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3.9.2018.
ПОЧЕЛА ШКОЛСКА ГОДИНА
Ову школску годину започели смо скоро у истом саставу као и претходну.На челу школе је
Драгана Којић са својим најближим сарадницима.Наставни кадар је је исти као и претходне
школске године.Недостаје дугогодишњи домар Драган Зорбић – Зека који је отишао у пензију
и вероучитељ Ненад Богдановић кога је заменио Стеван Остојић, вероучитељ из Шапца.
Током распуста у школи су реконструисани тоалети који изгледају веoма лепо и окречено
je неколико просторија .
Као и сваког септембра уприличен је свечани дочек првака.Са радошћу је дочекана и ова
генерација 2011.Ученици млађих разреда су заједно са својим учитељима припремили
приредбу за прваке.Ученицима и родитељима се обратила директорка школе Драгана Којић
пожелевши им срећан почетак.Након тога присутнима се обратио и председник Општине
Богатић Ненад Бесеровац који је ученицима поделио пригодне поклоне,дар Опшине Богатић.

А овако је било у Салашу:

Број ученика у млађим разредима је :
I1 - 14 ученика ; учитељ БРАНИМИР НИНКОВИЋ
I2 - 7 ученика ; учитељ ВЕСНА КУЗМАНОВИЋ
I3 - 6 ученика ; учитељ РАТКО МИЈАТОВИЋ
II1 – 16 ученика ; учитељ ВЕРИЦА ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ
II2 - 11 ученика ; учитељ БИЉАНА МИЈАТОВИЋ
II3 – 3 ученика ; учитељ СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ - СТАНОЈЧИЋ
III1 – 28 ученика ; учитељ СЛАВКА САВИЋ
III2 – 15 ученика ; учитељ СОЊА ТЕОДОРОВИЋ
III3 – 3 ученика ; учитељ РАТКО МИЈАТОВИЋ
IV1- 11 ученика ; учитељ СЛАВИЦА МАЈСТОРОВИЋ
IV2 - 7 ученика ; учитељ ВЕСНА ОСТОЈИЋ
IV3 - 5 ученика ; учитељ СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ - СТАНОЈЧИЋ
V1 - 21 ученик ; разредни старешина КАТАРИНА МАШИЋ

V2 – 18 ученика; разредни старешина ГОРДАНА МИЛИНКОВИЋ
VI1 - ученика; разредни старешина ВЕСНА СТАНОЈЧИЋ
VI2 15 - ученика; разредни старешина ЈЕЛЕНА СТЕВАНОВИЋ
VII1 – 20 ученика; разредни старешина БОЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
VII2 - 20 ученика; разредни старешина БРАНИСЛАВ КОЛАРИЋ
VIII1 – 20 ученика; разредни старешина СВЕТЛАНА КОЈАДИНОВИЋ
VIII2 – 22 ученика; разредни старешина ЈАСМИНА ЦВЕТИНОВИЋ
У овој школској години ученици I и V рзреда ће радити по новом Школском програму.
11.9.2018.
САВЕТ РОДИТЕЉА
12.9.2018.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
и
СЕДНИЦА СИНДИКАТА
Одржана седница Синдиката школе на којој су чланови синдиката изабрали новог
повереника ( председника).На месту повереника уместо Светлане Којадиновић у наредном
периоду биће Бранимир Нинковић, који је уједно и једини предложени и једногласно
изабрани кандидат .

13.9.2018.
ШКОЛСКИ ОДБОР

28.9.2018.
УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Славка Савић
ОДЕЉЕЊЕ: III1
ПРЕДМЕТ:Српски језик
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Описни придеви,обрада
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Верица Ерцеговчевић, Бојана Милосављевић

1.10. ДО 5.10.2018.
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Као и сваке године прва недеља октобра посвећена је деци. У нашој школи од 1.10. до 5.10.
ученици су учествовали и разним ваннаставним активностима, a наставници и учитељи су
били ту да их бодре.
Први дан поршао је у знаку најбоље маске. Ове године тема је била ,, Ликови из цртаних
филмова''.Жири је имао тежак задатак.

Жири је имао тежак задатак, али је ипак одабрао:

А овако је било у Салашу:

Други дан ученици су показали колико имају борбе у себи. Најзаинтересованији су били за
трку ,,везаних ногу''.Смех, навијање орио се фискултурном салом. Победнице су биле девојчице
седмог разреда Драгана Јовановић и Милица Јошић.

Трећег дана ученици су показивали своје таленте. Неки су цртали,неки певали, неки
глумили. Тешко је било одлучити се.

Четвртог дана организован је ,,Базар''. Ученици су продавали-куповали, а сав новац
је искоришћен за награде најбољих током дечије недеље.

