Основна школа „Јеврем Обреновић“ Шабац

ЛЕТОПИС
ШКОЛЕ

Школска 2014/15. година

У току школске 2014/2015. године у 52 одељења наставу је похађало 1069
ученика. У матичној школи је укупно 782 ученика, a у издвојеним
одељењима школе – Ориду, Мишару, Мрђеновцу, Орашцу, Корману,
Миокусу и Предворици 287 ученика.
Образовно-васпитни рад реализован је у школској 2014/2015. години у
складу са ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ.
Настава и ваннаставне активности организоване су у 30 одељења у
матичној школи (16 у разредној и 15 одељења у предметној настави) и у 21
одељењу у издвојеним јединицама, што је укупно 52 одељења.
Календаром образовно-васпитног рада основне школе за школску
2014/2015. годину настава је почела у понедељак 1. септембра 2014. године,
а наставни план и програм остварен је у току 39 наставних недеља или 180
наставних дана, осим за ученике осмог разреда (37 наставних недеља или
170 наставна дана).
У току протекле школске године наши ученици су према Календару
образовно васпитног рада имали кратак новембарски, зимски, пролећни и
летњи распуст.
Настава у матичној школи била организована у две смене, са
наизменичном сменом седмично. Прве седмице у септембу настава
старијих разреда одржана је пре подне, а млађих полсе подне, после чега су
уследиле ритмичне смене читаве школске године. Активности у
продуженом боравку реализоване су 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.
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СЕПТЕМБАР

1. септембар 2014.
Свечани пријем ученика првог разреда
5. септембар 2014.
Одржан састанак Школског одбора
10. септембар 2014.
Спроведено иницијално тестирање ученика 8. разреда из математике,
тестове припремио Завод за вредновање звалитета образовања и васпитања
11. септембар 2014.
Спроведено иницјално тестирање ученика 6. разреда из математике,
тестове припремио Завод за вредновање звалитета образовања и васпитања
12. септембар 2014.
Спроведено иницијално тестирање ученика 4. разреда из математике,
тестове припремио Завод за вредновање звалитета образовања и васпитања
12. септембар 2014.
Одржана седница Наставничког већа
15. септембар 2014.
Одржан састанак Школског одбора
15. септембар 2014.
Одржан састанак Савета родитеља
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16. септембар 2014.
Представници МУП-а заједно са сарадницима Црвеног крста реализовали
су за ученике првог разреда акцију ''Безбедност деце у саобраћају''.
Едукацијом је обухваћен 92 ученика првог разреда
19. септембар 2014.
У оквиру манифестације „Чивијада“, традиционално одржане у септембру,
организован је и карневал на ком су учествовали и ученици наше школе.
Карневалска трупа школе на челу са наставницом ликовне културе Аном
Ивковић, представила се са темом: „Италијанска кухиња“.
26. септембар 2014.
Конституисан Ученички парламент, усвојен Статут и Пословник
Ученичког парламента, изабрано чланство: председник – Марија Ристић,
заменик председника Тамара Враштановић, секретар Нина Владисављевић.
26. септембар 2014.
Обележен Европски дан страних језика на штанду који је био постављен
испред Шабачког позоришта; ученици 5, 6, 7. и 8. разреда су делили
промотивни материјал; ученици извели три музичка скеча; представљање
три страна језика у нашој школи (енглески, немачки и италијански)
организовали и уз помоћ ученика реализовали наставници Сручног већа за
стране језике
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ОКТОБАР

