ОШ „Вук Караџић“ Шабац

ЛЕТОПИС

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

31. августа у свечаној сали школе организован је традиционални

свечани пријем ученика првог разреда. Наше најмлађе ученике
дочекале су њихове будуће учитељице Данијела Станојловић и Весна
Петровић, а посебну добродошлицу пожелео им је и директор школе

Драгослав Павловић. Након прозивке, прваци су отишли у своје

учионице, где су их чекали поклончићи које су им припремиле
учитељице.

Потрудили смо се да и ове године, упркос тренутној епидемиолошкој

ситуацији, први дан у школи свима остане у лепом сећању.
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18. септембра у циљу подизања свести о безбедном учешћу деце у

саобраћају, Агенција за безбезбедност у саобраћају Републике Србије,
Савет за координацију послова безбедности саобраћаја и Одељење за
друштвене делатности Града Шапца су и ове године реализовали акцију
„Успорите у зони школе“.

Ученици првог разреда матичне школе, као и у свим нашим издвојеним
одељењима, добили су бојанке и књиге „Пажљивкова правила у
саобраћају“ , а читав догађај је испратила ТВ „АС“ Шабац.

19. 09. ученици наше школе учествовали су у активности овогодишњег
карневала под називом „Чивијашки генијалци“.

Распоређени на шест локација у граду, пустили су балоне са порукама и
пожелели да се следеће године окупимо у већем броју и обележимо
Чивијаду и карневал уз масовно дружење и традиционалне садржаје.
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26. септембра нашој школи додељено је признање за унапређење
промоције и популаризације науке у оквиру Јавног позива Центра за
промоцију науке Београд
Признање је додељено за пројекат "Звуци мога краја", аутора Снежане

Шалаи Тибор.

Свечана додела је требало да се одржи 10.07.2020. традиционално на

Национални дан науке у Ректорату у Београду, али се због
епидемиолошке ситуације није реализовала.
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26. септембра у оквиру пројекта „Партнерство за праведно квалитетно

образовање“ који се од јануара 2020. године реализује у нашој школи, у

сарадњи са Центром за интерактивну педагогију – ЦИП, одржан је

семинар „Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција

за 21. век“.

Семинар су водиле Нада Шушак и Мира Тркуља, а учесници (укупно 25)

били су наставници, стручни сарадници и директор наше школе. Имали
су прилику да кроз четири радионице унапреде своје компетенције за
организовање наставе и управљање процесом учења у коме сви ученици
смислено уче.
Теме радионица које су реализоване:





Када је за ученике учење смислено
Како до смисленог учења за ученика
Из угла ученика
Учење за 21. век – социјално-емоционалне вештине
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3. октобра у оквиру пројекта „Партнерство за праведно квалитетно

образовање“ који се од јануара 2020. године реализује у нашој школи, у

сарадњи са Центром за интерактивну педагогију - ЦИП, одржан је

непосредни сусрет у оквиру онлајн обуке „Ванннаставне активности по

мери ученика“, коју су наставници и стручни сарадници наше школе

(укупно 24) похађали од 15. до 29. јуна 2020. године.

Непосредна радионица је истог дана одржана и у школама које су
партнери у овом пројекту - ОШ Лаза К. Лазаревић“ Шабац и ОШ

„Николај Велимировић“ Шабац.

10. октобра обележили смо Светски дан

менталног здравља. Пандемија је додатни
изазов на већ постојеће кризе широм
света (економску, политичку, еколошку).
Здравствена криза се притом не огледа
само у ризику од ширења вируса, већ и у
чињеници да су милионима хроничних
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болесника здравствени системи у неком тренутку (тренуцима) били
недоступни.

Овогодишњи слоган, који позива на веће (системско) улагање у

ментално здравље, вапај је да ментално здравље ставимо у фокус, не
само вербално и не само овог дана.

Ове године покушали смо, на интересантан начин, да приближимо
нашим ученицима појам "ментална хигијена" и укажемо на њен значај.

***

Од 5. до 11. октобра трајала је Дечја недеља, манифестација којој се

сваке године посебно радујемо.