Пети дан је организован турнир у малом фуцбалу, категорија дечака од V до VIII
разреда. Прво место освојило је VIII1 , друго место VI 1 ,a треће место V1. Честитамо
свим ученицима!Захваљујемо се ученицима и родитељима што су допринели овако
богатој Дечијој недељи.
У холу школе у част дечије недеље изложени су радови ученика.

6.10.2018.
ЈЕСЕЊИ КРОС
У матичној школи у Клењу и подручним школама у Црнобарском Салашу и Очагама
одржан је јесењеи крос.
7.10.2018.
ИЗЛЕТ ДО ЛИСИНА – ИЗЛЕТ КОЛЕКТИВА ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“

У недељу 7.10. наш колектив је кренуо на екскурзију.У организацији Синдиката школе
сви запослени наше школе имали су могућност да ову недељу проведу у обиласку наше лепе
Србије.Ове године одлучили смо се да посетимо Деспотовац и околину.Најјачи утисак са
излета је манастир Манасија и Резерват природе Лисине са прелепим водопадима .

Манастир Манасија или Ресава је један од најзначајнијих споменика српске средњовековне
културе. Припада Епархији браничевској Српске православне цркве.
Налази се на територији Поморавског округа, близу Деспотовца.
Манастир Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића почео је да се зида 1407, а
градња је окончана 1418. године. Манастирска црква је посвећена Светој Тројици, а освештена
је о празнику Светог духа. Цео комплекс је опасан великим зидовима који су служили за
одбрану. То је била утврђена целина која се састојала од укупно 11 кула, од којих се

истицала донжон кула, познатија као Деспотова кула. Иако је сачувана тек трећина фресака у
манастиру, живопис Манасије спада у ред највећих домета средњовековног сликарства.
Током радова на реконструкцији манастирске цркве у Манасији почетком XXI века,
откривени су земни остаци, за које руководилац тих радова, археолог Марин Брмболић, сматра
да припадају деспоту Стефану. Манастирски комплекс представља непокретно културно
добро као споменик културе од изузетног значаја.
Затим смо кренули пут водопада Лисина , у близини Деспотовца.

Велики Бук или Лисине је водопад у источној Србији, на падинама Бељанице. Водопад се
налази на речици Врелу, десној притоци реке Ресаве. Смештен је на око 380 метара надморске
висине. У подножју је формирано језерце мале дубине, окружено бигреним блоковима. Заједно
са извором речице Врело под заштитом је државе, као споменик природе „Водопад Лисине“ и
као објекат геонаслеђа Србије.

8.10.2018.
ЈЕСЕЊИ ИЗЛЕТ
Ученици млађих разреда Издвојеног одељења у Црнобарском Салашу су искористили лепо
јесење време за излет у природу.Прошетали су до насипа и облжњег шумарка где су
разговарали о чарима и богатству јесени, уживали у чистом ваздуху и природном
окружењу.Природи су се одужили певајући и рецитујући песме о јесени и брижним односом
према свакој биљци, бубици, лептиру...

.

8.10

15.10.2018.
САВЕТ РОДИТЕЉА
РАЗРЕДНО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА
РАЗРЕДНО СТАРИЈИХ РАЗРЕДА

УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Данка Милићевић
АСИСТЕНТ:
ОДЕЉЕЊЕ: VI2
ПРЕДМЕТ: Ликовна култура
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Визуелно споразумевање
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Катарина Машић

24.10.2018.
УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Kaтарина Машић
ОДЕЉЕЊЕ: IV1
ПРЕДМЕТ:Енглески језик
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Fun homes
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Славица Мајсторовић,Бојана Милосављевић
26.10.2018.
УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Бојана Милосављевић
ОДЕЉЕЊЕ: VII1
ПРЕДМЕТ:Српски језик
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: „ Ропство Јанковић Стојана“
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Катарина Машић, Јасмина Цветиновић
27.10.2018.
СЕМИНАР – ОБУКА НАСТАВНИКА ЗА РАД НА ИНТЕРАКТИВНОЈ ТАБЛИ

1.11.2018.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
ОДЛАЗИ ЦЕЦА
После уобичајених активности на Наставничком већу везаних за I класификациони
период, Наставничко веће се опростило од Светлане Цеце Којадиновић, наставнице
српског језика.После дванаест година проведених у нашем колективу, не рачунајући
године које је као ђак провела у нашој школи, Цеца је добила ново радно место у
Шапцу, где живи са породицом.Цеца је изнела захвалност и лепе утиске о раду и
сарадњи са колегама, пријатељским односима са свим запосленима, а директорица
Драгана Којић се у име колектива обратила Цеци са топлим речима захвалности за
показани квалитет у раду , за успехе које је постизала са својим ученицима, за
покретање школског часописа „Школарац“ и пожелела јој пуно успеха у новој
средини.Опроштај је био веома емотиван са обе стране.
Српски језик ће од данас предавати досадашња библиотекарка, Јелена Стевановић,
која је по образовању професор српског језика.

