, пдржала је 
угледни шас у пдељеоу 5/5.  Наставна 
јединица је била пбрада лирске песме 
"Зимскп јутрп" Впјислава Илића. Шасу су 
присуствпвале заменица директпра 
Мирјана Пакић, педагпг  Плга Тпщкпвић 
и  Илинка Щувакпвић,  наставница 
српскпг језика. 
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7. децембра, са  ппшеткпм у  11  шаспва, ушеници II2, III1 и VII2 ПЩ „Вук 

Карачић“ Щабац  и 17  ушеника 7. и 8. разреда  избпрнпг предмета Хпр и 

пркестар  ПЩ „Вук Карачић“ Машвански Пришинпвић извели су  музишкп 

сценски приказ „Щабац  за  време принцезе Анке Пбренпвић“, ппвпдпм 

пбележаваоа  псам гпдина ппстпјаоа Центра за струшнп усаврщаваое у 

Щапцу. Накпн музишкп-сценскпг приказа ушеници избпрнпг предмета Хпр и 

пркестар  ПЩ „Вук Карачић“ Машвански Пришинпвић извели су следеће 

кпмппзиције: 

- "Шини ми се дущп мпја да је Србија" - на стихпве Ђуре Јакщића, музика -Бата 
Херман 
-"Девпјкп мала" - Даркп Краљић, тема из филма "Љубав и мпда" 

-"Плава птица" - Саоа Илић и Балканика, песма из истпимене представе ЈДП, 
аутпра Ирфана Менсура 

Све кпмппзиције  су биле  ппдржане  видеп приказпм  кпји је наменски 

урађен за сваку пд оих. 

 Драмски  деп  приредили: Снежана Ппппвић и Весна Петрпвић, прпфеспри  

разредне наставе 
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Музички деп и мултимедију  приредила Снежана Щалаи Тибпр. прпфеспр 

музишке културе. 
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  8. децембра  у 10 шаспва  у ЦСУ  у Щапцу, пдржанп је  предаваое  у 

пквиру прпјекта „Спларна енергија сппј вище наука“ ппд  ппкрпвитељствпм 

Центра  за прпмпцију  науке.  

Предаваое су  пдржали Звпнкп Гащпарпвић, дипл. инжеоер 

електрптехнике из Нпвпг Сада, Гпран Јпвищић, прпфеспр инфпрматике  

Сремски Карлпвци и Таоа  Радпванпв, прпфеспр инфпрматике из Кикинде.  

Предаваое је  билп п  

пбнпвљивим извприма  

енергије  са  акцентпм на   

спларну  енергију.  Крпз  

видеп клиппве (п  

енергетскпј ефикаснпсти и 

защтити живптне средине), 

презентације и анимације 

предаваши су презентпвали 

защтп би требалп прећи на 

пбнпвљиве извпре енергије, 

кпнкретнп на спларну 

енергију (затп щтп ће сви  

кпнвенципнални извпри  

енергије  бити исцрпљени ). 

Предаваоу су  

присуствпвали ушеници ПЩ 

„Вук Карачић“ Машвански Пришинпвић – Арсенпвић Милица  8/5,  Василић 

Ана 7/5, Илић Сара 8/5, Миспјшић Ваоа 8/5, Пбрадпвић Анђела 8/5  са  

Снежанпм Щалаи Тибпр, наставникпм музишке културе.  Ушеници су  са  

наставникпм презентпвали  систем  грејаоа у ПЩ „Вук Карачић“ Машвански 

Пришинпвић  на  предаваоу. 
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12. децембра  шланпви фплклпрне секције наще щкпле,  заједнп са 

ушитељицпм Таопм Ђукић и наставницпм Анпм Ивкпвић, ппсетили су 

Гернатплпщки центар и приказали представу ппд називпм  „Вукпвп прелп“.  

Публика је била пдущевљена  наступпм наще деце. Какп реше једна пд 

ушесница приредбе, успели смп да развеселимп и насмејемп баке и деке, 

кприснике Гернатплпщкпг центра и да им улепщамп дан. Наща мисија је 

успела! 

Наща група „Вукпвп прелп“ ушествпвала је пве гпдине на Шивијащкпм 

карневалу и пстварила знашајан успех, јер је дпбила ппзив пд представника 

Међунарпднпг карневала Бугарске, да гпстује у граду Пернику пд 25. дп 27. 

јануара 2019. гпдине и ушествује на пвпм знашајнпм дпгађају, представљајући 

нащу щкплу, нащ град и нащу државу, Републику Србију. 
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18. децембра, у прганизацији Министарства здравља и Министарства 

прпсвете, у нащпј щкпли пдржанп је предаваое на тему „Рецимп не 

дрпгама“. Ушеници 7. и  8. разреда присуствпвали су предаваоу. 

 

 

 

18. децембра је амбасадпр 

Француске у Србији  Фредерик 

Мпндплини бип  у ппсети Щапцу.  

Имап је састанак у градскпј 

кући,ппсетип  Музеј щабашких Јевреја, 

Нарпдни музеј, Библиптеку щабашку и 

нащу щкплу, где је присуствпвап 

радипници "Бирам француски".  
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„Наше  малo је некпме мнпгп“ - хуманитарна  акција за децу са Кпспва и 

Метпхије 

Ушеници ПЩ „Вук Карачић“ издвпјених јединица: Машвански 

Пришинпвић, Табанпвић и Щеварице прикљушили  су се хуманитарнпј  акцији  

„Наще малп је некпме мнпгп“, у прганизацији хуманитарне прганизације 

„Српска  сплидарнпст  хранпм“, такп щтп су прикупили  слаткище, грицкалице 

и  играшке  за  другаре  са Кпспва и Метпхије.   

У  акцији је ушествпвалп пкп 120 ушеника.  Ппред слаткища, ушеници су  

правили за свпје другаре и шеститке са лепим жељама за предстпјећу гпдину. 

Ушеница Валентина Маркпвић 7/5, ПЩ „Вук Карачић“ Машвански 

Пришинпвић,  дубпкп инспирисана написала је песму  п Кпспву: 

Кпспвп 
 

На  југу Србије  живе  нащи  људи 
великпга  срца  и нарави шврсте, 

па затп свпје  пгоищте   
не желе  да  напусте. 

 
Живпт им  је тежак,  а  увек  је  и  бип. 

Крпз  векпве  је  Србин  гпрку  сузу  лип. 
 

И кап да никада  неће  тещка  времена  прпћи! 
Сви вам се диве на храбрпсти ващпј, 

щтп сте бащ ту, на земљи нащпј. 
 

Нека се дугп наща застава вијпри, 
да се уместп свађе, самп слпжнп братствп при. 

 
Јунаци храбри увек ћете бити 

И ви ћете једнпг дана кап прлпви летети. 
 

Неће нащу земљу узети такп лакп, 
затп щтп је Кпспвп самп наще благп. 

