Основна школа „Јеврем Обреновић“ Шабац

ЛЕТОПИС
ШКОЛЕ

Школска 2016/17. година
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Школске 2016/201617. 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
18 одељења у издвојеним јединицама, што је укупно 50 одељења.
Календаром образовно-васпитног рада основне школе за школску
2016/2017. годину настава је у првом полугодишту почела у четвртак 1.
септембра 2016. године, а друго полугодиште почело је у понедељак 13.
фебруара 2017. године. Настава у другом полугодишту за ученике од
првог до седмог разреда завршена је у уторак 13. јуна 2017. године, а за
ученике осмог разреда у уторак 30. маја 2017. 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 2016/17. 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 (141 ученик) 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 2017. подељена су сведочанства и књижице, а
најбољи ученици су награђени.
У школској 2016/2017. години унутрашња организација живота и
рада школе одвијала се кроз рад стручних органа и органа управљања.
Од органа управљања радили су директорка школе и Школски
одбор, саветодавних тела Савет родитеља.
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.
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Орагнизациона структура школе

У нашој школи током школске 2016/2017. године радило је укупно
107 наставница и наставника (74 жена и 33 мушкарца). Овај број радника
се у току године мењао због одсуства, замена и боловања и у једном
периоду било је и 114 радника. Од овог броја запослених, у продуженом
боравку ангажована су 2 учитеља.
Дакле, 78 радника са високом стручном спремом, 9 са вишом, 3
радника са средњом стручном спремом, 6 квалификована радника
(трећи степен стручне спреме) и 11 радника са првим степеном стручне
спреме.
У школској 2016/2017. години у разредној настави био је
ангажован 35 наставникa, 45 наставника у предметној настави, 4 стручна
сарадника, 2 педагошка руководиоца, 4 административна радника и 6
техничка радника.
На одржавању чистоће, инвентара и осталим пословима, радило је
11 помоћних радникау школској 2016/2017. 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. 2016.
Почела нова школска година
Директорка школе дочекала прваке са учитељима првог разреда у 16
часова.
15, 16. и 17. 09. 2016.
У оквиру манифестације „Чивијада“, традиционално одржане у
септембру, ученици наше школе учествовали су у такмичењу:
шампитијадe и чивијашки генијалци, а група ученика четвртог разреда
у Чивијашком дечијем карневалу.
24. 09. 2016.
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

03. 10. 2016.
„NIKAZ STARZˮ ZUMBA - гостовање инструкторке зумбе Сање Никшић
у фискултурној сали школе
Продужени боравак - дружење са другарима, предшколцима вртића
„Слободаˮ. Разговарали су о дечјим правима и обавезама, осликавали
плато и учествовали у ликовној радионици на тему „Школа
пријатељстваˮ.
04. 10. 2016.
Балетски студио„Арабескаˮ. Наступила је најбоља шабачка балерина
Тара Цветковић, која је извела две кореографије: „Бегˮ и „Два лицаˮ.
05. 10. 2016.
Предавање о првим српским хемичарима у кабинету хемије; Наставница
хемије Јелена Божић са својим ученицима припремила је предавање о
првим српским хемичарима: Сими Лозанићу, Михаилу Рашковићу и
другим српским хемичарима.
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06. 10. 2016.
Радиница
„Представљамо сеˮ. Ученички парламент наше школе
организовао је радионицу Представљамо се. Овог пута представљали смо
се гостима из Јанкове школе. Ученицу су прво одгледали презентацију о
раду Парламента, коју су одлично припремиле Јања Јанковић,
председница парламента наше школе и Јасмина Богојевић, педагог
школе.
Ликовна радионица „Како је диван светˮ Радиницу осмислиле и
организовале учитељице првог разреда са својим ученицима. Кроз
занимљиву причу о поштовању различитости, јер разлике су оно што
чине људска бића прелепом врстом, ученици су правили луткице дечака
и девојчица различитих боја коже. У гостима су им били и ученици
петог разреда
КВИЗ „Здрава хранаˮ за ученике четвртог разреда. Квиз су организовале
и водиле наставнице биологије Милена Мирчић и Мирјана Теодоровић.
07. 10. 2016.
Представа Немушти језик - драматизација народне бајке „Немушти
језикˮ. Представу су приредили ученици осмог разреда са својом
наставницом српског језика Светланом Тошић.
03-07. 10. 2016.
FLASH-MOB Свакодневно је у току ове недеље био организиван и
„Flash-mobˮ на платоу школе. Игру су водиле наставница музичке
културе Марица Пријовић и учитељица Каћа Гајић.
Дечја недеља уМишару Ученици у ИО Мишар су, такође, на различите
начине обележили Дечју недељу. Осим традиционалних спортских
активности (такмичења у штафетним играма, скоку удаљ и трчању на 30
метара), они су осликавали своје снове, играли друштвене игре, бирали
нај фризуру и органозовали маскенбал.

