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СЕПТЕМБАР
03.09.2018.
Нова школска година започела је 3. септембра и тога дана у 16 часова директор
школе са учитељима првог разреда свечано је дочекао ученике првог разреда у матичној
школи.
13/14/15.09.2018.
Ученици наше школе учествовали су у традиционалној манифестацији
Чивијада, која се педесети пут реализује у Шапцу. Наши ученици су били део програма
Шампитијадe и Чивијашких генијалаца, а Јевремову школу на Дечијем карневалу представила
је трупа под називом „Венеција Јевремовом улицом“.
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19. 09. 2019. Ученици наше школе учествовали у обележавању Европског дана језика.
Манифестација је била хуманитарног карактера. Како је ове године циљ био представљање
мање популарних језика, наша школа је имала задатак да прикаже грчки језик и културу.
Ученици су унапред припремили материјале са препознатљивим грчким мотивима на
штандовима у пешачкој зони.
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ОКТОБАР
01/07.10.2018. Од 01. до 07. октобра реализована је Дечја недеља. Манифестација чији је
овогодишњи мото "Моје је право да живим срећно и здраво".

01.10.2018.
Понедељак, дан посвећен здрављу. Ученици првог разреда посадили су
генерацијско дрво у простору нашег дворишта, а ученици четвртог разреда су имали квиз
„Здрава храна“, који традиционално реализују наставнице биологије Милена Мирчић и Мира
Теодоровић.

02.10.2018.
Уторак је био дан спорта и тог дана је реализован полигон спретности за
ученике од првог до четвртог разреда, а на крају дана ученици су имали прилику да виде
презентацију Теквондо клуба „Летњиковац“.
03.10.2018.
Среда, дан посвећен правима деце и радионица - Срећа, радост, другарство израда плаката. Реализатори су били ученици 4. разреда у сарадњи са школским
библиотекаром, Слађаном Обрадовић. Наставница Светлана Тошић урадила је са ученицима
6. разреда драматизацију приповетке „Чудесна справа“. Ученици су одлучили да модернизују
приповетку и деда Рада и дечака Бају преселе у 21. век, где сатови, свакако, нису чудесне
справе. После часова, ученици од 1. до 4. били су присутни на презентацији Мачевалачког
клуба „Церски јунаци“.
04.10.2018.
Четвртак, диван дан и време за пријатељство и поруке пријатељства, среће и
љубави у организацији наставнице веронауке Катарине Симић и наставнице енглеског језика
Катарине Ђурђевић са ученицима 4. разреда.
Тог дана одржана је и презентација на тему „Представљамо вам једно од атрактивних
занимања“ (менаџер), гост Наташа Марковић, ученички парламент, Тим за ПО и ученици
осмог разреда.
05.10.2018.
И на крају радне недеље препустили смо се крилима музике. Гости тог дана
били су нам предшколци. Ученици од 5. до 8. су на платоу испред школе заиграли флеш-моб,
односно кореографију уз популарну музику. Након тога су наступили ученици трећег разреда
са својим барокним костимима и играли уз барокну алеманду, уз подршку њихових учитељица
Оље, Тање, Сандре и Јање.
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Дечја недеље реализована је и у продуженом боравку. Прва активност је био полигон
спретности под називом „Растимо заједно“ у сарадњи са тренерима школице спорта Милошем
Палежевићем и Драганом Радивојевићем. Затим следи радионица „Рециклажа није гњаважа“.
Ученици супосетили вртиће Предшколске установе „Наше дете“, где је одржана представа
„Деда и репа“. На крају Дечје недеље предшколци су узвратили посету дружећи се са старијим
и ученицима трећег разреда, кроз музичко-сценско извођење „На крилима музике“.
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Дечја недеља je обележена и у издвојеном одељењу Орид у организацији учитељица Иване
Остојић и Гордане Павличић.
Први дан: Дан здравља - У здравом телу, здрав дух;
Израда плаката, ученици првог и трећег разреда.
Други дан: Спортски дан, полигон спретности, спортска такмичења између ученика од 1. до 4.
разреда.
Трећи дан: Дан дечјих права
Дечја права- израда плаката, ученици првог и трећег разреда.
Четврти дан: Дан пријатељства
Поруке пријатељства, среће, љубави- израда плаката- ученици првог, другог, трећег и четвртог
разреда.
Пети дан: Маскенбал
Заједнички маскенбал и писање кредом у боји по школском дворишту- ученици од 1. до 4.
Разреда.
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Дечја недеља je обележена и у издвојеном одељењу Корман у организацији учитељица
Зорице Стевановић и Јасмине Станојчић и наставнице енглеског језика Јелене Мијаиловић.
Организован је тематски дан – „Дечја недеља“.