8.11.2018.
ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
Пригодним активностима обележен Дан просветних радника и Вуку Стефановићи
Караџићу.

13.11.2018.
БЕОГРАД
ОБУКА КООРДИНАТОРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВИК
Два члана нашег колектива, наставница математике Јасмина Цветиновић и педагогица Тања
Стојчић су присуствовале обуци координатора за коришћење електронских дневника у
настави која је одржана у Београду у економској школи.Током наредног периода оне ће своја
сазнања стечена на овом семинару пренети на све чланове нашег колектива како би већ од
наредне школске године електронски дневници ушли и у нашу школу.

13.11.2018.
УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Биљана Уларџић
АСИСТЕНТ:
ОДЕЉЕЊЕ: VII 2
ПРЕДМЕТ: ТИО
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Израда презентације ( машински материјал),обрада-вежбање
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ:

КЛЕЊЕ
14.11.2019.
ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ „КОМПРЕСОВАЊЕ”

29.11.2018.

ДЕЧИЈА АТЛЕТИКА
У фискултурној сали ОШ,, Лаза К. Лазаревић'' , ученицима од 1. до 4. разреда одржана је
демонстрација атлетских дисциплина у оквиру пројекта ,, Дечија ателтика''. Овај пројекат
подржан је од стране Министарства спорта Републике Србије, Ателтског савеза Србије,
Светске Ателетске Федерације и Спортског савеза општине Богатић.
Циљ овог великог пројекта је промоција спорта, али пре свега здравог начина живота и
навика међу млађим . Пропозиције су састављене од атлетских дисциплина забавног карактера
и прилагођене деци од 5-13 година. Демострацијом ових дисципилина желимо да деца науче
правилно трчање и дисање, како би стекли основну базу физичког васпитања , јер атлетика је
,, краљица спорта'' .Улазак у свет спрота кроз игру и забаву једна је од идеја овог пројекта.
Презентацију одржали : лиценцирани тренер професор Велибор Планко и координатор
Мирољуб Ћирић.

1.12.2018.
СЕМИНАР У ШАПЦУ
Одржан семинар у ОШ „Лаза К.Лазаревић“ у Шапцу .Семинару присуствовало
шест наставника из наше школе и директор школе.На семинару организовано више
радионица из различитих области.

3.12.2018.
САЛАШ ЦРНОБАРСКИ
СТИГАО ИНТЕРНЕТ
После више година и школа у Црнобарском Салашу је прикључена на интернет
мрежу.То је један од почетних корака за увођење електонских дневника.
7.12.2018.
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ
13.12.2018.
ШКОЛСКИ ОДБОР

децембар .2018.
У сусрет НОВОЈ ГОДИНИ И БОЖИЋУ
Током децембра одржано више ликовних радионица посвећених јануарским
празницима.

28.12.2018.
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЗАКУСКА , А ЗА ДЕЦУ РАДНИКА ПАКЕТИЋИ
Синдикат наше школе је у част престојећим празницима организовао заједничко
дружење запослених.Најмлађе је Деда Мраз обрадовао пакетићима.

28.12.2018.
САЛАШ ЦРНОБАРСКИ
НОВОГОДИШЊИ КВИЗ
Ученици млађих разреда у Издвојеном одељењу у Салашу Црнобарском су
учествовали у Новогодишњем квизу који је обухватао питања из свих предмета и
области које су реализоване током полугодишта.Сви су учествовали и на крају се
почастили освојеним наградама.
После квиза организована је заједничка журка.

31.12.2018.
ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РАД НА ЕЛЕКТРОНСКИМ ДНЕВНИЦИМА
Иако је за ученике почело празнично расположење и први део зимског распуста, за
запослене је и последњи дан у 2018. радни.Координатори за коришћење електронских
дневника из наше школе, Јасмина Цветиновић и Тања Стојчић , су пренеле своја
сазнања са посећеног семинара ,, Обука за рад на електронским дневницима.“

А на крају дана ипак осмех...

На часовима допунске наставе из коришћења електронских дневника било је и овако...