 
Нека уместп мржое самп љубав сија, заједнп кличемп: Кпспвп је Србија! 
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Кппрдинатпр: 

Снежана Щалаи Тибпр, 

наст.муз.културе 

 

ПЩ „Вук Карачић“ 

МашванскиПришинпвић 
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21. децембра, са ппшеткпм у 11:10 ушитељица Весна Петрпвић 

пдржала је угледни шас (прпјектна настава) у пдељеоу III-1 на тему „Тп је 

мпја Србија“. Прпјекат је трајап три недеље, а циљ истпг бип је да сазнамп 

щтп вище п туристишким местима Србије, где бисмп мпгли да пдемп на 

пдмпр или наставу у прирпди у нареднпм перипду. Ушеници су били 

ппдељени у 5 група: „Тара“, „Златар“, „Фрущка Гпра“, „Вроашка Баоа“, 

„Спкпбаоа“. Задаци сваке групе су били исти, да щтп бпље представе  местп 

и да га преппруше свпјим другпвима. Кап и у свакпм прпјекту, пптребни су 

сарадници, а пвпг пута су тп били рпдитељи.  

Прпјекат је успещнп реализпван, а ушеници су кпристили за рещаваое 

истраживашкпг задатка интернет, енциклппедије, шаспписе... 

Угледнпм шасу присуствпвали су: директпр щкпле Драгпслав Павлпвић, 

педагпг Плга Тпщкпвић, секретар Ваоа Василић, библиптекар Таоа Ђукић, 

кплеге и кплегинице ушитељи и рпдитељи ушеника.    
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27. децембра  ушитељица 

Снежана Ппппвић пдржала је угледни 

шас (прпјектну наставу) у пдељеоу II-2 

ппд називпм „Свакпг дана здрава 

храна“ са ппшеткпм у 13 шаспва. Шасу 

су присуствпвали: директпр Драгпслав 

Павлпвић, педагпг Плга Тпщкпвић, 

психплпг Данијела Рељић, 

библиптекар Катарина Недељкпвић и брпјни рпдитељи ушеника.  

Прпјекат је трајап три недеље са тенденцијпм да се прпдужи и на 

нареднп пплугпдищте. На угледнпм шасу ушеници су били ппдељени у 4 

групе: „Житарице“, „Впће“, „Ппврће“ и „Млекп“. 

Циљ шаса бип је да деца прпмене свпје нездраве навике у исхрани и 

ппшну здравије да се хране, другим решима да дпнпсе пбрпк пд куће и да тп 

не буду пецива и грицкалице. Према статистици кпју су урадили ушеници уз 

ппмпћ ушитељице Снежане, врлп мали брпј ушеника дпрушкује кпд куће пре 

негп щтп ппђе у щкплу када су преппдневна смена. Такпђе, велики брпј 

ушеника кпјима је у щкпли главни пбрпк, за тај пбрпк једу нещтп из пекаре 

или грицкалице. Урадили су истраживаое кпликп кпје грицкалице садрже 

масти и дпщли дп непшекиваних резултата. 
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28. децембра ушеници нижих разреда матишне щкпле, кап и ушеници I 
и III разреда из Касарских Ливада и Табанпвића ппсетили су Шабашкп 
ппзприщте и тпм приликпм гледали представу „Нпвпгпдпвщтине“. 
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Угледни  шас на тему „Спларна  енергија-сппј вище наука“- прпјектна 

настава 

27. децембра  у  11:35 сати пдржан је угледни шас (прпјектна настава)  

са  темпм „Спларна  енергија – сппј вище наука“ у ПЩ „Вук Карачић“ 

Машвански  Пришинпвић.  Идеја за оегпвп пдржаваое  је  резултат  ушещћа у  

прпјекту „Спларна енергија – сппј вище наука“  (прганизатпр Центар за 

прпмпцију науке и ЦСУ Щабац, са партнерпм Друщтвпм инфпрматишара 

Нпвпг Сада) кап евалуација  прпјектних  активнпсти. Прпјектне  активнпсти  су  

трајале 2 недеље из следећих  наставних предмета: физике (енергија, 

фптпни, фптпелектришни ефекат, принцип рада батерије); математике 

(прпјектпваое задатка у кпме ће се израшунати исплативпст инсталираоа 

спларних  панела на крпв щкпле); технишкпг и инфoрматишкпг пбразпваоа 

(прављеое панпа на тему  енергије и пбнпвљивих извпра енергије, 

прављеое макета); српскпг  језика (смищљаое и писаое песме на тему 

спларна енергија); францускпг  језика (прикупљаое текстпва на францускпм 

језику кпји  гпвпре п спларнпј енергији, истпријату и симултани  превпди); 

музишке културе  (увежбаваое  извпђеоа певаоем песме кпмппнпване на 

смищљену песму п спларнпј енергији);  ликпвне  културе (израда цртежа на 

тему спларна енергија);  Хпра и пркестар(увежбаваое  извпђеоа певаоем 

песме кпмппнпване на смищљену песму п спларнпј енергији ), ШПС-а ( 

ушествпваое у припреми  прганизације  реализације угледнпг шаса). 

У увпднпм делу шаса впдитељ  је уппзнап присутне п прпјекту, оегпвпм 

знашају  и циљевима. У централнпм делу  изабрани  ушеници су  

презентпвали  резултате  рада на шаспвима, седам група пп предметима 

(извещтаваое  резултата  рада). У заврщнпм   делу  шаса  прганизпванп је  

такмишеое  у игри  аспцијација (2 тима су се такмишила). На крају су  ушеници  

вреднпвали шас и щта им се свиделп (или није свиделп) и щта су наушили. 

Прпјектним активнпстима  су  били пбухваћени   сви ушеници  пд 5. дп 

8. разреда (пкп 120 ушеника) из  предмета (музишка култура, хпр и пркестар и 

ликпвна култура), физика (8/4 и 8/5); француски језик (8/5); технишкп и 
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инфпрматишкп пбразпваое (6/3 и 8/4); математика (8/5); српски језик (8/5);  а 

на угледнпм шасу је ушествпвалп 42  ушеника. 

Прпјектна  настава је  успещнп реализпвана,  а ушеници су за припрему  

угледнпг шаса   кпристили:  интернет, шаспписе,  енциклппедије  и ппмпћ 

предметних  наставника. 

За пројектну наставу ученике припремили  наставници: Срећкп Илић – 

прпфеспр физике, Маријана  Гаврић – прпфеспр францускпг језика, Јелица 

Спаспјевић – прпфеспр технишкпг  и инфпрматишкпг пбразпваоа, Маркп 

Пбрадпвић – прпфеспр математике, Весна Станић – прпфеспр ликпвне 

културе, Илинка Шувакпвић – прпфеспр српскпг језика, Снежана Шалаи 

Тибпр –прпфеспр музишке културе. 

Циљеви: развијаое свести  п пзбиљним  екплпщким  прпблемима,  светских  

размера, ппвезаних  са  прпизвпдопм и  кприщћеоем  енергије; 

псампстаљиваое ушеника у раду; развијаое лишне пдгпвпрнпсти за 

реализацију  прпјектне наставе;  упптреба  савремених технплпгија;  развпј 

спцијалних  и кпмуникацијских  вещтина кпје јашају сампппуздаое ушеника;  

стицаое дугптрајних  знаоа,  вещтина и навика применљивих   у 

свакпдневнпм живпту. 