1. октобар 2014.
Ученици из Продуженог боравка уз помоћ наставница Драгане Милићевић
и Снежане Тодоровић израдили маске, а у циљу обележавања Дечје недеље
2. октобар 2014.
Реализован крос ученика од 1. до 8. разреда; о регуларности и безбедности
ученика на кросу водили рачуна наставници физичког васпитања,
наставници разредне наставе, наставник математике Драгољуб Арсеновић
и помоћник директора Војкан Вечериновић.
3. октобар 2014.
Пет ученика наше школе у пратњи наставника Немање Симића
учествовало у кросу РТС-а
6 – 10. октобар 2014.
Низом различитих активности уз свесрдно залагање наставнице музичке
културе Марице Пријовић као координатора, обележена Дечја недеља.
6. октобар 2014.
У оквиру обележавања Дечје недеље ученици млађих разреда
присуствовали представљању Зумба фитнеса инструкторке Сање Никшић;
активности пратили и помогли координатор обележавања Дечје недеље
Марица пријовић и Стручно веће учитеља млађих разреда
6. октобар 2014.
Уоквиру обележавања Дечје недеље ученици издвојеног одељења у
Корману учествовали у радионици „Читамо Буквар дечјих парава“;
реализатори радионице учитељице Верица Радивојевић и Зорица
Стевановић
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7. октобар 2014.
У оквиру обележавања Дечје недеље организован квиз „Здрава храна“ у
којем су учествовали ученици 4. разреда; реализацију квиза помогли
координатор обележавања Дечје недеље Марица Пријовић, наставнице
биологије Милена Мирчић и Мирјана Теодоровић и наставници разредне
наставе: Катарина Гајић, Дејан Макевић, Љињана Белић, Биљана
Милисављевић и Вера Милићевић
7. октобар 2014.
У оквиру обележавања Дечје недеље ученици издвојеног одељења у
Корману организовали Игре глуме и драматизације; реализатори игара
учитељице Верица Радивојевић и Зорица Стевановић
8. октобар 2014.
У оквиру обележавања Дечје недеље ученици млаћих разреда
присуствовали представљању теквондо клуба „Шабац“ тренера Јована
Делића; активности пратили и помогли координатор обележавања Дечје
недеље Марица Пријовић и Стручно веће учитеља млађих разреда
8. октобар 2014.
У оквиру обележавања Дечје недеље гост школе била Сузана Лазаревић,
етнолог и антрополог која је заинтересованим ученицима и родитељима
представила своје занимање; активности пратили и помогли координатор
обележавања Дечје недеље Марица Пријовић
8. октобар 2014.
Ученике у продуженом боравку посетила група предшколаца из вртића
„Бамби“; уз подршку и пратњу њихових наставница Драгане Милићевић и
Снежане Тодоровић организовано дружење предшколаца са ученицима
наше школе
8. октобар 2014.
У оквиру обележавања Дечје недеље ученике издвојеног одељења у
Корману посетили ученици основне школе „Јанко Веселиновић“ из
Жабара; организоване активности и дружење ученика кроз игру „Покажи
шта знаш“; крос и фудбалску утакмицу; реализатори учитељице Верица
Радивојевић и Зорица Стевановић
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8. октобар 2014.
Одржан школски турнир у малом фудбалу и одбојци ученика 5. и 6.
разреда
9. октобар 2014.
У оквиру обележавања Дечје недеље организован Сајам физике; активности
пратили и помогли координатор обележавања Дечје недеље Марица
Пријовић и наставница физике Биљана Гајић
9. октобар 2014.
Ученици из Продуженог боравка уз помоћ наставница Драгане
Милићевић и Снежане Тодоровић организовали маскембал и посетили
вртић „Бамби“
9. октобар 2014.
У оквиру обележавања Дечје недеље ученици издвојеног одељења у
Корману учествовали у квизу „Здрава храна“; реализатори квиза
учитељице Верица Радивојевић и Зорица Стевановић
10. октобар 2014.
Ученици из Продуженог боравка и наставнице Драгана Милићевић и
Снежана Тодоровић посетили вртић „Слобода“; дружењем са другарима из
вртића промовисана наша школа
10. октобар 2014.
У оквиру обележавања Дечје недеље ученици четвртог разреда
организовали спортске активности; активности пратили и помогли
координатор обележавања Дечје недеље Марица Пријовић и наставници
разредне наставе: Катарина Гајић, Дејан Макевић, Љињана Белић, Биљана
Милисављевић и Вера Милићевић
10. октобар 2014.
У оквиру обележавања Дечје недеље ученици издвојеног одељења у
Корману учествовали у радионици „Поврћијада“; реализатори радионице
учитељице Верица Радивојевић и Зорица Стевановић
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10. октобар 2014.
Одржан састанак Школског одбора
11. октобар 2014.
У просторијама фискултурне сале одржан семинар Између прописа и
праксе
13. октобар 2014.
Одржано хорско вече хора виших разреда матичне школе и издвојеног
одељења из Орида „Јесењи рокенрол“; реализацатори хорске вечери
наставници музичке културе Марица Пријовић и Милан Пузић
13. октобар 2014.
Ученици издојеног одељења у Корману цртежима осликавали бетон испред
школе; реализатори активности учитељице Верица Радивојевић и Зорица
Стевановић
14. октобар 2014.
Ученици издојеног одељења у Корману цртежима учествовали у
такмичарским играма „Ко ће пре до циља“ и „Између две ватре“;
реализатори активности учитељице Верица Радивојевић и Зорица
Стевановић
15. октобар 2014.
Средом у позориште-ученици другог разреда и ученици из издвојених
одељења су гледали представу „Није лако бити дете“, са ученицима у
позооришту су биле учитељице Катарина Гајић и Зорица Којић
17. октобар 2014.
Школа је изабрана у ТОП 40 школа у Србији из области Професионалне
оријентације и међу 22 школе које су своје активности презентовале на
завршној манифестацији “Мој пут до жељеног занимања“ одржане у
Београду у Сава центру; школу на овој конференцији представљале
Снежана Мраовић, Драгица Ћосић и Марица Пријовић
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31. октобар 2014.
Одржан састанак Ученичког парламента; Чланови парламента су упознати
са Годишњим планом рада школе за 2014/15. годину, Развојним планом,
Школским програмом као и Конвенцијом о правима детета; Чланови
парламента су у холу школе поставили пано ''То смо ми''
31. октобар 2014.
Екипа Телевизије Шабац у одељењу 7-3 снимила прилог о наставници
историје Јелени Јеврић која је коаоутор Уџбеника из историје за 7. разред,
аутор Приручника за наставнике историје, аутор Радне свеске са историјском
читанком за 6. разред основне школе и аутор Радне свеске са историјском
читанком за 7. разред основне школе; прилог емитован у вестима Телевизије
Шабац 2. новембра, у и емисији „Културно прелиставање“ 8. новембра
31. октобар 2014.
Новинарка локасног листа Глас Подриња интервјуисала наставницу
историје Јелену Јеврић која је коаоутор Уџбеника из историје за 7. разред,
аутор Приручника за наставнике историје, аутор Радне свеске са историјском
читанком за 6. разред основне школе и аутор Радне свеске са историјском
читанком за 7. разред основне школе; чланак објављен у листу Глас Подриња 6.
новембра 2014.
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НОВЕМБАР