5.1.2019.
БАДЊЕ ВЕЧЕ
САЛАШ ЦРНОБАРСКИ
Ученици млађих разреда су присуствовали литургији и пијукању у сеоској цркви и
паљењу Бадњака испред цркве.Хор ученика је извео „Божићну песму“, а чланови
рецитаторске групе су извели неколико рецитација посвећених Божићу.Ипак највеће
усхићење изазвао је ватромет који је из године у годину све раскошнији

10.1.2019.
ОГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Биљана Мијатовић
АСИСТЕНТ: Соња Теодоровић
ОДЕЉЕЊЕ: II2
ПРЕДМЕТ:Чувари природе
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Дувански дим је опасан
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ:Весна Остојић, Весна Кузмановић, Марина Ковачевић (
васпитачица предшколске групе ), ученици I2, III2, IV2 и предшколска група.

11.1.2019.
ОДЛАЗИ ТОМА
У нашој школи, у присуству већине чланова колектива, организовано је заједничко
дружење како би се опростили од наставника историје Томислава Коларић који одлази
у пензију.У име колектива директорица Драгана Којић се опростила од Томе
пожелевши му лепе и испуњене пензионерске дане, а Синиша Благојевић, бивши
ученик наставника Томе , како га већина тако зове, а садашњи колега , се присетио
ђачких дана када му је наставник Тома постао узор. Већина нас ће га памтити као
доброг професора, као духовитог и насмејаног колегу , али изнад свега праведног и
човека.

14.1.2019.
УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Светлана Поповић -Станојчић
АСИСТЕНТ:
ОДЕЉЕЊЕ: II3
ПРЕДМЕТ:Математика
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Множење, утврђивање
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ:
14.1.2019.
УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Светлана Поповић -Станојчић
АСИСТЕНТ:
ОДЕЉЕЊЕ: IV3
ПРЕДМЕТ:Српски језик
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Бајка о дечаку и Месецу, утврђивање
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ:
27.1.2018.
СВЕТИ САВА
У матичној школи уз присуство ученика, запослених и гостију школска слава је
обележена уз уобичајене активности: паљење свеће и ломљење колача , културноуметнички програм и на крају свечани ручак.
Свечано је било и у подручним школама у Црнобарском Салашу и Очагама.

Поводом Светог Саве у цркви у Глоговцу је организована је прослава
на
којој су учествовали и ученици наше школе ,заједно са учитељицом Соњом
Теодоровић.На овом скупу о делу и значају Светог Саве говорио је познати
књижевник Радован Калабић, а присутне је поздравио председник Општине Богатић
Ненад Бесеровац.Ученици наше школе су рецитовали песме посвећене Светом Сави.



Марина Тадић ученица VII2 освојила 2.место на Републичком ликовном
конкурсу ,, Светосавље и наше доба“ Нови Сад .

30.1.2019.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

1.2.2019.
ЗАВРШЕНО ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Поводом завршетка првог полугодишта на неким родитељским састанцима су
изведене одељењске приредбе.Ево како је било у II2:
„Бајка о рибару и рибици“А.С.Пушкин

„Седам прутова“,народна приповетка

А у III2 је било овако:

18.2.2019.
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

4.2.2019.
САВЕТ РОДИТЕЉА

фебруар.2019.
Одржано школско такмичење из ликовне културе „ Мали Пјер“на тему
„Карикатура.“ Учествовало 17 ученика .
Пласмани ученика на ликовном конкурсу карикатура „Мали Пјер“:
награда на Општинском такмичењу Николина Стевановић VI2

 награда на Општинском и Окружном такмичењу:Ђорђе Лацковић VIII2
„Пороци и последице“



Анђела Мијатовић VI2 „Књига или друштвене мреже“

Андреа Грујић VIII2 ,,Узрок наших слабости“

А овако је дочекан први снег ....

23.2.2019.
ГЛУШЦИ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ
На Општинском такмичењу из физике које је одржано у Глушцима ученици наше
школе су нас обрадовали :
1.место Анђела Мијатовић VI2
2. место Ивана Теодоровић VI2
1. место Дарко Грујић VIII2
25.2.2019.
ПОЧЕЛО ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
26.2.2019.
ШКОЛСКИ ОДБОР

МАРТ У ЗНАКУ РАДНИХ СУБОТА
Продужетак зимског распуста треба одрадити.Министарство просвете је дало слободу
школама да сами направе план надокнаде.Познати као добри и послушни ђаци, наша
школа ће одмах, током марта, сваке наредне суботе, надокнадити седмицу продуженог
зимског распуста због епидемије грипа.
План надокнаде часова – наставне суботе:
2.3. 2019. - часови од понедељка
9.3.2019. - часови од уторка
16.3.2019. - часови од среде
23.3.2019. - часови од четвртка
30.3.2019. - часови од петка
1.3.2019.
САЛАШ ЦРНОБАРСКИ
НА ПИЈАЦИ
У оквиру предвиђених посета током школске године ученици II2 и III2 су посетили
сеоску пијацу.Ученици су видели и сазнали шта се све продаје на пијаци, како се купује,како се
понаша и обраћа продавцима.