ДЕЧЈА НЕДЕЉА у издвојеном одељењу на МИШАРУ:
РЕЦИКЛАЖА (понедељак, 1.10.2018)
Првог дана Дечје недеље бавили смо се рециклажом. Научили смо шта је рециклажа и шта све
од материјала можемо користити у изради различитих предмета.
ХРАНИЛИЦЕ ЗА ПТИЦЕ (уторак, 2.10.2018)
Све што смо научили претходног дана, данас смо применили у пракси. Правили смо хранилице
за птице.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА И ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
У оквиру Дечје недеље у среду одржана је радионица COLOURS.
Ученици су научили називе боја и направили пано презентацију.
ЈЕСЕЊИ КАРНЕВАЛ (среда, 3.10.2018)
Тема карневала: ЈЕСЕН
Диван дан, лепо расположење и јесен у пуном сјају. У школском дворишту заједно су се играле
бундеве, јабуке, храстови.
ЗДРАВА ХРАНА (четвртак, 4.10.2018)
Договор је био да ученици припреме код куће са родитељима здраву ужину и понесу је у
школу.
Дан у ком су највише научили и уживали.
ВОЛИМ ДА СЕ ИГРАМ (петак, 5.10.2018)
И на крају спортско такмичење. Важно је било учествовати. Сви смо били победници.
Тематским наставним даном и заједничким пројектом у оквиру „Дечје недеље” на тему
„Породична славља – Рођенданска журка“ остварена је међусобну сарадњу прожимањем кроз
све наставне предмете, као и сарадња са родитељима.
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16.10.2018.
Обележен је Дан здраве хране. Ученици виших разреда су реализовали
радионицу „Јужно воће“ са наставницом Миленом Мирчић у продуженом боравку. Резултат
ове заједничке активности старијих ученика и ученика из продуженог боравка је креативни
пано.

18/19.10.2018.
Реализована
је
дводневна екскурзија ученика осмог
разреда. Ученици су били смештени у
објекту „Браћа Секулић“ на Златибору.
Током екскурзије ученици су посетили
интересантне дестинације, као што су: Етно
насеље „Сунчана река“, Хидроелектрана
„Бајина Башта“, манастир Рача, Дрвенград,
Мокра Гора, Шарганска осмица. Све
планиране активности су реализоване на
обострано задовољство наставника и
ученика.
23/24.10.2018. Одржано
предавање
о
наркоманији за ученике седмог разреда.
Предавање је одржано у сали Института за
јавно здравље, а за ученике са Орида у
оридској школи. Ученици су били активни
учесници у раду. Трибину је одржао
психолог школе Снежана Мраовић.
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НОВЕМБАР

02.11.2018.
Ученици наше школе су на позив представника Скупштине града Шапца
поделили одборницима Наталијине рамонде, а затим су у порти цркве Светих апостола Петра
и Павла положили венац на споменик жртвама Великог рата.

08.11.2018.
Ученици старијих разреда наше школе су са наставницима историје одржали
јавни час својим суграђанима. У периоду од 10:30 до 12:30 часова испред Споменика ратних
одликовања града Шапца делили су Наталијине рамонде које су сами направили, као и
флајере на којима су описали најзначајније догађаје и личности из Великог рата.
Велики број ученика је учествовао у овом пројекту који наша школа организује већ неколико
година и по ком је препознатљива у граду. Суграђани су на позитиван начин реаговали и
похвалили ангажовање ученика који су им на достојанствен начин указали на значај
обележавања будућег државног празника. Догађај је и медијски пропраћен.
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ДЕЦЕМБАР
01.12.2018.
Одржан је 12. фестивал науке са темом „Земља будућности" на Београдском
сајму у халама 3, 3а и 5. Ученици шестог, седмог и осмог разреда из матичне школе и
издвојених одељења, укупно њих 70 са наставницама физике, математике и хемије имало је
прилике да погледа занимљиве огледе и најновије изуме из света науке, као и да учествује у
многобројним радионицама и квизовима који су организовани са жељом да се наука што
више промовише и буде омиљена. Неки од програма који су реализовани на фестивалу су
"Наука без престанка" , "Научно-фантастична бина" , "Експертинејџери", "Мала зона " и многи
други. На фестивалу је учествовало око 60 научно-образовних институција.
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5.12.2018.
У Крагујевцу је одржано Републичко такмичење у пливању. Нашу школу је
представљало 10 ученика, а најуспешнији су били ТЕОДОРА ПЕТРОВИЋ, ученица одељења 2 2 и
ЂОРЂЕ ЖИВАНОВИЋ, ученик 53, који су освојили четврта места.
12.12.2018.
Ученици наше школе посетили су Шабачко позориште са својим наставницама.
Том приликом погледали су представу „Царево ново одело“ која је урађена по мотивима бајке
Ханса Кристијана Андерсена.