НОВЕМБАР

08. 11. 2016.
На иницијативу ученика наше школе одржан огледни час вршњачке
едукације у Економско-трговинској школи када су ученици наше школе
одржали час својим старијим вршњацима средњошколцима о значају
државног празника Дан примирја у Првом светском рату и историји
Шапца у време Великог рата.
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10. 11. 2016.
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 1200 Наталијиних рамонди које су сами правили,
подељени су флајери са историјским темамам из Првог светског рата и
одржавана интерактивна радионица

23. 11. 2016.
Средом у позориште ученици другог, трећег и четвртог разреда су гледали
представу „Asterix I Obelix“
ДЕЦЕМБАР

17. 12. 2016.
Ученици наше школе посетили су Девети фестивал науке.
Манифестацију је посетило четрдесет ученика старијих разреда матичне
школе и издвојеног одељења у Ориду. Путем интересантних огледа,
презентација, интерактивних квизова и дискусија ученици су имали
прилику да завире у свет физике, хемије, медицине, биологије, геологије,
форензике и многих других наука. Подстакнуто је интересовање
ученика за науку, а утисци ученика су били више него позитивни.
13. 12. 2016.
За ученике осмог разреда реализована трибина на тему „Трговина
људима“. Трибину реализовали волонтери Црвеног крста.
28. 12. 2016.
Новогодишњу представу “Један сан мали један сничак“ су гледали
ученици млађих разреда
29. 12. 2016.
У фискултурној сали школе, на иницијативу чланова Ученичког
парламента, одржана Хуманитарна новогодижња журка за ученике
седмог и осмог разреда. Прикупљена средства уплаћена су матурантима
који су слабијг материјалног стања (5 ученика).
30. 12. 2016.
Хуманитарна акција „Један пакетић – пуно љубави“ организована на
иницијативу Ученичког парламента.
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Представници ученичког парламента су од прикупљених слаткиша
направили 89 пакетића и поделили материјално угроженим ученицима
наше школе (за новогодишље и божићне празнике).
ЈАНУАР

27. 01. 2017.
Светосавска академија изведена је у фискултурној сали наше школе.
Акадамеију су организовали вероучитељи и наставнице српског језика,
мукичке културе и ликовне културе.
ФЕБРУАР

24. 02. 2017.
Реализована радионица са ученицима продуженог боравка „Екологија и
очување природе“
МАРТ

19 – 27. 03. 2017.
НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ОД I ДО IV РАЗРЕДА
РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА Путни правац: Шабац- Златибор- Шабац.
Смештај у хотелу „Голија“
На наставу у природи кренуло је укупно 176 ученика првог, другог,
трећег и четвртог разреда, 9 учитеља, директор и др Мирјана Бошковић
која је све време пратила групу.

АПРИЛ

05. 04. 2017.
У посети Музеју били су ученици четвртог разреда: IV1 – 24 ученика; IV2
- 25 ученика; IV3 - 20 ученика и IV4 - 20 ученика. Ученици су видели
сталну поставку Музеја.
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06. 04. 2017.
У посети Музеју били су ученици трећег разреда: III1 – 23 ученика; III2 16 ученика; III3 - 17ученика и III4 - 23 ученика. Ученици су видели
сталну поставку Музеја
У посети музеју били су и ученици осмог разреда са Орида су са
наставницом Иваном Павловић.
07. и 08. 04. 2017.
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.
07. 04. 2017.
Јавни час из хемије у сали Културног центра на тему: Први српски
хемичари Упознавање ученике са животом и делом првих српских
хемичара: Симом Лозанићем, Михаилом Рашковићем...
11. 04. 2017.
Поводом Јевремових дана 11. априла 2017.год. организована је представа
,,Краљевски фестивал” у Културном центру. На тај начин промовисана
је школа и продужени боравак.
12. 04. 2017.
Ускршња изложба-ученици млађих разреда и продужени боравак су
организовали продајну изложбу својих рукотворина са ускршњим
мотивима
Вече страних језика (представе на енглеском, немачком и италијанском
језику у Шабачком позоришту)
19. и 20. 04. 2017.
Дводневна екскурзија ученика осмог разреда (упознавање ученика са
знаменитостима златиборског округа) ПРВИ ДАН: : Шабац- Бајина
башта- планина Тара (обилазак језера Перућац, 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 етноселу)- вожња „Шарганском осмицом“- повратак у хотел на Златибору за
ручак- повратак у Шабац (преко Бајине баште или Ужица).
22. 04. 2017.
Хор старијих разреда је учествовао и у обележавању Дана планете
22.04.2017. године. Хор је отпевао песму „Рециклажа није гњаважа“.