А после пијаце су се сладили јабукама које су „пазарили.“

2.3.2019.
БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
На Општинском такмичењу из математике учествовала су 4 ученика старијих
разреда и 5 ученика млађих разреда.

5.3.2019.
Богатић
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОДБОЈКЕ

8.3.2019.
ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ 8.МАРТА
Ученици старијих разреда,
чланови ликовне секције ,
приредили су ликовну изложбу
поводом 8.марта, међународног
празника жена. А ученици млађих
разреда су израђивали честитке
и поклоне за маме.

9.3.2019.
ДУБЉЕ
ОШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ
9.3.2019.
БОГАТИЋ
ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ОПШТИНЕ
17.3.2019.
КЛЕЊЕ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
18.3.2019.
У СУСРЕТ ПРОЛЕЋУ
ИЗЛЕТ УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА У САЛАШУ ЦРНОБАРСКОМ

21.3.2019.
УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Соња Теодоровић
АСИСТЕНТ: Биљана Мијатовић
ОДЕЉЕЊЕ: III3
ПРЕДМЕТ:Чувари природе
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Рециклажа
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Весна Остојић,Весна Кузмановић,Стеван Остојић

КВИЗ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ
27.03.2019.

28.03.2019.
ЛИKOВНА КОЛОНИЈА
Ученици старијих разреда наше школе су у амбијенту школског дворишта сликали на
слободну тему и слободним техникама.

3.4.2019.
УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Биљана Уларџић
АСИСТЕНТ:
ОДЕЉЕЊЕ: VIII1
ПРЕДМЕТ: ТИО
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Практична израда електричног кола,вежбање
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ:
8.4.2019.
УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Kaтарина Машић
ОДЕЉЕЊЕ: V1
ПРЕДМЕТ:Енглески језик
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Discover culture: The first man on the Moon.
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Бојана Милосављевић

12.4.2019.
ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ ОСМАКА – МАТЕМАТИКА
13.4.2019.
ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ ОСМАКА –
СРПСКИ ЈЕЗИК
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
25.4.2019.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОЛЕКТИВА О КАНДИДАТУ ЗА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
На седници Наставничког већа, после уобичајених активности везаних за трећи
класификациони период, седници су се прикључили и остали чланови колектива
(помоћни радници и „администрација“) како би се изјаснили о кандидату за директора
школе.Иако је на конкурс стигла само једна пријава, процедура мора да се
испоштује.После тајног гласања комисија је утврдила да се од 41 присутног , 40
изјаснило за , а један против.Досадашња директорица Драгана Којић је добила
убедљиву подршку колектива да и даље буде на челу наше школе.

Поводом Васкрса,током априла, вероучитељ Стеван Остојић организовао је ликовни
конкурс за најлепше осликано јаје.Такмичили су се ученици од I - VIII разреда.Жири
састављен од наставника школе определио се за ове радове:

26.4.2019.
САЛАШ ЦРНОБАРСКИ
ВЕЛИКИ ПЕТАК
СЛУЖБА И ИЗБОР ЗА „ НАЈ ЈАЈЕ“
1.Бојана Остојић VII
2.Милица Лаушевић VI
3.Славица Чоњагић I2

26.4.2019.
БОГАТИЋ
„РАДОСТ ВАСКРСА“
У КОЦ-у у Богатићу одржана изложба ликовних радова на тему „Радост Васкрса.“На
овом ликовном конкурсу учествовали су и ученици наше школе , IV 1 са учитељицом
Славицом Мајсторовић и ученици II2 и III2 са учитељицама Биљаном Мијатовић и
Соњом Теодоровић.Ученици IV1 су освојили III место у категорији основаца , групни
рад ученика II2 и III2
специјалну награду за најкреативнији рад.

30.4.2019.
ШКОЛСКИ ОДБОР
ИЗЈАШЊАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА О КАНДИДАТУ ЗА ДИРЕКТОРА
ШКОЛЕ
Школски одбор се састао да би се изјаснио о кандидату за директора школе.Од
седам присутних чланова Школског одбора, свих седам је дало подршку досадашњој
директорици Драгани Којић.
4.4.2019.
САЛАШ ЦРНОБАРСКИ
У ВЕТЕРИНАРСКОЈ АМБУЛАНТИ
Ученици II2 и III2 су посетили сеоску ветеринарску амбуланту.У разговору са запосленима
сазнали су које су основне делатности ове установе.

