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СЕПТЕМБАР

2.09.2019. Прво школско звоно означило је почетак нове школске године. У ђачке клупе
је село 1029 ученика, а међу њима су били и нови ученици Јевремове школе, ђаци прваци.
Њих је на почетку њиховог путовања и стицања знања на платоу испред школе поздравила
директорка Јелена Јеврић.
Одељењске старешине петог разреда су прошле обуку о процедурама у вези интервенције
у случају дискриминације, насиља, занемаривања или злостављања и тиме је заокружено
упознавање свих наставника, одељењских старешина, са овим проблемом, улогама тимова
и њиховим обавезама и начином деловања.
18.09.2019. Ученици трећег разреда заједно са својим учитељицама су учествовали на
Дечјем чивијашком карневалу. Уз плес и прелепе костиме су на јединствен начин
представили нашу школу.

-3-

26.09.2019. Наша школа захваљујући креативним и хуманим ђацима учествовала је на
манифестацији Европски дан језика под називом „ За непце „ . Своје радове су продавали
у хуманитарне сврхе. Овом акцијом је скупљено 19.600 динара намењене удружењу
Звончица, које се бори за децу оболелу од карцинома. Припреме за овај догагађај биле су
на часовима секције енглеског, немачког и италијанског језика где су ученици добили
разноразна задужења, сходно њиховим интересовањима. Овде су кључну улогу одиграле
маме и баке, које су прављењем кулинарских специјалитета дале свој несебичан допринос.
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Катарина Гајић и Милош Палежевић су ученике трећег и шестог разреда, њих 50, одвел и
у Економску школу како би учествовали на спортској манифестацији „ Спортски изазов
”.
Старији разреди су своје умеће исказали у колективним спортовима, а млађи разреди на
полигону спретности.Сви учесници су добили диплому као награду за учешћe.
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ОКТОБАР

7.10.2019. На почетку обележавања Дечје недеље ученица одељења VII4 Дуња Топић,
извела је мађионичарске трикове. Ученицима су се представиле и шабачке мажореткиње
са занимљивим наступом. Такмичење у фудбалу одржано је између ученика матичне
школе и ИО Орид. Flash Мob је одржан на крају. Ученици свих разреда су играли уз
музику са групом која је учествовала на карневалу.
8.10.2019. Другог дана обележавања Дечје недеље ученици осмог разреда су учествовали
у квизу о историји српског језика. Ученици млађих разреда показали су спретност на
спортском полигону. Продужени боравак је припремио и извео представе „ Прича о вуку
“ и „ Прича о дуги“ за ученике првог разреда. На крају, наравно, игра и Flash Мob.

9.10.2019. Настављено је обележавање Дечје недеље. Ученици старијих разреда су
присуствовали презентацији о знаменитим и познатим Шапчанима коју су припремили
ученици VII2 одељења Вишња Новаковић и Жива Јовановић. Кошаркашки клуб „ Микс “
је показао како изгледа један тренинг, а ученици су се опробали у шутирању „ тројки “.
Хор наше школе је на платоу, уз подршку родитеља наших ученика Марка Јокића и
Бранка Новаковића, извео неколико композиција. Flash Mob је завршио обележавање
Дечје недеље за овај дан.

10.10.2019. У Културном центру је одржана презентација 150 година Периодног система
елемената коју су са својом наставницом Јеленом Божић реализовали ученици старијих
разреда. Наставнице биологије Мирјана Теодоровић и Милена Мирчић су организовале
квиз „ Здрава храна “ у којем су учествовали ученици четвртог разреда. Продужени
боравак је извео представу „ Прича о вуку “ и „ Прича о дуги “ али сада за ученике другог
разреда. Flash Mob је опет био на крају.
Као и сваке школске године, у сарадњи са Регионалним Центром за таленте из Лознице у
нашој школи се реализовало тестирање потенцијално даровитих ученика седмог разреда,
укупно њих 27. Уколико тестирани ученици остваре постављене стандарде Центра, ови
ученици имају могућност да учествују на такмичењима у организацији ПЦТ - односно да
раде истраживачке радове уз менторство предметних наставника.
11.10.2019. Чланови бициклистичког клуба „ Чивија“ из Шапца и удружења екстремних
спортова „ Спортска зона “ су демонстрирали акробатске вештине возећи бицикл. Гост
школе био је и Никола Влаховић, гуслар, који је ученицима објаснио како су настале гусле
и како се користе.
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Након тога је извео песму „ Марко Краљевић укида свадбарину “ свирајући гусле.
Ученици седмог разреда уз помоћ наставнице српског језика Славице Топић су извели
драматизацију ове епске песме. И крај обележавања Дечје недеље је остављен за Flash
Mob.

