Основна школа „Јеврем Обреновић“ Шабац

ЛЕТОПИС
ШКОЛЕ

Школска 2015/16. година
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Школске 2015/2016. 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 20 одељења у
издвојеним јединицама, што је укупно 52 одељења.
Календаром образовно-васпитног рада основне школе за школску
2015/2016. годину настава је у првом полугодишту почела у уторак 1. септембра
2015. године, а друго полугодиште почело је у среду 17. фебруара 2016. године.
Настава у другом полугодишту за ученике од првог до седмог разреда
завршена је у уторак 14. јуна 2016. године, а за ученике осмог разреда у среду 1 .
јуна 2016. године. Наставни план и програм реализован је у току 36
петодневних наставних недеља или 179 наставних дана, осим за ученике осмог
разреда (34 петодневних наставних недеља или 170 наставна дана).
У току школске 2015/16. 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 (135 ученика) као и за ученике који су упућени на
полагање поправног испита (укупно 12 ученика од V-VIII разреда).
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 2016. подељена су сведочанства и књижице, а најбољи
ученици су награђени.
У школској 2015/2016. години унутрашња организација живота и рада
школе одвијала се кроз рад стручних органа и органа управљања.
Од органа управљања радиили су директорка школе и Школски одбор,
саветодавних тела Савет родитеља.
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 2015/2016. године радило је укупно 107
наставница и наставника
Р.б.

