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2. септембар 2019. гпдине – Свечани пријем првака 

 

 Ппшетак нпве щкплске гпдине је и пвпг пута бип у знаку пних најмлађих – нащих ђака 

првака. 2. септембра је за оих у сали щкпле прганизпван свешани пријем, а за тп су се ппсебнп 

пптрудили ушеници 5. разреда, кпји су кап дпбрпдпщлицу за млађе другаре припремили 

представу „Пусти бригу – узми коигу“. Ппбринули смп се да им први дан щкпле пстане у леппм 

сећаоу и да са щирпким псмехпм пду у ушипнице, заједнп са свпјим ушитељицама Гпранпм 

Недељкпвић и Татјанпм Чплић. 

 

 

Дигитални кабинет у Мачванскпм Причинпвићу 

 Нпву щкплску гпдину смп заппшели великим 

инпвацијама! У издвпјенпм пдељеоу ПШ „Вук Карачић“ 

у Машванскпм Пришинпвићу, у перипду пд 16. јула дп 29. 

августа, урађена је кпмплетна рекпнструкција ппстпјећег 

дигиталнпг кабинета, кпјпм је пбухваћена замена 

стпларије, ппстављаое PVC ппда, звушне и термишке 
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изплације, увпђеое мпдернпг псветљеоа, крешеое 

зидпва и фарбаое радијатпра. Радпви су финансирани 

из бучетских средстава Градске управе Града 

Шапца,захваљујући кпјима једигитални кабинет дпбип 

пптпунп нпви изглед и ппстап знатнп функципналнији.  

Издвпјена пдељеоа наще щкпле у Машванскпм 

Пришинпвићу и Табанпвићу су, такпђе, дпбила јпщ пп 

један LCD телевизпр за свпје ушипнице, а у матишнпј 

щкпли је прекп пптишкпг кабла уведен интернет 

академске мреже Србије (АМРЕС), кпјим су ппкривени 

цела щкпла и двприщте. 

 
 
5. септембра је у нащпј щкпли пдржанп најслађе такмишеое ''Шампитијада'', шиме 

су и званишнп ппшеле припреме за предстпјећи карневал! У гпсте нам је дпщап 
представник Чивијащкпг карневала Радущкп Јанкпвић, а такмишили  су се ушеници другпг 
разреда. 

Ушеници Андреа Дулпвић 2/1 и Данилп Стпјишић 2/2 пднели су убедљиву ппбеду и 
представљали су нащу щкплу у финалнпм такмишеоу, кпје је пдржанп 12. септембра на 
градскпм тргу. 

 
12. септембра пдржане су седнице Наставнишкпг већа и Савета рпдитеља. 
 
13. септембра је пдржан Дечији карневал, а 

ушеници наще щкпле су и пве гпдине имали вепма 

запажен наступ! Наставница ликпвне културе Ана 

Ивкпвић и ушитељица Таоа Ђукић, заједнп са 

ушеницима пдељеоа V₂, VII₂ и некпликп ушеника 
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нижих разреда, припремиле су ташку ппд називпм „Чудпвищта из мпје мащте“.  

Свпјим мащтпвитим кпстимима и пригиналним наступпм пдлишнп су се уклппили у 

карневалскп распплпжеое кпје је тих дана владалп у нащем граду!  

 

17. септембра, у пквиру 

манифестације „Пажљивкпва правила 

2019“, ушеници првпг разреда су имали 

прилику да на Тргу щабашких жртава 

пдгледају ппушну представу „Три прасета у 

сапбраћају“, у извпђеоу васпиташа ПУ 

„Нащедете“ Шабац. 

Прваци су уживали у прпграму и 

дружеоу са врщоацима, а дпбили су и 

пригпдне ппклпне. 

 

 

 

25. септембра су нащу 

щкплу на великпм пдмпру 

ппсетиле „Шабачке 

мажпреткое“, кпје су накпн 

свпг наступа радп ппдушиле све 

заинтереспване ушенике неким 

нпвим вещтинама. 
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25. септембра  је у ЦСУ 

Шабац, у пквиру Нпћи истраживача, 

пдржан караван нарпдне традиције  

„Мачва мпј завичај“, кпју су 

креирали  наставници ПШ „Вук 

Карачић“ Шабац и Машвански 

Пришинпвић - Снежана Ппппвић, 

Весна Петрпвић и Снежана Шалаи 

Тибпр. У музишкп сценскпм  делу 

прпграма је ушествпвалп 30 ушеника 

кпји ппхађају предмет Хпр из Машванскпг Пришинпвића и извели су две песме  кпје гпвпре 

п Машви и Машванима-„Машвани“-текст-Иван Глищић, музика-„Стари Звуци“ и „Дринп 

впдп“ – нарпдна; и 10 ушеника 3. и 4. разреда кпји су извели драмски деп. 

У првпм делу је изведен музишкп 

сценски приказ  прппраћен 

мултимедијалнпм презентацијпм, затим 

је пдржана музишка радипница у кпјпј су 

присутни ушили песме п Машви кпје су  

шули у музишкп сценскпм делу.  Музишку 

радипницу је са присутнима радила 

Снежана Шалаи Тибпр, прпфеспр  

музишке културе.  

У другпм делу присутнима је 

представљена Машванска нпщоа са свим делпвима (пшигледнп излагаое и 

мултимедијална презентација), а пнда су присутни правили декпративне елементе (щаре) 

са јелека и кпщуља пд папира. Радипницу нарпдне традиције су радиле Снежана Ппппвић 

и Весна Петрпвић, прпфеспри разредне наставе. 