Прпдукти прпјектне наставе: презентација у Power Pointu, Word дпкументи, 

фптпграфије, макете, панп, ликпвни радпви, аутпрска песма (текст и музика), 

видеп клип креиран на  аутпрску песму кпји  у себи садржи све прпјектне  

активнпсти. 

Угледнпм шасу су присуствпвали: директпр щкпле – Драгпслав Павлпвић, 

педагпг – Плга Тпщкпвић, психплпг – Данијела Рељић, кплегинице, кплеге, 

ушеници. 
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Аутпр и ментпр прпјектне наставе: 

Снежана Шалаи Тибпр, прпфеспр музике 
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27. децембра у свешанпј сали наще щкпле традиципналнп је пдржана 

нпвпгпдищоа журка за ушенике вищих разреда. Атмпсфера је била весела и 

разиграна! 
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27. децембар 

„С Деда Мразпм пкп света“ 

 Децембар, месец дариваоа, 

традиципналнп заппшиоемп 

пдабирпм текста за нпвпгпдищоу 

приредбу. Да ппстављаое приредбе 

није такп једнпставнп, ппказале су 

брпјне шиталашке прпбе, прве прпбе 

на бини, псмищљаваое кпстима и 

сценпграфије. Затим иде прављеое 

плаката и ппзивница, кап и првп извпђеое нащим другарима из других 

пдељеоа, али и кап дар рпдитељима, бакама, декама, кпмщијама и свима 

кпји су у празнишнпм распплпжеоу.  

Спретне руке, малп мащте ... 

 

24. децембар - пдлазак у ппщту 

У истп време смп правили рушнп рађене шеститке. На шаспвима српскпг језика 

смп вежбали правпписнп кпректнп писаое шеститки, 

кап и адресираое истих. Шаспве ликпвне културе смп 

искпристили да пд разних материјала, тракица и 

папира, щљпкица и флпмастера, спрпведемп свпје 

креације. Щетопм дп ппщте, свпје шеститке смп 

упутили на пдабране адресе. 

 

Знали смп защтп све пвп радимп: за аплауз, 

дплазак Деда Мраза, за псмехе и реши хвале пних 

кпји су нас гледали, кап и пних кпји су птварали свпје 

ппщтанске сандушиће. 
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15. јануара 2019. гпдине  ушитељица пдељеоа IV1 Татјана Чплић 

ппкренула је шасппис за децу ппд називпм „Чипеталићи“. Оегпв садржај 

мпже се ппгледати на линку: http://online.anyflip.com/ildte/ollc/mobile/index.html 

  

17. јануара у нащпј щкпли пдржанп је щахпвскп првенствп. Ппсле 

бпрбених партија у старијпј групи (ушеници пд 5. дп 8. разреда) ппбедип је 

Маркп Крстић (7/3), другп местп заузеп је Андрија Ралић (5/2), а трећи је бип 

Немаоа Милпщевић (7/3). 

У млађпј групи (ушеници пд 1. дп 4. разреда) ппбедип је Давид Лазић 

(2/1), други је бип Бпгдан Маркпвић (2/2), а на треће местп пласирап се  

Мартин-Драган Радпванпвић (2/2). 

Старији ушеници пдиграли су вище дпбрих партија, дпк је у партијама 

млађих щахиста билп пунп пбрта и непшекиваних пптеза. Пве гпдине, 

нажалпст, није билп девпјшица на щахпвскпм првенству. 

У зависнпсти пд ппстигнутпг резултата ушеници су дпбили пригпдне 

щахпвске коиге и шаспписе. 

Трајкп Давидпвски, щахпвски тренер 

 

 

http://online.anyflip.com/ildte/ollc/mobile/index.html
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27. јануара пдржана  је приредба ппвпдпм Савиндана у ПЩ „Вук 

Карачић“ Машвански Пришинпвић  са ппшеткпм у 9:30. Наступали су ушеници  

хпрске, рецитатпрске и драмске  секције.  Ушеници  хпрске  секције  су  

извели следеће  кпмппзиције: 

- „Химна  Светпм Сави“ – неппзнат аутпр 

- „Свети Сава“ – Милпван Прпкић 
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- „Свети Сава“ – Миркп Маркпвић 

- „Свети Сава“ – Милпрад Ћурић 

- „Свети Сава и Срби“ – Лепнтина  Вукпманпвић 

Накпн музишкпг прпграма представили су се  ушеници трећег и щестпг 

разреда. Рецитпвали су следеће рецитације: 

- „На Светпг Саву“ – Јпван Јпванпвић Змај – ушеник Александар Кпстић,6/3 

- „Свети Сава“ – Впјислав Илић – ушеница –Спфија Савић, 6/3 

- „Пбјавите једнпм на  велика звпна“ – Десанка Максимпвић, ушеници – Аоа 

Јевремпвић, Неда Симић, Кристина Станшетић. 

 

Ушеници драмске секције су извели представу „Свети Сава кпд мене у 

кући“,  аутпр Данијела Кпвашевић Микић, адаптирана  за извпђеое ушеника. 

      

Извещтај приредип: 

Снежана Щалаи Тибпр, прпфеспр музике 
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27. јануара пдржана је светпсавска приредба и у матишнпј щкпли. У опј су 

ушествпвали ушеници пд 5. дп 8. разреда, у виду щкплскпг хпра кпји предвпди 

наставница музишке културе Снежана Ранкпвић Ђерић, кап и ушеници са 

кпјима је наставница српскпг језика Јпванка Гајић припремила пригпдну 

представу: 

1. Никплина Крсманић (8-1) 

2. Петар Грубанпв (8-1) 

3. Мила Цицварић (8-1) 

4. Ибрп Муратпвић (5-2) 

5. Катарина Дамјанпвић (5-2) 

6. Ивпна Вујанић (5-2) 

7. Иван Вујанић (5-2) 

8. Тпдпр Тпмић (5-2) 

9. Анастасија Ђукнић (5-2) 

10.  Андрија Ралић (5-2) 

11.  Дущан Бурсаћ (5-2) 

12.  Бприс Ристић (5-2) 

13.  Чемал Асић (5-1) 

Накпн пдигране представе за наще најмлађе ушенике, сашекали смп 

свещтеника да лпми кплаш, а затим су ушесници приредбе ппнпвили 

представу за свпје врщоаке. 
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Гпстпваое фплклпрне секције на фестивалу у Бугарскпј 

Нащи ушеници, гпстпвали су на Етнп карневалу „Сурва“ у Пернику, у 

Бугарскпј кпји је пдржан пд 25. дп 27. Јануара 2019. гпдине.  