Име и презиме

Радно место – наставни предмет

1

Милица Бобић

наставник техничког образовања

2

Сандра Качаревић

професор разредне наставе

3

Гордана Милошевић

наставник историје

4

Јасмина Машић Судар

наставник енглеског језика

5

Снежана Тодоровић

професор разредне наставе

6

Зорица Стевановић

професор разредне наставе

7

Наташа Туменко

наставник српског језика

8

Душко Бојић

наставник техничког образовања

9

Дејан Макевић

професор разредне наставе

10

Марина Јездимировић

професор разредне наставе

11

Драгица Дедовић

наставник српског језика

12

Вера Милићевић

наставник разредне наставе

13

Наташа Јовановић

професор разредне наставе

14

Милена Мирчић

наставник биологије

15

Драгољуб Арсеновић

наставник математике

16

Љиљана Белић

наставник разредне наставе

17

Зорица Лазић

наставник српског језика

18

Татјана Пакљанац

професор разредне наставе

19

Јелена Јеврић

наставник историје

21

Миланко Бошковић

професор разредне наставе

22

Вукосава Маринковић

наставник разредне наставе

23

Воја Костадиновић

наставник физичког васпитања

24

Светлана Тошић

наставник српског језика

25

Славица Лукић

наставник математике

26

Жељко Пакић

наставник физичког васпитања

27

Мирјана Ракић

наставник енглеског језика

28

Aна Ивковић

наставник ликовне културе

29

Драгица Ћосић

професор разредне наставе

30

Марица Пријовић

наставник музичке културе

31

Зорица Којић

професор разредне наставе

32

Оливера Живановић

професор разредне наставе

33

Бранислав Сарић

наставник разредне наставе

34

Драгана Спремић

професор разредне наставе

35

Слађана Недељковић

наставник математике

36

Раде Бошковић

наставник географије

37

Драгица Мереник

професор разредне наставе

38

Радмила Гајић

професор разредне наставе

39

Светозар Чекић

наставник географије

40

Катарина Гајић

професор разредне наставе

41

Јасмина Станојчић

наставник разредне наставе

42

Александар Брдаревић

наставник разредне наставе

43

Мирјана Теодоровић

наставник биологије
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44

Биљана Милосављевић

професор разредне наставе

45

Олгица Рајковић

професор разредне наставе

46

Драгана Милићевић

професор разредне наставе

47

Слободанка Милосављевић

наставник хемије

48

Ана Рафаиловић

наставник енглеског језика

49

Александар Бркић

наставник информатике

50

Цеца Којић

професор разредне наставе

51

Божица Димитријевић

наставник италијанског језика

52

Маргита Кекић

наставник информатике

53

Славица Топић

наставник српског језика

54

Јања Живковић

професор разредне наставе

55

Наталија Бајић

наставник немачког језика

56

Љубица Максимовић

наставник музичке културе

57

Maja Марковић-Ђукић

професор разредне наставе

58

Јелена Божић

наставник хемије

59

Јања Живковић

професор разредне наставе

60

Наталија Бајић

наставник немачког језика

61

Љубица Максимовић

наставник музичке културе

62

Maja Марковић-Ђукић

професор разредне наставе

63

Јелена Божић

наставник хемије

64

Саша Теодоровић

наставник физичког васпитања

65

Јелена Ђорђић

наставник енглеског језика

66

Бојан Бојић

наставник енглеског језика

67

Ивана Павловић

наставник историје и грађанског

68

Ивана Смиљанић

наставник ликовне културе

69

Слађана Обрадовић

наставник српског језика

70

Ана Вујковић

професор разредне наставе

71

Владимир Недељковић

наставник техничког и ниформ. образовања

72

Катарина Перић

наставник

73

Саво Лазић

вероучитељ

74

Биљана Гајић

наставник физике

75

Зорица Милошевић

професор разредне наставе

76

Ненад Миловановић

наставник

77

Ивана Глигорић

наставник италијанског језика

78

Сања Живић

наставник немачког језика

79

Дарко Костић

наставник историје

80

Биљана Анђелковић

наставник математике

81

Анастасија Бабовић

наставник (пород. боловање)

82

Михаило Симић

вероучитељ

83

Марија Арсовска

наставник биологије

84

Соња Јосиповић

наставник енглеског језика

85

Марко Бошковић

наставник физичког васпитања

86

Тања Ђукић

наставник (замена)

87

Зоран Пантић

наставник

88

Давид Јовановић

наставник ликовне културе(замена)

89

Јелена Срећковић-Поповић

наставник енглеског језика
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90

Марко Јашић

професор разредне наставе

91

Јулијана Недић

професор разредне наставе (замена)

92

Александар Вечериновић

наставник ликовне културе

93

Јелена Бурсаћ

наставник хемије

94

Милош Злокас

наставник математике

95

Кристина Миловановић

наставник (замена)

96

Катарина Симић

вероучитељ (замена)

97

Бојан Спасојевић

наставник

98

Страхиња Петровић

наставник (замена)

99

Стефани Вечериновић

професор разредне наставе (замена)

100

Мирјана Јездимировић

професор разредне наставе (замена)

101

Даница Топаловић

наставник (замена)

102

Данило Стефановић

наставник (замена)

103

Милан Јовановић

наставник

104

Драгана Илић

наставник (замена)

105

Обрад Мирковић

наставник математике

106

Марија Гајић Симић

професор разредне наставе

107

Зоран Милинковић

вероучитељ (замена)
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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;
злоупотреба мобилног телефона за сликање и снимање других ученика,
наставника, запослених у школи и других лица.
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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.
Уколико је дежурни ученик одсутан на дан дежурства, дежурство
преузима ученик кога одреди одељењски старешина или дежурни
наставник.
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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.
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.
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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.
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.
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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. 2015.
Организован је свечани пријем првака.
11. 09. 2015.
Представници МУП-а заједно са сарадницима Црвеног крста реализовали су за
ученике првог разреда предавање ''Безбедност деце у саобраћају''. Едукацијом је
обухваћен 107 ученика првог разреда.
11. 09. 2015.
Одржана седница Савета родитеља.
14. 09. 2015.
Одржана седница Наставничког већа.
14. 09. 2015.
Одржана седница Школског одбора.
17. 09. 2015.
У оквиру манифестације „Чивијада“, традиционално одржане у септембру,
ученици наше школе учествовали су у такмичењу: шампитијадe и чивијашки
генијалци.

