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Школске 2017/18. године у Основној школи „Јеврем Обреновић“ у 
Шапцу реализован је образовно-васпитни рад у складу са Годишњим 
планом рада школе. 

Настава и ваннаставне активности организоване су у 32 одељења у 
матичној школи (16 у разредној и 16 одељења у предметној настави) и у 
17 одељења у издвојеним јединицама, што је укупно 49 одељења. 

У школи је на крају школске 2017/18. године било 1077 ученика и 107 
запослених радника. Радило се у две смене, у 49 одељења и 2 одељења у 
продуженом боравку. У протеклој школској години у продуженом 
боравку било је 52 ученика (распоређених у две групе).  

Календаром образовно-васпитног рада основне школе за школску 
2017/2018. годину настава је у првом полугодишту почела у петак 1. 
септембра 2016. године, а друго полугодиште почело је у понедељак 12. 
фебруара 2018. године. Настава у другом полугодишту за ученике од 
првог до седмог разреда завршена је у четвртак 14. јуна 2018. године, а за 
ученике осмог разреда у четвртак 31 . маја 2018. године.  Наставни план и 
програм реализован је у току 36 петодневних наставних недеља или 180 
наставних дана, осим за ученике осмог разреда (34 петодневних 
наставних недеља или 170 наставна дана).  

У току школске 2017/18. године наши ученици су имали јесењи, 
зимски, пролећни и летњи распуст.  

Настава у матичној школи је била организована у две смене. За све 
ученике смене су се мењале на сваких седам дана. Активности у 
продуженом боравку реализоване су у преподневној и поподневној 
смени у складу са распоредом часова ученика од првог до четвртог 
разреда 

У свим издвојеним одељењима настава се изводила у једној (првој) 
смени, осим у Мишару, где је рад организован у две смене.  

Редовна настава и друге ваннаставне активности реализоване су 
према распореду часова утврђенoм на почетку школске године. 
Припремна настава организована је за ученике осмог разреда који су 
полагали завршни испит за упис у средње школе (148 ученика) као и за 
ученике који су упућени на полагање поправног испита. 

За ученике осмог разреда организован је пробни завршни испит 
(српски језик, математика и комбиновани тест). У протеклој школској  
години организовани су поправни, разредни и матурски испити. 
Ученици осмог разреда полагали су завршни испит у јуну. 

На Видовдан, 28. јуна 2018. подељена су сведочанства и књижице, а 
најбољи ученици су награђени. 

У школској 2017/2018. години  унутрашња организација живота и 
рада школе одвијала се кроз рад стручних органа и органа управљања. 

Од органа управљања радиили су директорка школе и Школски 
одбор,  саветодавних тела Савет родитеља.  
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Од стручних органа у школи је радило Наставничко веће, 
Одељењска већа разредне и предметне наставе, Стручна већа и 
Одељењске старешине, Педагошки колегијум, Стручни тимови, Стручни 
актив за развој школског програма и Стручни актив за развојно 
планирање. 

У другом полугодишто објављен је конкурс, а затим и спроведен 
поступак избора директора школе, који је окончан 23. јула 2018. године 
када је министар просвете Младен Шарчевић именовао за директора 
школе Јелену Јеврић, наставницу историје. 
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У нашој школи током школске 2017/2018. године радило је укупно 107 
наставница и наставника 
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У школи је у 2017/18. школској години радило 107 радника (84 жена и 23 
мушкарца). Овај број радника се у току године мењао због одсуства, 
замена и боловања и у једном периоду било је и 112 радника. Од овог 
броја запослених, у продуженом боравку ангажована су 2 учитеља.   
Дакле, 72 радника са високом стручном спремом, 13 са вишом, 4 радника 
са средњом стручном спремом, 5 квалификована радника (трећи степен 
стручне спреме) и 13 радника са првим степеном стручне спреме. У 
школској 2017/2018. години у разредној настави било је ангажовано 34 
наставникa, а 45 наставника у предметној настави, 4 стручна сарадника, 
2 педагошка руководиоца, 4 административна радника и 5 техничких 
радника. На одржавању чистоће, инвентара и осталим пословима, 
радило је 13 помоћних радника у школској 2017/2018. години.   
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Кућни ред школе 
 
 

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА  УЧЕНИКЕ 

 
 

• У школу се долази на време (15 минута пре почетка наставе) – 
кашњење без преке потребе, третира као неоправдан изостанак. 

• Ученици треба у школу да долазе уредни и чисти. Одевање треба 
да буде прикладно: не сме се долазити у кратким сукњама и 
панталонама као ни у шорцевима, мајицама на бретеле и  
папучама.  

