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У периоду од 25. до 30.08.  у оквиру пројекта Превазилажење дигиталног 

јаза одржана је летња школа за ученике од 5. до 7. разреда, а обухватала 

је наставу из српског језика, математике, енглеског језика и биологије. 

За ученике од 1. до 4. разреда којима је потребна додатна подршка у 

учењу истом периоду организована је летња школа из матерњег језика, 

математике и енглеског језика. 

Ученици су имали прилику да обнове своје постојећа знања и додатно их 

прошире пред почетак нове школске године! 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09. у 16 часова у свечаној сали наше школе одржан је традиционални 

пријем првака, уз поштовање свих епидемиолошких прописа. 

Наше најмлађе ученике дочекале су 

њихове будуће учитељице Милена 

Мањенчић и Снежана Поповић, а 

посебну добродошлицу пожелео им 

је и директор школе Драгослав 

Павловић, као и школско 

ваннаставно особље. 

Након прозивке, прваци су отишли у 

своје учионице, где су се могли боље 

упознати са својим учитељицама. 
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Потрудили смо се да и ове године први дан у школи свима остане у 

лепом сећању! 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09. наши ученици узели су учешће у заједничким активностима 

основних школа у оријентирингу поводом Дана шетње, одржаног на 

Летњиковцу. 

Наше одељење 4-1 провело је ову сунчану суботу у 

природи уживајући у разним забавним 

активностима! 
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11. и 12.09. у оквиру пројекта Партнерство за праведно квалитетно 

образовање, у нашој школи одржан је семинар Читањем и писањем до 

критичког мишљења, током којег су наши наставници и стручни 

сарадници имали прилику да на креативне начине унапреде своја знања 

и вештине. 

 

 

 

 

 

17.09. на спортском терену у Табановићу одржан је крос РТС-а "Кроз 

Србију". На кросу учествовали ученици ОШ "Вук Караџић" из издвојене 

јединице Табановић, други и четврти разред. 

Овај спортски догађај је веома значајан за све ученике који кроз спорт јачају 

свој такмичарски дух, али и осећај припадности истој заједници. 
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18.09, традиционално, наши Чивијашки генијалци пустили су балоне са 

порукама пријатељства! 

 

 

 

25. 09, у оквиру пројекта Партнерство за праведно квалитетно 

образовање који реализује Центар за интерактивну педагогију, а под 

покровитељством дечје фондације „Песталоци“, организована је ликовна 

колонија. Домаћин пројекта била је ОШ „Вук Караџић“, у чијим 

просторијама су активности одржане, а учеснице су биле ОШ „Николај 

Велимировић“ и ОШ „Лаза Лазаревић“. 

Овом приликом организоване су четири радионице: осликавање мурала, 

цртање орнамената и арабески и две радионице грнчарије, на којима су 

деца имала прилику да опробају своју вештину на грнчарском точку! 

Идеја радионица била је промовисање сарадње, те отуда назив – „Лепше 

је заједно“ – а сви радови продукти су заједничког труда ученика. Поред 

наставника ликовне културе из ОШ „Вук Караџић“, Весне Станић и Ане 

Ивковић, у реализацији су асистирале колеге из Школе примењених 

уметности: Мина Ступар, Милан Ракић и Ђорђе Зечевић. 
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29.09. ученици другог и четвртог разреда 

наше школе у Табановићу са учитељицама 

дочекали су јесен! 
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4.10. први дан Дечије недеље у Табановићу ученици другог и четвртог 

разреда обележили су цртањем су на школском бетону! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10, други дан Дечије недеље у Табановићу протекао je под слоганом  И 

ако ти није право, најбоље је јести здраво. 

Ученици другог и четвртог разреда правили су скулптуре од воћа, а 

затим их искористили за ужину! 
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06.10, под слоганом Проведи дан како умеш и знаш, у склопу Дечије 

недеље, ученици су се играли онако како су се њихови родитељи играли 

у школи за време великог одмора. 

 

 

 

 

 

 

 

08.10. ученици издвојеног одељења у 

Табановићу читали су и записивали 

дечија права на мајицама. 

 

 

 

У оквиру Дечије недеље, ученици у 

продуженом боравку имали су низ 

активности. 

У оквиру музичких активности такмичили су 

се у плесу са балонима! 

У оквиру ликовних активности, учитељица је 

организовала радионицу на којој су ученици 

рециклирајући разне предмете стварали. 

Својим радовима оплеменили су школску 
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трпезарију. Бавили су се и хуманитарним радом сакупивши три балона 

чепова! 

 

 

 

 

 

 

 

 

У току Дечје недеље ученици II-1 наше школе на часовима су 

разговарали о важности правилне и разноврсне исхране. Учили су како 

се поставља сто, састављали здраве јеловнике, моделовали здраву храну 

од пластелина, а затим све то "сервирали" на папирним тањирима и 

подметачима које су раније креирали. Своје радове изложили су у 

ходнику школе! 
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9. 10. наша школа је учествовала у заједничкој активности основних 

школа под називом „Игром кроз изазове“. ОШ „Николај Велимировић“ 

била је домаћин активности којa се реализује у оквиру пројекат 

„Партнерство за праведно квалитетно образовање“, а у сарадњи са 

„Центром за интерактивну педагогију“ и Дечијом фондацијом 

„Песталоци“.  

Учешће у овој активности узело је 15 ученика, по пет из сваке од три 

партнерске школе у Пројекту – ОШ „Николај Велимировић“, ОШ „Лаза К. 

Лазаревић“ и ОШ „Вук Караџић“.  

Активност је такође и део програма за Дечију недељу, која се реализује 

под мотом: Дете је дете да га волите и разумете. (Љ. Пшумовић) 

 

 

12.10. Ротари клуб Шабац у 

сарадњи са дистриктом 2483 и 

Министарством просвете, науке 

и технолошког развоја 

организовао је хуманитарну 

акцију ради помоћи школству и 

деци.  

Уручење донације у оквиру 

програма Глобал грантова 

„Године узлета“ и „Дронови за 
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основне школе“ организовано је у мултимедијалној сали ОШ „Ната 

Јеличић“ у Шапцу.  

Овом приликом подељено је осам дронова за осам основних школа, а 

наша школа добитница је једног од њих.  

 

16.10. у нашем продуженом боравку 

обележили смо предстојећи Светски дан 

хране. Циљ обележавања је био 

информисање ученика о значају здраве 

исхране и формирање исправних навика 

код деце. 

У првом делу 

часа ученици су 

са учитељицом 

Тањом Ђукић 

причали о 

здравим 

намирницама и о томе како изгледа здрав 

оброк, а затим је библиотекарка Милица 

Петровић одржала занимљиво предавање на 

тему здраве хране. 

У завршном делу часа ученици су правили 

постер под називом „Пирамида исхране“, којим 

су украсили школску трпезарију. 
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16.10. у оквиру пројекта Партнерство за праведно квалитетно 

образовање реализована је заједничка активност под називом Ревијална 

изложба кућних љубимаца и три радионице на тему бриге, неге и 

одговорног власништва.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10. наша драга колегиница, 

учитељица Весна Петровић, после 39 

година радног стажа и више од 20 

година у нашој школи, одржала је све 
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своје часове и отишла у заслужену пензију. 

Колектив и ученици су је испратили и пожелели добро здравље, мир и 

весеље у пензионерским данима! 

 

 

 

 

 

 

 

19.10. и 22.10.2021. године одржана је акредитована обука запослених 

наставника ОШ “Вук Караџић” Шабац у вези са коришћењем платформе 

Еучионица, LMS (систем за управљање учењем) која у потпуности 

подржава концепт наставе на даљину. Водитељ обуке је била Снежана 

Шалаи Тибор, дипломирани професор опште музичке педагогије. 

LMS (Learning Menagement System) је систем за учење у дигиталном 

окружењу који омогућава повезивање наставника и ученика у виртуелна 

одељења, комуникацију између њих и праћење напретка ученика од 

стране наставника. 

Обука садржи два дела: први део 

је везан за рад на платформи 

Еучионица, а други део је 

посвећен примени платформе 

Еучионица у настави на даљину. 

Обука је интерактивног типа и 

одржана је у информатичком 

кабинету. 

На обуци је било присутно 20 

наставника (разредне и предметне наставе). 
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26.10. одељења I-2, II-2, IV-2 и 

ученици продуженог боравка са 

својим учитељицама Снежаном 

Поповић, Данијелом Станојловић, 

Миленом Драгојевић и Тањом Ђукић 

обележили су Међународни дан 

бундеве. На изложби су се нашли 

ликовни радови, бундевице прављене 

од различитог материјала, први 

записи првака... 

Ученици II-2 извели су малу драматизацију, а ученици IV-2 разреда 

појавили су се у костимима бундевица. Велику захвалност дугујемо 

мамама које су на с обрадовале бундеваром и другим посластицама oд 

бундеве! 
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 5.11, са почетком у 17 часова, одржана је видео конференција ђачког 

парламента у организацији професора географије Бориса Здравковића 

из ОШ "Др Јован Цвијић" из 

Смедерева и члановима 

ђачког парламента те 

школе. Тема конференције 

била је: "Функционисање и 

проблеми у школском 

животу услед продуженог 

трајања пандемије корона 

вируса". 