Шампитијада

12

Чивијашки генијалци

Наши чивијашки генијалци и наставница српског језика

25. 09. 2015.
Одржан први састанак Ученичког парламента; конституисан је Парламент и
изабрано руководство; за председника Ученичког парламента изабарана је
ученица 7-1, Јања Јанковић.
26. 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.
Прикупљени новац предвиђен је за удружење ДЕБРА које обезбеђује новчану
помоћ свим особама које су оболеле од ретке болести коже, међу којима је
посебан акценат на деци.
30. 09. 2015.
Одржана седница Школског одбора.
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ОКТОБАР

05. 10. 2015.
Дечја недеља: Бадминтон клуб „СОКО“ на часовима физичког васпитања у
старијим разредима; у издвојеном одељењу на Ориду одржана је трибина за
родитеље „Опсаност на интернету“; изложба ликовних радова ученика из
продуженог боравка
06. 10. 2015.
Дечја недеља: одржан квиз „Здрава храна“ са ученицима четвртог разреда, квиз
припремиле наставнице биологије: Милена Мирчић, Мирјана Теодоровић и
Марија Арсовска; на часовима физичког васпитања у старијим разредима
представио се Кендо клуб „КАИШИН“; у продуженом боравку реализована
радионица са ученицима „Порука у боци“

Кендо клуб „КАИШИН“ у фискултурној сали

Квиз Здрава храна

07. 10. 2015.
Дечја недеља: на часовима физичког васпитања у млађим разредима гостовао
гимнастичарски клуб „Слобода“; реализована ликовна радионица „Игре
14

светлости“, наставник Александар Вечериновић; са ученицима 8-1 и 8-3
одељења наставница Зорица Лазић реализовала квиз знања „Шта знам о
историји свога језика“; на часовима физичког васпитања у старијим разредима
представио се Стоно тениски клуб „АС“; педагог школе Јасмина Богојевић
одржала радионицу у одељењу 6-4 „Поверење“

Квиз „Шта знам о историји свога језика“

08.10. 2015.
Дечја недеља: у одељењу 2-2 етнолог-антрополог Сузана Лазаревић одржала
предавање „Заборављене дечје игре“; представљена плесна група Сање
Никшић „Зумба“; ученици четвртог разреда
погледали пројекцију
анимираног филма о Михајлу Пупину „Пут ка светлости“ – пројекцију филма
реализовала наставница физике Биљана Гајић; вероучитељ Саво Лазић одржао
трибину за родитеље и децу „Хришћанско васпитање деце“.

Трибина „Хришћанско васпитање деце“

09. 10. 2015.
Дечја недеља: ученици петог и шестог разреда
погледали пројекцију
анимираног филма о Михајлу Пупину „Пут ка светлости“ – пројекцију филма
реализовала наставница физике Биљана Гајић; волонтери Црвеног крста
одржали предавање ученицима осмог разреда „Трговина људима“.
15

Плакат школе у Дечјој недељи

14. 10. 2015.
Ученици другог, трећег и четвртог разреда гледали у Шабачком позоришту
представу „Зелена планета“ Театра Додир из Београда.
21. 10. 2015.
Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда гледали у Шабачком
позоришту представу „Шалалајкина Цицибан чаролија“ ПАН ТЕАТРА из
Београда.
23. 10. 2015.
Школа је на предлог одељењских старешина обезбедила комплете бесплатних
уџбеника за петнаест ученика од 1 до 8 разреда. Сви прваци добили су од
школе комплет лектире. Поред тога на нивоу одељења ученици слабијег
имовинско стања добили су гардеробу и прибор за личну хигијену
30. 10. 2015.
Одржан састанак Ученичког парламента; чланови Праламента поставили у
ходнику школе пано „То смо ми“.
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НОВЕМБАР

05. 11. 2015.
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 800 Наталијиних рамонди које су сами правили, подељени су
флајери са историјским темамам из Првог светског рата и одржавана
интерактивна радионица „Сто година од Албанске голготе 1915-2015“

Јавни час историје, Обележавање дана примирја у Првом светском рату

05. 11. 2015.
Одржана седница Савета родитеља.
06. 11. 2015.
На иницијативу ученика наше школе одржан огледни час вршњачке едукације
у ОШ „Јанко Веселиновић“ када су ученици наше школе одржали час својим
вршњацима у Јанковој школи о значају државног празника Дан примирја у
Првом светском рату и историји Шапца у време Великог рата.
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Огледни час историје у ОШ „Јанко Весеслиновић“, вршњачка едукација, Обележавање Дана
примирја у Првом светском рату