• Ученици су дужни да испољавају међусобно поштовање, 
поштовање наставника, радника школе, као и поштовање ученика 
других нација и вероисповести. 

• Старији ученици имају обавезу да штите млађе ученике и да се 
међусобно поштују. 

 
ТРАЈАЊЕ ЧАСОВА  И  ОДМОРА 

 
 

• Час траје 45 минута, велики одмор 20 минута, а остали, мали 
одмори, по 5 минута. 

• Време звоњења уписано је на Распореду звоњења. 
• За време великог одмора ученици излазе напоље, али ако су 

временске прилике неповољне остају у ходнику. За време малих 
одмора ученици обавезно остају у учионицама и ходницима. 

 
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ: 

 
 

• доношење оруђа или оружја којим се могу повредити или 
повредити друге; 

• доношење и конзумирање алкохола, цигарета и опијата; 
• бацање петарди у школској згради и школском дворишту; 
• свако физичко и психичко малтретирање и изазивање нереда и  

туча, као и учествовање у њима; 
• вређање и омаловажавање ученика по било ком основу; 
• уништавање школске имовине, писање по зидовима и школским 

клупама; 
• употреба мобилних телефона од стране ученика и наставника за 

време трајања часова забрањена је јер омета наставу; 
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• злоупотреба мобилног телефона за сликање и снимање других 
ученика, наставника, запослених у школи и других лица. 

• Своје понашање ученици треба да обликују према позитивним 
моделима понашања. 

• Ученик представља школу и када је ван ње и требало би да зна да 
његово понашање повећава или смањује углед школе. 

 
 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ВЕЗАНА ЗА НАСТАВУ 

 
 

• Ученик има обавезу да редовно похађа наставу и да у наставном 
процесу буде мисаоно ангажован. 

• На часу треба пристојно да седи, а не да се клати на столици, лежи 
на клупи и сл. 

• Неприхватљиво је ометање наставе разговором, конзумирањем 
хране и пића (осим воде), коришћењем мобилних телефона или 
музичких уређаја. 

• Уколико ученик користи неки од наведених апарата, наставник 
има право да му исти одузме, однесе директору, где ће бити све 
док родитељ не дође по привремено одузету имовину. 

 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗА ВРЕМЕ ОДМОРА 

 
 

• Ради своје и безбедности других не би требало трчати, седети, или 
лежати по ходницима и степеништу. 

• Непристојно је отимање ужине и бацање по ходнику и дворишту 
школе. 

• Није дозвољено непристојно понашање којим се вређа личност 
другог ученика и физички контакт. 

• Школски тоалет треба да служи својој намени, а не за окупљање и 
задржавање ученика у истом 

 
 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ДЕЖУРНИХ УЧЕНИКА 

 
 

• Дежурни ученици у школу долазе 15 минута пре почетка наставе. 
Дежурног ученика може заменити други ученик по одобрењу 
дежурног наставника, одељенског старешине, или директора, 
уколико тог дана дежурни ученик има писмени задатак или 
контролни рад. 
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• Уколико је дежурни ученик одсутан на дан дежурства, дежурство 
преузима ученик кога одреди одељењски  старешина или 
дежурни наставник.  

 
ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНОГ УЧЕНИКА 

 
 

• Води свеску дежурства; 
• стара се о реду у ходнику школе; 
• дочекује посетиоце и родитеље и обезбеђује им пријем код 

одељењског старешине, директора, секретара и других радника 
школе; 

• обавештава директора, одељењског старешину и друге раднике 
школе о евентуалној учињеној штети, или непримереном 
понашању ученика, запослених, родитеља и посетилаца; 

• место дежурства напушта се 15 минута по завршетку наставе. 
 

ДУЖНОСТИ РЕДАРА 

 
 

• прегледају учионицу при доласку у школу, а евентуалну штету и 
нехигијену пријављују  дежурном наставнику, директору или 
домару; 

• пријављују сву насталу штету у учионици за време одржавања 
наставе; 

• на великом одмору се потруде да учионица буде уредна; 
• помажу предметном наставнику при употреби наставних 

средстава; 
• пријављују одсутне ученике; 
• уколико се предметни наставник не појави за десет минута од 

почетка часа, председник одељењске заједнице ће обавестити 
директора или помоћника директора, који ће организовати 
замену или на други начин наставу. 

 
 
 

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА, 
ИЗЛЕТА, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 
 

• Од ученика се очекује културно и пристојно понашање. 
• Од ученика се очекује одговарајућа комуникација (без свађа, вике 

и буке). 
• Отпатке треба чувати код себе, а затим их бацити у корпу за 

отпатке. 
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• Треба чувати културно-историјске знаменитости и амбијент у 
коме се борави. 