Циљ каравана бип је негпваое сппствене нарпдне традиције, крпз музику, 

етнпграфске мптиве, ликпвну уметнпст. 
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27. септембра, у склппу Еврппске Нпћи истраживача ппд називпм „Десета нпћ 

крпз знаое даје мпћ“, ушеници ПШ “Вук Карачић“ Машвански Пришинпвић су приказали 

награђени угледни шас прпјектне наставе ппд називпм „Прпјекција и интерактивни 

разгпвпр - Спларна енергија“. 

У увпднпм делу  впдитељ је 

уппзнап присутне п прпјекту „Спларна 

енергија - сппј више наука“ и п сампј 

идеји какп је дпщлп дп прганизпваоа 

прпјектне наставе на тему спларне 

енергије. Присутни су имали прилике 

да пдгледају кратак и ппушан филм п 

енергетскпј ефикаснпсти, а накпн 

представљаоа радпва нащих ушеника и 

наставника, мпгли су да прпвере 

наушенп крпз квиз. 

Циљеви: креативнији приступ настави, 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. 

Дпгађају су присуствпвали ушеници пснпвне щкпле из Змиоака и 70 ушеника из 

Машванскпг Пришинпвића. 

28. септембра традиципналнп је пбележен 

Еврппски дан језика у прганизацији Културнпг центра. 

Манифестација је и пве гпдине била хуманитарнпг 

карактера, а прикупљена средства намеоена су 

удружеоу „Звпншица“, за малищане пбплеле пд 

малигних бплести. Велики труд кпји су нащи ушеници и 

наставници улпжили какп би пружили ппмпћ пнима 

кпјима је најпптребнија и пве гпдине се исплатип – 

били смп једна пд најуспещнијих щкпла пп кплишини 

прикупљенпг нпвца. 

Ппсебнп ппхваљујемп хуманпст и изузетне 

предузетнишке сппспбнпсти нащих ушеника – тп су 

вреднпсти и вещтине за 21. век! 
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

Од 7. дп 11. пктпбра трајала је Дечја недеља, најлепщи перипд у щкплскпј гпдини, 

недеља кпјпј се ппсебнп радују ђаци, али и оихпви ушитељи! 

 Пве гпдине смп имали мнпгп занимљивих активнпсти кпје су у вези са знашајним 

јубилејима: пбележили смп 30 гпдина Ппвеље п дешјим правима и 50 гпдина 

манифестације "Радпст Еврппе". Ушеници нижих разреда су, ппред дешјих права, имали 

прилику да уппзнају истприју, културу, уметнпст и нашин живпта пет еврппских земаља: 

Аустрије, Француске, Енглеске, Италије и Грчке. Предлпг да се на пвакав нашин пбележи 

Дешја недеља дала је ушитељица Снежана Ппппвић, а ппред пдељеоа 3/2 и оихпвих 

рпдитеља, велики дппринпс дале су и наставнице францускпг и енглескпг језика, 

Маријана Гаврић и Весна Керкез Грбић. 

 Хпднике наще щкпле красила је излпжба дешјих радпва – свака држава је имала 

свпј щтанд са преппзнатљивим пбележјима и наципналним специјалитетима кпје су деца 

дегустирала са уживаоем!  
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Тпкпм Дешје недеље је и у нащем прпдуженпм бправку билп вепма узбудљивп! 

Ушитељица Таоа Ђукић je заједнп са свпјим ушеницима прганизпвала радипнице, тпкпм 

кпјих су правили разгледнице са знаменитпстима 

еврппских градпва, а најзанимљивије је билп 

ппследоег дана, када су правили фризуре у гршкпм 

стилу!  

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ТАБАНОВИЋУ 

Ппвпдпм Дешје недеље,  ушеници првпг,  другпг и шетвртпг разреда издвпјенпг 
пдељеоа у Табанпвићу 9. пктпбра  су ищли на једнпдневни излет у Шабац.  
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Ушеници првпг и другпг разреда 
најпре су пбищли Стари град. Запажали су 
сезпнске прпмене у прирпди, пбилазили 
зидине старе тврђаве, вежбали наушенп из 
математике премеравајући предмете на 
кпје су наилазили, пущтали брпдпве, а 
нащлп се времена и за игру у парку. 

Заједнп са  другарима из шетвртпг 
разреда, ушеници су ппсетили шитапницу 
дешјег пдељеоа Библиптеке щабашке. 
Најjаши утисак на ушенике  пставила су 
трпдимензипнална издаоа енцикплппедија п  живптиоама, витезпвима, шпвеку... 

Излет је заврщен ппсетпм Нарпднпм музеју, где је у тпку виртуелнп представљаое 
щабашке тврђаве.Ушеници су имали прилику да виртуелнп прпщетају тврђавпм  из 15. 
века, жпнглирају , гађају лукпм и стрелпм... Ближу и даљу прпщлпст града  уппзнали су и 
крпз сталну ппставку „Шабашки времеплпв – бащтина за будућнпст“, кпја се састпји из 
некпликп сегмената: Времеплпв, Тврђава, Шабац гпсппдара Јеврема, Мали Париз, 
Страдаоа и Шареница. 

 

"Шкпла пп мери детета" 

Ппвпдпм Дешије недеље, у прганизацији 

Канцеларије за младе града Шапца, пдржана 

је ликпвна радипница на тему "Шкпла пп мери 

детета", у кпјпј су ушествпвали ушеници 

пдељеоа 7/2 са наставницпм ликпвне културе 

Анпм Ивкпвић и деца из ПШ "Свети Сава". 

 

8. пктпбра, на Свешанпј академији 
ппвпдпм 800 гпдина аутпкефалнпсти СПЦ, Хпр 
ПШ „Вук Карачић“ Шабац (издвпјенп пдељеое 
Машвански Пришинпвић) бип је деп 
јединственпг  и никада дп сада направљенпг 
хпра на пвим прпстприма. 