 

 

Учесници су били представници неколико основних школа централне 

Србије, а нашу школу и начин функционисања у специфичним 

околностима представили су председник ђачког парламента Вук 

Митровић, члан ђачког парламента Сара Савић и наставница ликовне 

културе Ана Ивковић. Том приликом представљена је видео 

презентација коју су ученици направили на основу анкета и непосредног 

рада парламента. 

 

*Јесењи распуст  почео је у понедељак 8. новембра и трајао 

до петка, 12. новембра 2021.* 

Први радни дан за ученике био је понедељак, 15. новембар 2021. године. 
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08.11. обележили смо Дан школе и 134. 

годину постојања. Ове године, као и 

претходне, сходно епидемиолошкој 

ситуацији прославе није било, али је 

датум пропраћен обраћањем директора 

школе, Драгослава Павловића, као и 

саопштењем резултата литерарног, 

ликовног и фото конкурса. 

 

Такође, поводом обележавања Дана 

школе, наша школа учествовала је у 

заједничкој активности свих школа са 

Вуковим именом, а тим поводом 

припремили смо онлајн квиз и 

осмосмерку везане за живот и дело Вука 

Караџића, како би ученици утврдили и 

проширили своја знања о нашем најзначајнијем језичком реформатору, а 

успут се и сјајно забавили. 
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9.11. лаганим корацима кроз пројекат из 

Пројектне наставе, ученици четвртог 

разреда у Табановићу урадили су пано 

кроз који ће остале млађе ученике 

упознати са знаменитим личностима са 

новчаница. 
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16. 11. ученици продуженог боравка, са својом учитељицом Тањом 

Ђукић, обележили су Светски дан толеранције. 

На почетку активности ученици су 

читали драмски текст „Дуга“, а 

затим размишљали о порукама ове 

приче. У наставку, кроз „олују идеја“, 

у којој је главни појам била 

толеранција, научили су да 

толаранција значи поштовање и 

уважавање уверења и различитости 

других и да толеранцијом стичемо 

пријатељства. 

Након овога, ученици су писали 

поруке на тему „Како бих волео/ла“ 

да се другари понашају према мени“. 

На крају активности направили смо 

постер са изрекама о толеранцији! 

 

 

 



 

19 

18.11. одржано је Градско и Окружно такмичење у пливању, на којем су 

наши ученици остварили невероватне резултате. Такмичење је одржано 

на Градском базену у осам категорија, а учествовале су школе из 

Богатића, Дубља и Шапца, са укупно 170 ученика из 24 школе. 

Наши пливачи овим су остварили директну квалификацију на Државно 

првенство које ће бити одржано 28. фебруара. 

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА 

КРАУЛ 

Максим Кречковић, 4-2 - 4. место 

ПРСНО 

Марко Бурсаћ, 5-2 - 1. место 

Михаило Исаиловић, 7-3, - 1. место 

Дуња Катић, 6-1 - 3. место 

Милош Белензадић, 6-3 - 4. место 

ЛЕЂА 

Михаило Ђокић, 5-2 - 1. место 

Марко Кокар, 7-4 - 1. место 

ДЕЛФИН 

Николина Ђокић, 8-3 - 1. место 

 

 

 

23.11. на часу одељењског старешине ученици 

четвртог и другог разреда, са учитељицама 

Надом Лолић и Мирјаном Васиљевић, 

обележили су Mеђународни дан детета. 
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27.11. ученици седмог разреда, са 

својом наставницом Весном Керкез 

Грбић, обележили су Дан захвалности 

на додатној настави из енглеског 

језика! 

Дан захвалности се обележава 

четвртог четвртка у новембру у 

Уједињеном Краљевству, Сједињеним 

Америчким Државама, Канади и 

Аустралији, најчешће уз печену ћурку 

и много хране. Такође, овај празник слави заједницу различитих 

култура, те су овом приликом ученици разговарали о прихватању 

различитости, толерацији и солидарности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. и 25.11. у нашој школи реализован је семинар Подршка развоју 

социјално-емоционалних компетенција деце, а у оквиру пројекта 

Партнерство за праведно квалитетно образовање. 
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Наши наставници, као и стручни 

сарадници, имали су прилику да 

употпуне своја знања о социјално-

емоционалном учењу код деце, али 

и активностима које се у настави 

могу применити како би ученици 

боље разумели себе и друге, а затим 

и били успешнији у учењу. 

 

 

3.12. у циљу подизања свести о 

безбедном учешћу деце у саобраћају, 

Агенција за безбедност у саобраћају 

Републике Србије, Савет за 

координацију послова безбедности 

саобраћаја и Одељење за друштвене 

делатности Града Шапца су и ове године 

су организовали акцију у оквиру које је 

књига „Пажљивкова правила у 

саобраћају“ додељена на поклон свим 

ђацима првацима наше школе. 

Циљ овакве акције је да се нашим 

најмлађим ученицима на занимљив и 

разумљив начин представе теме у вези 

са саобраћајем, зарад њихове 

безбедности и безбедности њихових другара. 

Књига је намењена, како ученицима, тако и учитељима, родитељима и 

законским заступницима ученика, да се сви заједно подсетимо правила 

безбедног учествовања у саобраћају. 
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7.12. одржана је презентација пројекта - Изложба новчанице (кованице) 

какве нема. Ученици из четвртог разреда у Табановићу са учитељицом 

Мирјаном Васиљевић изложили су новчанице које су они направили у 

оквиру пројекта из Пројектне наставе. 

 

7.12. ученици нашег одељења 1-2, са својом учитељицом Снежаном 

Поповић, учествовали су у пројекту посвећеном лику и делу Ханса 

Кристијана Андерсена. 

Ученици су на јесењем распусту 

имали задатак да код куће са 

родитељима истраже о животу 

овог славног писца. Гост на часу 

била им је библиотекарка 

Милица Петровић, која им је 

показала Андерсенове књиге из 

школске библиотеке. Читали су 

бајке, гледали цртане (јер још 

нису знали сва слова), 

илустровали и направили 

заједнички пано! 
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11.12. одржана је додела награда са 

литерарног, ликовног и фото конкурса 

поводом Дана школе, уз поштовање свих 

епидемиолошких прописа. Награде у виду 

поклон-књига ученицима је уручио директор 

школе, Драгослав Павловић, а уз искрене 

честитке пожелео им је много успеха у даљем 

школовању. 

Изложба ученичких радова организована је у 

ходнику школе. 
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16.12. ученици другог и четвртог 

разреда у Табановићу имали су час 

зимских игара на снегу! 
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20.12. наши првачићи су кроз игру обновили речи које су научили из 

енглеског језика. 

Са наставницом Весном Керкез Грбић утврђивали су описне придеве: 

tall, short, big, small, fat, thin, као и осећања: I'm hungry, I'm thirsty, I'm 

happy, I'm sad... 

У томе су им помогли другари које су направили од пластелина! 

 

20.12. ученици петог разреда који похађају 

наставу Цртање, сликање и вајање, на часу су 

украсили јелку у дворишту школе украсима које 

су на претходним часовима сами направили. 
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22.12. ученици ОШ “Вук Караџић” Шабац и ИО Касарске Ливаде, 

Табановић, Шеварице (млађи разреди) и ИО Мачвански Причиновић 

(старији разреди) прикључили су се по трећи пут слатком каравану 

Божићних поклона у организацији Хуманитарне организације Српска 

солидарност, којој је ово седми караван. 

Ученици су сакупљали слаткише за своје другаре са Косова у периоду од 

13. до 17.12.2021. године. 

У акцији су учествовала следећа одељења: I/1, I/2, II/1, II/2, IV/1, IV/2 

ОШ „Вук Караџић“ Шабац; издвојена одељења: III-IV разреда у Касарским 

Ливадама; I-IV разреда у Табановићу, I-IV разреда у Шеварицама и V-VIII 

разреда у Мачванском Причиновићу. 

Поред слаткиша, ученици из Продуженог боравка правили су за своје 

другаре и честитке са лепим жељама за предстојећу годину. Учествовало 

је око 160 ученика. Акцији се придружило још 26 планинара ПСД „Цер“ 

Шабац и 10 хуманих грађана који су када су чули за акцију донели 

пакетиће. 

Координатор хуманитарне акције била је Снежана Шалаи Тибор, 

професор музике. 
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25.12. окитили смо јелку... 

 

 

 

 

 

 

27.12, у оквиру пројекта 

''Партнерство за праведно и 

квалитетно образовање'', у сали 

школе одржана је прва радионица 

за родитеље, чланове Клуба 

Родитеља.  

Циљна група су родитељи ученика првог разреда у матичној школи и 

родитељи ученика петог разреда у издвојеном одељењу у Причиновићу. 

Водитељи радионице биле су учитељице Татјана Јовановић, Снежана 

Поповић и Данијела Станојловић. 

Родитељима је кроз уводну реч кратко представљен пројекат и 

активности које нас очекују. Потом је свако добио задатак да представи 

своју породицу правећи папирни ланац.  
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Уследио је разговор о важности учења, образовања и 

школовања. атмосфера је била пријатна а родитељи 

опуштени и расположени за рад што потврђују и 

евалуациони листићи на крају радионице. 