Под слоганом „Подељена срећа, два пута је већа“, реализовали смо

много интересантних активности: ученици нижих разреда, како у
матичној школи, тако и у издвојеним одељењима, размењивали су

поруке пријатељства , представљали своје омиљене књиге, цртали су
кредама по бетону и делили са другима своја осећања и расположења.
Као и претходних година, подсетили смо се дечјих права и указали на

њихов значај, а посебно смо се забавили током осликавања, украшавања
и организовања изложбе заштитних маски,

Ученици који иду у продужени боравак, заједно са учитељицом Тањом

Ђукић, осликали су полигон за игру у дворишту школе, а своју

учионицу оплеменили су новим биљкама.
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21. октобра су одељење 4/2 и учитељица Снежана Поповић обележили
Светски дан јабука изложбом радова посвећених њеном величанству
ЈАБУЦИ. Претходних дана су истраживали, фотографисали, цртали,
бојили, везли, писали, вајали. Дружили су се са Исаком Њутном (чак и

на часу енглеског), Виљемом Телом, причали о нашим народним

обичајима везаним за јабуку... И на крају завршили дан зеленом

јабуком, симболом здраве хране!
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6. новембра, у складу са епидемиолошком

ситуацијом, обележен је Дан школе, а ове
године наша школа прославила је 133 године
постојања, као најстарија основна школа у

граду. Дан школе обележен је обраћањем директора школе, Драгослава
Павловића ученицима и колективу, као и саопштењем резултата
великог наградног конкурса у ком су учествовали сви ученици наше
школе.
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16. новембра 2020. године у сарадњи са удружењем Хумано срце
Шапца обезбеђена је бесплатна ужина за 16 ученика матичног одељења наше
школе.

20. новембра уз слоган „Деца су украс света “у нашем продуженом боравку
обележен је Светски дан детета. Ученици I и II разреда, заједно са својом
учитељицом Тањом Ђукић, направили су постер са записима дечјих права.
Атмосфера у учионици била је радна и весела, а деца су се, уз слушање
пригодне музике, договарала, записивала, лепила, цртала, бојила.
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1. децембра у нашу школу су, у оквиру пројекта “Партнерство за праведно и
квалитетно образовање“, пристигле донације у виду играчака и дидактичког
материјала који ће ученицима у нашем продуженом боравку омогућити брже,
лакше и забавније учење.
Пројекат је реализовао Центар за интерактивну педагогију ЦИП и Дечија
фондација “Песталоци“, уз подршку Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
Под слоганом „Изградимо свет у коме деца могу срећно да живе“, пројекат
подразумева равномеран упис деце из осетљивих група у основне школе, у
циљу стварања једнаких услова за образовање и развој свих ученика.
Ученици су, у одличној атмосфери, уз нове играчке и своје учитеље,
истраживали и учили забављајући се!
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4.12. одржана је конференција ђачких парламената централне Србије. Због
епидемиолошке ситуације одржана је путем видео линка, преко апликације
Гугл састанак , уместо у Смедереву.
Тема шесте конференције је била - “Друштвене мреже и апликације као
позитиван пример употребе медија у настави приликом пандемије”.
Школа домаћин је била ОШ ”Др Јован Цвијић” Смедерево. На конференцији
су учествовали тимови са координаторима школа из следећих градова::
Чачка, Краљева, Лапова, Смедерева, Крушевца, Београда, Јагодине Учесници
су презентовали начин рада, које медије су користили и користе у својим
школама од марта до данас.
Тим који је представљао ОШ “Вук Караџић” Шабац су чинили ученици
(представници ђачког парламента): Јана Мањенчић и Радован Којић,
ученици одељења 7/5 са наставником - Снежаном Шалаи Тибор,наставник
музичке културе /координатор тима).

9.12. године уприличен је заједнички сусрет представника ученичких
парламената три основне школе из Шапца, ОШ ''Вук Караџић'', ОШ ''Николај
Велимировић'' и ОШ ''Лаза К. Лазаревић''. Заједнички сусрет парламентараца
планиран је у оквиру остваривања активности из пројекта Партнерство за
праведно и квалитетно образовање у које су укључене три наведене школе.
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Резултати испитивања су послужили као импулси за размену мишљења о
изазовима са којима се ученици суочавају.

10.12. у нашој школи је, уз поштовање свих здравствених препорука,
завршена додела награда победницима литерарног, ликовног и фото конкурса
организованог поводом Дана школе. Ученицима је награде доделио директор
школе, Драгослав Павловић, и овом приликом им, уз срдачне честитке,
пожелео много успеха у даљем школовању.
Изложба најбољих радова организована је у ходнику школе.