• Ученици треба да буду прикладно одевени. 
• Треба избегавати конфликтне и смиривати агресивне ситуације. 

 
ПОНАШАЊЕ ЗА ВРЕМЕ МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ 

 
 

• Од ученика се очекује уважавање старијих. 
• Од ученика се очекује пристојно понашање, без агресивних испада 

и забава примерена њиховом узрасту. 
 

ОПШТА ПРАВИЛА  ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ 

 
 

• Наставници не смеју да касне на часове. 
• Наставници морају редовно да дежурају на својим местима како 

би се безбедност ученика подигла на виши ниво. 
• Одећа и општа уредност морају бити адекватни професији у 

образовној установи, непримерена је: непристојно кратка сукња 
или панталоне, одећа на бретеле, са дубоким изрезом. 

• Није дозвољена употреба мобилних телефона на часу. 
• Наставници  имају обавезу да контролишу дисциплину  на часу, 

како би ученици могли да чују предавања и објашњења. 
• Наставници не смеју да избацују ученике са часа. Уколико ученик 

омета наставу треба га одвести у педагошко-психолошку службу 
или код директора школе, с обавезом да по завршетку часа дођу 
по повратну информацију. 

• Наставници треба да поштују личност ученика, не смеју да их 
вређају, дају негативне менталне квалификације, исмевају пред 
одељењем, дискриминишу по било ком основу. Сви ученици 
треба да буду равноправни, наставници не смеју да фаворизују 
поједине ученике. 

• Сваки напредак и успех који ученик постигне вредан је похвале. 
• У раду са ученицима наставник је дужан  да им пружи сваку 

потребну помоћ и да охрабри ученике. 
• Сви запослени у школи имају обавезу да својом појавом и 

понашањем буду позитиван узор ученицима. 
 
 
 

ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА 

 
 

• долази на посао 30 минута пре почетка наставе. 
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• дежура  на месту на које је распоређен; 
• за време дежурства  стара се о понашању ученика. 
• дежурни наставник уредно води књигу дежурства и у њу уписује 

промене које су од значаја за живот и рад у школи; 
• обавештава директора или  помоћника директора о одсуству 

наставника ради обезбеђивања замене. 
 
 

ОПШТА ПРАВИЛА  ЗА  РОДИТЕЉЕ 

 
 

• Родитељ или старатељ је дужан да  се стара  о редовном похађању 
наставе  свога детета. 

• Родитељ треба да поштује личност наставника и осталих радника 
школе и да то пренесе на своје дете. 

• У контакту са наставницима и осталим запосленим у школи, 
родитељ треба да испољи поштовање и уважавање, физички или 
вербални напади су забрањени. 

• Родитељ је дужан да се придржава термина „Отворених врата“ 
одељењског старешине, „Отворених врата“  школе, осим у случају 
да се ради о нечем хитном и неодложном. 

• Као и осталима, и родитељима се препоручује уредност и 
пристојно одевање приликом посете установи,  (непримерена је: 
непристојно  кратка одећа, одећа на бретеле, са дубоким изрезом). 

• Родитељ треба да поштује налоге и предлоге дежурног 
наставника, као и кућни ред школе. 

• Родитељи и сва друга лица која нису радници школе , у обавези су 
да се на улазу школу представе или да покажу службени позив 
дежурним ученицима или наставницима. 

• Родитељи, ни остала лица, не могу да се задржавају у ходницима 
школе, нити да ометају рад, већ се од стране дежурног наставника 
или ученика  упућују у просторију за пријем или одређену 
канцеларију. 

• Родитељ је одговоран за понашање свога детета и има обавезу да у 
сарадњи с наставницима благовремено реагује, имајући на уму да 
својим ставом према школи подстиче и став свог детета. 
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СЕПТЕМБАР 

 
 
01.09.2017. 
Почела нова школска година, у 16 часова директор школе са учитељима 
првог разреда свечано дочекао ученике првог разреда у матичној школи. 
 
 
14, 15. и 16. 09. 2017. 
У оквиру манифестације „Чивијада“, традиционално одржане у 
септембру, ученици наше школе учествовали су у такмичењу: 
шампитијадe  и чивијашки генијалци. Јевремову школу на „Дечијем 
карневалу“ представио је тим „Пјеро у   Малом Паризу“. 
 
 
 
 
23. 09. 2017. 
Ученици наше школе учествовали у обележавању Европског дана језика. 
Овогодишња манифестација била је хуманитарног карактера, и ученици 
наше школе су изнели припремљен материјал на штандовима у 
пешачкој зони. 
 