4. новембар 2014.
Одржане седнице Одељењских већа наставника разредне наставе и
Одељењских већа наставника предметне наставе
7. новембар 2014.
Поводом обележавања државног празника Дана примирја у Првом
светском рату 38 ученика шестог и седмог разреда у центру града испред
споменика Одликовања града Шапца пролазницима делило флајере са
текстовима о Првом светском рату и Наталијине рамонде; ученици имали
два штанда које су сами правили; активности ученика побудиле
интересовање медија у Шапцу тако да је ученике снимила и интервјуисала
екипа Телевизије Шабац (о свеми известила у вестима 7. и 11. новембра), као
и новинарка Гласа Подриња (чланак о ученицима наше школе објављен 13.
новембра); иницијатор и кооринатор активности наставница историје
Јелена Јеврић
18. новембар 2014.
Одржана седница Наставничког већа
26. новембар 2014.
Ученици шестог, седмог и осмог разреда у пратњи наставница историје
Јелене Јеврић и Гордане Милошевић посетили Шабачки музеј и изложбу
„Шабац и српска победа на Церу 1914. године“. Предавање о Шапцу у
Првом светском рату одржао кустос Шабачког музеја Миодраг Гајић
27. новембар 2014.
Ученици 5-4 одељења у пратњи одељењског старешине Марице Пријовић
посетили Шабачки музеј и изложбу „Шабац и српска победа на Церу 1914.
године“
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28. новембар 2014,
Одржан састанак Ученичког парламента на којем је психолог школе за
чланове парламента реализовао тему ''Шта значи медијација'' и како
посредовати у решавању конфликата међу ученицима