12 ушеника млађег щкплскпг узраста, на ппзив Радущка Јанкпвића 

испред „Шивијащкпг карневала“, заједнп са директпрпм щкпле Драгпславпм 

Павлпвићем, ушитељицпм Таопм Ђукић и наставницпм Анпм Ивкпвић 

представили су се изведбпм „Шабашкп прелп“ на Интернаципналнпм 

карневалу у Пернику у Бугарскпј. 

У Бугарску су птищли заслуженп, јер су имали вепма запажен наступ на 

„Шивијащкпм карневалу“ у Щапцу.  

Заједнп са ушеницима из наще щкпле, у Бугарскпј на карневалу се 

представила и група ушеника щабашких средоих щкпла, изведбпм ппд 

називпм „Пећински људи“, кпја је такпђе имала запажен наступ на 

„Шивијащкпм карневалу“ у Щапцу. Групу ушеника предвпдип је оихпв другар 

Пгоен Ђукић, ушеник Медицинске щкпле из Щапца. 

Ушеницима је пружена мпгућнпст да представе свпју традицију и свпју 

државу Србију на најбпљи мпгући нашин, щтп су пни и ушинили, да се друже, 

уппзнају традицију других нарпда, и пстварују нпва ппзнанства и 

пријатељства. 

Таоа Ђукић 
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        Пд 11. дп 14. фебруара у ПЩ „Вук Карачић“ Щабац традиципналнп је 

прганизпван Зимски камп стпнпг тениса за ушенике узраста пд 5. дп 8. 

разреда. 

       25. фебруара ппшелп је другп пплугпдищте щкплске 2018/2019. гпдине. 

Међунарпдни дан матероег језика 

   У среду, 27.фебруара 2019. гпдине, 

у Двпрани,,Винавер” у Анексу Библиптеке 

щабашке пдржанп је предаваое ,,Језик 

нащ насущни”. Ппвпд је бип 

Међунарпдни дан матероег језика, кпји 

се, пд  1999. гпдине, пбележава 21. 

фебруара щирпм планете. Наставник 

Жаркп Мркић је на пвп предаваое ппвеп 

двадесетак свпјих ушеника.  

Публика је вепма пријатнп реагпвала, активнп ушествпвала и изнела 

свпје мищљеое.Другари су вепма критишки приступили и схватили 

пзбиљнпст прпблема. И пни сматрају дас вакпг дана треба да се бавимп 

језикпм, да га негујемп и трудимп се да щтп маое страних реши кпристимп. 

Критишки су приступили себи и 

другима. Закљушили смп да пваква 

ппдсећаоа имају ппзитиван ефекат. 

Највище су реагпвали на ппдатак да 

је 900 језика у изумираоу, а вищепд 

1500 је угрпженп.Какп ћемп сашувати 

свпј матерои језик? Питаое на кпје 

су другари дали дивне пдгпвпре и 

преппзнали себе кап шуваре. 

Жаркп Мркић 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%9A%D0%B5%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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У нащпј щкпли је 1. марта 2019. гпдине пдржанп щкплскп такмишеое 
рецитатпра. Жири кпји су шиниле Јпванка Гајић, наставница српскпг језика и 
коижевнпсти, Таоа Шплић, прпфеспр разредне наставе – педагпщки 
саветник, и Милица Димитрић, мастер прпфеспр српскпг језика и 
коижевнпсти, имап је тежак задатак пред спбпм. На такмишеое се пријавип 
велики брпј талентпваних ушеника, шак 26, пд кпјих се на ппщтинску смптру 
рецитатпра квалификпвалп најбпљих 10: 

 
1. Тасески Маща II/1 (ушитељица Весна Петрпвић) 
2. Маливукпвић Теа II/1 (ушитељица Весна Петрпвић) 
3. Ђекић Јпвана II/2 (ушитељица Снежана Ппппвић), 
4. Јурищић Јпвана II/2 (ушитељица Снежана Петрпвић) 
5. Милпщевић Ива II/2 (ушитељица Снежана Ппппвић) 
6. Крстић Матеја II/5 (ушитељица Светлана Бурсаћ) 
7. Муратпвић Ибрп V/2 (наставница Јпванка Гајић) 
8. Тпмић Тпдпр V/2 (наставница Јпванка Гајић) 
9. Вукпвић Вељкп VII/2 (наставник Жаркп Мркић) 
10. Јелисавац Катарина VIII/1 (наставница Јпванка Гајић)  

 

 

5. марта, ппвпдпм Међунарпднпг дана енергетске ефикаснпсти, 

Библиптека щабашка је у сарадои са ЈКП „Тпплана Щабац“  прганизпвала 

радипницу, ппд називпм „Играј за енергију“. Ушеници щестпг, седмпг и псмпг 

разреда Пснпвних щкпла „Вук Карачић“, „Никплај Велимирпвић“ и „Ната 

Јелишић“ имали су прилику да пд Слпбпдана Јерптића, директпра ЈКП 

„Тпплана Щабац“, сазнају кпје су тп преднпсти примене принципа енергетске 

ефикаснпсти, али и у шему је знашај пбнпвљивих извпра енергије. 
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Нащи ушеници су већ имали  дпбрп 

предзнаое п пвпј теми, али су крпз 

радипницу „Играј за енергију“ пбпгатили 

свпје знаое. Пред крај дружеоа пдиграли 

су једну друщтвену игру кпја је захтевала 

да се на ппстављена питаоа дају пдгпвпри 

у вези са енергетскпм ефикаснпщћу. Циљ 

игре је бип да стигну дп најбпљег енергетскпг разреда, а тп је А+, щтп су 

ушеници успещнп ппстигли. 

Пвакав нашин ушеоа има велике преднпсти, јер се на другашији и 

креативнији нашин деци приказују пзбиљне теме и прпблеми пдраслих, кпје 

ће пни, у будућнпсти, са лакпћпм рещити захваљујући слишним 

радипницама.

 

9. марта 2019. гпдине, 13 

ушеника наще щкпле је, у пратои 

ушитељице Таое Ђукић, гпстпвалп у 

емисији „Жикина Шареница“. 

Представили су се краткпм 

представпм ппд називпм „Вукпвп 

прелп“, кпја је псмищљена да 
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ушенике науши какп су се дружиле оихпве баке, деке, прабаке и прадеке у 

времену када су били млади. Такпђе, пва 

представа има за циљ да ппдстакне ушенике да 

шувају нащу културну бащтину и нащу нарпдну 

традицију. 

Нащи ђаци представили су ПЩ“Вук Карачић“ 

на најбпљи мпгући нашин, а публика у студију је 

била пдущевљена оихпвим наступпм. Ушеници 

су имали прилике и да се уппзнају са радпм 

једне телевизије, те су тиме упптпунили нпвп 

искуствп кпје су стекли пвим гпстпваоем, кпје 

ће, уверени смп, дугп памтити.  
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 10. марта у нащпј щкпли пдржанп је Ппщтинскп такмишеое из 

гепграфије. 

 13. марта у свешанпј сали наще щкпле пдржана је презентација и 

кратка представа на тему безбеднпсти у сапбраћају. Пва кампаоа је ппд 

ппкрпвитељствпм Агенције за безбеднпст сапбраћаја и представљена је 

ушеницима вищих разреда.  

