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2020/2021. 

 



СЕПТЕМБАР 
1.9.2020. 

     Почела је нова школска година. Неуобичајено. 

    Пријем ученика I и V разреда организован је дан раније него обично. Због актуелне 

ситуације, пандемије корона вируса, а према упутствима Министарства просвета, будући 

прваци су се упознали са учитељицом, а петаци са разредним старешинама,као и начином 

извођења наставе. Прваци су од Општине Богатић добили поклоне: школске торбе и 5000 

динара . 

 
А овако је било у Салашу Црнобарском: 

 



    Млађи разреди, од I до IV, ће похађати наставу према основном моделу (свакодневно 

похађање наставе у школи; подела одељења на А и Б групу ако одељење има више од 15 

ученика); 

    Старији разреди, од V до VIII, ће похађати наставу према комбинованом моделу (група 

А ће једне седмице понедељак, среду и петак ићи у школу, док ће група Б пратити наставу 

преко РТС-а; следеће седмице ће се мењати групе) 

  Сви запослени, ученици и родитељи су упознати са мерама превенције  које ће се 

спроводити током боравка ученика у школи. 

4.9.2020. 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИУМ 

11.9.2020. 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

6.9.2020. 

РАЗРЕДНО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

9.9.2020 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

10.9.2020. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

11.9.2020. 

  САРАДЊА   СА   ЕПАРХИЈОМ   ШАБАЧКОМ 
     Сваки човек је од Бога позван на усавршавање и да као такав има дужност да изграђује 

друштво и свет. Школа као колевка образовања има значајно место у животу сваког 

појединца. Епархија шабачка, имајући то у виду, показује посебну бригу према образовним 

институцијама на својој територији одржавајући комуникацију са њиховим директорима. У 

последњих неколико година епископ шабачки, Господин Лаврентије, на почетку сваке 

школске године организује свечани пријем за све директоре основних и средњих школа са 

територије поверене му епархије, уз неизоставан поклон комплета књига писаца значајних 

за наш народ и просвету. Будући да тренутна епидемиолошка ситуација изазвана вирусом 

Корона не дозвољава окупљање тог обима, Епархија шабачка не желећи да прекида ту 

традицију, преко чланова Одбора за веронауку доставила је директорима школа по комплет 

књига нашег чувеног писца родом из Мачве, Јанка Веселиновића, чувајући га од заборава 

уз писмо подршке нашој деци и просветним радницима који раде у времену великих 



искушења. У оквиру ових лепих односа школа и Епархије нашле су се и школе Мачве које 

су увек неговале присне односе са својим духовним оцем владиком Лаврентијем. 

 

16.9.2020. 

САСТАНАК ТИМА ЗА  ЗАШТИТУ ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

 

 



26.9.2020. 

ЕКСКУРЗИЈА  ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 

 



ОКТОБАР 
2.10.2020. 

               Одлази РАДА 
   После друге смене, у поподневним часовима, колектив се окупио да се опрости од 

колегинице Раде Зорбић, наставнице руског језика, која одлази у пензију.Топле речи 

захвалности за дугогодишњи рад и труд од стране директорице Драгане Којић и жеље за 

дуге и испуњене пензионерске дане, као и речи Радине захвалности за разумевање, сарадњу, 

дружење,  испраћене су дугим аплаузом и понеком сузом у оку. 

 



 



5.10 - 9.10.2020. 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 
    Због епидемиолошке ситуације Дечија недеља је протекла нешто скромније него 

претходних  година.Према препоруци директорке школе разредне старешине су у оквиру 

својих одељења разним активностима обележили Дечију недељу. 

 

 
 



УГЛЕДНИ ЧАС  
ДАТУМ: 14.10.2020. 
НАСТАВНИК: Славка Савић 

ОДЕЉЕЊЕ: I1  

ПРЕДМЕТ: Српски језик 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Јоца вози аутобус- драган Лукић 

ТИП ЧАСА: Обрада 

ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Верица Ерцеговчевић,Драгица Ненадовић,Бранимир 

Нинковић 

  

  



СЕМИНАР ,,ШКОЛЕ ЗА XXI ВЕК“ 
    Центар за стручно усавршавање у Шапцу  домаћин је тродневног семинара ,, Школе за XXI век 

“ који се одржава током октобра. 