13

11. 12. године наши ученици у продуженом боравку, заједно са својом
учитељицом Тањом Ђукић, обележили су Светски дан планина.
На часу су угостили Ану Павловић, која је дошла у име Агенције за
туристичку промоцију „Верден – Цер“. Након првог дела часа, током којег је
учитељица Тања у интеракцији са ученицима I, II, III и IV разреда кроз
занимљиве садржаје говорила о значају планина, у другом делу часа ученици
су се, кроз Анино излагање, мисаоно прошетали шумским стазама Цера,
видели предивне пределе и упознали чуваре ове планине – виле и вилењаке!
Часу је присуствовао и наш школски психолог, Данијела Рељић, која је
својим присуством увеличала значај обележавања Светског дана планина.

14.12. на часу изборног предмета Народна традиција, а у оквиру теме
Саобраћај некад и сад ученици су са учитељицом Снежаном Поповић
причали о мостовима.
Инспирисани мостовима, направили су и они своје и изложили их у ходнику
школе!
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18. 12. наша школа у Мачванском Причиновићу добила је нову ограду и
подове, а реновирање је финансирано средствима града.
Ученици од новог полугодишта, док стичу знања, могу да уживају у
здравијем и безбеднијем окружењу своје школе, а уједно и њеном новом,
лепшем изгледу!
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28. 12. наша школа учествовала је на онлајн конференцији посвећеној
пројекту „Партнерство за квалитетно праведно образовање“, реализованом од
стране ЦИП-а (Центра за интерактивну педагогију) у сарадњи са Дечјом
фондацијом „Песталоци“ уз подршку Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
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Зимски распуст почео у понедељак, 21.12.2020. и трајао до петка,
15.1.2021. Почетак другог полугодишта био је 18.1.2021.

***
04.01.2021. у И.О. Касарским Ливадама, Мачванском Причиновићу и
Табановићу засађене су укупно 22 саднице белог јасена, а на основу учешћа у
акцији "Посади свој хлад". Садњу су обавили радници Јавног комуналног
предузећа "Стари град - зеленило" и радници школе.
Акцију по називом "Посади свој хлад" спроводи Удружење младих еколога
Умек у Шапцу и уз донацију Шведске организације UNDP. Стигло је чак 400
садница за све наше основне, средње и високе школе које у својим
двориштима имају простора за садњу белог јасена.
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26. 01. ученици одељења IV-1 и IV-2, са својим учитељицама Миленом
Мањенчић и Снежаном Поповић, имали су прилику да присуствују часу са
библиотекаром, у току којег су добили значајне и занимљиве препоруке за
читање.
Школски библиотекар, Милица Петровић, разговарала је са ученицима о
значају читања, посетама библиотеци, као и о начину одабира савршене
књиге за читање.

27. 01. наша школа Савиндан прославила је у складу са епидемиолошком
ситуацијом, а ломљењу славског колача у матичној школи присустовали су
директор школе, Драгослав Павловић, као и школско ваннаставно особље.
Свечаност је употпунила професорка музичког, Снежана Ранковић Ђерић,
интерпретацијом химне Светом Сави.
Савиндан је на пригодан начин прослављен и у нашим издвојеним
одељењима у Мачванском Причиновићу, Табановићу, Шеварицама и
Касарским ливадама.
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12. 02. обележили смо фебруар као месец љубави.
У продуженом боравку ученици 1. и 2. разреда,
заједно са својом учитељицом Тањом Ђукић на часу
слободних активности разговарали су о врстама
љубави и важности неговања истих, а након тога
радили су ликовне радове који представљају
животиње од срцоликих облика.
У гостима им је била и библиотекарка, која је
одржала занимљиво предавање о књигама, песмама и
причама са љубавном тематиком, а затим су ученици
посетили библиотеку и тамо у сарадњи са
библиотекарком правили обележиваче љубави за
књиге.
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9. фебруара стигле су Захвалнице за учешће у хуманитарној акцији “Кућа
солидарности”

у

организацији

Хуманитарне

организације

“Српска

солидарност храном” Београд, у децембру 2019. године.

Акција је организована у периоду од 13 до 20.12.2019. године (школска
2019/2020. година). У акцији су учествовала следећа одељења: I/1, I/2, II/1,
II/2, III/1, III/2, IV/1 ОШ „Вук Караџић“ Шабац; и издвојена одељења: од I до
IV разреда Касарске Ливаде; од I до IV разреда Табановић, од I до IV разреда
Шеварице и од V до VIII разреда Мачвански Причиновић. Прикупљали су
слаткише за Божићне пакете, за другаре са Косова. Поред слаткиша ученици
су правили за своје другаре и честитке са лепим жељама за предстојећу
годину.
Учествовало је око 120 ученика.
Њиховој акцији се придружило још и
око 20 планинара ПСД „Цер“ Шабац.
Кородинатори Хуманитарне акције су
биле Снежана Поповић, професор
разредне наставе и Снежана Шалаи
Тибор, професор музичке културе.