06. 11. 2015.
У међуопштинском историјском архиву у Шапцу одржан је јавни час „Славним
прецима“. Током сат времена ученици Јевремове школе презентовали су своје
истраживачке радове о историји Првог светског рата. Одржали су предавање о
Албанској голготи, а пројектована су и три кратка историјска филма, радови
ученика: Видо - Јање Јанковић, Шабац у Првом светском рату – Димитрија
Костадиновића, Стефана Гвозденовића и Јелене Марковић и Момчило Гаврић –
Александра Јанковића и Срђана Богићевића. Уз ове радове, 15 ученика је
испричало присутнима приче о животу и страдању њихових чукундедова,
учесника Великог рата.
На крају вечери, ученици Јевремове школе поручили су свим присутнима:
Кажу, људи умиру два пута: једном када нестану са лица земње, други пут када се
забораве. Не смемо заборавити наше прадедове који су храбро јуришали на Церу и
Колубари, стиснутих песница и зуба прелазили врлети Албаније, а онда неки бржи и
од савезничке коњице пробијали Солунски фронт враћајући се својој отаџбини...
И зато, један век касније од почетка страшног страдања наших предака и показаног
јунаштва у суровом и страшном Великом рату,
НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА
И ХВАЛА ИМ!
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Јавни час у Међуопштинском историјском архиву

Јавни час у Међуопштинском историјском архиву

Јавни час у Међуопштинском историјском архиву
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18. 11. 2005.
Реализована радиница са ученицима продуженог боравка „Екологија и
рециклажа“
18. 11. 2005.
Град Шабац у сарадњи са Центром за промоцију науке из Београда промовисао
је „Научни камион“, који представља праву научну лабораторију на точковима.
Том приликом, „Научни камион“ је угостио ученике ОШ „Јеврем Обреновић“
и они су уживали у могућности да изблиза упознају многе научне гране као то
су математика, физика, биологија, генетика, астрономија... На 200 квадрата
била је постављена изложба скулптура инспирисаних науком, демонстрирани
су експерименти и организована је радионица „Ко то тамо таласа“ која је на
занимљив начин подстакла ученике да заволе физику и да виде шта је све
физика. У оквиру радионице ученици су могли да чују занимљиво предавање о
светлости, направе спектроскоп, изводе огледе или одреде дебљину длаке
помоћу ласера. Може закључити да је посета „Научног камиона“ била успешна
јер су ученици били импресионирани и флуоресценцијом, применом UV
лампи код откривања фалцификованих новчаница, унфрацрвеним огледалом
и шпијунком, мерењем зрачења мобилног телефона, принципом рада радара
летова, као и осталим поставкама.

Ученици у „Научном камиону“, Летњиковац
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19. 11. 2015.
Одржана седница Наставничког већа.
27. 11. 2015.
Одржан састанак Ученичког парламента
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ДЕЦЕМБАР

05. 12. 2015.
Ученици наше школе посетили су Девети фестивал науке. Манифестацију је
посетило шездесет пет 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.

Наши ученици на Фестивалу науке, Београд

08. 12. 2015.
Психолог школе одржао семинар приправницима наше школе са темом
„Ненасиље и заштитне мреже“
9. и 10. 12. 2015.
У Шабачком музеју отворена почетком новембра нова стална поставка
Шабачки времеплов. Наставнице историје Јелена Јеврић и Гордана Милошевић
организовале посету поставке ученика старијих разреда. Приликом посета
ученици подељени у две групе, у среду и четвртак 9. и 10. децембра.
15. 12. 2015.
Ученици ОШ „Јанко Веселиновић“ узвратили посету ученицима наше школе. У
одељењу 7-4, ученици Јанкове школе одржали час својим вршњацима из
Јевремове о прошлости Шапца. Огледном часу присуствовале директорке обе
школе, као и предметни наставници и учитељи.
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Огледни час из историје, Вршњачка едукација

15. 12. 2015.
Одржана седница Школског одбора.
16. 12. 2015.
За ученике осмог разреда реализована трибина на тему „Трговина људима“.
Трибину реализовали волонтери Црвеног крста.
25. 12. 2015.
Одржан састанак Ученичког парламента.
28. 12. 2015.
Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда гледали у Шабачком
позоришту представу „У потрази за Деда Мразом“.
28. 12. 2015.
Реализована радионица са ученицима продуженог боравка „Новогодишњи
украси“
28. 12. 2015.
Хорови старијих и млађих разреда су организовали Новогодишњи концерт.
Певале су се дечје и новогодишње песме „Прва журка“, „Пубертет“, „То мора
23