 

28.12, у сали Културног центра Шабац у 18 часова одржана је изложба 

ученичких радова, насталих током ликовне колонија под слоганом 

„Лепше је заједно“. 

Колонија је организована у оквиру 

пројекта „Партнерство за праведно 

квалитетно образовање“, под 

покровитељством дечије фондације 

„Песталоци“, са идејом промовисања 

сарадње и заједништва, а поред наше 

школе, која је била домаћин, 

учеснице су биле и ОШ „Лаза Лазаревић“ 

и ОШ „Николај Велимировић“. 
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29.12. ученици првог, трећег и четвртог разреда на часу енглеског језика 

правили су новогодишње честитке, док су шестаци и седмаци гледали 

филм на енглеском језику (Home alone 2)! 

 

 

29.12. у нашем продуженом боравку, угостили смо магистра 

дефектолошких наука, Мирјану М. Савић, специјалисту опште 

дефектологије, сурдолога и логопеда и члана надзорног одбора 

хуманитарног удружења "Да будемо сви једнаки" из Шапца. 
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Заједно са учитељицом Тањом Ђукић, 

наша гошћа је одржала корисно и 

занимљиво предавање ученицима на 

тему како да будемо хумани и на који 

начин можемо да помогнемо другима. 

У интеракцији са децом дошло се до 

занимљивих хуманих идеја. 

На крају активности, деца су, заједно са 

нашом Надом Миловановић, предала 

чепове хуманитарном удружењу, у циљу 

да њихов хумани допринос некоме 

помогне. 

 

30.12. луткарском представом ,,Мрзовољни 

Деда Мраз" по тексту Марије Бастић, ученици 

одељења II-1 пожелели су свим ученицима и 

запосленима наше школе  срећне празнике! 
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*Зимски распуст почео 

је 31.12.2021, а  

завршио се 23.1.2022. 

године.*  

Први наставни дан био је 

понедељак, 24.1.2022. 

године.  

 

 

27.1. наша школа је прославила Савиндан 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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Школску славу обележили су и радови ученика II-1 на тему "Свети Сава" 

рађени у 3Д бојанци на часу Дигитални свет. 

 

 

 

 

 

Поводом обележавања школске славе 

Светог Саве, ученици у нашем продуженом 

боравку имали су низ поучних и забавних 

активности. 

У уводном делу часа са својом учитељицом 

Тањом Ђукић правили су грозд асоцијација, 
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чији је централни појам био Свети Сава, а затим им је учитељица 

одржала кратко предавање и презентацију о Растку Немањићу и српским 

средњовековним манастирима. Гост на часу била је и наша школска 

библиотекарка Милица Петровић, која је упознала ученике са неким од 

најзанимљивијих народних прича и легенди о Светом Сави и 

разговарала са њима књигама о Светом Сави које се могу наћи у 

школској библиотеци. У завршном делу часа, ученици су израђивали 

радове на ову тему служећи се техником мозаика.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

19.02. наш ученик Милутин Станковић (7-

2) освојио је I награду на окружном 

такмичењу из информатике и пласирао се 

на државно такмичење у Ваљеву! 
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20.02. наши ученици остварили су 

сјајне резултате на општинском 

такмичењу из математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02. наши ученици остварили су 

сјајне резултате на општинском   

такмичењу из српског језика и 

језичке културе. 
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28.02. наша школа се поново 

прикључила пројекту 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја  

„Бесплатни уџбеници за 

школску 2022/2023. годину“. 

 

28.02. поводом 190. рођендана 

Народне библиотеке Србије 

обележили смо Национални дан 

књиге акцијом под називом 

"Читајмо гласно". У нашем 

продуженом боравку ученици 

су, заједно са учитељицом 

Тањом Ђукић и библиотекарком 

Милицом Петровић, на 

различите начине читали басну 

"Лисица и гавран", а затим 

илустровали прочитано у складу 

са својим доживљајем. 
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03.03. позвали смо 

ученике да се обрате 

Школском 

психолошком 

саветовалишту. 

 

 

 

 

5.3. наша ученица остварила је одличне резултате 

на општинском такмичењу из енглеског језика. 

 

 

 

 

 

 

6.3. наши ученици остварили су одличне 

резултате на општинском такмичењу из 

хемије. 
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8.3. ученици IV-2 свим драгим женама њиховог детињства пожелели су  

да им сваки дан буде срећан као радостан цвркут птица! 

 

 

Срећан Осми март пожелели су и ученици нашег продуженог боравка... 
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...као и наши ученици из Табановића, који су овом приликом извели 

неколико скечева! 

 

 

 

 

09.03. одржано је школско 

такмичење у рецитовању у свечаној 

сали наше матичне школе, а ученици 

који су својом рецитацијом 

остварили пласман на општинско 

такмичење су: 

Вук Живковић, 1-2 

Александра Малбашки, 1-2 

Давид Вуковић, 2-2 

Давид Димитријевић, 4-1 

Андреја Мијаиловић, 4-1 

Матеја Крстић, 5-3 

Неда Симић, 6-3 

 

12.03. наши ученици остварили су 

одличне резултате на окружном 

такмичењу из математике. 
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15.03. постављена је изложба сликарских 

и вајарских радова наших ученика 

одељења III-3 у Kасарским Ливадама са 

часова ликовног и пројектне наставе на 

тему света бајки и животињског света. 

 

 

 

 

16.03. у хали спортова ,,Зорка" одржан је Мали сајам спорта у 

организацији Спортског савеза Шапца. Ученици наше школе, у пратњи 

учитељице Данијеле Станојловић и професора физичког васпитања 

Предрага Живановића, посетили су манифестацију. Након уводног 

програма ученици су имали прилику да пробају нека од 25 

импровизованих борилишта.  
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Након посете сајму, у нашу школу стигле су лопте које је председник 

Спортског савеза Србије Давор Штефанек уручио председнику Спортско 

савеза Шапца за све шабачке основне школе. 
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На међународном математичком такмичењу Кенгур без граница, 

одржаном 17.3, похваљени су наши ученици: 

 

Теодор Цвијановић, 1. разред 

Миа Митровић, 2. разред 

Наталија Јовановић, 2. разред 

Нина Рашевић, 3. разред 

Урош Топузовић, 3. разред 

Вукашин Милинковић, 3. разред 

Максим Цвијановић, 4. разред 

Богдан Моравчевић, 5. разред 
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Такмичење "Кенгур без граница" већ више од три деценије одржава се у 

преко 80 држава, када милиони основаца и средњошколаца истовремено 

размишљају о решавању истих проблема и задатака. Ове године на 

такмичењу је учествовало 21.700 ученика из 317 школа широм Србије. 

Поносимо се нашим похваљеним ученицима! 

 

19.03. били смо домаћини општинског такмичења из географије. 
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20. О3. обележили смо Светски дан среће! Обележавање овог датума 

прогласиле су Уједињене нације, а иницијатор овог предлога била је 

Краљевине Бутан 2011. године. У овој земљи уведена је нова мера 

националног благостања која се не мери 

у материјалним богатствима, већ у 

осећају среће у народу, позната као бруто 

национална срећа. 

 

Циљ обележавања овог дана је да се 

повећа свест о важности потраге за 

срећом и добробити светског 

становништва, с обзиром да је потрага за 

срећом основни људски циљ. 

 

У нашој школи је тим поводом спроведен 

низ активности: израђен је и истакнут 

постер који промовише обележавање 

овог датума и реализоване су кратке радионице у одељењима другог 

циклуса на тему "Шта ме чини срећним/ом?". 
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Од 22.03. предшколци и ученици 

у Касарским ливадама друже се и 

играју на новом полигону, 

захваљујући успешној сарадњи 

родитељке Весне Богићевић и 

школе. 

Најлепше је видети радост и 

осмехе наше задовољне деце! 
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21. и 22.03. одржана је општинска смотра рецитатаора "Песниче народа 

мог" у Културном центру Шабац. Наши ученици остварили су следеће 

успехе: 

Вук Живковић (1-2) и Матеја 

Крстић (5-3) су финалисти 

такмичења, а наш ученик Стрибор  

Мркић (2-2), својим наступом на 

гитари отворио је овогодишњу 

рецитаторску смотру.   
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Од 22.03. наша школа вршилa je пријаве за упис 

нове генерације првака! 

Позвали смо на упис децу рођену од 1. марта 2015. 

до 29. фебруара 2016. године. 
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Поводом Светског дана вода 22.3, ученици 2. и 4. разреда из Табановића 

посетили су реку Јерез и оставили табле са порукама о важности 

очувања вода и здраве животне средине. 
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24.03, инспирисани слободним летом Џонатана Ливингстона, осмаци у 

нашој школи у Мачванском Причиновићу, уз помоћ своје наставнице 

српског језика Илинке Шуваковић, спремали су се да полете у непознато. 