20

25. 02. ученици првог и трећег разреда издвојеног одељења у Табановићу,
као знак подршке у борби против вршњачког насиља данас су обукли
ружичасте мајице.
Широм света се последња среда у фебруару обележава као Дан борбе против
вршњачког насиља. Све је почело 2007. године, када је група активиста у
једној
канадској
провинцији покренула
иницијативу након
што
је
канадски
ученик Чарлс МекНил
у школу дошао са розе
мајицом на себи и
због тога претрпео
ругање и вербално
насиље од својих
вршњака. Ученик је
розе мајицу обукао у
знак подршке мајци
оболелој
од
карцинома дојке. Активисти су купили 50 розе мајица и поделили их
његовим вршњацима у школи који су их носили као подршку дечаку.
Ученици су почели и сами да долазе у школу облачећи розе мајице, које су
тако постале симбол борбе против вршњачког насиља у школама.
Међународни дан борбе против вршњачког насиља се симболично широм
света обележава последње среде у фебруару.

Поводом обележавања недеље борбе против вршњачког насиља, ученици
одељења III-3, IV-3, VI-1, VII-2, VII-4 наше матичне школе, заједно са својим
разредним старешинама, учествовали су у акцији дајући своје мишљење
поводом питања:
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• Зашто је важно борити се против насиља/ зашто се ја борим против
насиља?
• Како се ја борим/ доприносим борби против насиља?
• Како можемо зауставити дискриминацију?
• Шта је за мене ненасилна комуникација?
• Како решавати конфликте (сукобе) на ненасилан начин?
Прикупљене идеје написане су анонимно, само са назнаком одељења, а све
пристигле поруке смо уважили и саставили у јединствени пано на крају ове
акције.

22

02.

03.

очување
#VAZNOJE и

захваљујући
менталног
донацији

иницијативи

за

здравља Za

Tebe

издавачке

куће

„Креативни центар“ у нашу школу стигло је
20 примерака водича за тинејџере „Моћ да
се спречи самоубиство“ аутора Р. Нелсона и
Џ. Гелас.
Кроз одговоре на питања попут - шта треба
знати о самоубиству и суицидалним
мислима, како препознати знаке упозорења,
у књизи је показано “како млади могу да
буду пријатељи и од помоћи вршњацима
који имају проблеме чије решавање
надилази њихове способности”.

08. 03. у нашем продуженом боравку ученици су правили честитке за своје
мама и баке, и на тај начин и ове године обележили празник Осми март.
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02.04. поводом Међународног дана књижевности за децу, ученици првог
и трећег разреда у Табановићу на часу српског језика читали су делове
омиљених књига и бајки за децу.

***
Пробни завршни испит одржан је у матичној школи 09.04.2021. и

10.04.2021.
09.04. одржан је тест из математике, а 10.04.2021. тест из
српског/матерњег језика и комбиновани тест (биологија, географија,
историја, физика и хемија).
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9.4.2021. године одржана је презентација резултата пројекта Звуци мога
краја у сали ЦСУ Шабац. Због неповољне епидемиолошке ситуације,
презентација је одржана на даљину преко Zoom платформе. У сали су само
биле аутор пројекта и рецензент пројекта. Снимак презентације је приказан
на јутјуб каналу премијерно 9.4.2021. године у 19:00 сати. Презентован је
дигитални Билтен - Информатор који је конципиран у 4 поглавља:
1. Увод (О Мачви, историјат);
2. Музичка традиција Мачве (прва истраживања у Мачви, музичка
традиција);
3. Освајање музичког
терена
Мачве
2020/2021. године
(извештаји са терена:
Шабац – Петловача Мачвански
Причиновић
–
Лозница - Богатић Клење - Дубље –
Бадовинци);
4. Прилози - Ноте
песама из Мачве
(избор), Научи да свираш и певаш, Стари народни музички инструменти у
Мачви, Народне ношње и игре у Мачви, Одећа и обућа наших предака,
Направи сам, Ношње младе 80-их година 19. века до Првог светског рата;
Закључак;
Изводи из рецензије, Коришћена литература.
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Такође је презентован заједнички видео ученика из неколико школа,
саопштени су резултати наградног конкурса по категоријама и такође су
објављени и најбољи награђени радови.
Пројекат Звуци мога краја је одобрен на Јавном конкурсу Центра за
промоцију науке из Београда у мају 2020. године.

