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                                       Септембар 

 

 

01.09.2021.   Првог септембра, у дворишту школе , реализован је свечани пријем 

ђака првака. Директор школе је поздравио будуће прваке и пожелео им 

добродошлицу, а након тога су учитељи прозвали своје ученике. Учешће у овом 

догађају су узеле и установе културе нашег града као и Центар за стручно 

усавршавање. Представници установа припремили су поклоне за будуће прваке 

које су им после представе чланова Шабачког позоришта и поздравне речи 

градоначелника Александра Пајића , поделили. Пријем будућих првака улепшао је 

хор Музичке школе. Ова манифестација је медијски пропраћена. 

 

             

 

            

08.09.2021.  Као и сваке године и овог осмог септембра, обележили смо Дан 

писмености . Циљ овог дана је значај писмености у друштву и да се ученицима 

скрене пажња на њен значај .Чланови библиотечке секције су са библиотекаром 

поставили пано у холу школе, како би ученици могли да прочитају о битности 

писмености  .                                                                                                                       1            



 26.09.2021.  Европски дан језика обележен је у нашој школи . Наставници 

енглеског и немачког језика, ученици старијих разреда и библиотекар, урадили су 

пано посвећен овом дану . Ученици су писали рецепте неких посластица и јела на 

немачком и енглеском језику . Пано је постављен у холу школе . 

 

                          

 

29.09.2021.   Као и сваке године одржан је Крос у школи, на школском терену. 

Учешће су узели сви ученици од првог до осмог разреда. 
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                                        Октобар 

 

од 04. 10. 2021. до 

10. 10. 2021.                             ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

                          „ ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ, ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ ”  

 

   Ове године Дечја недеља, под слоганом       

  „ Дете је дете ,да га волите и разумете“, 

обележена је у матичној школи и у 

издвојеним одељењима. Заједничка 

активност свих ученика школе био је  

flash mob уз песму „Happy“ на платоу 

школе. 

 У матичној школи,први дан Дечије 

недеље, као вид рекреације, тако да 

омогући правилан развој моторичких 

способности и унапређивање психолошког 

здравља деце, организован је полигон 

спретности. Такмичење је било између 

одељења II2 и II4. 

                                                                        

Други дан је био посвећен ликовном 

стваралаштву па су на часовима ликовне 

културе и ваннаставних активности 

настале „Јесење лепотице“, обучене у 

хаљине облика листа , у дивним јесењим 

бојама. Уз креативан приступ, ученици су 

слушали и познате композиторе и њихова 

дела посвећена јесени .Радови су украсили 

прозоре учионице. 

                                                                      

Трећег дана,организована је заједничка  

радионица у II2 и II4 „Веза осећања са 

мислима и понашањима“ . Циљ ове 

активности је развијање емоционалне 

интелигенције ученика кроз задатке: 

именовање осећања, показивање емпатије, 

изражавање осећања и вежбање техника за решавање проблема.                   3 



У свему томе    помогла је бајка „Шаренорепа“ ,Г.Олујић која је анализирана из 

угла емоција којим иста и обилује. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Радна недеља је завршена 

елементарним играма по избору 

ученика и израдом паноа на тему 

„Сви смо ми појединачно 

јединствени и лепи , али заједно 

чинимо ремек дело „. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             4 

  



  И ученици II1 и II3  су реализовали  заједничке активности током целе 

недеље. 

  Поред заједничког плеса, кроз активност „Јутро са Миком Антићем“, 

дружили су се са сликарком Јеленом Дамњановић која их је упутила у 

начин калиграфског писања. Читали су и калиграфски писали најлепше 

стихове песника и направили пано који је истакнут у холу школе . 

Поред спортског дружења уз омиљене елементарне игре ,активности 

 „ Покажи шта знаш “ (представљајући своје омиљене активности : плес, 

балет,песму...) , гледали су и луткарску представу „ Вилино коло ”  ученика 

наше школе који су освојили прво место на републичком такмичењу . 
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  Ученици четвртог разреда дружили су се у природи и уживали у 

плодовима јесени . Правили су различите облике од природних материјала. 