28. новембар 2014.
Одржан састанак Школског одбора
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ДЕЦЕМБАР

3. децембар 2014.
Ученици и наставници наше школе учествовали су у акцији везаној за
хуманитарну помоћ инвалидима нашег Града. Овогодишња акција везана је
за потребе особа са инвалидитетом којима је отежано самостално кретање.
Акција је успешно организована. Подељено је преко 600 маркица и
прикупљено око 15 хиљада динара. Прикупљена средства уплаћена су на
раучун ове организације.
3. децембар 2014.
Екипа ученика осмог разреда освојила 1. место на општинском такмичењу
школа у малом фудбалу
5. децембар 2014.
У организацији Културног центра у Шапцу и Градског актива наставника
историје основних школа у Шапцу организован класификациони тест
екипа ученика осмог разреда „Сто година Великог рата“; нашу школу
представљала трочлана екипа ученика осмог разреда: Драгана Николић,
Теодор Васиљевић и Катарина Ђокић; екипа освојила друго место и тако се
пласирала у полуфинале; са ученицима радиле наставнице историје Јелена
Јеврић и Гордана Милошевић
7. децембар 2014.
Посета ученика старијих разреда наше школе Фестивала науке у Београду;
манифестацију је посетило четрдесет ученика виших разреда матичне
школе и издвојеног одељења у Ориду. Овај догађај омогућио је ученицима
да науци приђу на другачији и, изнад свега занимљив начин; на Фестивал
су ученике водили наставница физике Биљана Гајић, наставница
италијанског језика Ивана Глигорић и наставник информатике Владимир
Недељковић
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10. децембар 2014.
Полуфинале квиза „Сто година Великог рата“; екипа ученика Јевремове
школе имала поен мање од полуфиналиста Стојанове школе и тако није
стекла услове за пласман у финале
10. децембар 2014.
Одржан састанак Савета родитеља

11. децембар 2014.
Реализована трибина за ученике осмог разреда на тему ''Трговина људима'',
трибину организовали волонтери Црвеног крста и Снежана Петровић
15. децембар 2014.
На предлог чланова Ученичког парламента издвојених одељења у Ориду
покренута акција ''Бирамо најлепшу учионицу у школи''. Учествовала су
четири одељења, а за најлепшу изабрана је учионица 7-6 одељења

16. децембар 2014.
Одржан састанак Школског одбора

25. децембар 2014.
Представа ученика продуженог боравка „Прва пахуља“; представу
припремило и извело 35 ученика продуженог боравка са учитељицама
Драганом Милићевић и Снежаном Тодоровић

26. децембар 2014.
Одржан састанак Ученичког парламента на којем је анализиран успех
ученика на крају првог полугодишта и постигнут договор о различитим
видовима пружања помоћи најслабијим ученицима
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26. децембар 2014.
Новогодишња представа – представљање драмске и хорске секције школе.
Драмска секција се представила комедијом Честитам Косте Трифковића, а
хорска је извела дечје, новогодишње и божићне песме на српском,
енглеском, немачком, италијанском, шпанском, турском, хебрејском и
лапонском језику. Представу припремиле: Зорица Лазић, проф. срског
језика, Марица Пријовић, проф. музичке културе и ученици, чланови
секција
27. децембар 2014.
Организована продајна изложба ученика продуженог боравка „Изложба
новогодишњих радова“; прикупљена новчана средства која су уложена у
опремање продуженог боравка
29. децембар 2014.
Одржана седница Наставничког већа
30. децембар 2014.
У Шабачком позоришту представу „Новогодишња бајка“ гледали ученици
млађих разреда
30. децембар 2014.
На иницијативу Ученичког парламента у школи је организована
хуманитарна акција ''Један пакетић-пуно љубави'' са циљем да се
сиромашни ученици обрадују слаткишима за новогодишње и божићне
празнике. Од прикупљених слаткиша направљено је и подељено 75
пакетића.
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ЈАНУАР