14

26 – 27. 04. 2017.
Тим за спољашње вредновање Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије сачињен од четири просветна
саветника Школске управе Ваљево извршио је 26. и 27. априла 2017.
године спољашње вредновање квалитата образовно-васпитног рада ОШ
„Јеврем Обреновић“ у Шапцу. Рад школе вреднован је кроз процену
остварености 30 стандарда у седам области: Школски програм и
Годишњи план рада, Настава и учење, Образовна постигнућа ученика,
Етос, Организација рада школе и руковођење и Ресурси. Јевремова
школа остварила је 29 од укупно 30 стандарда у наведених седам области
рада школе, и у општем квалитету рада оцењена је највишом оценом 4.
МАЈ

04. 05. 2017.
Екскурзија ученика петог разреда (Упознавање ученика са београдском
микро регијом) Путни правац: Шабац – Београд (Музеј ваздухопловства,
Ботаничка башта „Јевремовац“, Авала-Споменик незнаном јунаку,
Авалски торањ) – Шабац
Екскурзија ученика шестог разреда (Упознавање ученика са
Подунављем) Путни правац: Шабац – Виминацијум – Смедерево
(планирана шетња градом у трајању од око 1 сата) – обилазак
Смедеревске тврђаве и посета музеју уз трвђаву – Велико ГрадиштеСребрно језеро (одмор на рукавцу Дунава) - Пожаревац – Смедерево Београд – Шабац
05. 05. 2017.
Екскурзија ученика првог разреда (упознавање ученика са
знаменитостима Подриња) Путни правац: Шабац – Текериш (Музеј у
Текеришу и обилазак споменика) – Троноша (обилазак манастира) –
Тршић (Вукова кућа) – Бања Ковиљача ( шетња и одмор у трајању од око
1 сата) – Шабац
Екскурзија ученика млађих разреда у издвојеним одељењима:
(Упознавање са знаменитостима Подриња) Путни правац: ШабацТекериш( музеј у Текеришу и обилазак споменика)- Троноша (обилазак
манастира)- Тршић (обилазак Вукове куће)- Бања Ковиљача (планирана
шетња и одмор у трајању од једног сата)- Шабац.

15

18. 05. 2017.
Екскурзија ученика седмог разреда (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
19. 05. 2017.
Прослава Дана школе – представа Пепељуга у очима матураната;
Шабачко позориште, сценарио и режија ученица осмог разреда Јања
Јанковић
20. 05. 2017.
Ноћ музеја, У Шапцу је 20. маја 2017. године , по једанаести пут одржана
минифестација „Ноћ музеја“. Учешће у овој манифестацији узела је и
наша школа. Програм који је носио назив “Физика- Милутин
Миланковић живот и дело“ и „ Хемија – Поглед у мали кућни оглед и
ГМО“ чинио је интерактивну радионицу са једноставним огледима из
физике и предавањем (презентацијом ) о Милутину Миланковићу
.
26. 05. 2017.
Екскурзија ученика четвртог разреда (упознавање ученика са
знаменитостима Војводине) Путни правац: Шабац – Ириг – Шабац –
Фрушка гора – Хопово (посета манастиру Хопово) – 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
ЈУН

02. 06. 2017.
Књижевно-драмско вече – представа Капетан Џон Пиплфокс
05.06.2017.
Књижевно-драмско вече – Спортом против насиља
06. 06. 2017.
Хорско вече, Музички шведски сто, којим су завршени Јевремови дани
Хор старијих разреда је у школском дворишту певао песме „Успаванка за
бубамару“, „Жубор вода жуборила“, „То мора да се љубав зове“,
„Симонида“, а cappellaсу певали песму „Текла вода Текелија“. Са хором
су у песми „Српкиња“ соло певале ученице Ивона Јанковић и Соња
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Милојевић, док су солисти у песми „Данас јесте субота“ били ученици
Валентина Перић, Немања Љековски и Ђорђе Петровић. Са хором
млађих разреда који води колегиница Марија Марковић, хор је отпевао и
песме „Машта“ и „Кад си срећан“.