Реализована су спортска дружења између одељења . Такмичили су се у 

брзини, фудбалу, одбојци и игри „ Између две ватре ”.  Један дан био је 

посвећен здравој храни . Правили су воћну салату и уживали у јесењим 

плодовима . На паноима су исказали своју маштовитост. 

                             .                                              6     
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   И у издвојеним одељењима биле су организоване занимљиве активности. 

У Мишару су Дечију недељу започели шетњом до Цркве Васкрсења 

Господњег и игром на дечијем игралишту . Спортске активности  „ Јесењи 

кутак “ , здрава исхрана ...су активности реализоване у току Дечије 

недеље. 
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     И на Ориду су организоване различите активности. 

Дечија недеља почела је хорским извођењем композиције „Дете“ и 

пројекцијом прилога о настанку и значају Дечије недеље . Након тога 

разговарали су о детињству и пријатељству и писали литерарне радове 

на тему  „ Што ме пре човеком сматраш , пре ћу човек и постати ”. 

     
   Дан дечијих жеља и дечијих права је био резервисан за дружење са 

библиотексрком Маријом Цвејић .Тема су била дечија права и обавезе и 

пано жеља.У активности су учествовали ученици од првог до осмог 

разреда. 

                                                                                                                                                                  9 



Читали су песме и приче Љубивоја Ршумовића које говоре о правима 

деце.Разговарали су и о њиховим жељама  ,које су цртали и качили на 

пано . 

 

         

                                                                                                                                                                 

 

 

                      
Ученици од петог до осмог разреда су имали задатак да на посебним и већ 

припремљеним папирићима, у облику срца, запишу своју жељу и залепе је 

на већ постављен пано у холу школе . 

 

                                                                                                                   10 

                                                                                                                                                           



                      
На овај  начин су све ученичке жеље биле доступне погледима свих нас, у 

нади да ће неке од њих можда бити и испуњене . 

У  активности  „Покажи шта знаш“ ученици су плесали, певали,  

рецитовали, цртали, показивали спортске и борилачке потезе. 
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  Кроз активност „ Музика нас покреће “ заједничким радом учитељица 

Гордане Павличић и Сандре Ђурић , наставника физичког васпитања 

Милоша Палежевића и наставнице музичке културе Љубице Максимовић, 

ученици од првог до осмог разреда савладали су и успешно на платоу школе 

извели кореографију уз песму „Happy“ . Осмеси и срећа на лицима ученика 

говорили су више од било које речи. 

 

 

                                                                                                                                                       

                  

  „Кроз причу је лако наћи решење свако „  је пета активност реализована у 

библиотеци са библиотекарком Маријом Цвејић .                                               

Тог дана је планирана радионица са ученицима на тему „ Причом је лако 

наћи решење свако „. Радионица је   реализована у сарадњи са ученицима 

трећег , четвртог и седмог разреда у школској библиотеци .                  12 



 Са ученицима је разговарано уопштено о проблемима и начину решавања 

истих .Закључено је да се проблем може решити само ако се о њему 

говори. Ученици су упознати са начинима комуникације ,као и са 

примерима „ ЈА порука ” и „ ТИ порука ”. 

 

                                

 

Ученици трећег и четвртог разреда су, након разговора, најпре имали 

задатак да илуструју одређене поруке са паноа, а потом су имали прилику 

да самостално напишу по једну „ ЈА поруку „. 
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 Од ученичких радова направљен је заједнички пано који је постављен у 

холу школе. На тај начин су се сви ученици школе могли упознати са 

принципима лепе комуникације који су у функцији превазилажења и 

решавања свих могућих проблема. 

 

                                                           

  

                   И у осталим издвојеним јединицама 

                                                                                Мрђеновцу, Орашцу, Предворици,  

                                                                               Миокусу и Корману, Дечја недеља је           

обележена низом занимљивих 

активности. 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                   14 

 



                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Поводом Дечје недеље и Продужени боравак је дао свој мали допринос. 

Најпре је било речи о дечјим правима и обавезама, а онда су читали 

стихове и слушали дечије песме. 

Потом је организован полигон                                                                          

спретности „У здравом телу, здрав дух“ . 