7. - 11.10.2019. Издвојено одељење у Мрђеновцу је такође обележило Дечју недељу. На
бетону испред школе ученици су цртали права детета како их они виде. Организоване су
спортске активности. Говорило се о здравој исхрани, омиљеној играчки. Завршница
обележавања је остављена за „ Игре без граница “. Организована је трка џаковима као и
надвлачење конопца.
7. - 11.10.2019. Ученици на Мишару су обележили Дечју недељу. Посетили су музеј у
Мишару, споменик и Карађорђеве бунаре, разговарало се о Првом српском устанку.
Урађени су радови од природних материјала, јесењих плодова који ће се продавати на
новогодишњем вашару. Шетало се кроз село и фотографисане су занимљивости. Научене
су нове традиционалне игре и организована су спортска такмичења.
15.10.2019. У сарадњи са нашом школом, представници Националног контакт центра за
безбедност деце на интернету, одржали су две радионице за ученике петог разреда и
интерактивно предавање за родитеље ученика на тему Превенција дигиталног насиља и
безбедност деце на интернету. Циљ рада са родитељима је подизање нивоа свести и знања
о утицају виртуелне стварности на развој деце и формирање њиховог понашања.
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26-28.10.2019. Матурска екскурзија ученика осмог разреда изведена је у суботу, недељу и
понедељак, од 26-28. октобра 2019.године. На екскурзију је ишло укупно 114 ученика са 5
одељенских старешина. Маршута екскурзије:
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ПРВИ ДАН: Шабац-Сребрно језеро-Голубац-Лепенски Вир-Доњи Милановац (ноћење)
ДРУГИ ДАН: Доњи Милановац-Зајечар (посета археолошког налазишта Ромулијана
Гамзиград) и музеја у Зајечару-повратак Доњи Милановац (ноћење)
ТРЕЋИ ДАН: Доњи Милановац-обилазак хидроелектране Ђердап-Доњи МилановацМајданпек-обилазак Рајкове пећине-Кучево-Пожаревац-Београд-Шабац
Екскурзија је изведена успешно. Ученици су се вратили задовољни, а ојачана су стара
другарства и успостављени бољи односи ученика матичне школе и издвојених одељења.
Екскурзијом је реализовано више постављених циљева, а анкетирање ученика је показало
да су задовољни реализованом екскурзијом.
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НОВЕМБАР

8.11.2019. Као и претходних шест година, у оквиру пројекта „ У част наших прадедова ” ,
ученици старијих разреда наше школе одржали су јавни час испред Споменика ратних
одликовања града Шапца. Том приликом су суграђанима делили флајере и Наталијине
рамонде који су симбол празника Дан примирја у Првом светском рату. Ученици су на
паноима презентовали историју свога града. 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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15.11.2019. Ученици од V-VIII разреда наше школепосетили су Шабачко позориште. Том
приликом погледали су инклузивну представу „ Свет ” .
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ДЕЦЕМБАР
7.12.2019. Одржан је 13. фестивал науке под називом „Разоткривање” на Београдском
сајму у халама 3 и 3а. Ученици наше школе, укупно њих 75 и 5 наставника, посетили су
овај догађај и имали прилике да се упознају са многим научним садржајима из области
природних наука. Циљ фестивала је био рационализација и објашњавање заблуда са
којима се сусрећемо у свакодневном животу, као и побуђивање научне и еколошке свести
код људи, а нарочити основаца и средњошколаца.