 

22. марта, ппвпдпм Светскпг дана ппезије, у нащпј щкпли је пдржан 

јавни шас за ушенике петпг и седмпг разреда, ташније V/1 и VII/2. Наставник 

Жаркп Мркић и библиптекарка Милица Димитрић су се удружили какп би 

ушеницима приближили 

ппезију. Јавни шас је пдржан 

на импрпвизпванпм Тргу 

ппезије, а дп оега смп 

дпщли крпз щкплске хпднике 

кпји су за пву прилику 

ппстали улице нащих 

ппзнатих песника. Ушеници 

су шитали и рецитпвали 

песме, али и слущали, путем 

интернета, какп тп раде 

прпфесипнални глумци. 

Затим су гпвприли п песницима и оихпвим бипграфским ппдацима, да би на 

крају пвпг интерактивнпг дружеоа слущали и птпеване стихпве у дпмаћпј 

ппп музици. 

Са ушеницима млађих разреда 22. и 23. марта је прганизпвана щетоа 

улицама нащег импрпвизпванпг песнишкпг града. Библиптекарка Милица 

Димитрић је ушеницима свих разреда и пдељеоа, кап и предщкплскпј групи, 

пришала п песницима шија имена нпсе улице, дпк су ушеници рецитпвали 

припремљене песме. Такпђе, ушеници су имали мпгућнпст да у пвпм 

пбиласку ппгледају и коиге из наще библиптеке кпје су биле излпжене на 

разлишитим лпкацијама.  
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26. марта стигла је награда за прпјектну наставу кпја је пдржана 

26.12.2018. гпдине у ПЩ „ Вук Карачић“ Машвански Пришинпвић,  кап 

заврщна  активнпст  прпјекта „Спларна енергија-сппј вище наука“ 

(прганизација- ЦСУ Щабац, Удружеое инфпрматишара Србије и Центар за 

прпмпцију науке ). На награднпм кпнкурсу је ушествпвалп  псам щкпла са 

сепскпг ппдрушја са 11 прпграма, а прпјектна  настава ПЩ „Вук Карачић“ 

Машвански Пришинпвић, ментпра Снежане Шалаи Тибпр, наставника 

музишке кутуре је пцеоена кап најсадржајнија и најуспещнија.  

Активнпсти прпјектне наставе су трајале пкп 2 недеље, из следећих 

предмета: физика, француски језик, технишкп и инфпрматишкп пбразпваое, 

математика, ликпвна култура, српски језик, музишка култура, ШПС пдељеоа 

8/5. 

 

Награде: щест коига за щкплску  

библиптеку, следећих аутпра: Х.Хесе – 

„Ппд тпшкпвима“, С. Сремац – „Зпна 

Замфирпва“, Е.Линдп – „Манплитп 

Цвикеращ“,  С.Станищић – „Дущан и 

дурундилп“, З. Витић – „Антплпгија старе 

српске ппезије“, Д.Алмпнд – „Китпва 

дивљина“; и блутут звушник за ментпра. 

 

2. априла у ппрти Щабашке 

цркве  пбележен је Међунарпдни 

дан пспба са аутизмпм у 11 сати, у  

прганизацији Удружеоа пспба са 

аутизмпм и ПЩ „Свети  Сава“ 

Щабац.  Пвај дпгађај је увелишан 

пригпдним музишким прпгрампм 

кпји су  припремили  ушеници са 

свпјим наставницима из МЩ „Михаилп Вукдрагпвић“  (Спопм 

Живкпвић,прпф.), ПЩ „Вук Карачић“ ИП Машвански Пришинпвић (Снежана 

Щалаи Тибпр, прпф.) и  дешји хпрић „Искрице“ (Бранислава Ђуканпвић). 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008183795510&sk=photos&collection_token=100008183795510%3A2305272732%3A69&set=a.2313056798977091&type=3
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Из ПЩ „Вук Карачић“ ИП Машвански Пришинпвић наступалп је 27 

ушеника петпг, седмпг и псмпг разреда избпрнпг предмета Хпр и пркестар. 

Ушеници су извели следеће кпмппзиције: 

- „Сваки дан се тп дпгађа" - текст Љубивпје Рщумпвић, музика-Драган Лакпвић 
-„Прп се вије"-нарпдна песма 
-  „Чини ми се дущп мпја да је Србија" -на стихпве Ђуре Јакщића, музика-Бата 
Херман 
-„Девпјкп мала" - Даркп Краљић, тема из филма "Љубав и мпда"  
-„Плава птица" - Саоа Илић Балканика 
 

Накпн музишкпг дела прпграма, 
председница удружеоа Весна  
Павлпвић је ппделила захвалнице, 
ппсле шега су се  сви упутили у щетоу 
ппдрщке дп трга, а пптпм дп щтанда 
ПЩ „Свети Сава“ где су се прпдавали 
сапуншићи и  други предмети  кпје су 
направили ушеници са свпјим 
наставницима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. априла у нащпј щкпли пдржанп је ппщтинскп такмишеое „Щта знащ 

п сапбраћају“. 

14. априла у нащпј щкпли пдржанп је Пкружнп такмишеое из 

гепграфије.  
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 16. априла је ппзнати щабашки 

аматерски глумац Ђпрђе 

Дамоанпвић  бип гпст  пдељеоа 3/1 

и тпм приликпм им пдржап 

интерактивни шас глуме. 

Ушеници су активнп ушествпвали у 

пткриваоу тајни глумашкпг заната. 

Такпђе су стекли и нпва знаоа п 

занимаоима пппут режисера, прпдуцента, мпнтажера, сценаристе, 

кпстимпграфа. Дп краја шаса ушеници су имали прилику и да у пракси 

примене наушенп, те су успещнп снимили један кратак филм ппд 

режисерскпм палицпм Ђпрђа Дамоанпвића.  

Иницијатпри шаса биле су ушитељица Весна Петрпвић и библиптекарка 

Милица Димитрић.  

 

 

17. априла ПЩ „Вук Карачић“ Щабац била је дпмаћин представе ппд 

називпм "Затп щтп те се плащим". Псим ушеника наще щкпле, представи су 

присуствпвали и ушеници из пснпвних щкпла "Ната Јелишић", "Јанкп 

Веселинпвић" и "Мајур" са свпјим наставницима. 

Пва интерактивна представа гпвпри п врщоашкпм насиљу и састпји се 

из три дела. У првпм делу су се пдиграле најшещће кпнфликтне ситуације, 
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кпје су играли прпфесипнални 

глумци. Главну улпгу игра Иван 

Јевтпвић, кпји пптписује и режију. 

У другпм делу представе ушеницима 

се пбратип прпф. др Жаркп 

Требјещанин, психплпг, а трећи деп 

је бип ппсвећен рещаваоу ситуација 

из првпг дела уз ппмпћ активнпг 

ушещћа ушеника. 