да се љубав зове“, „Деда Мразе“, „Пипи“, „We wish you a merry christmas“ и
многе друге

Новогодишњи концерт, учионица музичке културе

29. 12. 2015.
У фискултурној сали школе, на иницијативу чланова Ученичког парламента,
одржана Хуманитарна новогодижња журка за ученике седмог и осмог разреда.
Прикупљена средства уложена у побољшање услова рада школе.
30. 12. 2015.
Хуманитарна акција „Један пакетић – пуно љубави“ организована на
иницијативу Ученичког парламента. Прикупљени су слатикиши од којих је
направљено 80 пакетића који су подељени другарима из школе чији су
родитељи слабијег имовинског стања.
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ЈАНУАР

28. 01. 2016.
Одржана седница Наставничког већа.
27. 01. 2016.
Светосавска академија изведена је у фискултурној сали наше школе.
Акадамеију су организовали вероучитељи и наставнице српског језика,
мукичке културе и ликовне културе.

Светосавска академија, фискултурна сала школе

28. 01. 2016.
Одржана седница Школског одбора.
22. 01. 2016.
Одржан састанак Ученичког парламента.
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ФЕБРУАР

21. 02. 2016.
Одржана седница Школског одбора.
22. 02. 2016.
Одржана седница Савета родитеља.
24. 02. 2016.
Реализована радионица са ученицима продуженог боравка „Екологија и
очување природе“
24. 02. 2016.
Одржана седница Наставничког већа.
26. 02. 2016.
Одржан састанак Ученичког парламента.
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МАРТ

06. 03. 2016.
Наша школа била је домаћин Општинског такмичења из историје. Такмичило
се укупно 155 ученика из 11 школа са територије Града Шапца. Пласман на
окружно такмичење остварило је 12 ученика петог, 6 ученика шестог, 13
ученика седмог и 11 ученика осмог разреда. Најуспешнији млади историчари
из наше школе били су: Огењн Чолић, Марко рашковић и Марија Саватић из 5.
рзреда, Немања Панић из шестог разреда, Кристина Васић и Јања Јанковић из
седмог разреда и Николина Арсеновић и Клара Маричић из осмог разреда.
14. 03. 2016.
Одржана седница Школског одбора.
18. 03. 2016.
Јавни час ученика 7. и 8. разреда о Јеврему Обреновићу и његовим потомцима,
Јевремовом конаку и Шапцу у доба Јеврема Обреновића – Овим часом
обележено је 200 година од доласка Јеврема Обреновића у Шабац (1816-2016).
Јавни час историје реализован је у Господар Јевремовој улици у центру града.
Ученици поставили пано са темама о Јевремовом животу информишући
заинтересоване грађане о значају Јеврема за историју града

Јавни час историје у Јевремовој улици
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18. 03. 2016.
Одржана седница Наставничког већа.
25. 03. 2016.
Одржан састанак Ученичког парламента.
27. 03 – 03. 04. 2016
Реализована Настава у природи на Дивчибарана за ученике млађих разреда.

Настава у природи, ученици 4. разреда
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АПРИЛ

04. 04. 2016.
Одржана седница Школског одбора.
07, 08. и 09. 04. 2016.
Реализована тродневна екскурзија ученика осмих разреда на релацији ШабацДоњи Милановац-Зајечар-Доњи Милановац-Шабац

Екскурзија ученика 8. разреда

15. 04. 2016.
На конкурсу Црвеног крста са темом „Крв живот значи“ у категоријама
литерарних и ликовних радова наша ученица 5 разреда Мила Бајић освојила је
друго место у ликовном стваралаштву.
15. и 16. 04. 2016.
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.
21. 04. 2016.
Одржана седница Наставничког већа.
22. 04. 2016.
Одржан састанак Ученичког парламента
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23. 04. 2016.
На Дан девојчица ученице осмог разреда посетиле Галеб груп, предузеће у
Шапцу

Посета ученица предузећа Галеб груп

25. 04. 2016.
Ускршња изложба: Ученици млађих разреда су са својим учитељицама и
учитељима у фискултурној сали припремили продајну изгожбу разних дечјих
радова са таематиком предстојећег празника. Учествовало је 16 одељења млађих
разреда,три издвојених одељења и ученици из продуженог боравка. Сакупљено
је 83611 динара што ће бити искоришћено за уређење школског простора.
Изложба је веома успешно реализована. Ученици продуженог боравка узели
учешће прављењем украса од салвета и разних украсних зека.