5.4.2019.
САЛАШ ЦРНОБАРСКИ
„НАЈ РЕЦИТАТОР“
У Салашу Црнобарском одржано школско такмичење у рецитовању.Из сваког
одељења учествовало је понеколико ученика, акао најбољои изабрани су:
 Николина Миљевић I2
 Тамара Ђукановић II2
 Тара Јездимировић III2
 Владимир Миљевић IV2

САЛАШ ЦРНОБАРСКИ АКЦИЈА:САДИМО ЦВЕЋЕ
Учитељице ,ученици, помоћни радници, свештеник су у заједничкој акцији засадили
цвеће у жардињере око школског и црквеног дворишта.

8.9. И 10.5.2019.
ПОЧЕЛА СЕЗОНА ЕКСКУРЗИЈА
УЧЕНИЦИ VII И VIII РАЗРЕДА НА ТРОДНЕВНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ

10.5.2019 - 13.5.2019.

ЛАЗИНИ ДАНИ - ДАН ШКОЛЕ
10.5.2019. КРОС РТС-а
11.5.2019. СПОРТСКИ ДАН
13.5.2019.СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА И СВЕЧАНИ РУЧАК
На дан рођења српског књижевника и доктора Лазе К. Лазаревића, Основна школа
у Клењу која носи његово име, обележила je 146-ту годишњицу разним активностима.
У холу школе ученици су приредили изложбу ликовних радова на тему Лаза К.
Лазаревић.Организована су и разна спортска такмичења.Ипак најсвечаније је било
13.5.када је била свечана академија и ручак.
У сали Дома културе у присуству родитеља,
ученика, наставника, представника општине,
предствника цркве и других гостију, ученици су
приредили пригодан програм.
Директорка школе Драган Којић на почетку је
поздравила присутне и обратила им се говорм у
којем се укратко осврнула на оно што је до сада
урађено ове школске године и шта је у планудо
краја и за наредну школску годину.

Затим је уследио богат култрно – уметнички програм прграм, у оквиру кога су се песмом,
игром и глумом преставили ученици наше школе.

Најбољи ученици, који су остварили добре резултате на такмичењима, похваљени су и
награђени дипломама и књигама.

За госте и наставнике,у сали школе, приређен је свечани ручак.

18. и 19.5.2019.
БОГАТИЋ
СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЉЕ ПРВОГ РАЗРЕДА
Семинару присуствовале Весна Остојић и Светлана Поповић- Станојчић

30.5.2019.
УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Бојана Милосављевић
ОДЕЉЕЊЕ: V1
ПРЕДМЕТ:Српски језик
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Припрема за годишњи тест
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Бранислав Коларић,Гордана Милинковић
31.05.2019.
ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА ОСМАКЕ УЗ ТРУБАЧЕ
Уз трубе,песму,сузе и обећања овогодишња генерација осмака је овако провела последњи дан
у школи:

ЕКСКУРЗИЈА V РАЗРЕДА
Релација: Клење – Нови Сад – Петроварадин – Карловци - Хопово
12.5.2019.
БЕОГРАД
„ ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ “
У Београду, у Сава центру, издавачка кућа „Витез“организовала централну прославу
под називом „Витезово пролеће.“ Овом величанственом скупу који је уприличила ова
издавачка кућа окупио се велики број талентованих малишана из целе Србије, који су
током године учествовали на литерарним и ликовним конкурсима.И ученици наше
школе су учествовали и награђени за ликовне радове:
 Тамара Ђукановић II2
 Вук Остојић II2
 АлександарМаксимовић II2
 Младен Јошић II2
 Јелена Лаушевић III2
 Сара Кузмановић III2
 Дуња Јошић III2
 Тара Јездимировић III2
 Ана Лацковић III2
 Слободан Мијатовић- III2
 Марија Јокић III2


25.5.2019.
ЕКСКУРЗИЈА IV РАЗРЕДА
Релација: Клење –Авала – Раковица – Храм Светог Саве- Калемегдан

26.5.2019.
ЕКСКУРЗИЈА III РАЗРЕДА
Релација: Клење – Бранковина – Ваљево - Лелић – Каона

3.6.2019.
II РАЗРЕДА
Релација: Клење –Троноша –Тршић- Бања Ковиљача

4.5.2019.
ЕКСКУРЗИЈА I РАЗРЕДА
Релација: Клење – Мишар – Шабац – Петковица

ЈОШ ЈЕДАН РАСТАНАК
Данас смо се поздравили са нашом дугогодишњом колегиницом Славицом
Мајсторовић, учитељицом, која одлази на место директора ОШ „Никола Тесла“ у
Дубљу.На месту Славице радиће Драгица Ненадовић.