Неки од програма који су реализовани на фестивалу су „ Свакодневница пуна заблуда ” ,
„Ухвати светлост ”, „ Час за Земљин спас ” , „ Кока-кола у свемиру ” . Посебну пажњу су
привукли штандови са нанотехнолошким материјалима и 5G роботима, као и прича о
ветро-парковима под називом „ Енергија која покреће све(т) на боље ” .
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21.12.2019. У сарадњи са другарима из Музичке школе „ Михаило Вукдраговић ” ,
ученици наше школе учествовали су у Божићном базару који се одржао у Јевремовој
улици. Уз подстицај својих наставника израдили су велики број честитки, украса и
укусних посластица које су грађани Шапца могли да купе. Овом акцијом, добровољним
прилозима грађана, сакупљено је 20.100 динара, а сав износ уплаћен је фондацији
Алксандар Шапић, која се бори за лечење деце оболеле од ретких и тешких болести.

25.12.2019. Представу „ Прва пахуља ” , у којој професор тражи ђаке који су му побегли
са часа и среће животиње, извели су ученици продуженог боравка за ученике првог и
другог разреда. Исту представу, хуманитарног карактера, извели су и за ученике којима
су прикупљани пакетићи, у сарадњи са стручном службом у школи и ученичким
парламентом.
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ЈАНУАР

15.01.2020. Продужени боравак је одржао еколошку радионицу. Разне наруквице,
огрлице, прстење, привеске, правили су од рециклираног материјала.

Коришћени су пластика, дугмићи, платно, конац,макароне, цевчице, стари привесци...
Заједно са ученицима били су и њихови родитељи. Провели су квалитетно време у
креативном раду и дружењу.
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17.01.2020. На школском такмичењу Књижевна олимпијада учешће је узело 13 ученика,
12 ученика седмог и 1 ученик осмог разреда. Школско такмичење је протекло у пријатној
атмосфери.

24.01.2020. Школско такмичење из српског језика и језичке културе, одржано је у
просторијама школе, где је учешће узело 50 ученика. На општинско такмичење се
пласирало 33 ученика: 7 ученика петог разреда, 8 шестог разреда, 14 седмог и 4 ученика
осмог разреда.

27.01.2020. Школска слава „ Свети Сава ” је обележена 27.01. у просторијама школе
пригодним програмом и награђивањем најбољих ученика Светосавским дипломама.
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МАРТ

16.03.2020. Проглашено је ванредно стање.
Дан школе који је био планиран у марту, због проглашења ванредне ситуације, није
реализован као ни Јевремови дани.
Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID 19, све планиране активности
реализоване су ONLINE.
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АПРИЛ

Електронским путем, ученици продуженог боравка су поделили радост ускршњих
празника.
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22/23/24.04.2020. Пробни завршни испит за мале матуранте током изолације због вируса
COVID 19, одржан је у другачијим условима у односу на досадашње. Преко платформе
„ Моја учионица ” велики број ђака је тестирао своје знање из српског језика и
комбиновани тест, док је тест из математике реализован у школи. За ученике који нису
имали услове за онлајн тестирање, школа је обезбедила штампане тестове.
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ЈУН

17/18/19.06.2020. Реализовано је полагање завршног испита уз поштовање свих
предвиђених епидемиолошких мера. Првог дана, у среду, обављено је тестирање из
српског језика. Тест из математике реализован је дан касније, а комбиновани тест у петак.
25.06.2020. Ученицима осмог разреда додељена су сведочанства као и Вукове дипломе.
Сви „ Вуковци ” су добили од школе изузетно вредне књиге, док је ђак генерације
Александар Адакалић 84 ,због успеха на такмичењима, поред књига добио и лаптоп од
школе. Поред Вуковаца, ђака генерације, награђени су и наставници који су имали
освојена једно од прва три места од општинског до републичког такмичења.
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28.06.2020. Традиционално на Видовдан ученицима од првог до седмог разреда додељене
су књижице и сведочанства. У 10 часова књижице су уручене ученицима од првог до
четвртог разреда, а у 12 часова сведочанства су примили ученици од петог до седмог
разреда. Додела књижица и сведочанстава обављена је на платоу испред школе и у
школском дворишту.
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АВГУСТ
24.08.2020. Министар просвете Младен Шарчевић са својим сарадницима посетио је
нашу школу и том приликом је упознат са стањем у школи.
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