18-23. јануар 2015.
24 ученика наше школе са поплављеног подручја боравило је у Словенији, у
Толмину учествујући у петодневном програму ''Школа у природи''. У овој
групи било је седам ученика чланова ученичког парламента, педагог и
психолог школе, Јасмина Богојевић и Снежана Мраовић
27. јануар 2015.
Одржана Светосавска академија у фискултурној сали школе; поред ученика
као носиоца академије, ментори и координатори били су вероучитељи Саво
Лазић ђакон, Јован Јанчић ђако, Михаило Симић ђакон, Катарина Перић,
као и Марица Пријовић, наставник музичке културе, Зорица Лазић,
Светлана Тошић и Наташа Туменко, наставнице српског језика
28. јануар 2015.
Одржан састанак Савета родитеља
30. јануар 2015.
Одржан састанак Ученичког парламента
30. јануар 2015.
Одржано школско такмичење ученика из Српске књижевности
30. јануар 2015.
Одржан састанак Школског одбора
31. јануар 2015.
Одржано школско такмичење ученика из математике
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ФЕБРУАР

2. фебруар 2015.
Одржано школско такмичење ученика из физике
5. фебруар 2015
Одржано школско такмичење ученика из историје
11. фебруар 2015.
Одржано школско такмичење ученика из хемије
12. фебруар 2015
Одржано школско такмичење ученика из енглеског језика
19. фебруар 2015.
Одржано школско такмичење ученика из биологије
23. фебруар 2015.
Одржано школско такмичење ученика из српског језика
25. фебруар 2015.
Одржан састанак Школског одбора
27. фебруар 2015.
Одржан састанак Ученичког парламента
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МАРТ

2. март 2015.
Одржана седница Наставничког већа
3. март 2015.
Одржан састанак Савета родитеља
12. март 2015.
У Културном центру у Шапцу организована је промоција књиге „365
језичких цртица“, ауторке Виолете Бабић. Промоцији је присуствовало 83
ученика наше школе и наставнице српског језика Зорица Лазић, Светлана
Тошић, Наташа Туменко и Славица Топић
18. март 2015
Један глумац, једна школа, ученици млађих разреда су гледали представу
Пан театра из Београда „Сами у кући“

23. март 2015.
Уграђени су надзидни звучници оптпорни на све временске услове и
кристално чисте јасноће,подржане новим појачалом; уграђен систем
ПАМЕТНО ЗВОНО које апсолутно тачно и самостално ради звонећи у обе
смене на сваком малом и великом одмору; уграђени су и ТВ монитори
унутар хола школе који јасно и прецизно дају информације који је датум,
време, који је час, колико има до краја часа..........; систем функционише
преко временског часовника (путем интернета) ,ГМТ+1 зоне који
непогрешиво ради; на сваком малом и великом одмору после звона
аутоматски креће музика, која је пажљиво одабрана укључујући: класичну,
инструменталну, рок.поп,.....; звоно самостално означава почетак и крај
часа; комплетан пројекат је урађен уз велику подршку Управе школе као и
залагењем свих чланова Тима за разглас; после неколико провера систем је
пуштен у рад 23.3.2015.
27. март 2015.
Одржан састанак Ученичког парламента