Били су деп  хпра кпга је шинилп 800 
деце из целе Србије. Пвај велишанстени хпр је 
настап кап резултат прпјекта „800 деце за 800 
гпдина“, прпјекат Удружеоа наставника 
музишке културе Србије.  

Хпр из Машванскпг Пришинпвића шинилп 
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је 40 ушеника кпје је  припремила Снежана Шалаи Тибпр, наставник музишке културе. 
Велику ппдрщку  и ппмпћ у Бепграду ушеницима су пружиле кплегинице Плга Тпщкпвић, 
педагпг и Илинка Шувакпвић, наставник српскпг језика. 

 
9. пктпбра је пдељеое 7/1, заједнп 

са свпјим разредним старещинпм 
Снежанпм Ранкпвић Ђерић, ппсетилп 
излпжбу и са пажопм саслущалп 
предаваое прф. Катарине Јанкпвић – 
Ппппвић п ппставци Језик је хранитељ 
народа, кпја је настала ппвпдпм 
пбележаваоа двестпте гпдищоице пд 
пбјављиваоа првпг издаоа Вукпвпг 
Српскпг рјешника. 

 На двадесет разлишитих панпа на 

дпмищљат и занимљив нашин билп је 

представљенп делп Дпситеја Пбрадпвића и Вука Стефанпвића Карачића. Текстпве на 

панпима пратиле су пдабране репрпдукције ппртрета великана српске културе, кап и 

пејзажи, рађени техникпм уља, цртежа и акварела, делп вище уметника. Уз оих су се 

налазиле и репрпдукције лишних предмета и фптпграфија ппрпдице Вука Карачића.  

 

11. пктпбра је у Библиптеци щабашкпј, ппвпдпм 

пбележаваоа 172 гпдине ппстпјаоа, прганизпвана 

пригпдна свешанпст на кпјпј су дпдељене награде за 

најбпље шитапце. Пве гпдине је награда за "шитапца 

ударника" на Дешјем пдељеоу припала нащем ушенику 

Луки Рашевићу V₃, кпји се издвпјип не самп пп брпју, негп и 

пп квалитету прпшитаних коига.  

 

 

11. пктпбра су ушеници другпг разреда из издвпјенпг 

пдељеоа у Касарским ливадама, заједнп са свпјим 

рпдитељима и ушитељицпм Татјанпм Јпванпвић, 

реализпвали радипницу Другарствп и 

пријатељствп. Радипници је присуствпвала и Плга 

Тпщкпвић, щкплски педагпг. 
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Од  11. дп 13. пктпбра реализпвана је матурска екскурзија.  Ушеници 8. разреда су, 

заједнп са свпјим пдељенским старещинама и директпрпм щкпле Драгпславпм 

Павлпвићем, имали прилику да уживају у дивним пределима наще земље. Пбищли су 

Смедеревску тврђаву, Гплубац и археплпщки парк Виминацијум, Дпои Миланпвац, 

Мпкраошеву кућу и Музеј Хајдук Вељка у Негптину, Ђердап и праистпријскп налазищте 

Лепенски вир. Матуранти су се вратили пуни утисака и лепих усппмена, пдмпрни и 

спремни да се супше са изазпвима кпји су пред оима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. пктпбра у Смедереву пдржана је 5. кпнференција ђачких парламената 

централне Србије, а наща щкпла је и пве гпдине имала велику шаст да буде ушесник.  

 Тема пвпгпдищое кпнференције била је "Вршоачкп 

насиље и мпгућнпсти решаваоа прпблема", а ппред 

ушеника, на кпнференцији су ушествпвали и представници 

релевантних институција и прганизација. Представници 

Ушенишкпг парламента наще щкпле, Лука Маркпвић и 

Милан Ђурпвић, заједнп са директпрпм щкпле 

Драгпславпм Павлпвићем и кппрдинатпрпм УП, 

наставницпм гепграфије Снежанпм Гмизић Опачак, имали 

су прилику да другим щкплама, кап пример дпбре праксе, 

представе рад парламента свпје щкпле, а пптпм су 

ушествпвали у радипницама на тему врщоашкпг насиља. 

Вепма смп ппнпсни на тп щтп су прганизатпри 

манифестације преппзнали рад нащег Ушенишкпг 

парламента и залагаое за развпј дешије демпкратије и 

свести ушеника да мпгу утицати на свпје прпблеме и рещавати их. Надамп се да ће нам 

ппнпвп бити указана шаст да присуствујемп пваквпм дпгађају. 
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18. пктпбра пбележен је Дан бпрбе прптив тргпвине људима ппстављаоем панпа 

у хпднику щкпле. 

 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА – ПОСЕТА БИБЛИОТЕЦИ ШАБАЧКОЈ 

24. пктпбра су ушеници пдељеоа 5/2, заједнп са наставникпм српскпг језика 

Жаркпм Мркићем и щкплским библиптекарпм Душицпм Шпбић, ппсетили Библиптеку 

щабашку. Ппвпд ппсете била је излпжба ппсвећена Данилу Кищу, а интересантне детаое 

из живпта и рада пвпг великпг писца испришала нам је Кристина Алексић, библиптекарка 

задужена за прпграме културе.  

Нащи ушеници су пвпм приликпм пбищли и Дешје пдељеое и шитапницу, где су 

впдили пријатан разгпвпр п библиптеци, оенпј бпгатпј истприји, али и п савременпм 

нашину функципнисаоа.  

 

24. пктпбра је на 64. Међунарпднпм 

сајму коига у Бепграду презентпван Збпрник 

најуспещнијих шаспва "Час за углед" 5 - ИК 

Едука, настап кап резултат кпнкурса 

намеоенoм наставницима за најбпље 

припреме угледних шаспва у пснпвнпј и 

средопј щкпли. Ппсебнп је ппхваљен шас 

"Прплеће у щуми" песма из Финске, 

наставника музишке културе Снежане Шалаи 

Тибпр.  

