Основна школа „Јеврем Обреновић“ Шабац

ЛЕТОПИС
ШКОЛЕ

Школска 2013/14. година
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У току школске 2013/2014. године у 51 одељењу наставу је похађало 1020
ученика. У матичној школи је укупно 737 ученика, a у издвојеним
одељењима школе – Ориду, Мишару, Мрђеновцу, Орашцу, Корману,
Миокусу и Предворици 283 ученика.
Образовно-васпитни рад реализован је у школској 2013/2014. години у
складу са ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ.
Настава и ваннаставне активности организоване су у 30 одељења у
матичној школи (16 у разредној и 14 одељења у предметној настави) и у 21
одељењу у издвојеним јединицама, што је укупно 51 одељење.
Календаром образовно-васпитног рада основне школе за школску
2013/2014. годину настава је почела у понедељак 2. септембра 2013. године,
а наставни план и програм остварен је у току 34 петодневних наставних
недеља или 173 наставних дана, осим за ученике осмог разреда (32
петодневних наставних недеља или 163 наставна дана). Одступања од
календара уследило је због ванредне ситуације, поплава на нашем подручју
и одлуке министра да деца не иду у школу од 15.до 23. маја.
У току протекле школске године наши ученици су имали зимски,
пролећни и летњи распуст.
Настава у матичној школи је била организована у две смене. У првој
преподневној смени наставу су похађали старији ученици (V-VIII разреда),
а у поподневној смени млађи узраст (ученици од I-IV разреда) до новембра
2013. године када је уследила промена смена на сваких седам дана.
Активности у продуженом боравку реализоване су у преподневној смени
(7-13 часова) такође до новембра 2013. године, а након тога у поподневној и
преподневној смени у складу са распоредом ученика од првог до четвртог
разреда.
У свим издвојеним одељењима настава је извођена у једној смени, осим
у Мишару, где је рад организован у две смене.
Редовна настава и друге ваннаставне активности реализоване су према
распореду часова утврђеним на почетку школске године. Припремна
настава организована је за ученике осмог разреда који су полагали завршни
испит за упис у средње школе (107 ученика) као и за ученике који су
упућени на полагање поправног испита (укупно 10 ученика од V-VIII
разреда).
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СЕПТЕМБАР

2. септембар 2013.
Oрганизован је свечани пријем првака уз занимљив програм глумца –
аниматора и дечију музику.

12-15.септембар 2013.
Oбележена Чивијада – ученици школе учествовали на „Шампитијади“, у
манифестацији Чивијашки генијалци у Културном центру, и у
карневалској трупи под називом Бирам да рециклирам

18. септембар 2013.
Представници МУП-а заједно са сарадницима ЦК реализовали су за
ученике првог разреда акцију ''Безбедност деце у саобраћају''. Едукацијом је
обухваћен 91 ученик првог разреда

26. септембар 2013.
Oбележен Европски дан језика - у сарадњи са Културним центром, другим
основним школама и школама страних језика, наша школа изашла је на
улице нашега града са жељом да упозна суграђане са значајем учења
страних језика

30. септембар 2013.
Конституисан Ученички парламент и изабрано руководство

23. септембар 2013.
Почела организација спортске недеље ученика са низом спортских
такмичења ученика свих разреда школе
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ОКТОБАР

4. октобра 2013.
У оквиру обележавања Дечје недеље и светског дана музике чланови
парламента и наставница музике организовали су концерт за родитеље и
наставнике школе. Учествовало је 26 ученика (пијаниста, гитариста,
кларинетиста, виолиниста, ...), а целовечерњи концерт под називом
''Свирамо и певамо за вас'' улепшао је хор наше школе.
7-11. октобар 2013.
Обележена Дечја недеља низом различитих активности:
јавни час „Шаљиве народне приче“ одржан у Културном центру града
Шапца; презентација „Join the party Zumba“ инструкторке Сање Никшић у
фискултурној сали школе; квиз о здравој храни за ученике IV разреда на
платоу школе; гостовање Кајак клуб „Зоркаˮ , тренери Зоран Јевтић, Урош
Павловић и млади кајакаши; концерт ученика школе под називом „Музика
без границаˮ ; ликовне радионице, осликавање платоа, разговори о дечјим
правима; наградни конкурс за информатичаре

25.октобар 2013.
Чланови парламента су упознати са Годишњим планом рада школе за
2013/14. годину, Развојним планом, Школским програмом као и
Конвенцијом о правима детета

30. октобар 2013.
Припремљен је и постављен пано Ученичког парламента ''То смо ми'' у
холу школе
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НОВЕМБАР