17

АПРИЛ

2. април 2015.
Вече историјских филмова, у оквиру Јевремових дана у учионици историје
приказана ревија малих историјских филмова. Филмове су радили ученици
на тему националне и опште историје, а која се изучава на часовима
историје у шестом и седмом разреду. Обрађене су теме: Витешки турнири,
Ислам у средњем веку, Стогодишњи рат, Стефан Немања, Красташки
ратови, Велика географска открића, Живот Луја XIV, Сулејман
Величанствени, Француска револуција, Наполеон, Рат за независност САД,
Грађански рат у САД... Координатор пројекта и ментор наставница
историје Јелена Јеврић

4-6. април 2015.
Тродневна екскзурзија ученика осмог разреда, реализована маршрута:
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

7. април 2015.
Васкршња изложба - Ученици нижих разреда наше школе и ученици
продуженог боравка приредили су изложбу својих радова у фискултурној
сали школе; координатори и ментори изложбе учитељи млађих разреда и
продуженог боравка

8. април 2015.
Одржана седница Наставничког већа
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17-24. април 2015.
Настава у природи ученика 1, 2, 3. и 4. разреда, одмаралиште Голија на
Златибору; на рекреативну наставу је пошло укупно 122 ученика, 8
наставника, директор и лекар. На Златибору су ученици посетили : језеро
Обудовац, чесму краља Петра I Обреновић,кућу Милића од
Мачве,споменик палим борцима у Другом светском рату на
Главучи,метеоролошку станицу, цркву, ранч „Зова“-школа јахања са
мањим ЗОО вртом, центар Златибора и познату пијацу,насеље Караулу са
трим стазом и дечјим игралиштем. Свакодневно су одржаване и спортске
игре, вечерње журке као и настава у оквиру плана и програма предвиђеног
за наставу у природи.

22. април 2015.
Учешће драмске секције школе у обележавању Дана града Шапца у
Културном центру; у Јевремовој улици ученици наше школе приказали су
своје глумачке таленте а уз подршку наставница Зорице Лазић, Светлане
Тошић и Марице Пријовић

23. април 2015.
У Међуопштзинском историјском архиву у Шапцу одржан јавни час из
географије Природне одлике Шабачког региона и његове туристичке вредност;
час припремили ученици осмог разреда и Светозар Чекић и Раде
Бошковић, наставници географије
23. април 2015.
Одржан састанак Ученичког парламента
24. април 2015.
Одржан пробни завршни испит за ученике осмог разреда, ученици
полагали тест из математике
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25. април 2015.
Одржан пробни завршни испит за ученике осмог разреда, ученици
полагали тест из српског језика, а потом и комбиновани тест

26. април 2015.
Школа је била домаћин окружног такмичења из биологије; учествовало је
200 ученика из 35 школа Мачванског и Колубарског округа, а награђено је
134 ученика
27. април 2015.
Прослава Дана школе – представа Честитамо у Шабачком позоришту;
Представа је настала на основу адаптације познате комедије „Честитамо“
Косте Трифковића. За режију је била задужена професорка српског језика
Зорица Лазић, а при припремању и релизацији помагали су јој остали
чланови тима. Ученици су још једном показали своје велико глумачко умеће
и успели да нам и говором и песмом дочарају слику српског грађанског
друшва у Новом Саду у 19. веку; представу припремили и реализовали
Зорица Лазић, Светлана Тошић, Славица Топић, Наташа Туменко,
наставнице српског језика; Марица Пријовић, наставница музичке културе
и Игор Стефановић, наставник ликовне културе и ученици школе
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МАЈ

4. мај 2015.
Вече страних језика – представе на енглеском, немачком и италијанском
језику у Шабачком позоришту: Ове године, ученици енглеског језика су
били инспирисани бајковитим садржајем Чаробњака из Оза, марљиви
„Немци“ су показали да се уз добру вољу и мало труда, сценарио може и
самостално осмислити, а „Италијани“ су у веселом и шаљивом стилу
адаптирали текст „Pasta per due“; вече осмислили и реализовали Мирјана
Ракић, Наташа Капетановић, Ана Рафаиловић, Јелена Ђорђић, Бојан Бојић,
наставници енглеског језика; Наталија Бајић, Јелена Игњатовић,
наставници немачког језика; Божица Димитријевић, Ивана Глигорић,
наставници италијанског језика