Истпг дана је и за кплектив наще щкпле прганизпван пдлазак на сајам коига у 

Бепграду.  
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25. пктпбра на Старпм граду у 

Шапцу пдржан је Kрпс РТС-а, на кпм 

је ушествпвалп 50 ушеника вищих 

разреда наще щкпле. У кпнкуренцији 

пд 100 ушеника петпг разреда, 

Матија Симић из пдељеоа 5/3 

заузеп је виспкп 7. местп , а Вук 

Митрпвић из пдељеоа 5/1 бип је 10. 

на крају трке. Ушенике су 

припремали наставници физишкпг васпитаоа Зпран Гајић и Предраг Живанпвић. 

29. пктпбра су ушеници првпг, другпг и шетвртпг разреда у издвпјенпм пдељеоу у 

Табанпвићу имали амбијенталну и интегрисану наставу у табанпвашкпм атару (оива, 

бащта, канал, щума). Збпг лпщих временских услпва, деп планиранпг шаса је пдржан у 

щкплскпм двприщту и у ушипници.  Наставу су реализпвале ушитељице Нада Лплић и 

Данијела Станпјлпвић, а присуствпвали су директпр щкпле Драгпслав Павлпвић и педагпг 

Олга Тпшкпвић.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. пктпбра у ппзприщту „Дущкп 
Радпвић“ у Бепграду извпђена је представа 
„Плави чуперак“, рађена пп истпименпј 
збирци песама Мирпслава Мике Антића. 
Ушеници ПШ „Вук Карачић“ издвпјене 
јединице у Машванскпм Пришинпвићу су 
заједнп са свпјим наставницама српскпг језика 
Слађанпм Вујакпвић и Илинкпм Шувакпвић 
присуствпвали извпђеоу пве представе. Пре 
пдласка у ппзприщте, прганизпван је пдлазак у 
Музеј аутпмпбила.   
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1. нпвембра је у нащпј щкпли 
прганизпвана акција улепщаваоа щкплскпг 
двприщта, у кпју су се укљушили и ушеници 4. 
разреда. Са великим нестрпљеоем смп шекали 
да прпцветају нпве руже у нащем врту! 

 

 

 
 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ 
 

5. нпвембра, ппвпдпм Дана щкпле, у издвпјенпм пдељеоу у Касарским ливадама 
прганизпван је традиципнални турнир у малпм фудбалу, у кпм су ушествпвали ушеници 
нижих разреда из матишне щкпле и свих издвпјених јединица. Нащи млади фудбалери су 
дали све пд себе да свпју екипу дпведу дп финала, а велику ппдрщку ван терена пружили 
су им другари и другарице из пдељеоа, рпдитељи и ушитељи. 

Ппбеду је пднела екипа 4. разреда из матишне щкпле, а велику ппхвалу заслужили 
су и ушеници из Машванскпг Пришинпвића, кпји су заузели виспкп 2. местп, кап и 
дпмаћини из Касарских ливада, кпји су псвпјили 3. местп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дан щкпле у Машванскпм Пришинпвићу 
 

Ушеници издвпјенпг пдељеоа ПШ „Вук Карачић“ у Машванскпм Пришинпвићу 
пдржали су 7. нпвембра у Дпму културе приредбу ппвпдпм Дана щкпле. У нащпј драгпј 
публици нащли су се ушеници пд првпг дп псмпг разреда, ушеници издвпјених јединица у 
Шеварицама и Табанпвићу, директпр, ппмпћник директпра, педагпг, психплпг и велики 
брпј наставника наще щкпле.  
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 Прганизатпри приредбе биле су наставница музишке културе Снежана Шалаи 
Тибпр и наставница српскпг језика Слађана Вујакпвић, а прганизацији је дппринела и 
наставница Весна Станић, излпживщи најуспещније ликпвне радпве ушеника пд петпг дп 
псмпг разреда. 
  
 Прпграм је ппшеп песмпм „Хвала Вуку“ 

Милпвана Прпкића, а у даљем музишкпм делу 

приредбе ушеници избпрнпг предмета Хпр 

извели су следеће кпмппзиције:  

 „Singing all together“, дешја песма; 

 „Шта се мпже“, Весне Вељкпвић, 
сплисти: Дијана Иванпвић и Емилија 
Нпвакпвић, ушенице пдељеоа 6/4; 

 „Дринп впдп“, нарпдна песма; 

 „Машвани“, текст Ивана Глищића, 
музика „Стари звуци“. 
 

 

Накпн веселпг музишкпг дела приредбе 
уследила је представа „Први дејт“. У питаоу је 
драмски текст Милице Кпстић адаптиран и 
прилагпђен ушеницима и пптребама приредбе. 
Извели су је ушеници драмске секције. 
 

Свеукупан прпграм трајап је пкп 45 
минута. Пп заврщетку приредбе на лицима 
публике виделп се задпвпљствп, а дпбијени 
кпментари били су ппзитивни.  

 
 

 

       Сплистишки кпнцерт 

7. нпвембра,  са ппшеткпм у 18.30, 

наставница музишке културе Снежана 

Ранкпвић Ђерић прганизпвала је сплистички 

кпнцерт Зпране Мићанпвић, ушенице 

пдељеоа 8/1. Присутни су имали прилику да 

уживају у звуцима извпрне музике и 

раскпщнпм гласу наще ушенице.  
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Дан щкпле – централна свешанпст 

Централна свешанпст ппвпдпм пбележаваоа Дана щкпле пдржана је 8. нпвембра у 

свешанпј сали, са ппшеткпм у 19 шаспва. 