САЛАШ ЦРНОБАРСКИ
5.6.2019.
УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИК:Биљана Мијатовић
АСИСТЕНТ: Соња Теодоровић
ОДЕЉЕЊЕ: II2
ПРЕДМЕТ:Физичко васпитање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Вожња бицикла
ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ:Весна Остојић, Весна Кузмановић, ученици III2

БОГАТИЋ
10.06.2019.
МАТУРА
После окупљања ,сликавања и свечаног дефилеа у школском дворишту свршени осмаци су се
упутили у Богатић, у ресторан „Милано“, где је одржано опроштајно вече. ученика VIII

разреда.Осим ученика, вечери присуствовали разредне старешине, наставници ,
учитељи, директор школе и родитељи ученика.Вече је протекло весело,уз песму и игру

.

13.6.2019.
САЛАШ ЦРНОБАРСКИ
ОБИШЛИ СМО И МАЛИЊАК
Ученици I2, II2 и III2 су посетили малињак.Сазнали су како се малињак одржава,

негује, како и када се беру малине.Уживали су у првим плодовима полуорганске
малине и заједничком дружењу у продном окружењу.

14.6.2019.
ПОСЛЕДЊИ ДАН ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
ОПРАШТАЈУ СЕ И ЧЕТВРТАЦИ
Овако је било у Салашу Црнобарском...

ЗАВРШНИ ИСПИТ
17.6.2019. - СРПСКИ ЈЕЗИК
19.6.2019. - КОМБИНОВАНИ
2О.6.2019. - МАТЕМАТИКА
Завршни испит полагало 40 ученикаосмог разреда и сви су положили.Резултати су следећи:
СРПСКИ ЈЕЗИК – 7,02 од могућих 13
КОМБИНОВАНИ – 6,26 од могућих 13
МАТЕМАТИКА – 5,47 од могућих 13
На нивоу општине наша школа је заузела треће место, иза школа Глушци и Богатић.

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА у I2

На почетку школске године „баук“ за све, а током године један од омиљених
предмета .Шта су све прваци радили на часовима пројектне наставе:

25.06.2019.
СВЕЧАНА ДОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА ОСМАЦИМА
СВИ ОДЛИЧНИ УЧЕНИЦИ НАГРАЂЕНИ ПОХВАЛНИЦАМА И КЊИГАМА

28.6.2019.
БОГАТИЋ
НАЈБОЉИ ЂАЦИ ГОСТИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Најбољи основци из наше школе, заједно са разредним
старешинама ,
менторима и директорком , били су гости Општине Богатић.Примио их је заменик
председника Синиша Пузић који је најбољим ђацима честитао на постигнутим
резултатима и пожелео успех у даљем школовању.
учеснике републичких такмичења , али и њихове менторе , новчано награди и
тако још више мотивише на рад и учење.
Најбољи ученици, „вуковци“,ђак генерације, учесници републичких такмичења и
ученици који су освојили 1. 2. и 3. место на републичком такмичењу, као и њихови
ментори добили су новчане награде.
Из наше школе били су присутни ученици:
 Анђела Вуковић- ђак генерације
„ВУКОВЦИ“
 Сања Зорбић  Милош Малетић
 Марија Лацковић
 Тамара Петровић
Учешће на Републичком такмичењу „Мали Пјер“- ликовна култура:
 Ђорђе Лацковић
 Андреа Лукић
 Анђела Мијатовић

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ АНЂЕЛА ВУКОВИЋ

Похвалa „Ученик генерације“ у школској 2018/2019. години додељена је Aђели
Вуковић. Носилац је Дипломе „Вук Караџић“ и специјалних диплома из српског језика
и биологије.
Током школовања показала је амбициозност, упорност и спремност да се бори за
своје циљеве. Показала је свестраност – била је подједнако успешна у природним и
друштвеним наукама .Част је било предавати таквој ученици. Она је ведра девојчица,
увек спремна да помогне другарима. Правична је и спремна да каже истину и заштити
слабијег. Она је одговорна и поуздана. Кад год је било потребно да се нешто уради
прецизно, креативно, брзо и добро, да се школа представи на најбољи начин, увек смо
знали да можемо рачунати на њу. Активно је учествовала у друштвеном животу школе,
на разним школским свечаностима, хуманитарним приредбама… Математички
прецизна и тачна, али исто тако уметнички отворена, креативна и емотивна,.Њена
вредноћа и предан рад крунисани су бројним похвалама. “.Била је увек тиха и
сталожена, ненаметљива али упечатљива, вредна и сигурна у то што ради. Иначе, од
других не очекује ништа, и не планира да околину мења или обликује по себи. Она
учењем и радом на себи мења и изграђује свој поглед на стварност. По томе би могла
бити узор и нама старијима. Чућемо ми још о Анђели, и с поносом истицати да је била
у нашем 81.
Још једном све честитке Анђели и њеној породици.