17.12. 2018–15.01.2019.
У организацији Актива учитеља 4. разреда и учитељица
продуженог боравка одржана је промоција наше школе у вртићима ПУ „Наше дете“. Учесници
овог пројекта били су: Дејан Макевић, Милена Николић Лазаревић, Вера Милићевић, Биљана
Милосављевић, Снежана Теодоровић, Драгана Милићевић, ученици 4. разреда и продуженог
боравка. Пројектом је обухваћено 190-оро деце предшколског узраста.

21.12.2018.
Продужени боравак је организовао еколошку радионицу. Учествовали
су ученици и њихови родитељи. Прављени су новогодишњи украси од рециклираног
материјала.
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26.12.2018. Поводом новогодишњих празника организована је подела пакетића
деци радника Основне школе „Јеврем Обреновић“. Том приликом ученици
продуженог боравка су припремили представу „Срећна Нова година“.
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ЈАНУАР
27.01.2019.
Прослављена школска слава Свети Сава. Светосавска академија започела је
доделом диплома најуспешнијима, а наставила се луткарском представом, драмским
стваралаштвом, хорским изведбама и фолклорним наступом. У реализацији прославе
учествовала су и издвојена одељења. На крају приредбе ломљен је славски колач.
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ФЕБРУАР
04/05.02.2019. Организовано је дружење са предшколцима у просторијама школе. Укупно 165
предшколаца дружило се са школарцима кроз низ занимљивих радионица: драматизација,
музичке игре, ликовна радионица, игрице на интерактивној табли. Активности су реализоване
од стране актива учитеља од првог до четвртог разреда.
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07/08.02.2019. Зимски камп из историје одржан је у школи. Предавачи на кампу били су
наставници историје из више основних школа. Тема је била посвећена јубилеју који је
обележен прошле године, сто година од завршетка Великог рата. Кампу је присуствовала 130
ученика из разних школа.
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МАРТ
03.03.2019.
Реализована Књижевна олимпијада на општинском нивоу, а наша школа је
била домаћин такмичења.
06. 03. 2019. Посета Медицинској школи је организована од стране домаћина тако што су
ученици прво имали презентацију школе и свих смерова у свечаној сали, а потом су обишли
кабинете у којима се реализује настава и изводе вежбе. Добили су информације о
могућностима запослења и наставка школовања. Утисци деце су позитивни, тако да ће
поједини ученици моћи да донесу одлуке о наставку школовања у овој школи. Ученике је
пратила наставница Милена Мирчић.

09.03.2019.