7. новембар 2013.
Обележен државни празник Дан примирја - јавни час из историје “У част
наших прадедова“ одржан у Међуопштинском историјском архиву Шабац
у 19 часова. Јавни час у Архиву реализовало је, уз помоћ наставнице
историје Јелене Јеврић, 50 ученика који су читали сценарио часа, спискове
страдалих и преживелих предака Првог свтског рата, док је колегиница
Марица Пријовић са хором ученика наше школе улепшала час извођењем
песама тог времена. Токо часа пројектована је и Power Point презентација,
којом је визуелно обогаћен садржај часа

13. новембар 2013.
Ученици и наставници наше школе учествовали с у акцији везаној за
хуманитарну помоћ инвалидима нашег Града. Мото ове акције био је
''ЗАЈЕДНО ПРОТИВ БАРИЈЕРА И ПРЕПРЕКА''.Акција је успешно
организована, подељено је 650 маркица И прикупљено је 20 хиљада динара,
а средства су уплаћена на рачун ове организације

20. новембар 2013.
Средом у позориште – ученици, другог, трећег и четвртог разреда су
гледали представу ''Аладинова чаробна лампа''

29.новембaр 2013.
На иницијативу Ученичког парламента у школи је организована
хуманитарна акција ''Један пакетић-пуно љубави'' с циљем да сиромашне
ученике обрадујемо слаткишима за новогодишње и божићне празнике.
Од прикупљених слаткиша направљено је 85 пакетића које су чланови
парламента поделили сиромашним ученицима наше школе уочи Нове
године
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ДЕЦЕМБАР

1. децембар 2013.
Обележен Светски дан борбе против СИДЕ реализовањем емисије на
разгласу школе

5. децембар 2013.
Ученички парламент је расписао конкурс за најоригиналнију тј. највеселију
одељенску заједницу у школи (пропозиције су биле истакнуте на паноу
Ученичког парламента)

7. децембар 2013.
Излет ученика до Београда и посета Фестивала науке. На излет отишло 56
ученика од шестог до осмог разреда матичне школе и издвојених одељења
на Ориду

11. децембар 2013.
Представници МУП-а су реализовали трибину за родитеље ученика осмог
разреда на тему''Трговина људима''. Сарадници ЦК-а су едуковали и све
ученике осмог разреда наше школе на тему ''Трговина људима''.

16. децембар 2013.
Ученици осмог разреда учествовали у раду керамичарске радионице у
Школи примењених уметности

17. децембар 2013.
Реализована психолошка радионица „Прича о дечаку који је први пут
ступио у контакт са дрогом“ на часу одељењске заједнице IV4 Ова
радионица реализована је 18. и 24. децембра у одељењима IV3 и IV2, и у
одељењу IV1 21. јануара 2014.
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9-25. децембар 2013.
Чланови Тима за сарадњу са Црвеним крстом су заједно са ученицима
Школе подржали и учествовали у хуманитарној акцији ''ЈЕДАН ПАКЕТИЋ
ПУНО ЉУБАВИ''. Представници ученичког парламента су са члановима
тима од прикупљених слаткиша направили 85 пакетића и поделили
материјално угроженим ученицима наше школе (за новогодишље и
божићне празнике).

25. децембар 2013.
Новогодишњу представу ''Упомоооооћ'' Шабачког позоришта су гледали
ученици млађих разреда

27. децембар 2013.
Новогодишња представа и продајна изложба; ученици Продуженог
боравка организовали су новогодишњу представу у фискултурној сали
школе и продајну изложбу у ходнику школе.
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ЈАНУАР

27. јануар 2014.
Прослава Дана Светог Саве - приредба изведена у фискултурној сали
школе; подсећање на живот Светог Саве, легенде које о њему постоје, али и
на вредности за које се залагао. После драмског програма све присутне је
пријатно изненадио и одушевио наступ фолклорног друштва КУД
„Абрашевић''.