                                                                                                                        

Наставник физичког 

васпитања , Милош Палежевић, 

у сарадњи са учитељима продуженог 

боравка, у сали школе је припремио 

незаборавне тренутке за малишане 

продуженог боравка.  
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Поред ових активности , 

организована је и ликовна   

радионица „На крилима лептира“.         

Цртали су лептире, звончице и 

 украшавали бојама. 

Све је обједињено на 

 заједничком паноу.  

ИГРА ЈЕ НАЈЛЕПШИ ДЕО 

НАШЕГ ДЕТИЊСТВА.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

16.10.2021.  СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ ,16.октобар, обележен је у 

Продуженом боравку. Као и претходних година, ученици осмог разреда и 

наставница биологије, Милена Мирчић, су заједно са Продуженим 

боравком осмислили радионицу „Крушке “. Девојчице из боравка су у 

уводном делу одиграле народну песму 

„Дуње ранке ,крушке караманке“. 
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Ученице осмог разреда су презентовале своје  семинарске радове о 

благодети крушке за наш организам.Потом су постављали питања ,на 

која су ученици продуженог боравка давали одговоре.  

 

   

                                                    

 

                                                                                                               

На већ припремљене шаблоне крушака лепили су салвете и украсили пано. 
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Уживали су и у укусним плодовима крушке. 

Било је ово једно занимљиво дружење старијих и млађих ученика кроз 

лепо осмишљену радионицу. 

 

25.10.2021.  ДАН ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА , обележен је последњег 

понедељка у октобру. Тема је била „ Народне бајке и приче широм света “. 

На ову тему,  библиотекар је одржао час у свим одељењима првог разреда. 

Обрађена је народна бајка „Пепељуга“ коју смо упоредили са ауторском. 

Урађен је пано где су ученици млађих разреда илустровали омиљене бајке и 

писали поруку. 
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                                                       Новембар 

 

      16.11.2021.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ  

        Међународни дан толеранције обележен је у оквиру библиотечке 

секције. Вођен је разговор о толеранцији и навођени су различити примери. 

Циљ је био схватање појма ТОЛЕРАНЦИЈА и превазилажење и прихватање 

различитости . 

       Ученици наше школе и ОШ „Свети Сава ” су у сарадњи са Црвеним 

крстом, обележили „ Дан толеранције ” израдом паноа који је постављен у 

холу школе. 

                                

 

 

    20.11.2021.   СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА 

        У оквиру библиотечке секције урађен је пано посвећен Светском дану 

детета . Истакнута су права детета , написани цитати о деци и песме 

Љубивоја Ршумовића . Овај дан је осмишљен да промовише међусобну 

интеракцију и разумевање међу децом и добробит деце у свету . Овај дан 

се обележава и да би се скренула пажња јавности на обавезе друштва 

према деци , као и на актуелне проблеме са којима се деца суочавају . 
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20.11.2021.    Чланови библиотечке секције уживали су у припремама за 

Нову годину . Од чарапе и пиринча правили су Снешка. 

                            

                                                                                                                                                             22                                                                                      



                                                  Децембар 

 

03.12.2021.    У нашој школи одржано је школско такмичење из 

математике . 

 

06.12.2021.   ПИСМО ДЕДА МРАЗУ 

     Чланови библиотечке секције писали  су писмо Деда Мразу . 

Деца су писала своје новогодишње жеље које смо спаковали у коверат и 

адресирали на Деда Мраза . Пишући своје жеље, проверили су знање из 

правописа и како се пише писмо . 

 

 

 

    У децембру месецу 2021.године, у оквиру активности из области 

професионалне орјентације, обављено је тестирање ученика осмог 

разреда наше школе у сарадњи са Националном службом за запошљавање .  

Деца су радила три теста посебних способности и тест професионалних  

опредељења, а психолог школе је, са сваким учеником, након  добијених 

резултата тестова, обавила саветодавни рад у фебруару и марту 2022. 