Ускршња изложба ученика у фискултурној сали
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25. 04. 2016.
Изведена представа „Чудна шума“ ученика продуженог боравка у свечаниој
сали Културног центра у Шапцу; у припреми представе са ученицима радиле
учитељице продуженог боравка Драгана Милићевић и Снежана Тодоровић; у
реализацији представе помогле наставнице страних језика: Божица
Димитријевић, Ана Рафаиловић, Наталија Бајић, Соња Јосиповић, Сања Живић
и наставница српског језика Славица Топић

Представа ученика продуженог боравка, „Чудна шума“
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МАЈ

09. 05. 2016.
Одржана седница Савета родитеља.
11. 05. 2016.
Реализована радионица са Тимом за професионалну оријентацију са
ученицима продуженог борвака „Родитељи нам причају о својим
занимањима“; у радионици се представили родитељи занимања ветеринар,
физиотерапеут, фризер, радник у Пошти и наставник физике.

Продужени боравак и професионална оријентација: представљање занимања:
наставник, фризер и физиотерапеут

13. 05. 2016.
На градском такмичењу у пружању прве помоћи у организацији Црвеног крста
наша екипа у конкуренцији десет пријављених екипа освојила друго место.
18. 05. 2016.
У Шабачком позоришту одржано Вече страних језика. Изведене представе на
енглеском, немачком и италијанском језику. Представе су носиле називе: „Our
Cinderella Story“, „Winkie, winkie“ и „Adesso basta“.
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Вече страних језика

19. 05. 2016.
Прослава Дана школе – представа „Јевремовим стопама“ у Шабачком
позоришту. Тематски представа повезана са јубилејем који се прославља у
Шапцу 2016. године и био посвећен лику и делу Јеврема Обреновића.
Представу је режирала професорка српског језика Зорица Лазић.
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Представа у Шабачком позоришту, „Јевремовим стопама“

20. 05. 2016.
Председник и чланови Ученичког парламента посетили ученике у издвојеном
одељењу на Ориду, одржан заједнички састанак.
20. 05. 2016.
Реализована екскурзија ученика издвојених одељења у млађим разредима на
релацији Шабац-Бранковина-Ваљево-Петница-Шабац
21. 05. 2016.
Ноћ музеја – Наша школа учествовала је у обележавању Ноћи музеја кроз
пројекат „Јеврем Обреновић и његово наслеђе“. На мултидисциплинаран
начин ученици школе су поставкама, кроз интеракцију и интерактивне
радионице посетиоцима приказали живот и доба господара Јеврема и његових
потомака, и тако представили његову културну заоставштину. У приземном
ходнику школе биле су поставке из биологије, верске наставе, немачког језика,
техничког и информатичког образовања и разредне наставе. На спрату из
српског језика, музичке културе и историје. У учионици историје група
ученика је помагала заинтересованим посетиоцима да провере стечено знање
израјући игрице и решавајући квизове знања на интерактивној табли.
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Ноћ музеја, Стари занати, ученици млађих разреда
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Поставке у Ноћи музеја
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Ноћ музеја, учионица историје

22. 05. 2016.
На Државном (републичком) такмичењу из историје одржаном у Ивањици
22.5.2016. године, ученица Јања Јанковић је освојила 2. место.

Државно такмичење из историје у Ивањици, 22. мај 2016.
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25. 05. 2016.
Реализована екскурзија ученика петог разреда на релацији Шабац-БеоградШабац
25. 05. 2016.
Реализована екскурзија ученика шестог разреда
Виминацијум-Смедерево-Сребрно језеро-Шабац

на

релацији

Шабац-

Екскурзија ученика шестог разреда, Виминацијум

25. 05. 2016.
Реализована екскурзија ученика седмог разреда на релацији Шабац-ЗобнатицаСуботица-Палић-Шабац
27. 05. 2016.
Одржан састанак Ученичког парламента.
28. 05. 2016.
Чланови Вршњачког тим Професионалне оријентације
парламента посетили Парк нуке на Летњиковцу.