Подсетили су нас да не треба да заборавимо да рај није ни време ни 

место, већ стање савршенства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробни завршни испит 

одржан је у следећим 

терминима: 

 

 

МАТЕМАТИКА 25.3.2022. од 13:00 до 15:00;  

СРПСКИ ЈЕЗИК 26.3.2022.  од 9:00 до 11:00; 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ  26.3.2022. од 11:30 до 13:30. 
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30.3. одржана је радионица за 

родитеље ученика петог разреда 

ОШ “Вук Караџић” Шабац, у 

трајању од 90 минута. 

Радионица је једна од активности 

пројекта  „Партнерство за 

праведно квалитетно образовање“  

у реализацији  ЦИП-Центра за 

интерактивну педагогију, а у 

сарадњи са Дечјом фондацијом  

Песталоци, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја.  

Циљ:  подстицање мотивације родитеља за школовање деце  (дечака и 

девојчица) и оснаживање 

компетенција за подршку 

образовања деце. 

Кроз програм родитељи се оснажују 

за: разумевање значаја образовања 

за квалитет свакодневног живота, 

избор професије и конкурентност на 

тржишту рада, прихватање концепта 

целоживотног учења, разумевање 

како деца уче, шта им је потребно да 

би успешно учили и како их 

породица може у томе подржати, унапређивање сарадње породице и 

школе. 

У уводном делу родитељима је представљен пројекат и циљеви пројекта. 

Кроз активност “Ланац моје породице” родитељи су на практичан начин 

представили своје породице.  

У другој активности смо се бавили важности учења, образовања и 

школовања, као и важности целоживотног учења. 
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На крају радионице родитељи су анкетирани да ли желе да присуствују 

на следећим радионицама, како им се свиђа овакав тип радионица и да 

ли је користан. Одговори су били позитивни. 

Следеће радионице су заказане за: 13.4, 11.5. и 25.5.2022. године.  

Реализатори радионице биле су: Данијела Рељић, психолог, Ана 

Ивковић, наставник ликовне културе, Снежана Шалаи Тибор, наставник 

музичке културе. 

 

31.03. наши ученици другог разреда у Мачванском Причиновићу, са 

својом наставницом енглеског језика Сенком Башић, приредили су 

изложбу радова на тему "My Hometown" ("Moj родни град"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. у 12:00 наши ученици Стрибор 

Мркић (2/2), Ева Илић (3/3) и Искра 

Јовановић (4/1) наступали су са 

најмлађим ученицима солфеђа МШ 

"Михаило Вукдраговић" Шабац 

поводом Међународног дана особа са 

аутизмом (који се обележава 2. 

априла), у Шабачкој библиотеци на 

Дечијем одељењу.  
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Ученици су извели следеће 

композиције: 

- Вилинска песма - Ксенија Мирковић 

- Плава птица - музика - Сања Илић 

Балканика, музика из истоимене 

представе аутора Ирфана Менсура 

- Мрдај телом - музика и текст 

Ксенија Мирковић 

Ученике су припремиле: Гордана Јовичић, Јелена Јанковић, Марина 

Радиновић, Снежана Шалаи Тибор, наставнице солфеђа. 

 

6.4. друга по реду радионица за родитеље ученика 

првог разреда ОШ “Вук Караџић” Шабац одржана је 

у Сали школе у 17:30, у трајању од 120 минута. 

Радионица је једна од активности пројекта 

„Партнерство за праведно квалитетно 

образовање“ у реализацији ЦИП-Центра за 

интерактивну педагогију, а у сарадњи са Дечјом 

фондацијом "Песталоци", уз подршку 

Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. 

Циљеви ове радионице били су: 

- Разумевање да деца уче на различите начине и 

како одрасли могу да подрже природну потребу за 

учењем; 

- Родитељи препознају различите стилове учења и 

могу да осмисле стратегије како би подржали 

учење деце; 

- Разумевање како физички услови , здравствено 
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стање и радне навике утичу на успешност учења; 

- Родитељи су упознати са различитим факторима који утичу на 

успешност учења и могу да примене неке од предлога код куће како би 

подржали учење детета; 

- Разумевање значаја социјално емоционалног развоја за учење и 

школовање и упознавање са стратегијама за подршку самопоштовању и 

самопоуздању детета; 

- Родитељи разумеју зашто је важно социјално-емоционално учење и 

које су конкретне стратегије којима могу да подрже развој 

самопоштовања и самопоуздања детета. 

У делу ''Како деца уче'' родитељи су упознати са различитим стиловима 

учења и како да препознају доминантни стил учења свог детета. На крају 

смо кроз мали квиз проверили стечена знања. У другом делу под 

називом ''Физичко окружење, радне навике и учење код куће'' 

разговарали смо о условима који су деци потребни за учење као и о 

прављењу дневног плана учења.У току рада развила се врло 

конструктивна дискусија и размена мишљења. 

Трећи део био је посвећен ''Самопоштовању и самопоуздању као 

предуслову успешног учења''. Разговарали смо о значају социјално - 

емоционалног развоја код деце, дискутовали на које све начине можемо 

подстаћи самопоштовање свог детета. 

На крају смо научили вежбе дисања - самоумиривања. 

Евалуација је извршена на стикерима у три боје које је требало 
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разврстати у колонама: Корисно, 

информативно и мотивишуће. 

Родитељи су се веома се веома 

похвално изразили о раду и 

стеченим знањима на радионици. 

Реализатори радионице биле су 

учитељице : Данијела Станојловић, 

Татјана Јовановић и Снежана 

Поповић. 

 

8.4. у 14:00 сати реализована је свечана додела награда и плакета са 

конкурса “Из учионице у дигитални свет” у Хотелу Москва у Београду. 

Догађају су присуствовали Снежана 

Шалаи Тибор, наставник музичке 

културе,  Драгана Ђурић и директор 

Драгослав Павловић, сви из ОШ “Вук 

Караџић” Шабац. 

На конкурсу је учествовало преко 300 

ментора из преко 300 школа Србије. 

Награде и плакете је добило само 30 

најбољих ментора. 

Специјалну награду је добила Снежана 

Шалаи Тибор, наставник музичке 

културе и максималних 100 бодова.  

Награда је лаптоп Lenovo Ipad3, 

Плакета за изузетан допринос развоју 

и примени дигиталних технологија у 

настави (у којој је имплементиран 

један од послатих радова носиоца специјалне награде), књига Десанке 

Максимовић "Оставићу вам једино речи"; Драгана Ђурић - наставник 

разредне наставе је добила Плакету и књигу Десанке Максимовић 

"Оставићу вам jeдино речи"; Драгослав Павловић, директор је добио 

Плакету за школу и књигу Десанке Максимовић "Оставићу вам једино 
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речи" и, наравно, задовољство јер у школи има два најбоља ментора за 

дигиталне уџбенике! 

 

9. 4. наша школа била је домаћин општинског такмичења Шта знаш о 

саобраћају. 

На такмичењу је учествовало 38 ученика, из Б и Ц категорије.  
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Резултати наших ученика на општинском такмичењу "Шта знаш о 

саобраћају" одржаном 9.4. 
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9.4. наши ученици остварили су сјајне резултате на општинском 

такмичењу из биологије. 
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9.4. наше ученице оствариле су одличне резултате на окружном 

такмичењу из српског језика и језичке културе. 
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9.4. наши ученици оствариле су одличне резултате на окружном 

такмичењу из хемије. 
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Резултати наших ученика на окружном такмичењу из енглеског језика 

одржаном 10.4. 
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11.04. наше одељење 3-3 издвојене јединице у Касарским ливадама 

садило је цвеће у школском дворишту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 4. наставили смо са активностима везаним за пројекат „Партнерство 

за праведно квалитетно образовање“. Нову радионицу за родитеље 

ученика првог разреда, чланове Клуба родитеља, реализовали смо у 

17:30 часова. 

Циљеви радионице били су: 

- разумевање како вршњаци, прихваћане 

вредности у заједници и јавне личности 

утичу на учење и образовање деце; 

- препознавање узрока који доводе до 

неефикасног учења и губитка мотивације 

и могућих стратегија за превазилажење 

проблема; 

- разумевање значаја пружања подршке и 

успостављања граница у понашању 

детета. 

Водитељи радионице биле су учитељице 
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Татјана Јовановић, Снежана Поповић и Данијела Станојловић. 

Као и увек на радионицама, атмосфера је била пријатна, а родитељи и 

учитељице опуштени и расположени за рад. 

На пријатно, радно и обострано корисно проведено поподне остали су да 

нас сећају ланац пријатељских порука, пано од пазли и фотографије. 

 

Пријатељство је као семе које 

расте и развија се. 

Пријатељство је као љубав оно 

бива ко зна због чега. 

Растимо заједно! 

Пријатељство ти треба и у 

добру и у злу. 

Негујте другарство јер је злата 

вредно. 
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13.4. у 16 часова одржана је и друга радионица Клуба родитеља за 

ученике петог разреда. Теме радионице биле су: учење, мотивација, 

самопоштовање и самопоуздање. Циљеви ове радионице били су: 

- Разумевање да деца уче на различите начине и како одрасли могу да 

подрже природну потребу за учењем; 

- Родитељи препознају различите стилове учења и могу да осмисле 

стратегије како би подржали учење деце; 

- Разумевање како физички услови , здравствено стање и радне навике 

утичу на успешност учења; 

- Родитељи су упознати са различитим факторима који утичу на 

успешност учења и могу да примене неке од предлога код куће како би 

подржали учење детета; 

- Разумевање значаја социјално емоционалног развоја за учење и 

школовање и упознавање са стратегијама за подршку самопоштовању и 

самопоуздању детета; 

- Родитељи разумеју зашто је важно социјално-емоционално учење и 

које су конкретне стратегије којима могу да подрже развој 

самопоштовања и самопоуздања детета. 