године. Ово саветовање је посебно значило ученицима који су 

неопредељени или имају дилеме око избора средње школе, односно, будућег 

занимања . 
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10.12.2021.         60 ГОДИНА ОД НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ 

                                                                       ИВИ АНДРИЋУ 

   Наставници су овај дан посветили Иви Андрићу . На својим часовима су 

причали о њему, гледали снимак са доделе Нобелове награде, слике ... 

Библиотекар је урадио пано посвећен Иви Андрићу, који је истакнут у холу 

школе . 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                 24 



10.12.2021.         ПОСЕТА ВРТИЋА „СУНЦЕ“ 

   Деца из вртића „Сунце” су са својим васпитачицама 

  посетила нашу школску библиотеку . Библиотекарка им је   

 причала о библиотеци , 

 чему служи, ко ради у њој ,                                           

 

 истакла правила понашања 

 у библиотеци и показала им 

 како изгледа школска библиотека . 

Деца су веома заинтересовано слушала библиотекарку и разгледала 

књиге у библиотеци .  
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13.12.2021.   НОВОГОДИШЊИ УКРАСИ  

    На часу библиотечке секције,  ученици су показали своју креативност. 

Правили су новогодишњу теглу. Коришћена је слика са  мотивима зиме, со 

и водене боје. На слику је лепљена со, која представља снег, а све што није 

снег бојили су капајући водене боје на со . 

                                 27                      

                             



20.12.2021.   Библиотекарка је члановима секције показала како се прави 

новогодишњи Гном . 
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     Продужени боравак је у децембру организовао радионицу „ Еколошке 

совице “ .Због епидемиолошке ситуације, продужени боравак није био у 

могућности да дружење уприличи у просторијама школе, па су родитељи 

заједно са својом децом правили сове од рециклираног материјала . 

   У току рада су се сликали и послали предивне сове .   
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      У боравку су ученици цртали лишће, учитељи гране, дрво, пахуље и друге 

детаље за пано . 

     Када су прикупљени  креативни и маштовити радови, приређена је 

изложба у школи . 

      На овај начин се унапређује сарадња са родитељима, промовише се наша 

школа и продужени боравак . 
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           НОВА ГОДИНА 

Новогодишње активности, ученици II3  одељења, обележили су током 

месеца децембра. Реализоване су ликовне, музичке, литерарне радионице. 

Реализовали смо ,,Месец читања“  и крајем месеца децембра 

организовали такмичење у читању и изабрали ученика који најбоље 

чита. Такође смо скупили слаткише за новогодишњи пакетић за болесног 

друга који борави дужи временски период у болници на рехабилитацији,                                                                                                                                                                            

пожелевши му најлепше жеље за оздрављење.                                            31 



 Украсили смо учионицу и прозоре зимским и новогодишњим мотивима и 

прво полугодиште завршили новогодишњом забавом. 
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                                                       Јануар 

 

    27.01.2022.        СВЕТИ САВА 

                          Школска слава „ Свети Сава ” обележена је у нашој школи. На 

следећим линковима се може видети како је изгледала прослава 

школске славе у условима пандемије . 

 

 

 

 https://youtu.be/GiMcsgv-4g4   Поздравна реч 

              https://youtu.be/B3dZyu98HA8 Светосавска химна 

https://youtu.be/Y5XNODBw8Gg   Беседа 

https://youtu.be/UaiyXYZbg9w   Растао је дечак Растко 

https://youtu.be/evqI2SAUisY   Приче о Светом Сави 

              https://youtu.be/8YqmWyXz-ms  Светитељ Сава 

 

https://wetransfer.com/downloads/f71cd83e7c6b55400e4a1b4be62d22b42022

0122130914/7d3dc9    Светосавска изложба радова ученика од 5.-8. 

разреда у холу Библиотеке 27.01.2022. 

 

     Музички програм су припремили ученици петог разреда, чланови хора, 

на челу са наставницом Марицом Пријовић . 

     Текстове о Светом Сави  су припремили ученици 83 са наставницом 

Наташом Туменко . 

      Ликовну изложбу су спремили ученици са наставницом Драганом 

Ђурђевић. 