и

Ученичког

Ученици у Парку науке
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30. 05. 2016.
Ученици петог и шестог разреда су посетили Завод за јавно здравље и
присуствовали предавању „Болести које преносе комарци и крпељи“
30. 05. 2016.
Одржана седница Школског одбора.
31. 05. 2016.
Ликовна колонија „Ликош“ – ученици наставнице Ане Ивковић узели су
учешћа у петој Дечјој ликовној колонији у ОШ „Стојан Новаковић“ на
Летњиковцу. Тема овогодишње колоније била је графика. Ученици петог
разреда Душан Савић, Миљана Марковић и Немања Мијаиловић су се
опробали у изради графика.
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ЈУН

02. 06. 2016.
Хорско вече, којим су завршени Јевремови дани, одржано је у у свечаној сали у
Музичкој школи „Михаило Вукдраговић“. Вече је било посвећено обележавању
двестагодишњице од доласка у наш град господара Јеврема Обреновића, па је
сходно томе и репертоар песама био другачији. Хорови старијих и млађих
разреда су певали староградске песме, као што су „Што се боре мисли моје“,
„Тихо ноћи“, „Пред Сенкином кућом“, „Ко је срце у те дирн’о“, „Небо је тако
ведро“,... Хористе су пратили виолинисти, ученици Средње музичке школе.
Осим хорског певања, рецитације су извеле ученице Катарина Зеленовић,
Даница Марковић и Јелена Марковић.

Хорско вече

03. 06. 2016.
Одржан састанак Ученичког парламента.
03. 06. 2016.
Реализована екскурзија ученика другог разреда на релацији Шабац-БеоградШабац
03. 06. 2016.
Реализована екскурзија ученика
Бранковина-Ваљево--Шабац

трећег

разреда

на

релацији

Шабац-

03. 06. 2016.
Реализована посета ученика осмих разреда Парку науке у регионалном центру
за стручно усавршавање
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03. 06. 2016.
Одржана седница Наставничког већа.
06. 06. 2016.
У просторијама школе је изведена представа „Поход на Мјесец“, драматизација
чувене Ћопићеве приповетке, која се обрађује у петом разреду.
09. 06. 2016.
У сарадњи са Црвеним Крстом компанија Кока-кола је донирала школи бројне
реквизите, 516 реквизита за наставу физичког васпитања ( лопте за одбојку,
пумпе за лопте, рукометне мреже за голове, столове и рекете за стони тенис,
мреже за одбојку...).
10. 06. 2016.
Прослава Матурске вечери ученика осмих разреда у фискултурној сали школе.
10. 06. 2016.
Реализована екскурзија ученика првог разреда на релацији Шабац-ТекеришТршић-Бања Ковиљача-Шабац
10. 06. 2016.
Реализована екскурзија ученика четвртог разреда на релацији Шабац-Фрушка
гора-Хопово- Нови Сад-Сремски Карловци- Шабац
13. 06. 2016.
У фискултурној сали наше школе изведена је представа за будуће прваке наше
школе. Ученици и учитељи четвртог разреда припремили су програм за будуће
ученике наше школе под називом „Путовање“.

Представа ученика четвртог разреда за будуће прваке
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13. 06. 2016.
Одржана седница Наставничког већа.
15, 16. и 17. 06. 2016.
Завршни испит ученика осмог разреда.

Израда теста на завршном испиту у фискултурној сали школе

Израда теста на завршном испиту у фискултурној сали школе

27. 06. 2016.
Одржана седница Наставничког већа.
27. 06. 2016.
Одржана седница Школског одбора.
28. 06. 2016.
Ученицима млађих разреда уручене ђачке књижице, а сведочанства ученицима
старијих разреда.
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АВГУСТ