 

         Прва група полазника међу којима су били Бранислав Коларић и Јелена Стевановић, семинар 

су похађали 22.23. и 24.октобра, док су Јасмина Цветиновић и Александра Станишић семинару 

присуствовали 29. 30. и 31.октобра. 

 



 

 

27.10.2020. 

IN MEMORIJAM 

                 РАДА  ЗОРБИЋ 

                  (1957 - 2020.) 

Данас је преминула наша Рада Зорбић. 

Отишла је и за собом оставила неизбрисив траг. 

 

 

 

 

 



НОВЕМБАР 
4.11.2020. 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИУМ 

6.11.2020. 

РАЗРЕДНО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

9.11.2020 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

10.11.2020. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

25.11.2020. 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

.11.2020. 

               И МИ СМО ДЕО ,,ПЛАНЕТЕ“  
 Данас је на РТС Планета емитован час колегинице Соње Теодоровић из предмета музичка 

култура.Тако је и наша школа дала допринос одвијању наставе на даљину и функционисању 

образовног система  у тешким врменима за цео свет.  

30.11.2020. 

Одлуком МПНТР  старији разреди због тешке епидемиолошке ситуације од данас на 

онлајн настави. 

 

 

 

 



ДЕЦЕМБАР 
18.12.2020. 

   Према препоруци  Кризног штаба, због тренутне епидемиолошке ситуације и великог 

броја заражених КОВИДОМ 19, данас је завршено прво полугодиште. 

21.12.2020.  

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА МЛАЂИХ И СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

 

22.12.2020. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ – ОНЛАЈН 

ОД 23.12 ДО 25.12.2020. 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – ОНЛАЈН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈАНУАР 
18.1.2020. 

ПОЧЕЛО ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

   После тачно месец дана продуженог зимског распуста, почело је друго 

полугодиште.Одлучено је да сви ученици  уђу у школске клупе, баш као и 1.септембра.Неки 

ће пратити наставу по основном, неки по комбинованом моделу, а неки су се определили за 

онлајн наставу.  

27.1.2021. 

СВЕТИ САВА – ШКОЛСКА СЛАВА 
          И обележавање Светог Саве је, као и све остало ове школске године, обележено 

несвакидашње.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Уз обавезне маске, у кругу ,,породице“ – колектива, без званица и ученика, али уз 

славски колач, свећу, вино и жито, како налажу православни обичаји. 

 



   После ломљења славског колача, сеоски свештеник се обратио присутним са речима 

захвалности нашем колективу на дугогдишњој сарадњи и међусобном уважавању.Пожелео 

нам је пуно успеха са жељом да и даље следимо пут Светосавља. 

                               



     Директорица школе Драгана Којић је такође пожелела свима срећну славу, успех и 

здравље у даљем раду. Ове године, за изузетан допринос васпитно-образовном раду и 

промовисању наше школе, признања су уручена Соњи Теодорвић, учитељици у Издвојеном 

одељењу у Салашу Црнобарском и Бојани Кузмановић, педагогу школе, за реализацију часа 

на РТС Планети, у оквиру Наставе на даљину. 



                  

 

 

 

 



  Награђени су и ученици старијих разреда за ликовне радове на тему ,,Свети Сава.“ 

 

 



     Током јануара педагог школе Бојана Кузмановић спровела је анкету међу ученицима 

старијих разреда. Ученици су бирали најбољег наставника.Титулу ,,најбоља“ понела је 

Катарина Машић, наставница енглеског језика. Друго место освојила је наставница 

биологије Јелена Стевановић, а треће место Бојана Милосављевић, наставница српског 

језика. 

 



ФЕБРУАР  
5.2.2021. 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

   Данас је у нашој школи, уз пошовање мера превенције, одржано школско такмичење из 

математике. Комисију за матичну школу чинили су Бранислав Коларић – наставник 

математике, Александра Станишић - наставник српског језика и Бојана Кузмановић- 

педагог; Издвојено одељење у Салашу Црнобарском  Јасмина Цветиновић – наставница 

математике; Издвојено одељење у Очагама Јелена Сладојевић- учитељица на замени. 

   У матичној школи  учествовало је   6   ученика млађих разреда, ученици IV1 и   25 ученика 

старијих разреда од V до VIII. 

   У издвојеном одељењу у Црнобарском Салашу учествовало је 9 ученика, 2 ученика трећег 

разреда и 7 ученика четвртог разреда. 