       Беседу је припремио ђакон Михаило Симић . 
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                                                    Фебруар 

 

28.02.2022.  У оквиру Националног дана књиге, библиотекар је одржао 

часове поводом овог дана . Циљ  ове активности је подстицање читања и 

неговање матерњег језика и културе читања. Ученици су ову активност 

радо прихватили и учествовали  у њој . Ова активност је показала велики 

позитиван утицај на ученике , што су показале чешће и бројније посете 

библиотеци . 

    Од ДШБС  наша школа је добила захвалницу за учешће у петој акцији 

ДШБС  „Читајмо гласно” , поводом обележавања Националног дана књиге . 
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                                                             Март 

 

16.03.2022.     МАЛИ САЈАМ СПОРТА  

    Манифестацији „ Мали сајам спорта ”  у организацији  Спортског савеза 

Шапца и под покровитељством Министарства омладине и спорта Србије, 

16.03. присуствовали су ученици наше школе. 
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18.03.2022.    ПАЖЉИВКОВА СМОТРА 

     Општинско такмичење „ Пажљивкова смотра ” одржано је 18.03. у 

Соколском дому. Учешће  на такмичењу из познавања правила понашања  

у  саобраћају су узели ученици првог разреда наше школе . 
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 18.03.2022.     ДАН ШКОЛЕ 
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„Моја школа” 

Поводом обележавања Дана школе 

18.03.2022 године, учитељи другог 

разреда су организовали изложбу 

радова под називом "Моја школа". 

Ученици II2 и II4 одељење са 

учитељицама,  изабрали су да тема 

буде Школа- моја друга кућа. Ученици 

су писали колико воле школу и како се 

у њој осећају. Уз причу, илустровали су 

и најлепше тренутке проведене у 

школи. 

 

„ Ја своју школу највише волим зато 

што на одморима слушамо одличан 

избор песама и сви запослени су дивни, 

а свој посао раде веома добро...“, 

написала је једна ученица. 

„Волим школу зато што добијам 

добре оцене и мама ме увек 

награди...“, написао је један 

ученик. 

Прелепи литерарни и ликовни 

радови украсили су 

                                                                                                  

хол наше школе.                                                                                                      

 

 

 

 

 

41 

 



                                                                                                                                                                              

    У оквиру Јевремових дана Веће страних језика  припремило је 

презентацију  која има за циљ  истицање предности које школа пружа 

својим ученицима. На самом почетку, ученици седмог разреда, добили су 

појединачне задатке  који су се сводили на интервјуисање наставног 

особља и прикупљање грађе презентације. Након тога је уследило уређење 

материјала, превођење, увежбавање изговора текста на немачком и 

енглеском језику и снимања наративног говора.                                      

Наратор објашњава  садржај слајдова на страном језику, а за боље 

разумевање  служе слике и  превод. Слајдови су повезани  у кратак филм 

који има  за циљ да представи школу из мало другачијег угла , а то је 

уједно и могућност  да се  на школском сајту  промовишу дешавања која 

се негују ван наставе , као и да се привуче пажња потенцијално нових 

ученика .  

 

 

Mi o nama - prezentacija 

 

21.03.2022. Међународни дан особа са Дауновим синдромом 

   Ученици првог и другог разреда наше школе , у ИО Ориду обележили су са 

својом учитељицом ,Сандром Ђурић , Међународни дан особа са Дауновим 

синдромом. 
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https://1drv.ms/p/s!AnEgcVreHLF7jnhwcMseYjBPfP22?e=CXLnL5


                                                          Април 

 

02.04.2022.      СВЕТСКИ ДАН ДЕЧЈЕ КЊИГЕ 

   Сваке године, 2.априла, на дан рођења Ханса Кристијана Андерсена, 

обележава се Светски дан дечје књиге. Ученици првог разреда су са својим 

учитељима писали своје књиге .Појединачно или групно,  направили су своје 

књиге и написали своје приче . Књиге су изложене на паноу у холу школе . 

         43 

                                                                                                                                                                



05.04.2022.  Библиотекар је одржао креативну радионицу у I3 и I4 , под 

називом „Мој букмаркер ”. Деца су правила своје обележиваче за књиге од 

папира у боји, пенастог папира и штапића . Веома радо су учествовали у 

овој активности и показали своју креативност . 
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08.04.2022.  РЕВИЈА ПРОЛЕЋНИХ ШЕШИРА 

У продуженом боравку, одржана је пролећна ревија шешира .  
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12.04.2022.  Чланови библиотечке секције су правили  Ускршње корпице . 