31. јануар 2014.
Обележен „Национални дан без дуванског дима“, ученицима подељени
лифлети Завода за јавно здравље; у издвојенмо одељењу на Ориду одржан
јавни час на ову тему и разговарано са ученицима о штетности конзумације
цигарета

31. јануар 2014.
Састанак Ученичког парламента - Анализиран успех ученика наше школе
на крају првог полугодишта и договорано о техникама успешног учења, као
и о различитим видовима пружања помоћи најслабијим ученицима
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МАРТ

20. март 2014.
Обележен Светски дан среће и долазак пролећа - представа ученика
Продуженог боравка Велико пролећно весеље

28. март 2014.
Чланови парламента су заједно са ментором припремили упитник везан за
истраживање у оквиру вредновања квалитета рада школе под називом
''Улоге наставника у наставном процесу''. Реализовано је истраживање и
обрађени подаци

29, 30. и 31. март 2014.
Тродневна екскзурзија ученика осмог разреда
Марш рута:
Први дан: Шабац – Тара (Бајина Башта, Перућац – шетња поред реке
Година дужине 365 метара, Заовинско језеро – Панчићева оморика –
манастир Рача) – долазак на Златибор у поподневим часовима, вечера и
ноћење у хотелу на Златибору
Други дан: Доручак у хотелу – Мокра Гора – Шарен град – (вожња
Шарганском осмицом) – повратак у хотел до ручка – после подне слободно
– вечера – ноћење
Трећи дан: доручак – излазак из соба – Сирогојно – Шабац
На екскурзију отишло укупно 104 ученика осмог разреда
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АПРИЛ

5 - 12. април 2014.
Настава у природи, Златибор „Сунчев брег“. На рекреативну наставу је
отишло 145 ученика и 9 учитеља

7. aприл 2014.
Једнодневна екскзурзија ученика петог разреда
Марш рута: Шабац – Београд (Музеј ваздухопловства, Ботаничка башта
„Јевремовац“, Авала-Споменик незнаном јунаку, Авалски торањ) – Шабац
На екскурзију отишло укупно 136 ученика петог разреда.

9. април 2014.
Реални сусрети - наставница биологије Милена Мирчић која води
радионице из ПО, групу ученика је водила у Завод за заштиту здравља

11. април 2014.
Вече станих језика - представа Од Бродвеја до Сан Рема у Културном
центру. Учествовали су ученици који изучавају енглески и италијански
језик

14. април 2014.
Једнодневна екскзурзија ученика шестог разреда
Марш рута: Виминацијум – Смедерево (шетња градом у трајању од око 1
сата) – обилазак Смедеревске тврђаве и посета музеју уз трвђаву – Шабац
На екскурзију отишло укупно 129 ученика шестог разреда

15. април 2014.
Ученици наше школе учествовали су на конкурсу ''Крв живот значи''
(литерарни и ликовни радови). Ученица шестог разреда, Мина Лазић
освојила је друго место (литерарни радови).
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17. април 2014.
Васкршња изложба - Ученици нижих разреда наше школе и ученици
продуженог боравка приредили су изложбу својих радова у холу школе
8-23. април 2014.
Чланови парламента су заједно са ментором утврдили да 9 одељенских
заједница испуњава услове за такмичење ''Бирамо највеселију ОЗ у школи'' .
Реализовано такмичење одељенских заједница
Проглашене најоригиналније одељенске заједнице од стране жирија:
7-4 Орид са представом ''Пундравци'' у категорији старијих разреда и
2. и 4. разред у Мишару са заједничком представом ''Моја бака дивно
прича'' у категорији млађих разреда
25. април 2014
Деветнаест ученица осмог разреда посетило је ''Галеб груп'' и распитивало
се о различитим занимањима о којима су их информисале жене – експерти
за те области - инжењери, менаџери

25. април 2014.
Вече страних језика – издвојена одељења, у Културном центру одржана
представа (Extra) ordinary school
28. април 2014
Прославом Дана школе обележено 53 године рада школе представом „Шта
чинимо када не учимо“. Представа изведена у Шабачком позоришту;
сценарио за представу написала је Зорица Лазић, професорка српског
језика и књижевности. Главни носиоци целог програма били су ученици од
петог до осмог разреда који су на оригиналан и занимљив начин
представили своја дружења и разоноде ван школског дворишта
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МАЈ

5. мај 2014.
Једнодневна екскзурзија ученика седмог разреда
Марш рута: Шабац – Зобнатица – Суботица (шетња градаом у трајању од 1
сата) – Палићко језеро (постеа ЗОО врту и шетња поред језера) – Шабац
На екскурзију отишло укупно 108 ученика седмог разреда
7. мај 2014.
Са ученицима четвртог разреда започета едукација на тему ''Мала школа
ЦК''

8. мај 2014.
Излет ученика који похађају часове грађанског васпитања до Београда
(посета Народној скупштини, Историјском музеју и Ваздухопловном музеју)
На излет отишло 53 ученика

9. и 10. мај.
За ученике осмог разреда организовано је пробно тестирање из српског
језика, математике и комбинованог теста

12. мај 2014.
Екипа ученика наше школе учествовала на градском такмичењу прве
помоћи у организацији ЦК и освојили шесто место од једанаест
пријављених школа.