ОКТОБАР 

 
 
02. 10. 2017. 
„NIKAZ STARZˮ ZUMBA - гостовање инструкторке зумбе Сање Никшић 
у фискултурној сали школе 
 
03. 10. 2017. 
Аикидо клуб „Bushidoˮ Шабац - гостовање у фискултурној сали школе 
Ученици су саслушали кратку причу о аикиду, а потом гледали како 
аикидоке изводе своје вежбе, а на њихово велико задовољство, могли су и 
сами да пробају уз помоћ тренера аикида и својих другара који већ 
тренирају. 
 
КВИЗ „Здрава хранаˮ за ученике четвртог разреда. Квиз су организовале 
и водиле наставнице биологије Милена Мирчић и Мирјана Теодоровић 
 
04. 10. 2017. 
„Капетан Џон Пиплфоксˮ - представа ученика шестог разреда Представа 
је припремљена уз помоћ наставнице српског језика Славице Топић и 
школске библиотекарке Слађане  Обрадовић 
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05. 10. 2017. 
Теквондо клуб „Летњиковацˮ - гостовање у фискултурној сали школе 
Теквондисти су одушевили ученике и у препуној сали показали своје 
вештине и умећа.  
 
Спортска такмичења између одељења ученика од 1. до 4. разреда 
 
06. 10. 2017. 
Ликовна радионица „Свет по мери дететаˮ Радиницу осмислиле и 
организовале учитељица БиљанаМилосављевић и библиотекарка 
Слађана Обрадовић  
 
Представа „Дјевојка цара надмудрилаˮ  - драматизација народне новеле 
„Дјевојка цара надмудрилаˮ Представу су приредили ученици петог 
разреда са својом наставницом српског језика 
 
Ученици Продуженог боравка обележили су, такође, Дечју недељу 
низом занимљивих, креативних и корисних радионица. Започели су је 
дружењем са својим млађим другарима, предшколцима вртића „Бамбиˮ. 
У уторак су имали маскенбал и шетњу градом, а у среду ликовну 
радионицу „Весели другариˮ. Осим уметношћу, малишани су се бавили 
и спортом. У четвртак су имали спортско – рекреативне активности, а у 
петак су узвратили посету својим другарима из вртића „Бамбиˮ. 
Разговарали су о дечјим правима и обавезама, осликавали плато и 
уживали у дружењу 
 
Дечја недеља уМишару Дечја недеља обележена је и у свим издвојеним 
јединицама школе. Наши другари  уМишару су је започели прављењем  
предмета од јесењих плодова, а затим су следиле друштвене игре, игре 
без граница,  шеширијада (бирамо најлепши шешир) и  јесењи базар, 
изложба дечијих радова. 
 
Дечја недеља на Ориду  
У школи на Ориду је, такође, било изузетно, разиграно и занимљиво. У 
понедељак је организован спортски полигон, у уторак  радионица са 
родитељима, а у среду квиз „Здрава хранаˮ. Четвртак је посебно био  
весео дан, јер је тада организована караоке  забава, као и свирање на 
виолини и  синтисајзеру.  Овај прелепи музички дан  организовала је и 
водила наставница музичке културе са својим  ученицима. У петак су 
ученици могли да искажу своју креативност на ликовним  радионицама 
које је организовала наставница ликовне културе 
 
19. и 20. 10. 2017. 
Матурска екскурзија: ОСМИ РАЗРЕД ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 
(упознавање ученика са знаменитостима златиборског округа) ПРВИ 
ДАН: : Шабац- Бајина башта- планина Тара ( обилазак језера Перућац, 
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шетња поред реке Године, обилазак Заовинског језера и посета 
манастиру Рача)- планина Златибор (долазак у поподневним сатима, 
смештај у хотелу, одмор, вечера и ноћење у хотелу на Златибору). Путни 
правац други дан: Доручак у хотелу на Златибору- Мокра гора- 
Дрвенград (посета етно- селу)- вожња „Шарганском осмицом“- повратак 
у хотел на Златибору за ручак- повратак у Шабац (преко Бајине баште) 
 
20. 10. 2017. 
Поводом Светског дана јабука, продужени боравак је организовао 
радионицу. Присуствовали су ученици виших разреда и наставница 
биологије Милена Мирчић. Старији ученици су одржали предавање о 
значају јабука у очувању здравља. Ученици продуженог боравка су 
одговарали на постављена питања и украшавали тегле и на њих 
додавали производе од јабука .На крају су презентовали радова, а 
ученици су се сладили  јабукама . Радионици су присуствовали педагог и 
социјални радник школе. Остварена је сарадња између млађих и 
старијих ученика. 
 