7. мај 2015.
Једнодневна екскзурзија ученика петог разреда, реализована маршрута:
Шабац – Београд (Музеј ваздухопловства, Ботаничка башта „Јевремовац“,
Авала-Споменик незнаном јунаку, Авалски торањ) – Шабац

7. мај 2015.
Једнодневна екскзурзија ученика шестог разреда, реализована маршрута:
Виминацијум – Смедерево– обилазак Смедеревске тврђаве и посета музеју
уз трвђаву – Шабац

8. мај 2015.
Једнодневна екскурзија ученика издвојених одељења: реализована
маршрута Шабац – Сремски Карловци – Петроварадин –Нови Сад- Шабац

21

11. мај 2015.
Екипа ученика наше школе учествовала на градском такмичењу прве
помоћи у организацији Црвеног крста и освојили пето место од десет
пријављених школа.

12. мај 2015.
Једнодневна екскзурзија ученика првог разреда: реализована маршрутаШабац – Текериш (Музеј у Текеришу и обилазак споменика) – Троноша
(обилазак манастира) – Тршић (Вукова кућа) – Бања Ковиљача – Шабац

12. мај 2015.
Једнодневна екскзурзија ученика другог разреда: реализована маршрута:
Шабац – Пећинци (Музеј хлеба) – Београд (ЗОО врт, Калемегдан) – Шабац

13. мај 2015.
Једнодневна екскзурзија ученика трећег разреда, реализована маршрута:
Шабац- Бранковина (посета кући Десанке Максимовић), Петница
(Истраживачка станица), Ваљево – Шабац

13. мај 2015.
Једнодневна екскзурзија ученика четвртог разреда, реализована маршрута:
Шабац – Топола- Опленац- Аранђеловац – Шабац

13. мај 2015.
Радионица ученика Продуженог боравка „Чудесни свет линија“. Ученици
су са родитељима цртали линије, а касније су стварали приче и песме на
основу њихових доживљаја и онога што су видели. Коришћен је један нов
начин дружења родитеља и деце; час осмислиле учитељице продуженог
боравка Драгана Милићевић и Снежана Тодоровић
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14. мај 2015.
Ученици продуженог боравка у школској фискултурној сали припремили
плесни перформанс „Јевремова школа плеше“, смењивали су се хор (на
енглеском, немачком, италијанском језику), фолклор и модеран плес
(Зумба); час осмислиле учитељице продуженог боравка Драгана
Милићевић и Снежана Тодоровић

14. мај 2015.
Једнодневна екскзурзија ученика седмог разреда, реализована маршрута:
Шабац – Зобнатица – Суботица – Палићко језеро (посета ЗОО врту и шетња
поред језера) – Шабац

16. мај 2015.
Ноћ музеја – Наша школа учествовала је у обележавању Ноћи музеја кроз
пројекат Физика кроз историју и огледе / Михајло Идворски Пупин;
Ученици наше школе са својом наставницом физике Биљаном Гајић
припремили су интерактивну радионицу у оквиру које се може сазнати
доста о животу и раду Михаила Пупина, сагледати историја физике кроз
време, као и учествовати у разним огледима.

16. мај 2015.
Одржано Републичко такмичење из историје у Крупњу, на којем је наша
ученица осмог разреда из издвојеног одељења на Ориду је урадила више од
50% теста тачно, алу није имала освојену награду

18. мај 2015.
Одржан састанак Савета родитеља
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26. мај 2015.
Књижевно дружење у ИО Орид; Ученици шестог разреда приказали су
адаптацију одломка из комедије Избирачица Косте Трифковића, а осмаци су
извели представу Пундравци; дружење осмислили и реализовали Драгица
Дедовић, наставница српског језика и књижевности и ученици шестог и
осмог разреда