Уважене гпсте најпре је ппздравип директпр щкпле Драгпслав Павлпвић, накпн 

шега је уследип прпграм кпји су припремили наставник српскпг језика Жаркп Мркић и 

ушеници кпји ппхађају драмску секцију. На ппзпрници у свешанпј сали извели су представу 

ппд називпм  „Меоам пубертет за билп шта ппвпљнп“, уз пратоу щкплскпг хпра, кпји је 

предвпдила наставница музишке културе Снежана Ранкпвић Ђерић. Пни су извели песме: 

„Дпђи у пет дп пет“ – Амбасадпри 

„Када саоамп“ – Пилпти 

„Целу нпћ и цели дан“ – МВП 

Извпђеое представе билп је прппраћенп грпмпгласним аплаузпм мнпгпбрпјне 

публике, а дружеое са нащим гпстима настављенп је на пригпднпј прпслави 

прганизпванпј у прпстпријама щкпле. 

 

13. нпвембра ушеници петпг разреда са 

свпјим пдељенским старещинама Веснпм 

Керкез Грбић, Браниславпм Ђурић и Снежанпм 

Тппузпвић Митрпвић ппгледали су представу 

„Дечји кабаре“ у Шабашкпм ппзприщту. 

Представа је настала у прпдукцији Независне 

драмске аспцијације „Веселп мајмунше“. Режију, 

текст за представу и спнгпве пптписује Љубища 

Барпвић. На урнебесан нашин, крпз визуру 

детета, сазнајемп п пдрастаоу, щкпли, али и 

пднпсу дете – рпдитељ. Ушеници и наставници су уживали у представи, али су се и 

преппзнали у неким улпгама. 



16 
 

15. нпвембра, ппвпдпм Међунарпднпг 

дана тплеранције, Црвени крст Шабац и ПШ 

„Свети Сава“ прганизпвали су заједнишку 

активнпст са ушеницима ПШ „Вук Карачић“ 

Шабац, прекп кпје су прпмпвисане хумане 

вреднпсти. Пбележаваое пвпг дана има за циљ 

да се укаже на пптребу ппщтпваоа и уважаваоа 

другашијих, кап и да се истакне важнпст 

тплеранције у друщтву и признаое људских 

права и слпбпда других. 

 

Ушеници щестпг и псмпг разреда, кап и пдељеое 

VII 1, имали су прилику да премијернп ппгледају у 

Шабашкпм ппзприщту инклузивну представу "Свет", 

Удружеоа "Живимп заједнп", кпје ппстпји пд 1997. гпдине 

и пружа свакпдневну ппмпћ и ппдрщку пспбама са 

сметоама у развпју крпз брпјне едукативне, раднп-

пкупаципне, културне, сппртске, психп-спцијалне и 

забавне активнпсти. Активнпсти се пдвијају крпз велики 

брпј разлишитих радипница и секција, а најуспещнија међу 

оима је драмска секција удружеоа. 

 

 

15. нпвембра смп прганизпвали и 

дивнп дружеое са ушеницима из 

издвпјенпг пдељеоа у Машванскпм 

Пришинпвићу. Чланпви драмске секције из 

матишне щкпле, уз ппдрщку наставника 

српскпг језика Жарка Мркића, извели су 

представу „Меоам пубертет за билп шта – 

ппвпљнп“ у Дпму културе у Машванскпм 

Пришинпвићу. Захваљујући великпм 

пдзиву кплега и ушеника из издвпјенпг 

пдељеоа, сала је била испуоена публикпм 

кпја је дала пгрпмну ппдрщку нащим 

младим глумцима. 
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Пплпвинпм нпвембра у нащем 

издвпјенпм пдељеоу у Касарским ливадама 

заврщени су радпви на рекпнструкцији фасаде, 

а ушипнице су ппремљене нпвим клупама и 

катедрама. Захваљујући средствима из бучета 

Града Шапца, кап и великпј ппдрщци МЗ 

Касарске ливаде и рпдитеља, нащи ђаци ће 

имати знатнп бпље услпве за рад и лепщи и 

тпплији амбијент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. нпвембра у сали Шабашке гимназије пдржан је 18. бпксерски мемпријал 

„Живпрад Рајщић Рајща“. Ушеници наще щкпле пстварили су пдлишне резултате –  Душан 

Митрпвић је бип први у категприји кадета, а Ресуљ Ибишкп први у категприји пипнира.  
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28. нпвембра смп у сали матишне щкпле прганизпвали  дивнп дружеое са 

шланпвима драмске секције из ИП у Машванскпм  Пришинпвићу. Ппвпд пкупљаоа бип је 

извпђеое представе „Први дејт“, кпју су заједнп са наставницпм српскпг језика Слађанпм 

Вујакпвић припремили и премијернп извели за Дан щкпле у Машванскпм Пришинпвићу. 

Пвпг пута су и ушеници вищих разреда из матишне щкпле имали прилику да ппгледају пву 

щаљиву представу и уживају у фенпменалнпј глуми свпјих другара.  

 

 

Од 10. дп 13. децембра у ЦСУ Шабац трајап је Дечији научни камп, кпји је пп први 

пут прганизпван у сарадои Центра за струшнп усаврщаваое и Центра за прпмпцију науке 

из Бепграда. Како звучи наука била је централна тема, али сазнали су јпщ и какп звуше: 

витамини, свемир, па шак и ћелија! Размищљали су п тпме и какп звуши нащ град Шабац , а 

уз ппмпћ 3Д щтампаша, 3Д скенера, разних алата, прпграмираоа и апликација идеје су 

претпшене у ЗВУК. Ушеници седмих и псмих разреда щабашких пснпвних щкпла на 

занимљив и едукативан нашин усвајали су нпва знаоа, вещтине и крпз практишне примере 

увидели да наука није "баук".  Струшну ппдрщку и ппмпћ пружила је и наставница 

музишкпг Снежана Шалаи Тибпр из ПШ "Вука Карачић" Шабац (ИП Машвански 

Пришинпвић). 
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16. децембра пдржанп је Окружнп такмичеое у пливаоу, а ушеници наще щкпле 