   На наредни ниво такмичења, општинско такмичење, пласирало се пет ученика: 

1.Симић Страхиња IV2 

2.Илић Лука IV1 

3.Станојчић Сања IV1 

4.Којић Стефан V2 

5.Станојчић Марија VII 1         

                     

УГЛЕДНИ ЧАС  
ДАТУМ: 9.2.2021. 
НАСТАВНИК: Биљана Мијатовић 

АСИСТЕНТ: Александра Станишић 

ОДЕЉЕЊЕ: IV2 

ПРЕДМЕТ: Српски језик 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Библиотекарка нам препоручује 

ТИП ЧАСА: Утврђивање 

ПРИСУТНИ НАСТАВНИЦИ: Весна Остојић, Соња Теодоровић, Весна Кузмановић 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.2.2021. 

IN MEMORIJAM 

                 МИЛОСАВА ЈОКИЋ 

                  (1948- 14.2. 2021.) 

Данас је преминула  Милосава Јокић, наставница српског језика у пензији и бивша 

директорка наше школе. Отишла је тихо, баш онако како је и живела. 

 

24.2.2020.   

    МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

   У нашој школи обележен је Међунродни дан борбе против вршњачког насиља.  

 



 

 



 



         

Проглас који су упутили основци поводом обележавања Дана борбе против вршњачког 

насиља. 

 



Основце су подржале и њихове наставнице обучене у розе боју, која је симбол манифестације. 

 

                               



28.2.2021. 

БОГАТИЋ - ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

     Општинско такмичење из математике одржано 28.2.2021. године у ОШ ,,Мика Митровић“ у 

Богатићу, од 10 h – 12 h. Такмичење је одржано за ученике од III  до VIII разреда уз поштовање 

свих епидемиолошких мера. Из наше школе учествовало је четворо ученика, три ученика 

четвртог разреда и један ученик петог разреда, док у осталим разредима нисмо имали 

представника. 

   На такмичењу два наставника из наше школе су учествовала у реализацији такмичења. 

Бранислав Коларић  као дежурни наставник и прегледач, а Биљана Мијатовић као прегледач. 

  Од укупно 18 ученика четвртог разреда колико се такмичило, три ученика из наше школе 

остварили су следећи пласман: 

• Сања Станојчић  IV1 -  2. место ( 60 бодова ) – учитељица Верица Ерцеговчевић 

• Лука Илић IV1 - 3. место ( 54 бода ) -  учитељица Верица Ерцеговчевић 

• Страхиња Симић IV2 - 7. место ( 40 бодова ) – учитељица Биљана Мијатовић 

     Сања Станојчић IV1,  Лука Илић IV1 и Страхиња Симић IV2  обезбедили су 

пласман на следећи ниво такмичења - окружни, који ће се одржати 21.3.2021. у ОШ ,,Лаза К. 

Лазаревић“  Шапцу. 

   Од укупно 9 ученика петог  разреда колико се такмичило, Којић Стефан (наставник 

Бранислав Коларић), који је представљао нашу школу, освојио је 8. место ( 15 бодова ). 

 



 



  

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

3.3.2021. 
ОБУКА ЗА УНОС ПОДАТАКА У ЈИСП 

ОБУКУ ПОХАЂАЛЕ ЈАСМИНА ЦВЕТИНОВИЋ И МАРИЈАНА МИЛИНСКИ. 

 

15.3.2021. 

    Од данас, због погоршања епидемиолошке ситуације , ученици старијих разреда, према 

одлуци Кризног штаба, поново на онлајн настави.Mлађи узраст  и даље у школским клупама. 



АПРИЛ 

9.4.2021. 
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

 



 



 



10.4.2021. 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

 

    Од данас, према одлуци Кризног штаба, ученици старијих разреда поново у школским 

клупама, према моделу од септембра. 

 

25.4.2021. 

ШАБАЦ 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

    У ОШ,,Лаза К.Лазаревић“ у Шапцу одржано Окружно такмичење из математике. Наша 

школа је имала два представника, Сању Станојчић  IV1  и Луку  Илић IV1 , а ученик Страхиња 

Симић IV2 је због личних разлога одустао од такмичења. Ученици се нису пласирали на наредни 

ниво такмичења, али су стекли посебно искуство и заслужују самим учешћем све честитке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.4.2021. 