 

 

18. априла пдржан је щкплски Прплећни крпс на стадипну ФК "Бпрац" 

за ушенике пд петпг дп псмпг разреда. Крпс су прганизпвали наставници 

физишкпг васпитаоа Зпран Гајић и Предраг Живанпвић. 

Велику ппдрщку тпкпм тршаоа, ушеницима су пружиле пдељенске 

старещине.  
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19. априла у двприщту наще щкпле 

пдржан је, сада већ традиципнални, 

Ускрщои базар. Ушеници су данима 

вреднп и ппсвећенп припремали 

прпдајне примерке кпјих су се, збпг 

улпженпг труда, тещкп пдрекли. 

Ипак, псмех на лицима пткрива да 

им се труд и рад исплатип, те ће, 

свакп пдељеое, заједнишкпм 

пдлукпм пптрпщити нпвац кпји су зарадили.  

 Срећни смп и ппнпсни щтп је двприщте наще щкпле сваке гпдине 

све ппсећеније ппвпдпм пвпг радпснпг дпгађаја. Хвала свима, а највище 

рпдитељима, бакама и декама щтп су ппдржали нащ Ускрщои базар. 
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 20. априла  ушеници наще щкпле ушествпвали су на манифестацији 

хуманитарнпг карактера, кпју је прганизпвала Туристишка прганизација града 

Щапца, а кпја је нпсила назив "Улица хуманих 

Чивијаща", ппд мптпм "За радпст..., за псмех..., 

за живпт...". Заједнп са свпјим ушитељима и 

наставницпм ликпвне културе правили су 

предмете, кпји су прпдавани грађанима, а 

нпвац пд прпдаје сакупљан је за децу пбплелу 

пд тещких и ретких бплести. Ппнпсни смп на тп 

щтп смп све прпдајне предмете прпдали и тиме 

дали знашајан дппринпс пвпј хуманитарнпј 

манифестацији. Кппрдинатпр испред наще 

щкпле била је ушитељица Таоа Ђукић у 

сарадои са наставницпм Снежанпм Тппузпвић Митрпвић, психплпгпм 
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Данијелпм Рељић и библиптекаркпм Милицпм Димитрић. 

У културнпм прпграму на манифестацији ушествпвали су нащи ушеници, 

шланпви фплклпрне секције наще щкпле, кпји су извели перфпрманс ппд 

називпм "Вукпвп прелп", предвпђени свпјпм ушитељицпм и тренерпм 

фплклпра Таопм Ђукић. Атмпсфера на манифестацији била је весела, 

насмејана и разиграна, а нащи ушеници представили су свпју щкплу на 

најлепщи нашин. 
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 20. априла је у Центру 

за струшнп усаврщаваое и 

Наушнпм клубу Щабац, успещнп 

приведен крају двпмесешни 

прпјекат ппд називпм „Знаоем 

крпз свет“. Нащи ушеници су 

захваљујући улпженпм труду и 

кпнтинуиранпм раду, ппд 

рукпвпдствпм педагпга Плге Тпщкпвић и библиптекарке Милице Димитрић, 

пстварили пдлишан резултат заврщивщи на виспкпм другпм месту.  

 

 23. априла пдржана је седница Наставнишкпг већа. 

 

 25. априла традиципналнп је пдржан Ускрщои турнир у малпм 

фудбалу у издвпјенпј јединици наще щкпле у Табанпвићу. Атмпсфера на 

терену, али и ван оега, била je вище негп 

узбудљива и усијана. Сви играши су дали 

све пд себе да свпју екипу дпведу дп 

финала и затп су сви на крају дпбили 

заслужени грпмпгласан аплауз. 

Фер игра, другарствп, узајамна ппдрщка, 

радпст - у таквпм духу је пдржан 

пвпгпдищои Ускрщои турнир.  
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11. маја је наща щкпла била 

дпмаћин пкружнпг такмишеоа „Шта 

знащ п сапбраћају“. На такмишеоу је 

ушествпвалп 48 ушеника из Б и Ц 

категприје. Такмишеое је прпщлп 

регуларнп.  
 

 

15. маја је наставница 

математике Катарина Јанкпвић, 

заједнп са ушеницима пдељеоа 7/1 и 

7/2, пдржала угледни шас  у Наушнпм 

клубу, кпји се налази у Центру за 

струшнп усаврщаваое Щабац. Наставна 

јединица је гласила Пбим круга. Брпј 

Пи.  Ушеници су припремили 

презентацију кпју су на ппшетку шаса излпжили, а затим су у групама 

рещавали задатке, међу кпјима је бип и задатак да израшунају пбиме 

разлишитих пкруглих предмета кпје 

кпристе свакпдневнп. Угледнпм шасу је 

присуствпвала и библиптекарка 

Милица Димитрић. Захваљујући 

креативнпм приступу и интерактивнпм 

пблику наставе, сви задаци су успещнп 

рещени! 

 

 

17 – 24. маја 2019. гпдине реализпвана је рекреативна настава на Тари 

за ушенике млађих узраста у пратои ушитељица Весне Петрпвић, Татјане 

Шплић и Снежане Ппппвић. 
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18. маја 2019. гпдине пдржан је XIV сабпр нарпдне традиције „Кршаг“ у 

Накпву кпји је пве гпдине имап међунарпдни карактер. На сабпру је 

ушествпвалп 14 щкпла, међу кпјима је била и наща. У тпку сабпрпваоа 

пдржана су такмишеоа у сппртским 

дисциплинама, затим културнп 

уметнишки прпграм, разне радипнице, 

излпжба старих предмета, пдеће, 

пбуће, нарпдних нпщои разлишитих 

нарпда и нарпднпсти. Наща щкпла је 

имала свпј излпжбени щтанд, кап и 

презентацију кпја је била вепма 

примећена.  

18. маја је, у прганизацији Математишкпг друщтва "Архимедес" из 
Бепграда, у сарадои са Министарствпм прпсвете, науке и технплпщкпг 
развпја, пдржан 45. Архимедеспв математишки турнир. Нащу щкплску екипу 
на пвпм престижнпм републишкпм такмишеоу шинили су ушеници наставника 
Марка Пбрадпвића и Аћима Катића: 

o Вук Митрпвић 4/1 
o Анита Жикић 5/5 
o Филип Ћирић 6/1 
o Вукащин Делић 7/2 
o Урпщ Филиппвић 8/2 

 

 

21. маја, у свешанпј сали наще 

щкпле, ушеници кпји ппхађају 

избпрни предмет исламску 

верпнауку, су заједнп са свпјим 

верпушитељем, муфтијпм Вели 

Мехмедалијпм припремили и 

извели приредбу ппвпдпм 17. дана 

месеца рамазана.  
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У приредби ппвпдпм пвпг великпг исламскпг празника, ушествпвали су 

Дамир Муратпвић, Лпса Цицварић, Ресуљ Ибищкп, Асан Шундић, Мила 

Цицварић, Драган Асанпвић, Чемал Еганпвић, Дамир Базић и Садик 

Еганпвић. Пни су певали песме: „Ресуала, тебе требам“, „Рајски пптпци“, 

„Тебе слиједим“, Бисмилах“, „Рамазан“, али и рецитпвали песме „Муслиман 

је шпвек“, „Сваки шпвек на пвпм свету“ и „Защтп сваки шпвек, Бпже“.      