У уводном делу родитељи су уведени у тему и значење речи учења кроз 

мисаону игру. 

У делу ''Како деца уче'' родитељи су упознати са различитим стиловима 

учења и како да препознају доминантни стил учења свог детета. Развила 

се дискусија родитеља  и наставника. 

У другом делу радионице под називом ''Физичко окружење, радне 

навике и учење код куће'' разговарали смо о условима који су деци 

потребни за учење као и о прављењу плана учења на дневном нивоу.  

Трећи део био је посвећен ''Самопоштовању и самопоуздању као 

предуслову успешног учења''. Разговарали смо о значају социјално-

емоционалног развоја код деце, дискутовали на које све начине можемо 



 

68 

подстаћи самопоштовање свог детета. Родитеље смо научили вежбе 

дисања - самоумиривања које треба код куће да покажу својој деци. 

Евалуација је извршена на стикерима у три боје које је требало 

разврстати у колонама: корисно, информативно и мотивишуће. 

Родитељи су се веома се веома похвално изразили о раду и стеченим 

знањима на радионици.  

Реализатори радионице биле су: Данијела Рељић, школски психолог, Ана 

Ивковић, наставник ликовне културе и Снежана Шалаи Тибор, 

наставник музичке културе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4. спремајући се за 

хуманитарну продајну изложбу 

"Улица хуманих чивијаша", 

ученици нашег продуженог 

боравка са учитељицом Тањом 

Ђукић украшавали су јаја 

пастелним бојама, правили 

светлуцаве зеке и корпице-

пилиће, али то није све! 

Активност су наставили у 

школској библиотеци, где су са нашом библиотекарком Милицом 

Петровић правили шарене васкршње честитке! 



 

69 

Организовали смо ликовно такмичење из веронауке на тему Васкрса 

које је обухватало ученике свих наших 5 школа. Одељенско такмичење 

трајало је од 4. до 5. априла, када су о најбољим радовима одлучивали 

гласови ученика, а избор радова на школском нивоу одржан је 15. 

априла, а о избору најбољих радова овом приликом одлучили су гласови 

наставника. 

Организатори такмичења били су наши наставници веронауке. Стеван 

Остојић и Биљана Симеуновић, а ученик-асистент у организацији био је 

Александар Крејаковић из одељења 6-2. 

Изложба најбољих васкршњих радова организована је у ходнику 

матичне школе. 

Резултати ликовног такмичења из веронауке 

1. разред 

1. Емилија Игњатовић, 1-3 

2. Теодора Филиповић, 1-3 

3. Тијана Матић, 1-5 

3. Огњен Нешковић, 1-5 

2. разред 

1. Душица Мисојчић, 2-6 

2. Нина Станић, 2-2 

3. Дамјан Жикић, 2-4 

3. Марјан Радивојевић, 2-4 

3. разред 

1. Анђела Бурсаћ, 3-3 

2. Нина Рашевић, 3-3 

3. Анђела Савић, 3-6 

3. Бојана Мисојчић, 3-6 

4. разред 

1. Максим Цвијановић, 4-4 

2. Ђорђе Лолић, 4-4 

3. Виктор Пап, 4-4 
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5. разред 

1. Јована Јуришић, 5-1 

2. Вељко Кузмановић, 5-2 

3. Никола Илић, 5-1 

3. Анђела Вуковић, 5-2 

3. Јован Мисојчић, 5-3 

6. разред 

1. Ана Алфировић, 6-1 

2. Неда Симић, 6-4 

3. Виктор Јашаровски, 6-3 

7. разред 

1. Анђела Новићевић, 7-1 

2. Анђела Благојевић, 7-4 

3. Нађа Симеуновић, 7-4 

 

8. разред 

1. Дијана Максић, 8-4 

2. Николина Исаковић, 8-5 

3. Теодора Арсеновић, 8-5 

ЧЕСТИТАМО! 
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16. 4. наши ученици извели су фолклорни 

наступ под називом "Вуково прело" у 

оквиру хуманитарне акције "Улица 

хуманих чивијаша" у организацији 

Туристичке 

организације 

града Шапца. 

Припрему 

наступа водиле 

су учитељица 

Тања Ђукић и библиотекарка Милица 

Петровић, а посебно смо захвални родитељима 

на лепој и успешној сарадњи током припрема. 

 

 

 

 

16.4. одржан је и наступ ученика МШ "Михаило Вукдраговић" Шабац у 

"Улици хуманих чивијаша" у оквиру кога су наступали и наши ученици: 

Велес Максимовић (1/2), Стрибор Мркић (2/2), Зорица Максимовић 

(3/2), Милица Максимовић (3/2), Ева Илић (3/3), Искра Јовановић (4/1), 

Јована Мандушић (6/3), Вања Младеновић (6/3). 

Суграђанима су се представили најмлађи инструменталисти: Стрибор 

Мркић - гитара, Михајло Исаиловић - хармоника, а затим Хор најмлађих 

солфеђиста који је извео четири песме: 

- "Вилинска песма" - Ксенија Мирковић 
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- "Плава птица" - музика - Сања 

Илић Балканика, аутор представе 

и текста Ирфан Менсур 

- "Мрдај телом" - Ксенија 

Мирковић 

- "Христос Воскресе" - текст 

Владика Николај Велимировић, 

музика - "Ступови", аранжман - 

Снежана Шалаи Тибор. 

Ученике су припремиле професорке Гордана Јовичић и Снежана Шалаи 

Тибор. 

Ученике су подржале две маме и професорке и неколико ученика средње 

музичке школе свирајући у оркестру. 

Оркестар: Љиљана Максимовић - виолина, професор (мама), Зорана 

Мркић - флаута, професор (мама), ученици: Марта Јовичић - виолина, 

Павле Васић - хармоника, Страхиња Павловић и Олга Дубљанин - гитаре, 

Владана Данојлић, Анастасија Богдановић, Мина Јоксимовић, Јелена 

Глигорић - перкусије. 
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16.4. у периоду од 10 до 16 часова одржана је 

и продајна изложба радова ученика наше 

школе. Наши ученици учествовали су са 

својим рукотворинама, чијом су продајом 

сакупили значајну суму новца за лечење 

деце оболеле од ретких болести. 

У изради продајних експоната ученицима су 

помагали наставници разредне наставе, 

продуженог боравка и наставнице ликовне 

културе Ана Ивковић и Весна Станић. 

Хвала свима који су помогли акцију. 

Поносни смо на своје хумане ученике и наставнике! 

Од 18. до 21.4. у сусрет најрадоснијем празнику, Васкрсу, у току Цветне 

недеље ученици 2. и 4. разреда из Табановића са вероучитељем 

Стеваном Остојићем и учитељицама засадили су цвеће у малом врту 

испред школе! 
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19.4. радионица за родитеље ученика другог и четвртог разреда под 

називом "Васкршње занимације" одржана је у Табановићу, а 

присуствовали су му наши учитељи, школски психолог Данијела Рељић 

и, наравно, родитељи ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

20.4. прваци и четвртаци су са својом наставницом Весном Керкез Грбић 

разговарали о прослављању Ускрса широм света и код нас. На часу 

енглеског језика украшавали су ускршња јаја од папира и стиропора! 

  

 

  

 

 

 

 

 

20.4. одржана је четврта и последња по реду радионица за родитеље 

ученика првог разреда ОШ “Вук Караџић” Шабац у трајању од 120 

минута. 
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Радионица је једна од активности 

пројекта „Партнерство за праведно 

квалитетно образовање“ у реализацији 

ЦИП-Центра за интерактивну 

педагогију, а у сарадњи са Дечјом 

фондацијом "Песталоци", уз подршку 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

Циљеви ове радионице били су: 

-Разумевање шта значи добробит и како одрасли могу да подрже децу да 

је развијају; 

-Разумевање значаја сарадње породице и школе у подршци деци за 

учење и школовање; 

- Сагледавање и самопроцена сопственог учења и промена понашања 

кроз учешће у Програму; 

У делу под називом''Подршка развоју добробити деце'' родитељи 

дискутовали о различитим потребама и осећањима када су задовољене 

односно незадовољене. Представљена им је Масловљева пирамида 

потреба као и модел раста тј. различите области у којима дете развија 

добробит. 

Активност ''Сарадња породице и школе'' 

почели смо цртањем у пару помоћу две 

завезане оловке и задатком да нацртају 

школу. Анализирали смо досадашњу 

сарадњу породице и школе и излистали 

нове предлоге. 

Трећи део био је посвећен сумирању 

утисака и евалуацији обуке. 

Родитељи су се веома се веома похвално 

изразили о раду и стеченим знањима на 

радионици. 
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Реализатори радионице биле су учитељице Данијела Станојловић, 

Татјана Јовановић и Снежана Поповић. 