Пројекат је реализован у периоду од октобра 2020. године до априла

2021 године.

Одобрени буџет је био 192.000 динара.

Циљна група су: ученици основних школа, шира јавност, локална
самоуправа.

Бенефити пројекта
Блог који има око 2.500 прегледа и може се аутоматски превести на све

језике:

http://zvucimogakraja2020.blogspot.com
Јутјуб канал (око 1.900 прегледа):

https://www.youtube.com/channel/UC1KeSD1fpOqc5W_fcephLQw
Штампано и дигитално издање Информатора (242 прегледа):

https://www.calameo.com/books/006666520e97b3aae4a27

09.
04.
премијерно
је
приказан промотивни видео
који је наша школа снимила у
оквиру пројекта "Партнерство
за
праведно
квалитетно
образовање" који реализује
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ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, у сарадњи са дечјом

фондацијом "Песталоци" и уз подршку Министарства просвете, науке и

технолошког развоја.

19.04. одржано је општинско такмичење
рецитатора у организацији Културног
центра Шабац, а наше ученице Јована
Ђекић из одељења IV-2 и Искра Јовановић
из одељења III-1 пласирале су се у финале

такмичења.

***

Резултати окружног такмичења из мини атлетике:

Јована Петровић - 6/1 - златна медаља - дисциплина 600 м

Вук Митровић - 6/1 - сребрна медаља - дисциплина 300 м

Милошевић Лазар - 6/1 - сребрна медаља - дисциплина скок у даљ

Нешић Страхиња - 6/1 - бронзана медаља - дисциплина кугла
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22. 04, поводом Дана планете Земље, ученици у Табановићу су

одгледали анимирани филм “Кратка прича планете Земље”, и, уз осмех,

послали заједничку поруку : СПАСИМО И ЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ!

***
Пролећни распуст школске 2020/2021. почео је у петак, 30. априла и
трајао до 9. маја. 2021. године.

28

29.04. у нашем продуженом боравку, ученици су, заједно

са својом учитељицом Тањом Ђукић, на пригодан начин

обележили предстојећи празник Васкрс!

Израдили су пано са цртежима и сликама које
симболизују Васкрс и правили зеке рециклирајући разну
амбалажу, а на другом часу шарали су јаја техником
декупаж.

28. 04. ученици из Републике Србије: ОШ Вук Караџић Шабац (ИО
Мачвански Причиновић), 6. разред, ментор - Снежана Шалаи Тибор и

ученици млађих разреда, 4. разреда, ментор Снежана Поповић су
разменили искуства у изради задатака из пројекта Чаробна
интеркултурална мрежа пријатељства - Дигитални изазови са
ученицима и наставницима из Босне и Херцеговине. Састанак се
реализовао преко платформе Zoom.

На почетку су ученици старијих
разреда из Шапца и ментор
Снежана
Шалаи
Тибор
презентовали
Приручник
дигиталног отиска и испричали
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начин на који су радили. Ученици су разговарали о свим задацима
пројекта, не само о последња три. Дошли су до закључка да је четврти

задатак - Скривене поруке тежак за млађи узраст, поготову када се зна

какве све скривене поруке носе неки популарни цртани филмови.
Такође су истакнути и бенефити и шта су све научили током рада на
пројекту, као да треба да воде рачуна шта објављују, како да се штите
на интернету...

2. 5. прослављен је Васкрс у нашој

школи Табановићу. Ове године
изостало је окупљање на начин на
који смо навикли претходних година,
па су се ученици и учитељи одлучили
да на овај начин честититају свима
празник!
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11.05. у Сремској Митровици одржано је окружно
такмичење у атлетици за млађе пионире (5. и 6.

разред), а том приликом наши ученици остварили су
следеће резултате:

Вук Митровић (6-1) освојио је 3. место у трци 300м, а

Јована Петровић (6-1) 4. место у трци на 600м.

20.05. наша школа учествовала је у манифестацији МАЈ МЕСЕЦ

МАТЕМАТИКЕ при Научном клубу Шабац уз подршку Центра за стручно
усавршавање Шабац.