Ове корпице су прављене у хуманитарне сврхе. 
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У Продуженом боравку деца су правила корпице у хуманитарне сврхе за 

децу са ретким болестима . 

Направљен је и Ускршњи пано. 
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12. 13. 14.04.2022.  У  склопу Јевремових дана , продужени боравак је 

приредио представу „Деда и репа ” за предшколце вртића „ Слобода ” и  

„ Бамби ”. 
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16.04.2022.    ОШ „ Јеврем Обреновић” је ,традиционално, дала свој допринос 

још једној хуманитарној акцији . У суботу, 16. априла 2022. године, ученици 

V2 и представници Ученичког парламента, уз подршку Иване Гајић и 

Катарине Гајић су учествовали на манифестацији „ Улица хуманих 

Чивијаша ” коју је организовала Туристичка организација Шапца ради 

прикупљања помоћи оболелима од ретких и тешких болести . Ученици V2 

су одиграли представу  „ Меда и другари ” , а представници Ученичког 

парламента су продавали украсе које су направили ученици наше школе . 

Сав новац је уплаћен као помоћ оболелима . 
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                 ЛИКОВНИ КОНКУРС –„ Дај ми реч да је насликам ” 

 

Ученици наше школе учествовали су на ликовном конкурсу под називом 

"Дај ми реч да је насликам", у организацији ОШ"Свети Сава", поводом 

обележавања Међународног дана особа са аутизмом. 
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Квиз „Моја Србија“ 

 

 

 

 

  Ученици петог и шестог разреда , и ове школске године , традиционално, 

представљају нашу школу у оквиру пројекта у организацији Центра за 

стручно усавршавање , под називом „ Моја Србија ” 
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                                                              Мај 

Луткарска секција 

 

    Луткарску секцију ОШ „ Јеврем Обреновић“  ,ИО Мишар , чини група од 8 

ученика другог и четвртог разреда. У току школске године су реализоване 

све активности предвиђене планом секције, које су могле да се изведу с 
обзиром на пандемију COVID 19. 

  На 28. Фестивалу луткарства основних школа (ФЛУОШ) учествовали су 

ученици основних школа и наставници луткари из целе Србије. У условима 

пандемије, такмичење је било  измењеног облика рада  и одржано је онлајн.  

  У категорији за најбољу луткарску представу , ОШ "Јеврем Обреновић" је 

освојила диплому стручног жирија за  правилан сценски говор, избор 

музике и звучних ефеката и  јасно упућену васпитну поруку .   У категорији 

такмичења за  наставнике за најбољи ауторски луткарски текст , 

Похвала – Ана Вујковић,  Шабац  „Кључ мога срца“ .  

Подршку такмичењу дали су Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, Министарство културе и 

информисања Републике Србије,  Управа за културу Града Новог Сада. 
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11.05.2022.   МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 

      Заједничким снагама , Спортски савез Шапца и локална самоуправа, 

организовали су прави дан спорта у среду 11. маја 2022. године . Хала  

„ Зорка ”  у којој су организоване Мале олимпијске игре , је била препуна 

деце , њихових родитеља и учитеља са територије града Шапца . У хали су 

се одржавала такмичења за ученике првог , другог и трећег разреда .  

    Током такмичења , ученици су приказали веома високу спретност 

приликом савладавања препрека  на полигону спретности.У  узаврелој 

спортској атмосфери ученици наше школе су приказали висок степен 

спортског духа , ентузијазма, упорности и вештине. Ученици трећег 

разреда  су успели да освоје два одличја . Дечаци су у конкуренцији свог доба 

успели да освоје друго место и сребрну медаљу , а девојчице треће место и 

бронзану медаљу . 