 

21.4. прославили смо Светски дан плеса 

у матичној школи уз песму и 

кореографију "Мрдај телом" са видеом 

уживо са великог одмора! 
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21.4. ученици издвојене јединице у Мачванском Причиновићу одељења 

7/4 играли су у школском дворишту део Шостаковичевог 2. валцера, а 

ученици одељења 5/3 играли су део 

нумере Елвиса Прислија „Jailhouse 

Rock“. 

Затим су ученице Јана Мањенчић и 

Анђела Јекић, из одељења 8/5, 

презентовале Историјат плеса. Повод је 

Светски дан плеса који се обележава 

29.4. (ове године за време распуста). 

На малом одмору ученици школског 

хора певали су песме: 

-„Ускршње јутро“ - текст - Саша 

Божовић, музика - Леонтина 

Вукомановић и 

- „Христос Воскресе“ - текст Владика 

Николај Велимировић, музика 

„Ступови“, аранжман С. Шалаи Тибор. 

Ученици су свима пожелели срећне 

празнике са: 

- ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

                                                                                          - ВАИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 
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21. априла, одржан је наш традиционални фудалски Ускршњи турнир у 

Табановићу, на коме су учествовали ученици из Шапца, Мачванског 

Причиновића, Табановића и Шеварица у мешовитим групама (од првог 

до четвртог разреда). 

Резултати су следећи: 

1. место - тим из Мачванског 

Причиновића, 

2. место - тим из Табановића и 

3. место - тим из Шеварица. 

Најбољима је директор школе, 

Драгослав Павловић, уручио трофеј 

и пожелео још много успеха, а сви - 

и ученици и наставници - добро су 

се забавили и уживали гледајући турнир! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 4. и наша одељења 2. и 3. разреда у Касарским Ливадама имала су 

радионицу поводом Васкрса... 
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*** 

 

*Пролећни распуст 

почео је 22.4, а 

завршио се 3.5. 2022.* 

Први наставни дан био 

је  4.5.2022. године. 

 

 

                                              *** 

 

6. 4. одржане су ђурђевданске активности у 

оквиру наставе веронауке у нашој матичној 

школи. 
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Резултати окружног такмичења из географије одржаног 07.5.2022. у 

нашој школи. 
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7. 5.  наши ученици остварили су одличне резултате на општинском 

такмичењу из биологије. 
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Резултати наших ученика са окружног такмичења из атлетике. 
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11. 5. на конкурсу Црвеног крста "Крв 

живот значи", који се традиционално 

расписује сваке године, наша ученица 

Анђела Муратовић, из одељења 4-2, 

својим ликовним радом освојила је 3. 

место у конкуренцији ученика 

шабачких основних школа за ученике 

од 1. до 4. разреда. 

11. маја, на Национални дан 

добровољних давалаца крви, Анђела и 

њена учитељица Милена Драгојевић 

присуствовале су пријему у Црвеном 

крсту током које су уручене пригодни 

поклони награђеним ученицима 

шабачких основних и средњих школа. 

Конкурс „Крв живот значи“ расписује се сваког пролећа за ученике 

основних и средњих школа, траје од 1. до 31. марта, и представља позив 

за све здраве људе да се укључе у добровољно, ненаграђено и анонимно 

давање крви! 

 

11. 5. у хали спортова ,, Зорка" одржане су Мале олимпијске игре, у 

организацији Спортског савеза Шапца, а под покровитељством Града 

Шапца. 
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Једни од учесника били су и 

ученици првог, другог и трећег 

разреда наше школе. Заједно са 

ученицима девет школа са 

територије нашег града 

надметали су се у брзини и 

спретности на полигонима 

посебним за сваки узраст. 

Ученици другог разреда наше школе заузели су треће место 

у својој категорији. Тринаест ученика је добило по медаљу, 

а ходник школе ће красити освојени пехар! 

 

12. 5. наше одељење 2-2 са својим учитељем 

Зораном Поповићем посетило је Библиотеку 

шабачку, у којој је у 17 часова одржан програм 

„Са књигом на глави и децом у трави“. 

Овом приликом наши ученици показали су да 

маштовитост, знање, спретност и представили 

своју школу на најкреативнији начин. 
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13. 5. ученици наше матичне школе и издвојених јединица трчали су 

традиционални Крос РТС-а, овај пут под слоганом "КРОЗ СРБИЈУ". 

Први крос Радио Београда одржан 

је 20. априла 1991. године на 

хиподрому у Сремској Митровици. 

Брзо се развијао, а као најмасовнија 

приредба у југоисточном делу 

Европе добија име целе медијске 

куће – "Крос РТС-а". 

Број такмичара из земље и 

иностранства повећава се из 

године у годину. 

Године 2000. Крос РТС-а добија још један део – „Нека трчи Србија“ (данас 

Крос РТС-а „Кроз Србију“), а 15. априла у 147 општина Србије 

истовремено је трчало 518.700 ученика. 

Само годину дана касније, 7. априла 2001. организован је и „Крос РТС-а у 

дијаспори“. Трчала су деца пореклом из Србије у осам европских земаља: 

Француској, Холандији, Швајцарској, Аустрији, Румунији, Немачкој, 

Данској и Шведској. 

Осим неговања спортског и такмичарског духа, ми смо се овог ведрог 

мајског дана сјајно забавили, а након кроса уприличили смо штафетно 

трчање, као и доделу диплома за све учеснике! 
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16. 5. у оквиру ваннаставних активности ученици првог и трећег разреда 

ИО у Табановићу упознали су се са оријентирингом као спортом! 

Задатак је био да уз помоћ одштампане 

мапе школе у Табановићу, на којој је 

тачкама обележено место до ког треба да 

дођу, пронађу коверте са загонеткама и 

реше их. 

Циљ активности је да ученици савладају 

сналажење у простору, а наши мали 

истраживачи уживали су у потрази и 

дружењу! 

 

18. 5. наши ученици сакупили су преко 2000 чепова 

и свој принос предали Удружењу параплегичара 

града Шапца! 

На слици су ученици петог разреда: Јована Ђекић, 

Игњат Ђурђевић и Вељко Кузмановић. 

Игњат и Вељко су прикупили половину датих 

чепова. 

Са надом да ће наши ученици узети још више 

учешћа у оваквим акцијама, честитамо свима! 
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19.5. у одељењу четвртог разреда у Касарским 

ливадама, на часу грађанског васпитања 

спровели смо еколошку акцију чишћења 

школског дворишта! 

Овом приликом помагао нам је и јежић Пера кога 

смо пронашли у дворишту. 

 

20.5,  у оквиру међународне 

акције и пројекта Outdoor 

classroom day (Дан учионице на 

отвореном) - С природом на ти, 

коју организује организација 

Semble и Савез учитеља Републике 

Србије,  ученици 2/5 и 4/5 у 

Табановићу провели су већи део 

дана у оближњој шуми. 

Кроз низ активности чији је циљ 

подстицање и промовисање активности на отвореном - игру, учење, 

истраживање у природи, о природи и за природу, ученици су 

истраживали биљне и животињске врсте, као и оријентацију у простору 

помоћу оријентира из природе и помоћу компаса.  

Пера, драго 

ми је! 
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Са нама је био и наш вероучитељ, па смо природу изучавали из угла 

науке и веронауке. 

 

23.5. одржана је промоција музичке 

школе "Михаило Вукдраговић" 

ученицима 2. разреда наше школе. 

Међу промотерима били су и наши 

ученици: Велес Максимовић (1/2) - 

клавир, Стрибор Мркић (2/2) - гитара и 

Лазар Максимовић (3/2) - хармоника. 

Имали смо прилику да уживамо у неколицини сјајних наступа, као и да 

побудимо инспирацију за бављење музиком! 

 

24. 5. обележили смо 

Европски дан паркова! 

Ученици нашег продуженог 

боравка са својом учитељицом 

Тањом Ђукић посетили су 

оближњи парк, у којем су 

имали занимљив 
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интерактивни час о значају паркова, његовим "становницима" и 

њиховим различитостима, утицају човека на паркове и о ланцу исхране. 

Затим су ученици цртали све што виде око себе! 

Након изложбе радова, уследио је још забавнији део посете парку: 

уживање у играма и шетњи! 

 

 

 

26.5. у 18 часова у МШ “Михаило Вукдраговић” Шабац реализована је 

радионица М² (поводом месеца математике - маја), аутора Снежане 

Шалаи Тибор, професора музичке културе и солфеђа, и Снежане 

Поповић, професора разредне наставе у ОШ “Вук Караџић” Шабац. 
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Учесници радионице били су ученици 1. и 2. разреда основне школе МШ 

“Михаило Вукдраговић” Шабац. Присуствовало је 19 ученика. 

Кроз игру “Ко сам ја”, у којој је један ученик имао на челу симбол (ноту, 

интервал, метар, или број) и питао остале ученике питања да би открио 

ко је, ученици су уведени у тему. 

У централном делу активности ученици су уочили везу између 

разломака и музичког метра, трајања нота и рачунских операција, као и 

интервала и рачунских операција. 