 

НОВЕМБАР 

 
 
 
07. 11. 2017. 
Одржан час вршњачке едукације у ОШ „Јанко Веселиновић“ када су 
ученици наше школе одржали час својим вршњацима у Јанковој школи о 
значају државног празника Дан примирја у Првом светском рату и 
историји Шапца у време Великог рата. 
 
10. 11. 2017. 
У центру града, испред споменика Три ратна одликовања Града Шапца 
ученици одржали јавни час из историје а у циљу обележавања државног 
празника Дан примирја у Првом светском рату. Ученици су грађанима 
Шапца поделили око 1100 Наталијиних рамонди које су сами правили, 
подељени су флајери са историјским темамам из Првог светског рата и 
одржавано више интерактивних радионица: Видо, Крф, Зејтинлик и 
Момчило Гаврић. 
 
 

ДЕЦЕМБАР 

 
 
 
01.12.2017. 
У посети Музеју били су ученици шестог разреда и присуствовали 
отварању изложбе „Све ће то народ позлатити“ 
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16. 12. 2017. 
И ове године ученици су посетили Фестивал науке и  кроз мноштво 
атрактивних и интерактивних програма још боље упознали са чарима и 
моћима науке. Захваљујући превознику „Мачва експрес“ који је 
обезбедио удобан, безбедан и бесплатан превоз, на чему су изузетно 
захвални и ученици и запослени у овој школи, манифестацију је 
посетило педесет ученика виших разреда матичне школе и издвојеног 
одељења у Ориду. 
 
25. 12. 2017. 
Хор старијих разреда је организовао Новогодишњи  концерт  25.12.2017.  
године у ПУ „Наше дете“ у вртићу „Слобода“. Концерту су 
присуствовали васпитачи и малишани васпитних и предшколских 
група. Концерт је одржан у свечаном холу вртића. Хор је отпевао 10 
песама  - „Деца су украс света“, „Заклео се бумбар“, „Вуче, вуче, бубо 
лења“, „Миш је добио грип“, „Све је пошло наопачке“, „Нек’ свуд љубав 
сја“, „Деда Мразе“, „Звончићи“ и друге познате дечје и новогодишње 
песме. 
 
27. 12. 2017. 
Еколошка радионица ученика продуженог боравка одржана у сарадњи 
са родитељима. Од рециклираног материјала родитељи и ученици су 
правили новогодишње украсе . Користили су пластичне флаше , чаше , 
кутије , новине , вуницу , платно и друге материјале... Показали су 
изузетну креативност и маштовитост приликом израде украса . 
 
28. 12. 2017. 
Организована је хуманитарна новогодишња акција. Ученици 
продуженог боравка су продавали новогодишње украсе за јелку, пахуље, 
лампионе , ирвасе, јелкице, анђеле ...У хуманитарној акцији учествовали 
су ученици нижих разреда. Сва прикупљена средства искоришћена су за 
опремање школе. 
 
 
28. и 29. 12. 2017. 
На предлог Ученичког парламента у школи је традиционално и ове 
године организована хуманитарна акција ''Један пакетић- пуно љубави'' 
с циљем да сиромашне ученике обрадујемо слаткишима за новогодишње 
и божићне празнике. Од прикупљених слаткиша направљен је 91 
пакетић за наше ученике, које су чланови Парламента, уз пригодан 
програм, поделили уочи Нове године. Чланови Парламента су 
иницирали и организовали хуманитарну новогодишњу журку за 
ученике седмог и осмог разреда. Од прикупљених средства уплаћена је 
матура за осам ученика наше школе којима је био потребан овај вид 
подршке. 
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ЈАНУАР 

 
 
 
27. 01. 2018. 
Светосавска академија изведена је у фискултурној сали наше школе. 
Акадамеију су организовали вероучитељи и наставнице српског језика, 
мукичке културе и ликовне културе. 
 
 
 

ФЕБРУАР 

 
 
01. и 02. 02. 2018. 
Зимски камп 
У току зимског распуста организовано је дружење са предшколцима 
предшколске установе „Наше дете“. Деца су подељена у четири 
учионице са различитим активностима. У првој су учили кораке за плес, 
у другој су цртали на рачунару, у трећој су завршавали започети цртеж, 
а у четвртој су се играли на паметној табли. У два дана дружења 
посетило нас је 120 предшколаца. Били су веома задовољни 
активностима које су им организоване. Као и увек продужени боравак је 
дао свој допринос том дружењу организацијом радионице „Заврши 
започети цртеж“. 
 