12. мај 2014.
Једнодневна екскзурзија ученика првог разреда
Марш рута: Шабац – Текериш (Музеј у Текеришу и обилазак споменика) –
Троноша (обилазак манастира) – Тршић (Вукова кућа) – Бања Ковиљача
(планирања шетња и одмор у трајањо од око 1 сата) – Шабац
На екскурзију отишло укупно 87 ученика првог разреда.
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14. мај 2014.
Један глумац, једна школа – ученици су гледали представу Пна театра из
Београда ''Лазина рођенданска журка''

14. мај 2014.
Ученици виших разреда са наставницама биологије Миленом Мирчић и
Мирјаном Теодоровић били су у посети установи Заводу за јавно здравље.
Др Снежана Панић је са децом разговарала о здравој храни са посебним
акцентом на доручак као веома важан оброк. Ученици су показала изузетно
интересовање за ово предавање и дискусију

15 - 26. 05. 2014.
Због ванредне ситуације у земљи због великих поплава настава у школи
није одржавана непуне две седмице. У том периоду сви запослени су били
ангажовани на дежурствима у школи, такође и у издвојеном одељењу у
Ориду. У фискултурној сали школе у Шапцу био је обезбеђен смештај за 42
грађанина из попплављених подрчја. Такође у издвојеном одељњу Орид је
било смештено 92 грађана из поплављеног подручја.
29. мај 2014
Анализа резултата спроведене анкете ''Улоге наставника у наставном
процесу'', предлог мера у циљу унапређивања наставног процеса.
Активности везане за прославу матуре ученика осмог разреда.
Евалуација рада парламента (анализа, скала процене, средња оцена 4)
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2. јун 2014.
Једнодневна екскзурзија ученика другог разреда
Марш рута: Шабац – Пећинци (Музеј хлеба) – Београд (ЗОО врт,
Калемегдан) – Шабац
На екскурзију отишло укупно 95 ученика другог разреда.

2. јун 2014.
Једнодневна екскзурзија ученика четвртог разреда
Марш рута: Шабац – Пећинци (Музеј хлеба) – Сурчин (Музеј
ваздухопловства) – Београд (ЗОО врт, Калемегдан) – Ушће (планирана
шетња до ушћа Саве у Дунав у трајању од око 1 сат) – Шабац
На екскурзију отишло укупно 94 ученика четвртог разреда.
3. јун 2014.
Ученици петог разреда посетили Међуопштински историјски архив у
Шапцу

6. јун 2014.
Концерт ученика изборног предмета Хор и оркестар. Концерт је одржан у
просторијама наше школе у вечерњем термину
9. јун 2014.
Једнодневна екскзурзија ученика трећег разреда
Марш рута: Шабац – Хопово – Петроварадин (Обилазак тврђаве и музеја) –
Нови Сад (посета Природњачком музеју) – Сремски Карловци (планирана
шетња градом у трајању од око 1 сат) – Шабац
На екскурзију отишло укупно 89 ученика трећег разреда.

9. јун 2014.
Једнодневна екскурзија ученика издвојених одељења
Марш рута: Шабац – Сремска Митровица – Засавица – Шабац
На екскурзију отишло укупно 119 ученика издвојених одељења.
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11. јун 2014.
Књижевно дружење Поход на Мјесец - представа ученика петог разреда
базирана на драматизацији приповетке „Поход на Мјесец“ Бранка Ћопића.
Дружење је организовано у просторијама школе

12. јун 2014.
Организована је приредба за ПРВАКЕ. Ученици и учитељи четвртог
разреда припремили су програм за будуће ученике наше школе под
називом „ДОБРО ДОШЛИ ПРВАЦИ”.

28. јун 2014 - на Видовдан подељена су сведочанства и књижице, а најбољи
ученици су награђени
У школској 2013/2014. години проглашени су најбољи ученици - носиоци
дипломе „Вук Караџић” и посебних диплома.
1. Ирена Докмановић, 8-4
2. Даница Васић, 8-4
3. Милан Банић, 8-4
4. Димитрије Стевановић, 8-2
5. Урош Марковић, 8-3
6. Теодора Киш, 8-3
Ђак генерације и године је Ирена Докмановић, 8-4 (издвојено одељење у
Ориду), носилац 36 награда са окружних и републичких такмичења.
Највише је освојила награда из математике и физике.
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