Школа је била домаћин Општинског такмичења из историје.
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Школа је обележила је свој Дан школе 18. марта на дан рођења Јеврема
Обреновића у Шабачком позоришту. Овим догађајем започето је обележавање
Јевремових дана. На почетку програма присутнима се обратила директорка школе
Јелена Јеврић. Директорка је овом приликом похвалила све успешне ученике наше
школе који су освојили бројне награде из различитих предмета на такмичењима. У
наставку програма публика је имала част да погледа интересантну представу „Оно као
Ромео и Јулија“. Сценарио је написала ученица осмог разреда наше школе Јелена
Илић, а она је представу и режирала. Око реализације помогли су наставници српског
језика, музичке и ликовне културе.
18.03.2019.
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21.03.2019.
Обележен је Светски дан особа са Дауновим синдромом. Toм приликом
ученици другог разреда су у пратњи учитељице Катарине Гајић посетили радионицу на тргу
која је организована од стране Удружења родитеља особа са Дауновим синдромом.
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25.3.2019-1.4.2109.
Пошто се ове године прјавио велики број ученика,
настава у природи се реализовала у две смене. Прва смена у периоду од 18. марта до 25.
марта 2019. Друга смена у периоду од 25. марта до 1. априла 2019. Комисија у саставу
директор и чланови Савета родитеља изабрали су понуду ТА „Октопод“, Београд која је и
извела поменуту наставу у природи. Свакодневно је реализовано низ предвиђених
активности. Ученици су посетили: насеље Обудојевица, ранч „Пастув“, центар Златибора и
познату пијацу, „Краљеву чесму“, „Краљеве конаке“, Златиборско језеро, Метеоролошку
станицу, Цветне ливаде, купалиште и излетиште на путу за Семегњево и Шуматно брдо на
чијем врху Главуџа се налази споменик палим борцима у Другом светском рату. Упознали су
природне лепоте у планинским шетњама, а ученици су имали организоване и спортске
активности. Присуствовали су пројекцијама неколико филмова прилагођених узрасту ученика.
Ученици и наставници су веома задовољни реализацијом рекреативне наставе.

30. 03.2019. Књижевна олимпијада на окружном нивоу реализована је у ОШ „Јеврем
Обреновић“.
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АПРИЛ
02.04.2019.
Јавни час историје и географије под називом „Шабац са својим географским и
историјским одликама” одржан је у Народном музеју, а реализовали су га, уз помоћ
наставника, заинтересовани ученици VI, VII и VIII разреда. Окупљени су били упознати са
неким од основних карактеристика града у којем живе, као и о одабраним, мање познатим
садржајима, које су ученици наше школе представили публици. Тако су се могле чути
биографије неправедно заборављених Ристе Марјановића и Станислава Винавера, као и
епископа шабачког Михаила Јовановића, будућег београдског митрополита. Овим чином су
ученици школе показали да су способни да поделе своја знања са суграђанима и тако
допринесу одржавању свести о значају оних личности који су својим радом давали облике
граду у којем живимо.
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03. 04. 2019. У оквиру професионалне оријентације ученици осмог разреда су посетили
Економску школу. Ученицима је одржана презентација школе и свих смерова у свечаној сали.
Педагог и директор школе су говорили и о новим смеровима који ће бити уведени у наредној
школској години. Потом су ученици обишли кабинете у којима се реализује настава и изводи
практични део. Добили су информације о могућностима запослења и наставка школовања.

04.04.2019.
Ученици трећег разреда матичне школе организовали су Књижевно вече.
Читали су своја дела написана током досадашњег школовања: песме, приче, саставе на тему
љубави, пријатељства, хуманости. Организоване активности су у част Јевремових дана.
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06/07.04.2019. Државно такмичење из физике одржано је у ОШ "Вук Караџић" у Кладову.
Постигнути су следећи резултати: I место Огњен Живановић 63, II место Вишња Новаковић 62, II
место Александар Адакалић 74 и II место Марко Рашковић 82.
07.04.2019.

Реализовано Окружно такмичење из историје, а наша школа је била домаћин.

12/13. 04. 2019.
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 и у учионицама.
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14.04.2019.
Раковица је била центар карневалске забаве. На карневалској траси дугој око
800 метара, продефиловало је 30 група. Ученици трећег разреда наше школе учестовали су са
својом групом „Венеција, барокна алеманда“ на Међународном карневалу у
Раковици. Препустили су се дворској елеганцији и у улици Патријарха Јоаникија заплесали уз
звуке барокне алеманде.
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15.04.2019.
У свечаној сали Музичке школе „Михаило Вукдраговићˮ одржано је Хорско вече
ученика Основне школе „Јеврем Обреновићˮ. Избор музичких нумера и, уопште, целу
концепцију вечери, осмислиле су наставнице музичке културе Марица Пријовић и Љубица
Максимовић са својим ученицима. Велику подршку и стручну помоћ пружили су и Марија
Марковић, професор виолине у Музичкој школи, као и Јован Јаковљевић, професор гитаре.