 

МАРТ 

 
 
08.03.2018. 
Анастасија Бабовић-Димитрић је са ученицима I и III разреда 
припремила изложбу радова за Дан жена 
 
09 – 16. 03. 2018; 23 – 30. 03. 2018. 
НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ОД I ДО IV РАЗРЕДА  
РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА Путни правац: Шабац- Златибор- Шабац. 
Смештај у хотелу „СУНЧАНИ БРЕГ“   
 
 
20. 03. 2018. 
Изложба накита од полимера и предавање о пластичним полимерима, 
изложбу припремили ученици са наставницама биологије Миленом 
Мирчић и Мирјаном Теодоровић 
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21. 03. 2018. 
У посети Музеју били су ученици петог и шестог разреда. Ученици су 
учествовали у интерактивнном часу „Један римски дан“. Кустос   Музеја  
Гордана Ковић је објашњавала и одговарала на дечија питања. Деца су 
пажљиво слушала и посматрала изложене слике у ППТ презентацији. На 
крају часа играли су занимљив квиз са различитим питањима. 
25. 03. 2016. 
Одржан састанак Ученичког парламента. 
 
30. 03. 2018. 
Организована је продајна изложба. Учествовали су ученици млађих 
разреда. Ученици продуженог боравка су дали свој мали допринос. 
Правили смо ускршње корпице у облику зеке. Изложба је била веома 
посећена. Сва новчана средства искоришћена за опремање школе 
 

АПРИЛ 

 
 
 
 04. 2018. 
У школи почело коришћење демо верзије Ес дневника Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. 
 
 
12. 04. 2018. 
Представом „Бајка из парка“, отворени су Јевремови дани . Продужени 
боравак је одржао представу у Културном центру. Као и увек 
учествовали су сви ученици који похађају продужени боравак. Певали су 
у хору и играли Ерско коло, плесали уз звуке модерне и популарне 
музике. Све похвале добила је сама представа. У сјајним костимима 
коришћеним из познатих бајки „Црвенкапа и вук“ и  „Ивица и Марица“, 
на модеран и смешан начин дочаран је живот у парку и очување 
природне средине. У препуној сали чули су се само смех и бурни аплауз 
задовољне публике.  
 
13. и 14. 04. 2018. 
Реализован пробни завршни испит ученика осмог разреда. Ученици у 
петак радили задатке из математике, а у суботу из српског језика и 
комбиновани тест. Пробни завршни испит спроведен у фискултурној 
сали школе. 
 
15. 04. 2018. 
Школа је била домаћин Окружног такмичења из Књижевне олимпијаде. 
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18. 04. 2018. 
У здравом телу је здрав дух – турнир у одбојци, стоном тенису и фудбалу 
ученика наше школе 
 
22. 04. 2018. 
Школа била домаћин Окружног такмичења из историје. 
 
 
24. 04. 2018. 
Јеврем Обреновић у слици и речи – ликовно-литерарна активност 
ученика 3. разреда на платоу школе 
 
 

МАЈ 

 
 
 
09. 05. 2018. 
Екскурзија ученика ПЕТОГ РАЗРЕДА Упознавање ученика са 
Шумадијом /Опленац и околина/ Путни правац: Шабац – Опленац – 
Шабац; Шабац-Лазаревац /црква/-Опленац /маузолеј Карађорђевића/ - 
Аранђеловац /шетња градом/ - повратак: Црква Покајница – Шабац 
 
Екскурзија ученика ШЕСТОГ РАЗРЕДА (Упознавање ученика са 
Подунављем) Путни правац: Шабац – Виминацијум – Смедерево (шетња 
градом у трајању од 1 сата) – обилазак Смедеревске тврђаве и посета 
музеју уз трвђаву – Велико Градиште- Сребрно језеро (одмор на рукавцу 
Дунава) - Пожаревац – Смедерево - Београд – Шабац 
 
10. 05. 2018. 
Екскурзија ученика ПРВОГ РАЗРЕДА (упознавање ученика са 
знаменитостима Подриња) Путни правац: Шабац – Текериш (Музеј у 
Текеришу и обилазак споменика) – Троноша (обилазак манастира) – 
Тршић (Вуковакућа) – Бања Ковиљача (шетња и одмор у трајањо од око 1 
сата) – Шабац 
 
Екскурзија ученика из ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА ОД 1.-4. РАЗРЕДА 
(Упознавање ученика са ваљевском подгорином и Колубаром) Путни 
правац: Шабац- Коцељева – Бранковина /посета музеју, обилазак куће 
Десанке Максимовић/- Ваљево /попсета музеју, шетња по Тешњару/ -
Коцељева –манастир Каона –Шабац 
 