Ученици су затим на креативан 

начин обележавали знакове 

„веће“, „мање“ или „једнако“ 

између нотних вредности, 

вежбали рачунске операције 

користећи нотне вредности, 

вежбали разломке користећи 

врсте такта у песмицама, 

решавали и проналазили који је 

метар у задатим песмицама и 

решавали проблемске задатке и 

интервале кроз рачунске 

операције. 

На крају радионице, ученици су кроз игру Escape room решавали 

скривене задатке којима је био циљ да открију шифру сефа. Сеф су 

тражили у новој соби, отвирили су га и нашли линк квиза који је требало 

да реше. Онда је организовано такмичење у квизу Kahoot, у 4 тима. 

Прво место је заузео тим под називом 

Звездице, друго место Музички 

математичари и треће место Црвена 

Звезда. 

На крају су ученици веома позитивно 

оценили радионицу, што се видело и на 

њиховим лицима. Свидело им се што су на 
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другачији начин радили задатке, научили нове ствари, као рачунање 

интервала, а најзабавнији им је био детективски задатак и квиз. 

 

30.5, поводом обележавања Међународног 

дана детета у Библиотеци шабачкој, 

ученици нашег одељења 2-2, са својим 

учитељем Зораном Поповићем, учествовали 

су на читалачкој радионици инспирисаној 

књигом "Тату и Пату у чудноватој 

причаоници". Овом приликом вежбали су 

различите начине читања и одлично се 

забавили! 

 

 

 

 

31.5. ученици нашег продуженог 

боравка, са учитељицом Тањом Ђукић и 

библиотекарком Милицом Петровић, 

посетили су Библиотеку шабачку, у којој 

су имали прилику 

да упознају песника и писца за децу Дејана 

Алексића кроз креативни сусрет под називом "Кад 

ставим прст на чело". Читали су поезију, мозгали 
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решавајући необичне загонетке, летели чак до Париза на такмичење у 

брзаличаству... Ма, сјајно су се провели! 

 

1-2.6. наша ученица Ева Илић (3/3, ИО 

Касарске Ливаде) учествовала је на 

међународном такмичењу у ликовном 

стваралаштву које организује "Интер-Арт 

фондација" у Румунији. Евин рад "Радост свих 

људи ја највећа када су срећни" био је део 

сјајне изложбене поставке деце из земаља 

широм света. 

 

 

3.6. ученици наше школе учествовали су у међународном пројекту 

"Спасимо земљиште", који представља светску изложбу слика, поезије (и 

још много чега занимљивог!) у трајању од 20. фебруара до 5. јуна 2022. 

(Светски дан заштите човекове животне средине). 

Уједињене нације изнеле су податке да је 52% светског 

земљишта деградирано, а да ће 2050.године то бити 

чак 90% ако не дигнемо глас! 

"Свесна планета - Спасимо земљиште" је глобални 

покрет који је успео да мобилише 3,5 милијарде људи 

широм света, ангажује владе да покрену акцију вођену 

политиком за обнову земљишта и заустави даљу 
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деградацију. 

Иницијативу "Спасимо земљиште" покренуо је Sadghuru, индијски 

песник, аутор и визионар, оснивач 

међународне невладине организације 

коју подржава 11 милиона волонтера 

широм света. 

 

Без обзира на то колико богатство, 

образовање и новац имамо, наша деца 

не могу живети добро ако не 

обновимо земљиште и воду. Свесна 

планета је једини пут напред! 

(Sadghuru) 

 

У пројекту су учествовали ученици I-2 (уч. Снежана 

Поповић ), II-1 (уч. Данијела Станојловић), III-2 (уч. 

Татјана Чолић), IV-2 (уч. Милена Драгојевић), ученици 

школског продуженог боравка од 1. до 2. разреда (уч. 

Тања Ђукић), ученици виших разреда (од 5. до 8.) са 

наставницом енглеског језика Весном Керкез Грбић, као 

и ученици ликовне секције (од 5. до 8. разреда) са својим 

наставницама ликовне културе Аном Ивковић и Весном 

Станић. Ликовни радови ученика I-2, ученика 

продуженог боравка и ученика ликовне секције налазе 

се на веб страници покрета као и на њиховој ФБ 

страници и могу се погледати на 

линку https://exhibition.savesoil.cc/add-

exhibit/?fbclid=IwAR1D_YtEvBE-

BpfpaYVKunocdFiYDEqZRioPvYJZW8e6y0NML0jU56h-_9I, као и у холу наше 

школе. 

https://exhibition.savesoil.cc/add-exhibit/?fbclid=IwAR1D_YtEvBE-BpfpaYVKunocdFiYDEqZRioPvYJZW8e6y0NML0jU56h-_9I
https://exhibition.savesoil.cc/add-exhibit/?fbclid=IwAR1D_YtEvBE-BpfpaYVKunocdFiYDEqZRioPvYJZW8e6y0NML0jU56h-_9I
https://exhibition.savesoil.cc/add-exhibit/?fbclid=IwAR1D_YtEvBE-BpfpaYVKunocdFiYDEqZRioPvYJZW8e6y0NML0jU56h-_9I
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Ученици I-2, II-1, III-2 и IV-2 заједно су снимили спот уз песму „Чувајмо 

природу“ Марка Луиса (избор музике, кореографија и режија: учитељица 

Данијела Станојловић). 

Ученици I-2 посејали су биљке у својој учионици (пасуљ, лук, кукуруз, 

краставац...) и бринули о њима пратећи њихов раст и развој. 

Ученици II-1 извели су драматизацију текста Т. Николетића "Шума 

живот значи" и посадили садницу дрвета гинко у школском дворишту. 

Надамо се да ћемо нашим активностима у овој међународној акцији 

успети да пробудимо свест о значају и чувању земљишта, не само код 

наших ученика и њихових родитеља, већ и код надлежних органа који се 

баве овом тематиком. 

Спасимо земљиште – спасимо живот! 
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7.6. ученици нашег продуженог боравка 

са својом учитељицом Тањом Ђукић 

посетили су биоскоп! 

Поред дружења и забаве током 

гледања анимираног филма "Дрво 

жеља", научили су разне 

занимљивости о животињама и дошли до 

сазнања да је једна од најважнијих 

животних тема здрава, сложна и срећна 

породица! 
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8.6. у 18 часова у нашој матичној школи одржан је концерт наше ученице 

и виолинисткиње Ене Бојић и камерног триа "Ентика". 

Ученица Ена Бојић рођена је 02.06.2007. године у Шапцу. Од малих ногу 

показује интересовање за музику, те 2015. уписује Музичку школу 

"Михаило Вукдраговић" Шабац, као ученик припремног разреда у класи 

наставнице Драгане Гајић Милошевић. Још у првим месецима 

заједничког рада, наставница препознаје Енин таленат и вољу, те она 

већ 2016. године наступа на "Фестивалу гудача" у Шапцу, где осваја 

високу прву награду. На истом фестивалу наступа сваке године, а три 

пута је била и победник категорија са максималних 100 бодова. Прве 

награде осваја ни на другим међународним фестивалима широм земље: 

"Сусрети гудача" (Сремски Карловци), "Златне степенице" (Ваљево), 

"Фантаст" (Нови Бечеј), "Примавера" (Бијељина). Ена је била члан екипе 

која је 2019. године представљала школу на ФМШ Србије у Параћину, где 

је освојила другу награду. 2021. на ФМШ Србије у Вршцу осваја прву 

награду, а 2022. године на ФМШ Србије у Нишу са триом "ЕНТИКА" осваја 

високу прву награду. Три пута је наступила на Републичком такмичењу: 

два пута као солиста, где је оба пута у јакој конкуренцији освојила 

високу другу награду, и 2022. године у камерном триу "ЕНТИКА", који је 

био победник категорије. Три године за редом Градска управа јој је 

доделила "Видовданску награду" за изузетна постигнућа и остварене 

резултате. 2021. године конкурисала је на Међународни фестивал 

"Глазбена чипка из Идрије" (Словенија) где је освојила II награду, а исте 

године такмичи се на "Зимском Фестивалу" (Северна Македонија), где 

осваја I награду са максималних 

100 бодова. 

Као најзначајније такмичење и 

круну свог досадашњег 

школовања сматра "Guarneri Fest" 

(Бања Ковиљача) 2022. године, на 

којем је освојила 100 бодова и 

добила прилику да наступи уз 

пратњу Гудачког камерног 

оркестра "13 гудача". На завршној 
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свечаности од организатора је добила мајсторски инструмент. 

Осим такмичења, Ена је наступала и на бројним градским 

манифестацијама, као што су манифестација хуманог карактера "Моја 

Мила", школски фестивал "Јувентус", "Ноћ музеја" и друге. Често је 

ангажована на промоцијама школе, интерним и јавним часовима, 

концертима... 

Камерни трио "ЕНТИКА" оформљен је децембра 2021. године, сарадњом 

наставнице виолине Драгане Гајић Милошевић и наставнице клавира 

Гоаре Ноне Лазић. 

Трио чине: 

- Ена Бојић, виолина, 6. разред ОМШ 

- Тина Марјановић, виолина, 5. 