су псвпјили 12 медаља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У децембру је, кап и сваке гпдине,  празничнп распплпжеое већ увеликп владалп 

у нащпј щкпли Ушеници 8. разреда ушествпвали су у традиципналнпм укращаваоу 

нпвпгпдищое јелке у хпднику, дпк су ушеници 7. разреда са наставницпм ликпвне културе 

направили украсе за јелку у двприщту щкпле. 
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У перипду пд 13. дп 20. децембра ушеници пдељеоских заједница 5/4 ПШ „Вук 

Карачић“ ИП Машвански Пришинпвић и 3/2 ПШ „Вук Карачић“ Шабац су прганизпвали 

хуманитарну акцију „Наше малп је некпме мнпгп“, у кпјпј су ушеници щкпле и свих 

издвпјених јединица сакупљали слаткище за свпје другаре са Кпспва. Ппред слаткища, 

ушеници су  правили  за  свпје  другаре  и шеститке  са  лепим жељама за предстпјећу 

гпдину. Ушествпвалп је пкп 120 ушеника. Оихпвпј акцији се придружилп јпщ и пкп 20 

планинара ПСД „Цер“ Шабац.  

Све ппклпне су прпследили прекп Хуманитарне прганизације „Српска 

сплидарнпст“, кпји щаљу пети пп реду слатки караван бпжићних ппклпна за малищане са 

Кпспва. Кппрдинатпри акције у нащпј щкпли били су Снежана Шалаи Тибпр, прпфеспр 

музишке културе и Снежана Ппппвић, прпфеспр разредне наставе. 

 

 

21. децембра је фплклпрна секција наще щкпле имала велику шаст да ушествује на 

Нпвпгпдищоем кпнцерту КУД „Абращевић“, кпји је пдржан у сали Гимназије. Свпјпм 

ведринпм, щармпм, али и игрпм 

пдущевили су све присутне, а 

грпмпгласан аплауз кпји је уследип 

накпн наступа дпживели су кап 

најлепщу награду за сав труд кпји 

су улпжили дп сада. Ушеници су се 

на шаспвима фплклпра вреднп 

припремали за пвај наступ, а 

прпбе су им држале ушитељица 

Таоа Ђукић и библиптекар щкпле 

Душица Шпбић. 
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24. децембра је у свешанпј сали наще 

щкпле пдржана прва прпмпција коиге Миле 

Старчевић „Какп расте чпкплада“. Ушитељице 

Татјана Чплић, Милена Драгпјевић, Снежана 

Ппппвић и Весна Петрпвић су заједнп са 

ушеницима нижих разреда припремиле диван 

прпграм, а аутпрка коиге није крила свпје 

пдущевљеое. Тпкпм пријатнпг разгпвпра кпји је 

впдила са ушеницима, пришала је п свпјим 

путпваоима, коигама кпје је раније пбјавила и 

дала им пдгпвпре на сва интересантна питаоа 

кпја су јпј ппставили.  

 

25. децембра је пдржана 

нпвпгпдишоа приредба вртића 

„Бубамара“ и предщкплских група ПУ 

„Наще дете“ кпје припремни прпграм 

ппхађају у нащпј щкпли. Уз нпвпгпдищое 

песмице и представу п Деда Мразу 

пбележили смп предстпјеће празнике, а 

највећа радпст је наступила када се ппјавип 

Деда Мраз, кпји је пп заврщетку приредбе 

урушип деци пакетиће. 

 

 

26. децембра су предщкплци 

кпји припремни прпграм ппхађају у 

нащпј щкпли имали прилику да 

бпље уппзнају психплпга и 

библиптекара щкпле и заједнп са 

оима реализују једну дивну 

активнпст. Уз ппмпћ свпје 

васпиташице Јелене Савић псликали 

су украсе и написали нпвпгпдищое 

жеље свпј деци света, кпје су пптпм 

заједнп ппставили на јелку.  
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26. децембра је у сали наще щкпле традиципналнп прганизпвана Нпвпгпдишоа 

журка за ушенике вищих разреда матишне щкпле и ИП у Машванскпм Пришинпвићу. 

 

 
27.  децембра су ушеници нижих 

разреда из матишне щкпле и издвпјених 
јединица, кап и претхпдних гпдина пред 
нпвпгпдищое празнике, ппсетили Шабашкп 
ппзприщте и тпм приликпм 
пдгледали  представу „Нпва гпдина у 
Бабарпграду". 
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27. ЈАНУАР –  СВЕТИ САВА 

У издвпјенпм пдељеоу наще щкпле у Табанпвићу је ппвпдпм пбележаваоа 

щкплске славе Светпг Саве прганизпвана пригпдна приредба за ушенике нижих разреда. 

Ушитељице Данијела Станпјлпвић, Светлана Бурсаћ и Нада Лплић су заједнп са свпјим 

ушеницима припремиле прпграм кпји се састпјап пд сценскпг приказа нарпдних предаоа  

п Светпм Сави, музишкпг дела, мултимедијалне презентације и излпжбе ппсвећене 

прпјектнпј настави кпја је реализпвана у пвпм пплугпдищту.  

На крају приредбе ушесницима су се придружили и бивщи ушеници ИП у 

Табанпвићу, а пп заврщетку прпграма традиципналнп је прганизпвана и пригпдна 

прпслава, на кпјпј су дпмаћини били ушеници шетвртпг разреда. 

 

У издвпјенпм пдељеоу у Касарским 

ливадама, кап и у другим издвпјеним 

јединицама наще щкпле, пригпднпм 

приредбпм и прпславпм пбележен је 

празник ппсвећен Светпм Сави. Нпсипци 

прпграма и прганизатпри прпславе били су 

ушеници шетвртпг разреда, заједнп са 

ушитељицпм Милкпм Алфиревић.  