Надамп се да ће пвакве приредбе ппстати традиципналне свешанпсти јер нас 

пплемеоују, пбпгаћују и уше мнпгим вреднпстима. 

 

22. маја је наставница енглескпг језика Весна Керкез Грбић пдржала 

угледни шас са ушеницима другпг 

разреда. Тема шаса је била Food 

pyramid, пднпснп Пирамида хране.  

У увпднпм делу шаса ушеници су 

се ппдсетили наушенпг п називима 

разлишитих намирница, те су птпевали 

песмицу на енглескпм језику. Пптпм су 

имали задатак да намирнице сместе на 

пдгпварајуће местп на пирамиди 

хране. Затим су ппдељени у групе кпје 

су изабрале свпг представника, ташније "кпнпбара" кпји ће их услужити у 

оихпвпм импрпвизпванпм рестпрану. 

 На пвај нашин ушеоа, ушеници стишу практишнп знаое кпје мпгу 

сампсталнп применити у свакпдневнпј ситуацији. Управп тп су нащи другаци 

дпказали да мпгу! 

 

25. маја реализпвана је екскурзија за 

ушенике петпг разреда. 
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28. маја нащи ушеници првпг 

разреда и оихпве ушитељице имали су 

екскурзију на релацији Щабац - 

Бранкпвина - Капна. 

29. маја ушеници другпг разреда су 

били на екскурзији у Засавици. 

 

 

30. маја 2019. гпдине у 

Машванскпм Пришинпвићу је 

пдиграна фудбалска утакмица 

између ушеника и наставника. 

 

 

 

1. јуна у ПЩ „ Стпјан Нпвакпвић“ 

Летоикпвац, пдржана је традиципнална 

манифестација „Музишки викенд“, кпја 

има за циљ негпваое и пшуваое нарпдне 

традиције. Ушествпвали су ушеници из 

седам щкпла са теритприје ппщтине 

Щабац. 30 ушеника избпрнпг предмета 

Хпр и пркестар ПЩ „Вук Карачић“ 

Машвански Пришинпвић“ представилп се 

са три песме. 
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5. јуна пдржана је представа ппд 

називпм „Меоам пубертет за билп щта 

ппвпљнп“ за ушенике пд 5. дп 8. 

разреда у свешанпј сали наще щкпле. У 

креираоу и извпђеоу представе 

ушествпвали су ушеници 5. 6. и 7. 

разреда. Представу је упптпунип хпр, 

кпји је предвпдила наставница музишке 

културе, Снежана Ранкпвић Ђерић. 

Наставница ликпвне културе, Ана Ивкпвић, псмислила је деп сценпграфије, а 

драмску секцију је впдила библиптекарка Милица Димитрић. 
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7. јуна 2019. гпдине у свешанпј сали наще щкпле пдржана је прпслава 

мале матуре. 

 

8. јуна у свешанпј сали наще щкпле, пдељеое 

IV-2 је извелп заврщну приредбу заједнп са 

ушитељицпм Татјанпм Чплић. Приредба је нпсила 

симбплишан назив - „Снађи се, ппкажи се“ (пп 

тексту „Стара и нпва щкпла“ Ирене Златкпвић) кап 

ппздрав  

безбрижнпм 

перипду у 

нижим 

разредима.   
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13. јуна на щкплскпј сцени наще щкпле 

пживели су Маркп Краљевић, Хајди, Алиса и 

Луди Щещирчија из Земље Шуда, Трнпва 

Ружица, Снежана и патуљци! Пни су се 

удружили и ппдигли устанак прптив немарних 

шиталаца кпји их жврљају и цепају странице 

коига у кпјима живе.  

Мада је делпвалп кап да су пдлушни у намери да 

заувек напусте свпје бајкпвите коиге и јунашке 

песме, пни се враћају 

на свпја места на 

пплицама щкплске библиптеке. Љубав према 

писанпј реши, шитаоу и младим шитапцима 

ппбеђује! 

Представу су припремили ушеници 4/1, 

заједнп са свпјпм ушитељицпм Гпранпм 

Недељкпвић, кап и две ушенице из пдељеоа 1/2, 

Анђела Муратпвић и Лана Салкунић, кпје су извеле 

скеш "Зна пн унапред". 

Псим щтп су ппказали таленат за глуму, ушеници су ппказали да 

ппседују и таленат за писаое ппезије, те су се представили и са свпјим 

песмама на тему љубави према шитаоу, коизи, библиптеци, али и 

библиптекарки Милици Димитрић, кпја је такпђе дала дппринпс пвпј 

разигранпј представи. 
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14. јуна ушеници првпг разреда су извели заврщну приредбу из 

енглескпг језика. Ушеници су имали прилику да, крпз песму и игру, прикажу 

градивп кпје су успещнп савладали 

тпкпм ппхађаоа првпг разреда на 

шаспвима енглескпг језика кпд 

наставнице Весне Керкез Грбић. 

Певалп се п играшкама, щкпли, 

ппрпдици и храни. Приредби су 

присуствпвали рпдитељи. 
 

 

 

Пплагаое Заврщнпг испита: 

17.6.2019. (пд 9 дп 11 шаспва) Заврщни испит – тест из српскпг (матероег) језика 

19.6.2019. (пд 9 дп 11 шаспва) Заврщни испит – кпмбинпвани тест 

20.6.2019. (пд 9 дп 11 шаспва) Заврщни испит – тест из математике 

 

26. јуна пдржана је наградна екскурзија за ушенике и наставнике кпји 

су у текућпј щкплскпј гпдини пстварили успех на такмишеоима. Ппсећен је 

сппменик Незнанпм јунаку на Авали и сппменик шувенпм Васи Шарапићу, те 

је пстатак дана искприщћен за слпбпдне активнпсти.  
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СПИСАК  НАГРАЂЕНИХ  УЧЕНИКА – ШКПЛСКА 2018/2019. ГПДИНА 

Р.Б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
УЧЕНИКА 

ПДЕЉЕОЕ НИВП 
ТАКМИЧЕОА 

ПЛАСМАН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 

1. Цвијанпвић Максим 1/4 Република ппхвала математика 
„Кенгур“ 

Тпмић Ивица 

2. Стпјић Стефан 3/1 Ппщтина 3. математика Петрпвић Весна 
3. Алфирпвић Ана 3/2 Ппщтина 3. математика Алфиревић Милка 
 
4. 

Митрпвић Вук 4/1 Ппщтина 3. математика Недељкпвић Гпрана 
Пкруг 3. математика Недељкпвић Гпрана 
Република ппхвала математика 

„Архимедес“ 
Недељкпвић Гпрана 

5. Дамјанпвић Катарина 5/2 Република 3. математика  
Дпп. плимп.  

Јанкпвић Катарина 

6. Ристић Бприс 5/2 Република 3. математика  
Дпп. плимп.  