   Победничким екипама одличја су предавали представници локалне 

самоуправе и Спортског савеза Шапца .     
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        У оквиру самовредновања квалитета рада школе и планирања развоја 

установе, психолог је реализовала једночасовне  радионице са три фокус 

групе : ученици /6.5.2022./, наставници /16.5.2022./ и родитељи /23.5.2022./ у 

току којих је урађена анализа издвојених приоритета претходне године 

вредноване кључне области Подршка ученицима у учењу и повезана са 

налазима обимног истраживања УЦПД ''Право на образовање у периоду 

кризе изазване пандемијом Ковид 19 у Србији''.         
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                                                                                                                           55 



18.05.-20.05.2022. VII ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШНИХ ПРЕДСТАВА ,КОВИН 

             Ученици V2:  Марта Јовановић , Лука Миловановић, Андреа 

Пандуровић, Мила Митровић, Теодора Петровић, Вукашин Копрић и 

Александар Матић су од 18. маја 2022. године до 20. маја 2022. године 

учествовали на VII фестивалу позоришних представа у Ковину. Извели су 

представу „Меда и другари“  која је реализована у сарадњи наше школе и 

Црвеног крста Шабац и представили се публици и жирију. Сценарио је 

написала Јелена Тинтор, а уредила и поставила представу, Катарина 

Гајић. 

    Ученике су, ова три дана, пратиле Снежана Петровић из Црвеног крста 

Шабац и учитељица Катарина Гајић. Поред  учешћа на фестивалу, 

ученици су гледали представе које су извели њихови другови из Ковина, 

Београда, Новог Сада, Зрењанина, Кикинде, Ужица, Крагујевца, Мионице, 

Зајечара и Неготина. Били су смештени  у хотелу „Дунав“ у Пожаревцу. 

Видели су Градску кућу у Пожаревцу, знамените споменике и централни 

трг у овом граду. Ишли су на излет у Стари град у Ковину где су помоћу 

макете тока Дунава научили где ова река извире и где се улива, као и 

поред којих градова протиче. Посетили су Етно парк „Тулба“ у Ковину, 

Музеј воштаних фигура и кућу опремљену намештајем из 19. века. 

Посетили су и седиште Црвеног крста Ковин и послужени чувеним 

банатским крофнама. 

       Реализована је још једна успешна сарадња Црвеног крста из Шапца и 

наше школе. Наши ученици су провели три незаборавна дана и вратили се 

пуни позитивних и лепих утисака.       
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30.05.-02.06.2022.       Гостовање песника Бошка Живановића 

    Од понедељка, 30.05.2022. до четвртка, 2.6.2022. године , ученицима 

млађих разреда наше школе, збирку песама под називом „Врло је важно“  

је представио Бошко Живановић. Лепи стихови и поучне поруке су, уз 

нежне звуке гитаре, нашим ученицима отворили нове видике и развили 

љубав према поезији. Сваку песму су заинтересовано саслушали, а потом 

и прочитали. Било је то веома корисно и занимљиво дружење . 
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                                                         Јун 

   

  На платоу испред школе, представу „ Меда и другари ” за млађе ученике наше 

школе , извели су ученици V2 . 

 

07.06.2022.   Позоришна представа „МАЛИША У ЗЕМЉИ КЊИГА“ 

Ученици млађих разреда матичне школе су 7. 6. 2022. и 8. 6. 2022. године 

посетили Шабачко позориште. Гледали су представу „Малиша у земљи  

књига ” СНА „Весело мајмунче ”.   
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09.06.2022.  ХОРСКО ВЕЧЕ 
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     Хорско вече у ОШ "Јеврем Обреновић" реализовано је 9. јуна у фискултурној 

сали. Концерт је организовала наставница музичке културе Марица Пријовић са 

хором сачињеним од садашњих, али и бивших ђака школе. Специјални гост била 

је виолинисткиња Јована Јовановић, наша бивша ученица, а сада студенткиња 

одсека виоле. На концерту је наступила и млада солисткиња Лена Каран, будућа 

ученица Јевремове школе. Кроз програм су нас на занимљив начин водила три 

ученика: Аница Јоксимовић, Емилија Бојић и Доситеј Давидовић. Овом приликом 

изведене су следеће нумере: Сад је стигло оно доба, Круна од нота, Нек' свуд 

љубав сја, Деца су украс света, Успаванка за бубамару, Over the rainbow, Има 

једна земља снова, Глава ми у торби и Жеља. Публика је уживала у предивном 

концерту и громким аплаузом поздравила наше музичке таленте. Овом 

манифестацијом свечано су завршени Јевремови дани. 
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13.06.2022.    Учешће на уметничком конкурсу „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“ 

       Црвени крст Србије је и ове године расписао конкурс “ Крв живот значи ”, којим 

кроз креативне радове ученика промовише добровољно давалаштво крви. 