09.06.2017.
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
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
13. 06. 2017.
У Шабачком позоришту изведена је представа за будуће прваке наше
школе. Ученици и учитељи четвртог разреда припремили су програм за
будуће ученике наше школе под називом „Пепељуга“.
Један глумац, једна школа/глумац-ментор Страхиња Баровић је
припремио представу „Пепељуга“ по сценарију Златка Грушановића са
ученицима четвртог разреда. Представа је одиграна у Шабачком
позоришту у оквиру Шабачког театарског покрета и за свечани дочек
првака.
14, 15. и 16. 06. 2017.
Завршни испит ученика осмог разреда.
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ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.

Од укупног броја ученика (1075) у јуну са позитивним успехом
разред је завршило 1065 ученикa или 98,79%, 7 ученика полагало је
поправни испит, а два ученик су понавља разред, један ученик разредни
испит. Са одличним успехом преко 50% (469) , врло добрих је 301, добрих
154 и само један ученик са довољним успехом. На крају школске
2016/2017. године од укупног броја ученика разред је завршило (август)
1073 (99,81%). Седам ученика положило је поправни испит, један ученик
разредни испит. Средња оцена ученика наше школе је 4,10. У току
школске 2016/2017. године укупан број оправданих изостанака у школи
је 76240, а неоправданих 1033, што је укупно 77273 изостанака. У просеку
по ученику 72 изостанака. 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
25 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, 1063 је
на крају школске 2016/2017. године ималa примерно владање, а 12
ученика смањену оцену из владања.
Велика фискултурна сала Основне школе „Јеврем Обреновић“ у
среду, 28. јуна, била је испуњена успешним, задовољним и насмејаним
ђацима. Наиме, школа је и ове године организовала свечану доделу
награда ђаку генерације и носиоцима Вукове дипломе су:
Јанковић Јања, 8-1
Кандић Лука, 8-1,
Полић Ангелина, 8-1,
Костадиновић Димитрије, 8-2,
Илић Марија, 8-3,
Орешковић Сенка, 8-3,
Бугарчић Матија, 8-3,
Јовановић Владимир, 8-3,
Павловић Огњен, 8-4,
Марковић Даница, 8-4,
Филиповић Јана, 8-4,
Јокичић Маријана, 8-4,
Васић Кристина, 8-5,
Машић Јана, 8-5,
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Богдановић Ана, 8-6.
Најбоља међу најбољима, ђак генерације је Јања Јанковић, ученица VIII1 одељења. Наставничко веће школе изабрало је на основу примерног
владања, просека 5,00 у свим разредима, али и на основу бројних
учешћа на такмичењима, међу којима се посебно истиче историја 2.
Место на републичком такмичњеу у 7. разреду и учешће на
републичком такмичењу из српског језика – Књижевна олимпијада. Јања
је написала и режирала представу за Дан школе.
Лука Кандић је на нивоу школе такође изабран за ђака генерације због
изузетних резултата у природним наукама.
Ученици генерације су награђени са по три књиге. Сви „Вуковци“ су
добили од школе по две изузетно вредне књиге. Као најуспешнији
такмичар у протеклој школској години Марко Рашковић је добио од
школе бесплатан комплет уџбеника за седми разред. 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 „Вуковацаˮ, 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. И ове
године наш млади математичар Марко Рашковић, ученик шестог
разреда освојио је бројне награде на Републичком такмичењу:
Математика – „“Архимедес“ 1. место; Интернет олимпијада 1. место;
математика-„Кенгур без граница“ – финале 2. место; математика „Мислиша“ похвала и физика – 1. место. Овај ученик проглашен је за
најуспешнијег такмичара у овој школској години. За награду је добио
бесплатан комплет уџбеника за 7. разред. Лука Кандић, ученик осмог
разреда освојио је друго место на Републичком такмичењу из физике.
Огњен Павловић, ученик осмог разреда освојио је треће место на
такмичењу у области математике – „Кенгур без граница“. Детаљан
извештај о резултатима такмичења налази се у прилогу о раду школе.
Колектив школе поносно истиче да је ове године додељено преко сто
књига за награде успешним ученицима и надамо се да ће се тај број
временом и повећавати. За 55 ученика су обезбеђени бесплатни
уџбеници. Драго нам је да су и наши суграђани препознали рад, труд и
залагање и поверили нам бригу о својој деци. Са задовољством истичемо
да је ове школске године у нашу школу уписано 139 првака, највише у
Општини Шабац. Трудићемо се да будемо још бољи и успешнији и
оправдамо указано поверење.

19