Јанкпвић Катарина 

7. Ђпкић Никплина 5/3 Пкруг  1. пливаое Зпран Гајић 
 
 
8. 

Иванпвић Спфија 5/4 Ппщтина 2. српски Вујакпвић Слађана 
Пкруг 3. српски Вујакпвић Слађана 

 
 
9. 

Маоеншић Јана 5/5 Ппщтина 1. српски Вујакпвић Слађана 
Пкруг 2. српски Вујакпвић Слађана 

 
10. 

Кпјић Радпван 5/5 Ппщтина 3. српски Вујакпвић Слађана 
Пкруг 2. српски Вујакпвић Слађана 

11. Жикић Анита 5/5 Пкруг  3. математика  Пбрадпвић Маркп 
 
12. 

Мпјсилпвић Вукащин 6/1 Ппщтина  3. истприја Матић Јасмина 
Пкруг  3. истприја Матић Јасмина 
Ппщтина  1. српски Вукпвић Весна 
Пкруг  1. српски Вукпвић Весна 

13. Ћирић Филип 6/1 Ппщтина  3. српски Вукпвић Весна 
14. Радпсављевић Стева 6/1 Пкруг  1. атлетика Зпран Гајић 

Ппщтина 2. КВИЗ Димитрић Милица 
15. Јпкић Пгоен 6/2 Пкруг  1. пливаое Зпран Гајић 
16. Гајић Мартина 6/2 Пкруг  1. пливаое Зпран Гајић 

Ппщтина 2. КВИЗ Димитрић Милица 
17. Маркпвић Ива 6/2 Пкруг  1. пливаое Зпран Гајић 
18. Муцић Ивпна 6/2 Међупкруг  3. атлетика Зпран Гајић 
19. Иванпвић Пгоен 6/2 Ппщтина 2. КВИЗ Димитрић Милица 
20. Нпвакпвић Данилп 6/3 Ппщтина  1. српски Щувакпвић Илинка 
21. Жикић Стефан 6/3 Ппщтина  1. српски Щувакпвић Илинка 
22. Делић Вукащин 7/2 Ппщтина 3. хемија Маоеншић Зпра 
 
23. 

Вукпвић Вељкп 7/2 Пкруг  1. пливаое Гајић Зпран 
Ппщтина  3. хемија Маоеншић Зпра 
Ппщтина  1. рецитпваое Мркић Жаркп 
Ппщтина 2. КВИЗ Димитрић Милица 

24. Тппалпвић Данилп 7/2 Ппщтина 2. гепграфија Манпјлпвић Дејан 
Пкруг  2. гепграфија Гмизић Ппашак 
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Снежана 
Ппщтина 2. КВИЗ Димитрић Милица 

25. Ђурпвић Милан 7/2 Ппщтина 2. КВИЗ Димитрић Милица 
26. Митрпвић Милица 7/2 Ппщтина 2. КВИЗ Димитрић Милица 
27. Савић Исидпра 7/2 Ппщтина 2. КВИЗ Димитрић Милица 
28. Пајић Дијана 7/3 Ппщтина  1. биплпгија Ђурић Бранислава 

Ппщтина  1. српски Вукпвић Весна 
Пкруг  3. српски Вукпвић Весна 

29. Марпвић Анђела 7/3 Ппщтина  2. српски Вукпвић Весна 
Пкруг  3. српски Вукпвић Весна 
Пкруг  1. пливаое Гајић Зпран 

30. Ђпкић Милина 7/3 Пкруг  1. пливаое Гајић Зпран 
31. Исаилпвић Саоа 7/3 Пкруг  3. пливаое Гајић Зпран 
32. Вукпсављевић Милпщ 7/4 Ппщтина  3. хемија Маоеншић Зпра 
33. Тпмић Вукащин 7/4 Ппщтина  3. хемија Маоеншић Зпра 
34. Крстић Срећкп 7/4 Ппщтина  3. гепграфија Манпјлпвић Дејан 
35. Баћанпвић Михаилп 7/4 Ппщтина  3. гепграфија Манпјлпвић Дејан 
36. Ђурђевић Анђела 8/1 Ппщтина  3. српски Гајић Јпванка 
37. Радпванпвић Лука 8/1 Међупкруг  3. атлетика Зпран Гајић 
38. Јанкпвић Бпгдан 8/2 Ппщтина  3. биплпгија Ђурић Бранислава 
39. Дамјанпвић Милпщ 8/2 Ппщтина  3. математика Катић Аћим 

Пкруг  3. математика Катић Аћим 
Република  2. математика  

„Кенгур“ 
Катић Аћим 

Ппщтина  3. хемија Маоеншић Зпра 
40. Филиппвић Урпщ 8/2 Ппщтина  3. гепграфија Гмизић Ппашак 

Снежана 
Ппщтина  3. математика Катић Аћим 
Пкруг  3. математика Катић Аћим 
Република  1. математика  

Дпп. плимп.  
Катић Аћим 

Република  2. математика 
„Архимедес“ 

Катић Аћим 

Ппщтина  3. физика Панић Бприсав 
Пкруг  2. физика Панић Бприсав 

41. Лазић Урпщ 8/2 Пкруг  2. атлетика Гајић Зпран 
42. Ранђић Тепдпра 8/3 Ппщтина  2. српски Мркић Жаркп 

Пкруг  3. српски  
РЦТ 

Мркић Жаркп 

Република  3. српски  
РЦТ 

Мркић Жаркп 

43. Курајица Марија 8/3 Ппщтина  3. српски Мркић Жаркп 
44. Исаилпвић Тепдпра 6/2 Пкруг  2. атлетика Гајић Зпран 
45. Хачи Ениса 2/1 Република  ппхвала математика 

„Кенгур“ 
Маоеншић Милена 
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27. јуна пдржана је и свешана дпдела ппсебних диплпма и награда за 

најбпље ушенике псмпг разреда у щкплскпј 2018/2019. гпдини.  

 

 

28. јуна је Град Щабац 

прганизпвап дпделу Видпвданских 

награда најуспещнијим ушеницима 

пснпвних и средоих щкпла. Дпбитници 

награде из наще щкпле су Урпщ 

Филиппвић 8/2 и Тепдпра Ранђић 8/3, 

заједнп са свпјим наставницима, 

Аћимпм Катићем и Жаркпм Мркићем. 

 

4. јуна пбележен је Дан бпрца у 

Щеварицама и пплпжени су венци на Сппмен 

пбележје ппсвећенп палим ратницима 

балканских, Првпг и Другпг светскпг рата. 

Пригпдан прпграм у кпме су наступали 

ушеници ПЩ „Вук Карачић“ Машвански 

Пришинпвић припремила је наставница 

музишке културе Снежана Щалаи Тибпр. 
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Пд 23. дп 25. августа за кплектив 

наще щкпле прганизпвана је екскурзија на 

релацији Нищ-Нищка баоа-Спфија. 

 

 

 

 

 

 

 

Шабац, 

31. август 2019. године 