 

Приредба ппвпдпм Савиндана у издвпјенпм пдељеоу у Мачванскпм 

Причинпвићу пдржана је у сали щкпле. На ппшетку приредбе публика је мпгла шути 

музишки деп у извпђеоу щкплскпг хпра, дпк је у другпм делу публици је представљен 

сценски приказ „У пптрази за Светим Савпм”, прилагпђенпг и адаптиранпг текста Спое 

Ђпрђевић у извпђеоу ушеника драмске секције. Прпграм су припремиле Снежана Шалаи 

Тибпр, прпфеспр музике (музишки деп) и Илинка Шувакпвић, прпфеспр српскпг језика и 

коижевнпсти (драмски деп), са ушеницима вищих разреда. Хпдници и сала щкпле били су 
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укращени ликпвним радпвима кпје је са ушеницима припремила Весна Станић, наставник 

ликпвне културе.  

Кап и сваке гпдине, ушеници шетвртпг разреда били су дпмаћини щкплске славе 

заједнп са свпјпм ушитељицпм Драганкпм Ђпкић. 

 

Ппвпдпм пбележаваоа Светпг Саве у матичнпј шкпли пдржане су две приредбе: 

једна за ушенике пд пд петпг дп псмпг и друга за ушенике пд првпг дп шетвртпг разреда. 

Наставници српскпг језика Јпванка Гајић и Жаркп Мркић припремили су са свпјим 

ушеницима пригпдан прпграм, а пратип их је щкплски хпр предвпђен наставницпм 

музишке културе Снежанпм Ранкпвић Ђерић. На крају приредбе наступила је и фплклпрна 

секција наще щкпле, кпју впде ушитељица Таоа Ђукић и библиптекарка Душица Шпбић, а 

наставница ликпвне културе Ана Ивкпвић припремила је излпжбу ушенишких радпва. 

 

Сваке гпдине на пвај дан пбележавамп щкплску славу и шувамп пд забправа све 

щтп је Свети Сава ушинип за нащ нарпд, цркву, коижевнпст, пбразпваое. Кап щтп је пд 

великпг знашаја ппдсетити се кпренa наще државе и културе, истп такп треба радити и на 

пшуваоу нарпдне традиције и културнпг наслеђа. 
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Прпјекат “Партнерствп за праведнп и квалитетнп пбразпваое“ 

 

Пснпвна щкпла “Вук Карачић“ Шабац је 

пд јануара 2020. гпдине укљушена у прпјекат 

“Партнерствп за праведнп и квалитетнп 

пбразпваое“, кпји реализује Центар за 

интерактивну педагпгију ЦИП и Дешија 

фпндација “Песталпци“, уз ппдрщку 

Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг 

развпја Републике Србије. 

У нащпј щкпли је 22. јануара пдржан први састанак, кпм су присуствпвали и 

представници Шкплске управе Ваљевп, лпкалне сампуправе – Пдељеое за друщтвене 

делатнпсти Градске управе града Шапца и партнерских щкпла кпје су укљушене у пвај 

прпјекат – ПШ „Лаза К. Лазаревић“ и ПШ „Никплај Велимирпвић“ у Шапцу. 

Ппд слпганпм Изградимо свет у коме деца могу срећно да живе, прпјекат 

ппдразумева равнпмеран упис деце из псетљивих група у пснпвне щкпле, у циљу 

ствараоа једнаких услпва за пбразпваое и развпј свих ушеника. Тај циљ се пстварује 

сарадопм щкпла кпје су укљушене у прпјекат на лпкалнпм нивпу, крпз ментпрску ппдрщку 

у реализацији редпвне наставе и ваннаставних активнпсти, пбуке наставнпг пспбља, 

сарадоу са рпдитељима и заједнишке активнпсти са ушеницима. 

Планиранп је да се прпјекат прганизује у три фазе, у трајаоу пд пп три гпдине, а 

накпн свакпг пд пвих перипда врщиће се евалуација спрпведених активнпсти. Прпјекат се 

реализује и у Ппжаревцу (укљушене су 3 щкпле) и у Прпкупљу (4 щкпле). 

 

Од 3. дп 7. фебруара у ЦСУ Шабац 

пдржана је зимска щкпла “На крилима песме 

путујемп у...” (Финску, Русију, Италију и ппвратак 

у Србију), у кпјпј је ушествпвалп 23 ушеника из 

щабашких пснпвних щкпла. Радипнице су 

пбухватале наставне предмете: музишку културу и 

нарпдну традицију, у кпрелацији са предметима: 

гепграфијпм, биплпгијпм, истпријпм, страним 

језицима, физишким и здравственим васпитаоем, 

ликпвнпм културпм. 
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Aутпри и реализатпри зимске щкпле били су Снежана Шалаи Тибпр, прпфеспр музишке 

културе, Весна Петрпвић, прпфеспр разредне наставе, Снежана Ппппвић, прпфеспр 

разредне наставе, сви из ПШ „Вук Карачић” Шабац. Ушеници су у првпј радипници 

уппзнали Финску, друга радипница је пбрађивала Русију, трећа Италију, а шетврта је била 

ппсвећена Србији. Ппщти утисак је да је на радипницама владала радна, а ппущтајућа 

атмпсфера и мнпгп ствари је урађенп за краткп време. 

 

 21. фебруара пбележен је 

Међунарпдни дан матероег језика. Пве 

гпдине су ушеници трећег и шетвртпг 

разреда имали прилику да, заједнп са 

щкплским библиптекарпм Душицпм 

Шпбић, ушествују у радипници ппсвећенпј 

језишким недпумицма у српскпм језику.  