                                ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

 МАТЕМАТИКА: Математичко јаје (област троугао и четвороугао) – VI разред 

 

                                          



 

 

 Поводом Васкрса одржано школско такмичење ученика од I до IV разреда за 

најлепше нацртано шарено  јаје у оквиру верске наставе.Гласали су  и одлучили 

да ови ученици заслужују епитет најоригиналнијих и најкреативнијих:  

I разред: 

1. Балентина Лаушевић 

2. Лана Лаушевић 

3. Марко Ерцеговчевић 

      3.Милосав Игњатовић 

II разред: 

1.  Јана Станић 

2.   Вања Станић 

2.   Милица Јанковић 

3.   Нина Коларић 



III разред: 

1.Валентина Јездимировић 

2.Николина Миљевић 

3.Вељко Којић 

IV разред: 

1.Тамара Ђукановић 

2.Уна Пенић 

3.Сања Станојчић 

  

 

 



V разред: 

1.Ана Лацковић 

2.Сенка Даниловић 

3.Анита Даниловић 

   Сара Кузмановић 

VI разред:  

1.Никола Остојић 

2.Владимир Миљевић 

3.Наталија Нинковић 

VII разред: 

1.Андреа Ерцеговчевић 

2.Натанаило Марјановић 

3.Ема Чоњагић 

VIII разред: 

1.Анђела Мијатовић 

2.Анастасија Остојић 

3.Ивана Теодоровић 

 

 

 

 



МАЈ 

  ДАН ШКОЛЕ - 13.5.2021. 
     Ове године, због епидемиолошке ситуације, Дан школе нисмо прославили као до сада. 

Директорица школе Драгана Којић се  тим поводом писменим путем и путем платформи 

које користи наша школа обратила запосленима и ученицима: 

   ,,  Драги ученици и поштоване колеге, 

   Наша школа на данашњи дан обележава 148. годину свог постојања. У складу са 

постојећом епидемиолошком ситуацијом, ми ове године дан школе проводимо на 

неуобичајен начин, односно наставно и радно. 

   Све запослене, ученике и наставнике похваљујем за свој рад у овим тешким околностима 

и захваљујем им сена успешној реализацији образовно-васпитног процеса. 

   Посебно истичем и похваљујем ученике који су узели учешћа у школским, општинским и 

окружним такмичењима и освојили запажена места на њима. 

1. Ивана Теодоровић  

 Енглески језик  - општинско 3. место; окружно 1. место;  пласман на републичко 

 Историја – школско 1.место 

 Географија – школско 2. место    

2. Алекса Којић  

Историја – школско 3. место 

Физика – школско 1. место; општинско 2. место 

3. Дамјан Ерцеговчевић 

Историја – школско 2. место 

Физика – школско 2.место; општинско 1.место 

4. Наталија Видојевић 

Историја – школско 1. место 

Физика – школско 3. место 

5. Ема Чоњагић 

Биологија – школско 1.место 

Историја – школско 2. место 

Географија – школско 2. место 

6. Василије Тривуновић 

Биологија – школско 1. место 



Географија – школско 3.место 

7. Марко Пурешевић 

Биологија – школско 2.место 

8. Анђела Мијатовић 

Биологија – школско 2.место 

Ликовна култура - ,,Мали Пјер“-окружно 1.место 

Српски језик – школско 1.место 

9. Александар Лацковић 

Биологија – школско 3.место 

10. Анастасија Остојић 

Биологија – школско 3.место 

Историја – школско 2.место 

Српски – школско  

11. Јана Миљевић 

Историја – школско 1.место 

Географија – школско 1.место 

12. Анђела Зорбић 

Историја  - школско 3.место 

13. Николина Стевановић 

Историја – школско 3.место 

Српски језик – школско 3.место 

Географија –школско 3.место 

14. Страхиња Симић  

Математика - школско 2.место; општинско 7. место;пласман на окружно 

15. Сања Станојчић 

Математика- школско 3.место; општинско2. место;пласман на окружно 

16. Лука Илић 

Математика – школско место;општинско 3. место;пласман на окружно 

17. Марија Станојчић 

Математика – школско 3.место;пласман на општинско 

18. Лазар Ерцеговчевић 

Физика – школско 1.место; општинско 3.место 

19. Нина Лацковић 

Географија – школско 2.место 

20. Филип Илић 

Географија – школско 3.место 

 

     Посебно похваљујем наставнике који су припремали ове ученике за такмичење и 

учествовали у организацији општинских такмичења којих је наша школа била 

домаћин ( српски језик и историја ) а то су следећи наставници: 