11. 05. 2018. 
Четири годишња доба – плес на платоу испред школе ученика 2. разреда  
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15. 05. 2018. 
Екскурзија ученик ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА (упознавање ученика са 
знаменитостима Војводине) Путни правац: Шабац – Ириг – Шабац – 
Фрушкагора – Хопово (посета манастируХопово) – Петроварадин 
(обилазак тврђаве и катакомби, посета планетаријуму или музеју 
Петроварадин) – Нови Сад (одмор, шетња Змај Јовином улицом и посета 
Природњачком музеју) – Сремски Карловци (посета цркви, Карловачка 
гимназија) – Нови Сад – Ириг – Шабац 
 
16. 05. 2018. 
Екскурзија ученика СЕДМОГ РАЗРЕА (упознавање ученика са 
знаменитостима Бачке и Војводине) Путни правац: Шабац – Зобнатица – 
Суботица (шетња градаом у трајању од 1 сата) – Палићко језеро ( посета 
ЗОО врту и шетња поред језера) – Шабац  
 
 
 
17. 05. 2018. 
Радионица „ Линија и машта могу свашта“ организована је као вид 
сарадње са родитељима Ученици су заједно са родитељима цртали 
линије, писали речи, а затим смишљали изузетне приче које су 
презентовали на крају радионице. Родитељи су били одушевљени што 
могу да маштају и да се на тренутак врате у најлепше животно доба када 
си испуњен невероватном енергијом да ствараш и подстичеш 
креативност. Радионица је била веома успешно осмишљена као нов вид 
дружења. 
 
 
18. 05. 2018. 
Квиз о Јеврему Обреновићу Ученици 4. разреда су кроз квиз показали 
своје знање о овом нашем великану. 
Вече страних језика (представе на енглеском, немачком и италијанском 
језику у Шабачком позоришту) 
Пролећно весеље – представа ученика из ИО Мишар у Дому културе у 
Мишару 
 
21. 05. 2018. 
Шабачка Посавина и четири важне теме – предавање из географије, 
реализован поред Шабачке тврђаве на Старом граду 
 
 
24. 05. 2018. 
Интерактивна радионица физике – радионица из физике одржана у 
просторијама школе 
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29. 05. 2018. 
Чиновникова смрт – књижевно вече одржано у просторијама школе 
 
30. 05. 2018. 
Сплет игара (три народна кола) и скеч Моба – промоција фолклорне 
секције на платоу испред школе 
 
30. 05. 2018. 
Екскурзија ученика ДРУГОГ РАЗРЕДА (упознавање ученика са 
знаменитостима Београда и околине) Путни правац: Шабац – румска 
раскрсница – аутопут – Београд – Калемегдан (шетња парком, посета 
ЗОО врту, ушће Саве у Дунав, обилазак споменика Победника) – Кнез 
Михаилова улица (одмор, шетња сат времена) - Авала (обилазак 
споменика Незнаном јунаку, обилазак Авалског торња) – Београд – 
Шабац 
 
31. 05. 2018. 
Екскурзија ученика ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА (упознавање ученика са 
знаменитостима Ваљевске Подгорине) Путни правац: Шабац – Коцељева 
– Бранковина (посета музеју, обилазак куће Десанке Максимовић) – 
Ваљево (посета музеју, одмор, шетња сат времена) – Петница (обилазак 
истраживачке станице, обилазак пећине) – Ваљево - Коцељева – Шабац 
 
 

ЈУН 

 
 
 
06. 06. 2018. 
Наставница историје Јелена Јеврић, саветник спољни сарадник ШУ 
Ваљево, учествовала у састанку 20 најуспешнијих наставника Србије у 
Влади Србије са премијерком Аном Брнабић и министром просвете 
Младеном Шарчевићем 
 
06. 06. 2018. 
Прослава Дана школе – представа Чекајући школског надзорника – 
адаптација комедије Косте Трифковића у режији наставнице српског 
језика Зорице Лазић. Представа је изведена у Шабачком позоришту. 
 
 
12. 06. 2018. 
Јунаци Великог рата – историјско- музичко вече одржано у Културном 
центру; Изложба ликовних радова на тему Великог рата  
Хорско вече је ове школске године било организовано као Вече историје, 
музичке и ликовне културе ученика школе под називом „Јунаци Великог 
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рата, нећемо вас заборавити!“ које је одржано 12.06.2018. године у 
Великој сали Културног центра. Хор је певао пет песама: Химна Србије, 
„Креће се лађа француска“, „Тамо далеко“, „Бојарка/Пашона коло“ и 
„Ово је Србија“.    
 