19. 08. 2016.
Одржана седница Наставничког већа.
25. и 26. 08. 2016.
Одржан летњи камп италијанског језика за ученике ове школе. Први дан био је
посвећен млађим ученицима. Радионици која је трајала два сата (од 17 до 19
часова) присуствовали су ученици другог, трећег, четвртог и петог разреда.
Циљеви радионице: промоција италијанског језика и културе; представљање на
италијанском језику; препознавање речи сличних у српском и италијанском
језику; препознавање речи које се више пута понављају у говору, уз помоћ
слике и звука и бројање од 1 до 10 у потпуности су остварени. Активности уз
помоћ којих су циљеви реализовани биле су разноврсне и прилагођене узрасту
ученика: гледање анимираног видео снимка, објашњавање речи пантомимом,
спајање речи са одговарајућим сличицама, играње игре уз помоћ картица са
бројевима (у групама), играње игре „устани – чучни“, као и игре
концентрације, прављење паноа-именика са импровизованим визит-картицама
ученика и њиховим бројевима написаним на италијанском језику.
Следећег дана, у истом термину, одржана је радионица за ученике старијих
разреда. С обзиром на то да ови ученици већ уче италијански језик, циљеви ове
радионице били су проширивање лексике везане за слободно време и одмор,
упознавање са савременом италијанском музиком, развијање вештине активног
слушања, подстицање ученика на размишљање о квалитетном провођењу
слободног времена и развијање критичког става према популарним видовима
забаве (друштвене мреже, интернет, игрице итд.)

30. 08. 2016.
Одржана седница Наставничког већа.
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ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
У ШКОЛСКОЈ 2015/2016.

Од укупног броја ученика (1068) у јуну са позитивним успехом разред је
завршило 1055 ученикa или 98,00%, 12 ученика полагало је поправни испит, а
један ученик понављао. Са одличним успехом је велики број ученика 453, врло
добрих је 309, добрих 157.
На крају школске 2015/2016. године од укупног броја ученика разред је
завршило (август) 1067 (99,9%). Дванаест ученика положило је поправни испит.
Средња оцена ученика наше школе је 4,19.
Већина ученика наше школе, 1064 је на крају школске 2015/2016. године
ималa примерно владање, а само четворо ученика смањену оцену из владања,троје врлодобро и један ученик добро владање .
Велика фискултурна сала Основне школе „Јеврем Обреновић“ у уторак, 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Нина Владисављевић, 8-3
Николина Арсеновић, 8-1
Александра Срдановић, 8-1
Угљеша Гајић, 8-2
Лука Ђукановић, 8-2
Бранко Фемић, 8-2
Мина Лазић, 8-3
Иван Тодоровић, 8-6

Најбоља међу најбољима, ђак генерације је Александра Срдановић 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 истиче српски језик – Књижевна
олимпијада. Ученица је награђена са три вредне књиге и ручним часовником.

Александра Срдановић, ученик генерације
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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 добили су сви
ученици наше школе који су освојили једно од прва три места од Окружног до
Републичког такмичења, као и ученици који су у оквиру културне-јавне
делатности промовисали школу у току године. Ове ученике школа је наградила
за вредан и предан рад у протеклим годинама, и надамо се да ће са истим
ентузијазмом наставити даље школовање.
Осим „Вуковаца“, награде и похвале добили су и ученици млађих
узраста. Сваки одличан ученик школе добио је похвалу за одличан успех, а ђак
одељења књигу примерену његовом узрасту.

Вуковци са директорком школе

И ове године наш млади математичар Марко Рашковић, ученик петог
разреда освојио је бројне награде на Републичком такмичењу: Математика –
„Архимедес“ 1. место; Интернет олимпијада 1. место; математика - „Мислиша“
2. место.
Александра Срдановић, ученица осмог разреда освојила је на
Републичком такмичењу 3. место српски језик - „Књижевна олимпијада“.
Лука Кандић, ученик осмог разреда освојио је 2. место на Републичком
такмичењу из физике.
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Јања Јанковић, ученица седмог разреда у области историје освојила је 2.
место на Републичком такмичењу.
Огњен Павловић, ученик седмог разреда освојио је треће место на
Републичком такмичењу у области математике – „Архимедес“, а Александар
Адакалић, ученик четвртог разреда освојио је такође треће место.
Софија Ненадовић, ученица осмог разреда освојила је прво место у
атлетици на Републичком такмичењу
Ове године додељено ученицима преко сто књига и надамо се да ће се тај
број временом и повећавати. 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 уписан 141 првак, највише у
Општини Шабац. Трудићемо се да будемо још бољи и успешнији и оправдамо
указано нам поверење.
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