1. Бојана Милосављевић 

2. Рада Стокановић 

3. Ангелина Ковачевић 



4. Јасмина Цветиновић 

5. Бранислав Коларић 

6. Синиша Благојевић 

7. Јелена Стевановић 

8. Весна Станојчић 

9. Гордана Милинковић 

10. Биљана Уларџић 

11. Катарина Машић 

12. Данка Милићевић 

13. Верица Ерцеговчевић 

14. Биљана Мијатовић 

   У нади да ћемо следеће школске године овај дан прослављати на свечан и величанствен 

начин, свим запосленими ученицима честитам Дан школе.“ 

                                                                                                директор школе 

                                                              Драгана Којић                                              

ДАН ШКОЛЕ И МИСИОНАРСКА ДЕЛАТНОСТ ЕПАРХИЈЕ ШАБАЧКЕ 

           



    13. маја 2021. године, када ОШ “Лаза К. Лазаревић” у Клењу прославља 148 година свога 

постојања, Одбор за веронауку Епархије шабачке у оквиру своје мисионарске делатности, 

одговарајући на духовне потребе ученика веронауке  и наставника школе, даривала је иконе 

првог српског просветитеља и учитеља Светог Саве, I архиепископа српског, за опремање 

учионица. Директорица школе Драгана Којић изразила је посебно задовољство и захвалност 

Одбору за веронауку на указаној бризи за децу и просветне раднике у нашој Епархији. 

Иконе су прозор у вечност, неодвојиве од Православља и свако ко је загледан у лик овог 

дивног светитеља може видети непролазну славу Божију и свој живот усмеравати путевима 

Његовим. 

                                 вероучитељ Данијел Стокановић 

 

   Овако су ученици IV2 обележили Дан школе 

 



ЈУН 

 Наша ученица Анђела Мијатовић из ликовне културе освојила 1. место на 

општинском, 1. место на окружном и 3. место на републичком такмичењу. 

 Ментор Данка Милићевић, наставница  ликовне културе у нашој школи. 

 

 

 

 



 Током јуна, предметни наставници су имали обавезу да одрже по један час у IV    

разреду, како би се упознали са будућим  петацима, како би им приближили 

предмет који ће предавати и олакшали ученицима  адаптацију на нов начин рада и 

нову средину. Oдељење IV2 посетили су и одржали по један час Рада Стокановић, 

наставница историје, Наталија Вуковић, наставница руског језика, Јасмина 

Цветиновић, наставница математике, Саша Мартић, наставник физичког и 

здравственог васпитања и  будући решина разредни старешина Јелена Стевановић, 

наставница биологије.  

 У овом одељењу су ,,гостовале“директорица Драгана Којић и педагог школе Бојана 

Кузмановић које су ученике упознале са  активностима и садржајима које их чекају 

у петом разреду. 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Јун је обележила и израда новог Школског програма за период од наредне четири 

године. Наставници су добили задужења  да ураде  програм за своје предмете, док 

су учитељи били задужени по разредима. Овај нимало лак и захтеван посао радили 

су тимски, као  и увек, и до предвиђеног рока нови Школски програм је био 

завршен. 

   На слици учитељи заједно раде на новом школском програму 

 

 

 



8.6.2021.КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ  VIII РАЗРЕДА  

9.6.2021.НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ЗА УЧЕНИКЕ  VIII РАЗРЕДА 

     Седница Наставничког већа посвећена је ученицима завршног разреда. После анализе 

успеха и владања ученика закључак је да испраћамо једну изузетну генерацију која ће 

остати упамћена по доброј и вредној деци, добрим ђацима. Ова генерација има чак  седам 

носиоца Вукове дипломе , а титулу ,, Ђак генерације“ понела је Ивана Теодоровић. 

 

  Радом, успесима, континуитетом, залагањем, беспрекорним владањем, са безброј диплома 

са такмичења из разних предмета,  Ивана Теодоровић је заслужено  понела титулу ,,Ђак 

генерације“ за ову школску годину. Од првог разреда, па све до осмог, сви наставници који 

су јој предавали се слажу да је Ивана ђак за пример.  



 

 Штампана су два броја школских новина ,, Школарац“ , часопис који уређују 

ученици новинарске секције старијих разреда и ,,Екo новине“,часопис ученика IV2. 