16.04.2016.
Поводом Јевремових дана продужени боравак је припремио представу „Змај
голубијег срца“ у Културном центру. Изведене су народне игре „Ја посејах лубенице“, „Ерско
коло“ и „Дуње ранке“.
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18.04.2019.
У организацији Спортског савеза Града Сремска Митровица и Градске управе за
културу, спорт и омладину, а у техничкој организацији Установе Атлетски стадион, на
Атлетском стадиону одржано је Државно школско првенство Србије у атлетици основних и
средњих школа. На такмичењу је учествовало преко 360 такмичара. Нашу школу су
престављале две такмичарке која су се пласирале појединачно и оствариле пласман на
Државно првенство из атлетике, а то су Теодора Јанковић ученица 62 која је трчала у групи
ученица петог и шестог разреда на 300 м и заузела одлично друго место у Србији и Јана
Исаиловић ученица 81 која је у конкуренцији ученица седмог и осмог разреда заузела
убедљиво прво место на 300 м са временом од 41 секунде и постала шампион Србије у својој
категорији.

18.04.2019.
У оквиру Јевремових дана прославили смо буђење пролећа у Културном центру
и наздравили „Пролећном здравицом“. У програму су учествовали ученици ОШ „Јеврем
Обреновић“. Најлепше жеље школи са позорнице пожелели су ученици III3, ученици ИО
Мишар III разред, ученички хор и фолклор и њихови наставници.
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18.04.2019.
Ученици II2 и учитељица Катарина Гајић су посетили ученике II3 и учитељицу
Весну Илић у ОШ "Лаза К. Лазаревић“ у Шапцу. Ученици су разменили стечена знања о Јеврему
Обреновићу и украшавању медењака поводом предстојећег празника. Четрдесет девет
осмогодишњака је пажљиво пратило излагања, презентацију и практичан рад. Сарадња ће се
наставити.

19.4.2019.
Ученици првог разреда посетили су Библиотеку шабачку и анекс у оквиру
Јевремових дана и били гости библиотеке за децу, читаонице и играонице. Добили су
информације о библиотеци, њеном настанку, броју књига, читаоници, видели многе књиге
које нису имали прилике да свакодневно виде. На крају су гледали презентацију "Првине у
Шапцу" за време Јеврема Обреновића и упознали се са свим новим што је у Шабац у своје
време донео Јеврем (фијакер, прозор, клавир...). Данас главна улица у Шапцу носи његово име
Господар Јевремова, а наша школа са поносом се зове ОШ "Јеврем Обреновић". Организатори
одласка у библиотеку су учитељи матичне школе првог разреда: Сарић Бранислав, Јеличић
Рада и Бошковић Миланко.
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19.04.2019.
Ученици II1, II2, II3 и II4 су реализовали предвиђену активност у оквиру
манифестације Јевремови дани. Активност „Потрага за изгубљеним благом“ је реализована на
Тркалишту где су екипе које су биле састављене од по три члана из сваког одељења имале
задатак да на зеленој површини, према датим упутствима које су следили, пронађу и донесу
сакривено благо (6 новчића који подсећају на дукате). Потрага је трајала дуже од очекиваног,
али је радост и задовољство по налажењу истог било непроцењиво.
22.04.2019.
Стручно веће хемије, биологије и физике приредило је изложбу на платоу
испред школе под називом „Поглед у мали кућни оглед“. Ученици су били у могућности да
погледају интересантне научне огледа, али да виде и изложбу предмета од рециклажног
материјала.
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23.04.2019.
У просторијама школе одржана је презентација старих заната. Посетиоци су
имали прилику да у пријатном окружењу, уз одговарајућу музику, погледају поставку старих
алата и готових производа. На крају презентације одржан је квиз из ове области. Презентацију
организовали и реализовали ученици и учитељи IV разреда матичне школе, учитељице из
Мишара и наставници ликовне културе, као и ученици VIII разреда матичне школе.
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25.04.2019.
У Шабачком позоришту одржано је Вече страних језика. Том приликом ученици
наше школе су извели три представе на три страна језика која се изучавају у школи, а то су
енглески, немачки и италијански. Овом манифестацијом завшено је обележавање Јевремових
дана.

24.04.2019.