разред ОМШ 

- Катарина Гачић, клавир, 5. разред 

ОМШ 

Трио је наступао на бројним 

концертима, а у току 2022. године 

освојио је неколико значајних нагрaда: 

- на Републичком такмичењу у Београду I-1 

награду; 

- на Фестивалу Музичких школа Србије: високу 

прву награду; 

- на 11. фестивалу гудача у Шапцу: прву награду, 

100 бодова. 

ПРОГРАМ КОНЦЕРТА 

Антонио Вивалди: Концерт а-мол, I став 

Дмитриј Шостакович: 

Прелудијум и Гавота 
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Јозеф Сук: Апасионато 

Клаус Хубер: Концерт за две 

виолине и клавир, ге-мол, I став 

Дмитриј Кабалевски: Концерт Це-

дур, I став 

Захваљујемо Ени и триу "Ентика" 

на дивном концерту и радујемо се будућим наступима! 

 

17. 6. одржан је први Фестивал 

српске народне песме, који су 

организовали Културни центар 

Шабац и женска вокална група 

"Шапчанке", а на њему су 

учествовале женске вокалне групе 

предшколског и школског узраста.  

У 15:00 сати сви учесници су певали 

песму "Оро се вије" у порти 

Шабачке цркве. 

У 16:00 је почео програм у Културном центру Шабац. 

Женска вокална група ОШ "Вук Караџић" Шабац под вођством Снежане 

Шалаи Тибор, професорке музичке културе изводила је песме из Мачве: 

- „Шкрипи ђерам“ - a cappella; 

- „Зелени се ливада“ - a cappella; 

- „Дрино водо“ - уз инструменталну 

пратњу. 

Музичка школа се презентовала са две 

певачке групе. Прва је била састављена 

од девојака, а друга од девојака и 

професорки. 
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Професорке Снежана Поповић (ОШ "Вук Караџић" Шабац), Соња 

Живковић (МШ "Михаило Вукдраговић" Шабац) и Снежана Шалаи Тибор 

(ОШ "Вук Караџић" и МШ "Михаило Вукдраговић" Шабац) су учествовале 

у женској певачкој групи МШ "Михаило Вукдраговић" Шабац под 

вођством Верице Митровић, професорке хора и дириговања. 

Изводиле су песме: 

- „Запевала сојка птица“ - уз инструменталну пратњу; 

- „Касаба“ - уз инструменталну пратњу; 

- „Црвен фесић“ - уз инструменталну пратњу.  

 

21. 6. наши ученици седмог разреда, 

заједно са својом наставницом 

информатике и рачунарства Милицом 

Јовић, реализовали су пројекат чија је 

тема била да на креативан начин прикажу 

зависност од мобилних телефона. 

Користили су углавном "TikTok" и 

поједине апликације на телефону. 

Наша наставница Милица до идеје за пројекат дошла је посматрајући 

ученике и ослушкујући њихове приче, са намером да ученици време које 

проводе на апликацији "TikTok" искористе и у сврху учења и да освесте 

колико је заправо времена утрошено на друштвеним мрежама у 

њиховом свакодневном животу. 

Ученицима се пројекат и рад на 

њему заиста свидео! 

Учествовали су ученици одељења 

7/1, 7/2 и 7/3, а пристигло је 17 

кратких видео записа. Школски 

психолог Данијела Рељић помогла 

је при одабиру најбољих који су 
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спојени у 1 видео. 

Најбоље видее су снимили: 

1. Лазар Степановић (7/2); 

2. Страхиња Нешић, Вук Митровић и Лазар Милошевић (7/1); 

3. Анђела Новићевић и Емилија Нинковић (7/1); 

4. Михаило Ћосић, Вељко Ранкић и Бојан Илић (7/1); 

5. Тина Турсуновић и Милица Томић (7/2); 

6. Лена Јовановић, Анђела Јованић и Николина Ђурђевић (7/3). 

 

Хуманитарна организација "Српска 

солидарност" организовала је већ шесту 

годину за редом хуманитарну акцију “Свеске 

солидарности”, која обухвата акцију 

сакупљања свезака и школског прибора за 

ученика са Косова и Метохије. 

Акција је трајала од 

17.6. до 23.6.2022. 

године. 

У ову акцију су 

се укључили  

наши ученици 

матичне 

школе, као и 

издвојених јединица. 

Акцијом је координисала Снежана 

Шалаи Тибор, наставник музичке 

културе. 
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22. 6. ученици наших одељења 4/1 и 

4/2 у школском дворишту матичне 

школе извели су представу "The Fairy 

tale Birthday" ("Рођендан из бајке"), у 

припреми своје наставнице енглеског 

језика Весне Керкез Грбић. 

24. 6. ученици 3/1 и 3/2 извели су 

завршну представу "The Pot of Gold" 

("Ћуп са златом"). 

Истoг дана су ученици 1/1 и 1/2 имали своје завршне приредбе у којима 

су у присуству родитеља приказали своје глумачке способности на 

енглеском језику! 

 

 

23. 6. ученици нашег продуженог 

боравка са својом учитељицом Тањом 

Ђукић, предали су хуманитарној 

организацији "Да будемо сви једнаки" 

чепове које су свакодневно вредно 

скупљали!  

Такође, и наша помоћна радница Нада 

Миловановић дала је свој несебични 
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допринос свакодневно мотивишући ученике целе школе 

да буду хумани скупљајући чепове. 

Наше мало - некоме је много! 

 

 

 

 

28.6. одржане су завршне приредбе 

одељења 4/1 и 4/2 у свечаној сали наше 

школе, где су се будући петаци  

опростили од својих учитељица Јелене 

Златковић и Милене Драгојевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

29. 6.  одржана је свечана додела посебних диплома и награда за најбоље 

ученике осмог разреда у школској 2021/ 2022. години. 

Ученици који су награђени Вуковом дипломом су: 

Kатарина Дамјановић, 8-2 

Борис Ристић, 8-2 

Дијана Ивановић, 8-4 

Анита Жикић, 8-5 

Радован Којић, 8-5 

Јана Мањенчић, 8-5 

 

Међу нашим осмацима посебно су се истакле Јана Мањенчић 8-5, која је 

проглашена за Ђака генерације и Софија Мушицки 8-2 која је изабрана 

за Спортисту генерације.  Директор школе Драгослав Павловић честитао 

је награђеним ученицима и  у име целог колектива пожелео им много 

успеха у даљем школовању. 

 

 

30.6. традиционално је организована 

наградна екскурзија за  ученике који су 

током школске године остварили успех на 

такмичењима и њихове наставнике. Ове 

године су ишли у Крупањ, а поред 

екскурзије, школа је успешне ученике 

наградила и књигама. 
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"Из срца Мачве" - пројекат о културној традицији Мачве 

Пројекат је одобрен и 

финансиран од Центра за 

промоцију науке Београд на 

конкурсу, као програм 

Научног клуба Центра за 

стручно усавршавање 

Шабац, а реализовале су га 

наставница музичке културе 

Снежана Шалаи Тибор и 

учитељица Снежана 

Поповић, и то у периоду од 

28.6. до 6.7.2022. године. 

Учесници су 5 дана учили о свом крају из сваког угла. Ученици 

основних школа су посетили Шабачки музеј и тамо сазнали о положају и 

историјским приликама Мачве, као и о народним ношњама од кустоса 

музеја. Следећег дана ученици су посетили Совљак, музеј на отвореном и 

сазнали о животу Мачвана у селима, 

видели аутентично двориште са 

окућницом, типове архитектуре кућа, 

предмете које су користили у 

свакодневном животу, амбијент сеоске 

патријархалне породице  из времена Јанка 

Веселиновића. Трећи, четврти и пети дан 

били су предвиђени за радионице -  

књижевну, ликовну и музичку, на којима су 

ученици учили књижевну, ликовну и 

музичку традицију Мачве  (чиме је 

обухваћена културна традиција Мачве)  и 

сами применили научено. Шести дан био је 

предвиђен за јавну презентацију наученог уживо. 
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31.7. - ученици Марко Бурсаћ (5/2), 

Михајло Ђокић (5/2) и Максим 

Кречковић (4/2) са својим 

саиграчима из ВК "Шабац" 

освојили су првенство Србије.  

 

 

 

 

7.8. Марко Кокар, ученик 8/4 (издвојено 

одељење у Мачванском Причиновићу) био је по 

први пут учесник маратона Јарак-Шабац  

Са својом екипом ПК "Срем" из Сремске 

Митровице" пливао је штафетни маратон, а 

трку су завршили као другопласирани!  

Марку је ово петнаеста медаља, а надамо се да 

ће и у будућности наставити да ниже успехе у 

овом спорту.  
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  Екскурзија наставника ОШ “Вук Караџић” 

Шабац реализована је у периоду од 26-28.8.2022. 

године на релацији Шабац - Темерин - Бечеј -  Ада. 

 

 

 

 

 

Током летњег распуста у двориште 

матичне школе постављено је 13 

рефлектора, чиме је знатно појачана 

безбедност ученика и пружена 

могућност коришћења спортских 

терена у вечерњим сатима. 

 

Кабинет за информатику бр.1 је, 

захваљујући донацији Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, 

опремљен са 20 десктоп рачунара, чиме 

ће бити значајно унапређена настава 

информатике у наредној школској 

години. 

 

 

 

У Шапцу, 

31. августа 2022. године 

 