28. мај 2015.
- Представници парламента матичне школе су посетили ИО у Ориду и
одржали заједнички састанак са члановима парламента. Поред тога
присуствовали су и часовима редовне наставе у овом издвојеном одељењу
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ЈУН

3. јун 2015.
На платоу школе испред главног улаза, организована прослава матурске
вечери ученика осмог разреда
8. јун 2015.
Представници ученичког парламента посетили су Парк науке (у
Регионалном центру за стручно усавршавање на Летњиковцу) заједно са
неколико заинтересованих ученика седмог разреда наше школе

8. јун 2015.
Библиотекарка је са члановима библиотечке секције организовала акцију
„Моја теби поклон књига“, која је трајала три дана и у оквиру које је
прикупљено педесет наслова донације породице Даковић из кућне
библиотеке уз изражену жељу да се исте дају једној од сеоских школа
„Јеврем Обреновић“. Ученици су поклонили двадесет четири наслова.
Укупан фонд библиотеке ове школске године богатији је за 1464 наслова.

8. јун 2015.
Одржана седница Наставничког већа
11. јун 2015.
Ученици 5, 6. и 7. рзреда су у пратњи наставнице историје Јелене Јеврић
посетили Међуопштински историјски архив у Шапцу. Овом приликом су
погледали саму зграду Архива, саслушали предавање радника архива о
самом значају ове установе. Потом су ученици били у прилици да погледају
изложбу „Портрети и сећања Јеврејске заједнице Србије пре Холокауста“ а
потом и да учествују у радионици упознавања јеврејске религије и културе.
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12. јун 2015.
Организована је приредба за прваке. Ученици и учитељи четвртог разреда
припремили су програм за будуће ученике наше школе под називом „Деца
су украс света“.
15 - 17. јун 2015.
Ученици осмог разреда полагали завршни испит
28. јун 2015.
Велика фискултурна сала у недељу, 28. јуна, била је испуњена успешним,
задовољним и насмејаним ђацима. Наиме, школа је и ове године
припремила свечану доделу награда ђаку генерације и носиоцима Вукове
дипломе. Они су поносно представљали нашу школу и на овај начин
покушавамо да им се захвалимо и наградимо их за све што су учинили. То
су: Тамара Кандић, Нађа Лукић, Теодор Васиљевић, Јелена Голубовић,
Катарина Тадић, Катарина Јосић, Катарина Ђокић, Катарина Станић,
Катарина Радивојевић и Милица Богдановић.
Најбоља међу најбољима, ђак генерације је Тамара Кандић, ученица VIII-1
одељења. Њу 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 истичу биологија и математика.
Ученица је награђена са три вредне књиге и ручним часовником. Сви
„Вуковци“ су добили од школе по две изузетно вредне књиге (Сабрана дела
Јована Дучића, Боре Станковића, Историја Срба Светозара Ћоровића ...).
Посебно признање од школе и бесплатну екскурзију у осмом разреду добио
је и ученик Теодор Васиљевић. Теодор је добио награду за свестрану и
изразиту посвећеност у културној и јавној делатности школе од
предшколског доба, па све до осмог разреда. 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.
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Наш млади математичар Марко Рашковић, ученик четвртог разреда, на
Екипном првенству Србије у математици „Архимедес“, освојио је прво
место са 100 бодова. За тај свој велики успех, Марко је награђен летовањем
на Сребрном језеру.
Ученица другог разреда Теодора Јанковић освојила је прво место на
Међународном такмичењу из атлетике и за тај свој успех симболично је
награђена двема књигама.
Књигом су награђени и сви ученици који су учествовали на републичким
такмичењима. То су: Александра Срдановић, Николина Арсеновић,
Наталија Андрић, Нађа Лукић, Нина Владисављевић, Мина Лазић,
Тамара Кандић, Милица Богдановић, Димитрије Костадиновић, Лука
Кандић, Моника Тешић, Ана Богдановић и Вукашин Влаховић.
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