Изведена драматизација епске народне песме „Марко Краљевић укида

свадбарину“ у школи. Овом приликом ученици шестог разреда приказали су српског
хероја народне епике Марка Краљевића како се противи нашем вишевековном
непријатељу и ослобађа народ од свадбарине. Као и свако друго ослобађање од
зулума и неправде и ово је поздрављено аплаузом. Ученици који су учествовали у
реализацији комада су: Јована Јовић, Ангелина Миловановић, Јована Јовановић, Павле
Васић, Матија Вуковић и Вук Цвијић. Драматизацију је пратила наставница српског
језика Славица Топић, а око костима и сценографије помогла је библиотекарка
Слађана Обрадовић.
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24.04.2019.
Тринаест девојчица из наше школе су учествовале у манифестацији "Дан
девојчица" која се у оквиру активности из области професионалне оријентације већ 6 година
реализује у нашој средини. Манифестација је међународног карактера и има за циљ да
девојчицама које су заинтересоване за типично мушка занимања представе жене које се тим
занимањима успешно баве у својим фирмама и предузећима. То су углавном лидерска,
инжењерска и занатска занимања. Наша школа сарађује са фирмом "Галеб група". Ученице су
упознале разноврсна занимања у директном контакту са запосленима на њиховим радним
местима.

29.04.2019.
Ученици су заједно заплесали Барокни плес. Осетио се дух Венеције на великом
платоу Кош клуба у Шапцу. На крилима маште отпутували смо у 17. век и препустили се
дворској елеганцији, раскоши, сјају и чаролији. Наша имагинација прелетела је све границе
времена и простора, јер човек без маште је човек без крила.
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МАЈ
11.05.2019.
Државно такмичење из математике одржано је у Новој Вароши. Два ученика
наше школе су освојила награде, то су Вишња Новаковић 62 друго место и Огњен Живановић 63
треће место. Похваљен је ученик Марко Рашковић 82.
11.05.2019.
Oве школске године ученици првог разреда посетили су Текериш, Троношу и
Бању Ковиљачу на екскурзији. Током целе екскурзије туристички водич је опширно давао
информације о посећеним местима. Екскурзија је веома успешно изведена у сарадњи са
Туристичком агенцијом „ Октопод травел“ из Београда.

11.05.2019.
Реализована је екскурзија ученика другог разреда. Ученици су овом приликом
посетили Београд, односно зоолошки врт у Београду, Авалу, Авалски торањ и споменик
Незнаном јунаку. Упознавање са лепотама престонице протекло је у најбољем реду.

12.05.2019.
Ове године се Државно такмичење из историје одржало у ОШ „Мирослав
Антић” у Нишу. Наша школа имала је четири представника који су својим трудом остварили
пласман на такмичење. То су Лазарела Гарибовић, Никола Лазаревић, Огњен Арсеновић (7.
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разред) и Милијана Урошевић (8. разред). На самом такмичењу је Лазарела Гарибовић
постигла велики успех освојивши другу награду. Она је уједно и једина ученица из нашег града
која је изборила награду на тесту из 7. разреда.

12.05.2019.
У школској 2018/2019. години екскурзија за ученике трећег разреда
реализована је на дестинацији Шабац-Бранковина-Ваљево-Каона-Шабац. Задовољни ученици

и учитељи су оценили екскурзију као успешну.
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12.05.2019.
Изведена је једнодневна екскурзија за ученике четвртог разреда на релацији:
Шабац-Сремски Карловци-Петроварадин-Нови Сад-Хопово-Шабац. Ученици су били
распоређени у два аутобуса. На екскурзију је кренуло 100 ученика, 4 учитеља и један пратилац
за ученика IV3 одељења. Ученици и наставници су веома задовољни реализацијом
једнодневне екскурзије и оценили су је као веома успешну.
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16.05.2019.
У оквиру ПО двадесет и два ученика наше школе посетило је гимназију. У
свечаној сали ученици су одгледали кратак филм „Моја школа“. Стручни сарадник им је
испричао о славним људима који су похађали гимназију. Ученици су упознати са смеровима
који ће бити ове године, условима уписа и могућностима наставка школовања. Затим су
разгледали кабинете у којима се одвија настава, атеље и салу.

16.05.2019.
У оквиру обележавања недеље посвећене здрављу зуба ученици II2 су посетили
Стоматолошку ординацију “Др Матић“. Докторка Татјана Матић је свим ученицима поклонила
четкице за зубе и показала на који начин се зуби правилно чисте. Докторка Матић је
прегледала све ученике, поклонила им здравствене картоне на којима је записала тренутно
стање здравља зуба и распоред часова који на полеђини садржи упутство за правилну негу
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зуба и усне дупље.