    Ове године, према подацима објављеним на сајту Црвеног крста Србије, на 

конкурсу је учествовало 31 365 ученика из 647 основних и 139 средњих школа.  

    Ученици II2 одељења, са учитељицом Јањом Живковић, освојили су треће место 

на републичком такмичењу у категорији видео спота. 

   Посебну захвалност за подршку  приликом пријављивања одељење дугује 

педагогу, Јасмини Богојевић, као и помоћнику директора Ненаду Лукићу, који је 

помогао при обради звука. 

   Уочи Светског дана давалаца крви у Црвеном крсту Србије организован је 

свечани пријем за победнике конкурса. Ученици II2 одељења примили су награду 

за треће место. Заједничком одлуком, а на предлог председнице одељења, новац 

од награде поклоњен је ученици из школе која се лечи. 

 

 

                                                                                                                                                           64 



 

17.06.2022.  Културни центар и вокално инструментална група „ Шапчанке” , 

доделили су захвалницу нашој школи за учешће у првом фестивалу Српске 

народне песме у извођењу женских певачких група . 

                            

                       

 

27.06.2022. Реализован је завршни испит из српског језика. 

28.06.2022. Реализован је завршни испит из математике. 

29.06.2022. Реализован је завршни испит комбиновани тест. 
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                                                       Јул 

 

01.07.2022.   Првог јула , награђеним ученицима и наставницима , уручене су 

књиге као награде за постигнуте резултате на разним такмичењима. 

  Захваљујући великом залагању и посвећености наших наставника ,  

постигнути су резултати на општтинском , окружном и републичком 

такмичењу из српског језика , математике , физике , историје , биологије, 

технике и технологије , информатике , енглеског језика , хемије , географије  и 

физичког васпитања . 

     Ове године награђени су наставници : Светлана Тошић , Зорица Лазић и 

Славица Топић ( српски језик) , Слађана Недељковић , Драгољуб Арсеновић и 

Марија Петковић ( математика) , Биљана Гајић и Данијела Марковић (физика), 

Јелена Јеврић и Ивана Павловић (историја) , Милош Лазић (техника и 

технологија ) , Биљана Чикарић и Светозар Чекић ( географија ) , Милена Мирчић 

( биологија ) , Александар Бркић ( информатика ) , Јасмина Машић ( енглески 

језик) и Душица лазаревић ( хемија ). 

     Ученици који су постигли одличне резултате на републичком такмичењу: 

Теодора Петровић V2  - Освојено прво место на републичком такмичењу из                              

                                                Технике и технологије; 

Емилија Ђурковић VI1  - Освојено друго место на републичком такмичењу из 

                                              Физике ; Освојено треће место на републичком  

                                              такмичењу из Математике 

Немања Видовић VI4 -  Освојено треће место на републичком такмичењу из 

                                             Физике; 

                                             Освојено треће место на републичком такмичењу из 

                                              Информатике и рачунарства 

Велимир Јанковић VII2 –Освојено  треће место на републичком такмичењу из 

                                              Историје 
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    Поред ових награђених ученика , награђено је још 72 ученика за постигнуте 

резултате на окружном и општинском такмичењу из различитих предмета . 

 

  Ђак генерације ове школске године је Лука Вуковић VIII3 , награђен је  књигом и 

лаптопом. 

                                           

 

Спортиста генерације Уна Петронић VIII1 ,награђена је таблетом . 

За најбоље урађен завршни испит  у матичној школи , таблетом ,  награђен је 

Давид Давидовић VIII1  , a на Ориду Младен Опанковић  VIII6 . 
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