 
18, 19. и 20. 06. 2018. 
Завршни испит ученика осмог разреда. 
Наша школа је била у пилот пројекту Министарства просвете а у вези 
полaгања завршног испита. Са циљем унапређивања процедуре за 
спровођење завршног испита, Министарство просвете изабрало је узорак 
школа у читавој Србији које испуњавају у најбољој мери критеријуме 
полагања завршног испита. Идеја завршног испита на националном 
нивоу је да ученици у истим или што сличнијим условима полажу 
завршни испит. Један од најважнијих критеријума јесте полагање теста у 
фискултурној сали. Управо Јевремова школа испуњава скоро све 
критеријуме Министарства, због чега је била и једина школа у 
Мачванском округу у којој су на завршном испиту дежурали наставници 
из наше школе. Читава процедура завршног испита спроводила се под 
надзором просветног саветника Снежане Јадрановић. 
 
 

ЈУЛ 

 
 
 

АВГУСТ 
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ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА 
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. 

 
 
 

Од укупног броја ученика (1077) у јуну са позитивним успехом 
разред је завршиo 1051 ученикили 97,59%, 25 ученика полагало је 
поправни испит, a један ученик разредни испит. Са одличним успехом 
разред је завршило 430 ученика , врло добрих је 307 ученика, добрих 170 
ученика и 6 ученика са довољним успехом. На крају школске 2017/2018. 
године од укупног броја ученика разред је завршило (август) 1076 
ученика. Двадесет пет ученика положило је поправни испит. Један 
ученик је понављао разред. Средња оцена ученика наше школе је 4,03 У 
току школске 2017/2018. године укупан број оправданих изостанака у 
школи је75184, a, 677 неоправданих , што је укупно 75861 изостанaк. У 
просеку по ученику 70 изостанка. Због оволиког броја изостанака у 
школској 2017/2018. планирано је да се на родитељским састанцима 
разговара о овој проблематици. 

Током прошле школске године било је изрицања васпитних мера 
и смањивања оцена из владања за један број ученика. За 39 ученика у 
току школске године изречена је васпитна мера - укор одељењског 
старешине или укор Одељењског већа.За ове ученике био је организован 
појачан васпитни рад . Већина ученика наше школе,  је на крају школске 
2017/2018. године ималa  примерно владање, а 7ученика смањену оцену 
из владања. 
 
 
„Вуковци“ у школској 2017/18. години су: 

Илић Нађа VIII-1, Зеленовић Катарина VIII-1, Огњеновић Никола VIII-1, 
Петронић Игор VIII-2, Влаховић Вукашин VIII-2, Ђурић Андреа VIII-2, 
Васић Бојан VIII-3, Панић Немања VIII-3, Стаменовић Тара VIII-4, 
Докмановић Елена VIII-5, Живковић Анђела VIII-6 и Тодоровић Анђела 
VIII-6 
 

 Најбољи међу најбољима, ђак генерације је Немања Панић 
ученик VIII-3 одељења. Њега је Наставничко веће школе изабрало на 
 основу примерног владања, просека 5,00 у свим разредима, али и  
на основу бројних учешћа на такмичењима, међу којима се посебно  
истиче историја и српски језик – Књижевна олимпијада. Ученик је 
награђена са три вредне књиге и ручним часовником. 
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Поред Немање, ручним часовником награђен је и Никола 
Огњеновић, ученик VIII-1 који је на завршном испиту показао 
најбољи резултат. 
Сви „Вуковци“ су добили од школе по две изузетно вредне књиге  
  И ове године наш млади математичар Марко Рашковић, ученик 
седмог разреда освојио је бројне награде на Републичком такмичењу: 
Математика –трећа награда, „“Архимедес“ прва награда Интернет 
олимпијада друга награда,;-„Кенгур без граница“ – финале друга 
награда, - „Мислиша- 2018“ прва награда, дописна олимпијада 2017 – 
прва награда, физика  и  информатика и рачунарство – програмирање 
учешће без награде. Овај ученик проглашен је за најуспешнијег 
такмичара у овој школској години. 
Посебно признање од школе и бесплатну екскурзију добили су сви  
ученици наше школе који су освојили једно од прва три места од 
Окружног до Републичког такмичења, као и ученици који су у оквиру 
културне-јавне делатности промовисали школу у току године. Ове 
ученике школа је наградила за вредан и предан рад у протеклим 
годинама, и надамо се да ће са истим ентузијазмом наставити даље 
школовање.  
  Осим „Вуковаца“, награде и похвале добили су и ученици млађих 
узраста. Сваки одличан ученик школе добио је похвалу за одличан 
успех, а ђак одељења књигу примерену његовом узрасту. 
  
 
 
 