28.6.2019.
ВИДОВДАН- РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
Одржани родитељски састанци иа ученике од до разреда.На неким родитељским
састанцима одржане одељењске приредбе.
Ево како је било у II2 :

А овако у IV2:

30.6.2019.
ПОЗДРАВ ИЗ ВОЈВОДИНЕ
СИНДИКАТ ЈОШ ЈЕДНОМ НА ДЕЛУ
У организацији Синдиката школе сви запослени наше школе имали су могућност да ову
недељу проведу у обиласку наше лепе Србије.Овога пута смо се одлучили за равну
Војводину.По врелом летњем дану , али увек расположени за дружење обишли смо Борковачко
језеро и Фрушку гору.Утисци , једногласно „СУПЕР!“

1. и 2.7.2019.
ШАБАЦ
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ ГЕОГРАФИЈЕ (Весна Станојчић)
ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (Велинка Којић-Мирковић)
3.7.2019.
ШКОЛСКИ ОДБОР
3. и 4.7.2019.
ШАБАЦ
ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ МАТЕМАТИКЕ ( Бранислав Коларић, Јасмина Цветиновић)
29.7.2019.
БЕОГРАД
ЗА ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 450 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НАШУ
ШКОЛУ
Министарка правде Нела Кубуровић уручила је данас у Народном музеју у Београду
уговоре о додели средстава прикупљених на основу одлагања кривичног гоњења –
опортунитета за 150 пројеката од јавног интереса из области здравља, културе,
просвете и социјалне заштите у укупној вредости од 450 милиона динара.У Општини
Богатић једина установа која је добила овај пројектјесте ОШ „Лаза К.Лазаревић“ –
Клење.Директорка наше школе Драгана Којић, присуствовала је данас свечаном
потписивању уговора.
„Поносна сам што је наша школа добила средства у износу од 495100 динара,а за
реализацију пројекта„Набавка рачунара за вођење електронских дневника и опреме за
дигитални кабинет.“Ова средства ће нам много значити ове школске године када се
електронски дневници уводе потпуно.Дигитални кабинет за ученике ће се употпунитии
самим тимученици ће имати веће могућности да унапреде своја знања из области
информатике и овладају тим вештинама још боље.Такође ће олакшати и рад
наставникакоји све више користе ИТ у свом раду“ – изјавила је том приликом Драгана
Којић.

,, О К О С О К О Л О В О ''
Уметник Милан Милосављевић донирао је мурал нашој школи,који је данас
насликан. Милан је дипломирао зидно сликарство 2009. године у Београду.Бави се
муралима и другим сликарским дисциплинама. Сликању су присустовали ученици
ликовне секције коју води Данка Милићевић.

На муралу је осликан Драгутин Матић, познат као ,,Око соколово''. најпознатији је
српски војни извиђач. Рођен је 10. јануара 1888. године у Калетинцу на обронцима Суве
Планине. Учествовао је у свим борбама српске војске од 1910. године до краја I
светског рата. Познат је по својој фотографији која је обишла свет. Умро је 1. јануара
1970. године у родном селу.
 Током лета радило се на
учионице и библиотеци.

уређењу школе.Замењени су подови у четири

20.8.2019. и 21.8.2019.
ШАБАЦ
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ ИСТОРИЈЕ (Синиша Благојевић,Дарко Костић)

21.8.2019.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
ЛЕТЊА ШКОЛА
22. и 23.8.2019.
 Летња школа - енглески језик - Катарина Машић

26. и 27.8.2019.
 Математика – Јасмина Цветиновић

 Летња ликовна радионица – Данка Милићевић

 Салашка летња школа – Биљана Мијатовић и Соња Теодоровић

 Радионица за прваке – Тања Стојчић

26.8.2019. и 27.8.2019.
ШАБАЦ
ОБУКА ЗА ДИГИТАЛНЕ УЏБЕНИКЕ (Рада Зорбић иКатарина Машић)

26.8.2019. и 27.8.2019.
БОГАТИЋ
ОБУКА ЗА ДИГИТАЛНЕ УЏБЕНИКЕ - (Весна Остојић,Весна Кузмановић,Светлана
Поповић-Станојчић,Драгица Ненадић)
30.8.2019.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛЕТОПИСА ЗА 2018/2019.
( Летопис водила Биљана Мијатовић
Сарадник Јасмина Цветиновић )

Летопис водила Биљана Мијатовић
Сарадник Јасмина Цветиновић