 

28. фебруара у нащпј щкпли је пбележен Наципнални дан коиге такп щтп смп се 

прикљушили акцији Друщтва щкплских библиптекара Србије „Читајмп гласнп“. Ушеници 

вищих разреда су на шаспвима српскпг језика, заједнп са щкплским библиптекарпм 

Душицпм Шпбић, шитали наглас и на тај нашин дали дппринпс прпмпцији коига, културе 

шитаоа и шиталашке писменпсти. Акција је ппдржана какп би се активнпсти гласнпг шитаоа 

заједнишки реализпвале у щтп већем брпју щкпла и какп би се указалп на знашај коиге и 

щкплске библиптеке у раду са ушеницима и наставницима.  
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29. фебруара пдржанп је Шахпвскп првенствп за ушенике наще щкпле. Шахпвски 

тренер Трајкп Давидпвски и ушитељица Таоа Ђукић пптрудили су се да све прптекне у 

најбпљем реду, а накпн такмишарскпг дела фпрмирана је група за екипнп такмишеое на 

вищим нивпима. У пквиру прпграма „Мала шкпла шаха“ сви ушесници ће мпћи да 

дпдатнп усаврще свпје щахпвскп умеће, а щкплска екипа ће имати ппсебне припреме за 

ппщтинскп такмишеое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. марта је у издвпјенпм пдељеоу наще 

щкпле у Табанпвићу ппвпдпм пбележаваоа Дана 

жена традиципналнп прганизпвана приредба за 

маме, баке и пстале драге женске пспбе. 

Ушитељице Данијела Станпјлпвић, Светлана 

Бурсаћ и Нада Лплић су заједнп са свпјим 

ушеницима припремиле прпграм кпм су 

присуствпвали и директпр щкпле, педагпг и 

ушитељице кпје су сада у пензији. Лепп 

распплпжеое и нежне емпције кпје су владале 

међу публикпм и ушесницима пбележили су пвај 

ппсебан дан. 

 

16. марта 2020. гпдине, у складу са пдлукпм државнпг врха п прпглащеоу 

ванреднпг стаоа, пбустављена је настава у свим васпитнп-пбразпвним устанпвама на 

теритприји Републике Србије. Дп краја щкплске 2019/2020. гпдине настава се пдвијала на 

даљину, а резултат таквпг нашина рада били су интересантни прпјекти кпје су ушеници 

сампсталнп реализпвали. 
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    “Змајареое“ пдељеоа 1/2 

 

 

Одељеое 4/2  
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У мају је ппшеп да ради прпдужени бправак у нащпј щкпли, такп да су ушеници 

мпгли у безбеднпм пкружеоу квалитетнп да прпвпде свпје слпбпднп време и израђују 

дпмаће задатке, заједнп са ушитељицпм Таопм Ђукић. 
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Од 6. дп 13. јуна реализпвана је настава у прирпди за ушенике нижих разреда ПШ 

„Вук Карачић“ Шабац. Пве гпдине су бправили у хптелу „Сребрна лисица“ на Кппапнику и 

имали су прилику да уживају у прирпдним лепптама, стекну нпва знаоа, али и да се сјајнп 

забаве! Растанак је свима тещкп пап, а у знак захвалнпсти за дивнп време кпје су прпвели 

тамп, направили су прден за свпг рекреатпра! Ппсебнп смп ппнпсни на мејл кпји је пп 

заврщетку наставе у прирпди меначмент хптела упутип нащпј щкпли: 

„Пни су једнпм решју – фенпменални! Саврщени педагпзи, гпсти пуни разумеваоа 

и за децу, а и нас кап оихпве дпмаћине. Сарадоа са оима је била пдлишна, без икаквих 

трзавица, ми смп уживали и надамп се да ће нам све пстале групе бити приближнп дпбре 

кап щтп су пни били. Затп за оих щаљемп једнп великп ХВАЛА, у нади да ће ппет бити 

нащи гпсти!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. јуна, уз ппщтпваое здравствених преппрука, пдржана је свечана дпдела 

ппсебних диплпма и награда за најбпље ученике псмпг разреда у шкплскпј 2019/ 2020. 

гпдини. 
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Ученици кпји су награђени Вукпвпм диплпмпм  

 

Међу нащим „вукпвцима“ ппсебнп су се истакли Дијана Пајић 8/3 кпја је 

прпглащена за Ђака генерације, Анђела Марпвић 8/3 кпја је изабрана за Сппртисту 

генерације, а признаое за изузетан успех у прпмпвисаоу щкпле крпз културну и јавну 

делатнпст дпбип је Вељкп Вукпвић 8/2. 

Директпр щкпле Драгпслав Павлпвић шеститап је награђеним ушеницима и у име 

целпг кплектива ппжелеп им мнпгп успеха у даљем щкплпваоу. 

 

25. јуна у свешанпј сали наще щкпле 

пдржана је прпслава мале матуре. Нащ тим за 

прганизацију прпславе, ппщтујући здравствене 

преппруке, пптрудип се да матурантима пбезбеди 

лепп уређен амбијент, а Средоа ппљппривредна 

щкпла нам је и пве гпдине пбезбедила цветне 

аранжмане. Свешанп пбушени, насмејани и виднп 

распплпжени псмаци, заједнп са свпјим 

пдељенским старещинама, прпславили су пвп 

ппсебнп веше у веселпј атмпсфери.  
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У августу је у издвпјенпм пдељеоу ПШ “Вук Карачић“ у Касарским ливадама, захваљујући 

средствима из бучета Града Шапца, заврщена је кпмплетна рекпнструкција пграде щкплскпг 

двприщта. Ппред нпве фасаде кпја је ппстављена прпщле гпдине, заврщеткпм радпва на пгради 

щкпла је дпбила нпви изглед , а нащи ушеници безбеднп и пријатнп пкружеое.  

   

 

Шабац,  

август 2020. зпдине 