20-31.05.2019. Продужени боравак је организовао низ радионица са циљем упознавања
ученика са разним занимањима њихових родитеља. Тако је унапређена сарадња са Тимом за
професионалну оријентацију и родитељима. У периоду од две недеље ученици су ишли у
посете на радна места родитеља, а неки родитељи су посетили школу. Ученицима су
представљена разна занимања: службеник у пошти, апотекар, физиотерапеут, адвокат,
професор математике, пчелар, полицајац и новинар. Захваљујући родитељу који је новинар
ученици су имали част да посете РТВ Шабац.
Видели су где се снимају радио емисије. Снимили су неке песме и рекламирали нашу школу и
продужени боравак у периоду од седам дана у јутарњем програму. Такође су обишли и Глас
Подриња. Упознали су новинаре и уредника телевизијског програма и видели где се
монтирају рекламе и телевизијске емисије.
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ЈУН

01.06.2019.
За ученике петог разреда реализована је
једнодневна екскурзија на релацији Шабац-Лазаревац
(црква Свети Димитрије)-Аранђеловац (шетња градом),
Топола
(Карађорђев
конак)-Опленац
(маузолеј
Карађорђевића)-црква Покајница-Шабац. На путовање
је кренуло 4 одељења из матичне школе у Шапцу и
једно одељење из издвојеног одељења у Ориду
(укупно 124 ученика), два стручна водича и пет
наставника. Програм екскурзије је у потпуности
реализован по предвиђеном редоследу и динамици.
01.06.2019.
Реализована екскурзија ученика шестог
разреда. Ученици су посетили Смедерево, обишли
тврђаву у овом граду, затим посетили археолошко
налазиште Виминацијум и на крају видели Сребрно
језеро. У вечерњим сатима пуни утисака вратили се у
Шабац.
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02.06.2019.
За ученикес едмог разреда реализована је једнодневна екскурзија. Ученици су
тога дана посетили Зобнатицу, Суботицу и Палић (Зоолошли врт, Палићко језеро). На путовање
је кренуло 4 одељења из матичне школе у Шапцу и једно одељење из издвојеног одељења у
Ориду (укупно 125 ученика), два стручна водича и пет наставника. Екскурзија је протекла у
најбољем реду и испунила сва очекивања, a циљеви су остварени.

05.06.2019.
Поводом Светског дана заштите животне средине Јавно комунално предузеће
„Стари град“ уз подршку Града Шапца организовало је конкурс под називом
„заРЕЦИКЛИРАЈсе“ са циљем да млади кроз игру нешто науче о заштити животне средине.
Ученици I2 учествовали су правећи радове од различитих материјала. Награђена су три ученика
за исказану креативност: Кристина Митровић, Душан Ђурић и Вук Трнавчевић. Добили су
пригодне награде.
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05.06.2019.
Шапцу.

Ученици осмог разреда прославили су Малу матуру у ресторану Стари мост у

17, 18, 19.и 20.06.2019.
Реализовано је полагање завршног испита. Првог дана обављено
је тестирање из српског језика, тестирање из математике је померено, одлуком Mинистарства
просвете, са уторка 18.6. на четвртак 20.6.2019, а комбиновани тест је полаган у среду,
19.6.2019.

27.06.2019.
Ученицима осмог разреда додељена су сведочанства. Одлични ученици су
похваљени, а најбољи ученици одељења су награђени књигом. Ђак генерације Марко
Рашковић 82 посебно је награђен, а он је постигао и најбољи резултат на завршном испиту.
28.06.2019.
Традиционално на Видовдан ученицима од првог до седмог разреда додељене
су књижице и сведочанства. У девет часова књижице су уручене ученицима од првог до
четвртог разреда, а у десет часова сведочанства су примили ученици од петог до седмог
разреда. Одлични ученици су похваљени, а најбољи ученици одељења и ученици који су
постигли успех на републичким такмичењима су награђени књигом.
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ЈУЛ
01-04.07.2019. Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења је
одржана у Јевремовој школи за наставнике математике. Овај програм је од јавног интереса,
јер има за циљ оспособљавање наставника за остваривање образовно-васпитне праксе у
складу са новом концепцијом програма наставе и учења.
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11.07.2019.
Реализована је наградна екскурзија за ученике који су постигли резултате на
такмичењима и који су промовисали школу. Ученици су овом приликом посетили Бели двор у
Београду.
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