Радионицу под називом РАСПЕВАНА МАТЕМАТИКА одржале су
професорка музичке културе Снежана Шалаи Тибор и професорка
разредне наставе Снежана Поповић.
Ученици четвртог разреда имали су прилику да на креативан начин
вежбају рачунске операције користећи нотне вредности, да вежбају
разломке користећи ритмичке
допуњалке
и
решавају
проблемске задатке кроз мале
музичке драматизације. На
крају
радионице
је
организовано такмичење.
Наши
професори,
али
и
ученици
на
обострано
задовољство показали су да
математика и музика и те како
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иду заједно!

24. маја обележили смо Европски дан паркова, а ученици из нашег

продуженог боравка посетили су Велики парк, где је учитељица Тања

Ђукић одржала занимљив час о важности паркова и њиховом очувању,
о биљкама и животињама становницима паркова и одговорном
понашању према природи.

Ученици су кроз ликовно стваралаштво и спортске активности исказали
лепоту и важност паркова.
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29.05. у нашој школи у Табановићу одржан је угледни час у склопу

амбијенталне наставе. Ученици првог разреда са учитељицом Надом
Лолић, и ученици трећег разреда са учитељицом Мирјаном Васиљевић

уживали су у лепотама природе уз занимљиве игре, а овом приликом

приредили су и прави пикник!
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23.05. наш ученик Милутин

Станковић из 6/2 учествовао је на
Окружном такмичењу из
Информатике и рачунарства и
пласирао се на Државно
такмичење.
5. 6. на Државном такмичењу одржаном у Рачунарској гимназији у

Београду Милутин осваја 3. место!

***

Захваљујући пројекту "Премошћавање дигиталног јаза у Србији за
најугроженију децу", који спроводе УНИЦЕФ и Министарство просвете,

науке и технолошког развоја, нашој школи дистрибуирани су таблети и

лаптопови у циљу формирања дигиталне библиотеке, а ова опрема
намењена је ученицима и
наставницима у сврху
оснаживања
квалитета
образовања и једнаком
приступу
дигиталном
учењу, а почеће са радом
и школски Клуб за учење
као врста подршке у
мотивисању ученика за
образовање
и
побољшавању
исхода
учења
у
складу
са
дигиталним напретком.
Циљ пројекта, у којем учествује 30 школа у Србији, смањење је
дигиталног јаза и побољшање квалитета образовања за ученике из
сиромашних породица, али и јачање компетенција наставног особља и
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педагошких асистената у пружању подршке у учењу на даљину деци из
угрожених група и свеукупном повећању квалитета образовања за све
ученике.
23.06. поводом краја школске
године и почетка лета наши
ученици од 1. до 4. разреда заједно
са својим учитељицама направили
су изложбу литерарних и ликовних
радова на школским ходницима.
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Последњих

неколико

месеци,

у

нашем

продуженом боравку, ученици су заједно са
својом уцитељицом интензивно неговали
хуманост, људскост и човечност.

Вредно су сакупљали пластичне чепове, а
сврха је била помоћ другима. Чепови су

предати

хуманитарној

будемо сви једнаки".

организацији

"Да

Постигнут је циљ, а то је, да су деца освестила

мисао да је наше мало, некоме много!

26. 06. у оквиру пројекта „Партнерство за праведно и квалитетно
образовање“ тим наше школе је почетком јуна учествовао у тродневној

обуци за примену програма за рад са родитељима „Школовање за бољу

будућност“, заједно са тимовима школа ОШ „Свети Сава“ из Пожаревца
и ОШ „Милић Ракић Мирко“ из Прокупља. Сем што смо се дивно

дружили и разменили искуства, научили смо нешто ново и корисно што
намеравамо да ускоро поделимо са нашим колегама и родитељима
наших ученика.
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28.06. ученици првог,
трећег разреда наше
Касарским Ливадама дан
у природи, дружећи се,

учећи!

другог и
школе у
су провели
играјући и

28.06. ученица одељења II-3 наше

школе у Касарским Ливадама, Ева

Илић,

учествовала

на

Уједињених нација у Румунији.

изложби

Ева је излагала свој ликовни рад на
тему Мој свет на међународном
такмичењу.

28.06.

нашем

ученику Милутину

Станковићу, из одељења 6/2, уручена
је Видовданска награда јер је освојио
3. место на Републичком такмичењу
из Информатике и рачунарства, са
ментором наставницом Роксандром
Веселиновић.
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У Шапцу,
31. августа 2021.
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