         

број 4 

 
 

 

 

 

 



 

 

21.6.2021. РАЗРЕДНАО ВЕЋЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД I  ДО VII РАЗРЕДА 

22.6. КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО  VII РАЗРЕДА 

22.6.2021.ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО  VII РАЗРЕДА 



  ОПРОШТАЈНО ВЕЧЕ ЧЕТВРТАКА У САЛАШУ 

 

 У нашој школи је организовано полагање ,,мале матуре“ за 33 осмака. Ове 

школске године полагање је протекло уз поштовање епидемиолошких мера и свих  

упутстава за спровођење завршног испита.  

 Полагању су претходиле неопходне припреме, од организације  простора до обука 

дежурних, супервизора, прегледача... кроз које су морали да прођу сви учесници  

завршног испита како би завршни испит протекао  без  проблема.  

23.6.2021. ЗАВРШНИ ИСПИТ – ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

24.6.2021.ЗАВРШНИ ИСПИТ- ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

25.6.2021.ЗАВРШНИ ИСПИТ – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

 

25.6.2021. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

   Oдржано Наставничко веће поводом завршетка школске године за ученике.28.6.2021. 



                               ВИДОВДАН  
ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА И СВЕДОЧАНСТАВА 

   Данас је у нашој школи извршена подела ђачких књижица и сведочанстава свим 

ученицима.Одлични ученици су добили похвалнице, а само они који су остварили посебне 

резултате на такмичењима награђени су књигама.  

   Посебно је било свечано на додели  сведочанстава ученицима осмог разреда, где су за 

посебне успехе награђени одлични ученици и ,,вуковци“. Свршеним осмацима су се 

обратиле разредне старешине  и директорица школе са жељом да упишу жељене школе и 

буду добри ђаци као до сада. 

 



 

 



 

 



   ПОНОС   НАШЕ   ШКОЛЕ ,, ВУКОВЦИ “ 

 

Марина Радојчић VIII1, носилац Вукове дипломе 

Душан Ђаламић VIII1, носилац Вукове дипломе 

 Мирјана Вуковић VIII2, носилац Вукове дипломе 

Анђела Мијатовић VIII2, носилац Вукове дипломе 

Анастасија Остојић VIII2, носилац Вукове диплом  

Николина Стевановић VIII2, носилац Вукове дипломее 

 Ивана Теодоровић VIII2, носилац Вукове дипломе ђак генерације 

 

 

 



      Oпштина Богатић је као и сваке годинне организовала пријем за најбоље основце. Сви 

,,Вуковци“ су добили дипломе и књиге, а  новчане награде  ученици, али и њихови 

наставници који су постигли изузетне резултате на такмичењима: 

   Ивана Теодоровић,  ученица VIII2 и наставница енглеског језика Катарина Машић  за 

учешће на републичком такмичењу. 

   Анђела Мијатовић, ученица  VIII2 и наставница ликовне културе Данка Милићевић за 

освојено 1. место на општинском, 1.место на окружном и 3. место на републичком 

такмичењу. 

 

 





ЈУЛ  
1.7.2021. 

БИЈЕЉИНА 

 ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА О СТРУЧНОЈ САРАДЊИ ПЕГАОШКОГ 

ФАКУЛТЕТА ИЗ БИЈЕЉИНЕ И НАШЕ ШКОЛЕ 

    У просторијама Педагошког факултета Бијељина потписан је споразум о сарадњи између 

Педагошког факултета Универзитета у Источном Сарајеву и свих основних школа из Бијељине, 

Угљевика, Лопара, као и ОШ "Лаза К. Лазаревић" из Клења (Република Србија).  

    Намера је да се овим и сличним споразумима повежу сви актери у ланцу образовања, да се 

унапреди пракса, организују семинари стручног усавршавања, унапреди наставни процес у 

школама, заједнички учествује у пројектним позивима, те су још обављени разговари о актуелним 

проблемима са којима се сусрећу и школе и факултет, како би се у складу са тим креирали и будући 

програми и решења проблема. 

 



 

 



3.7.2021. 

                        ЛИСТЕ ЖЕЉА 

    Данас су свршени осмаци, после објаве коначних листа са бодовима , попуњавали листе 

жеља за упис у средње школе. Надамо се да ће већина ученика уписати жељене школе 

обзиром на добре резултате са пријемног испита. 

 

12.7.2021. 

                                                 МАТУРСКО ВЕЧЕ 

    ,,Мала матура“ одржана је у Богатићу, у ресторану ,, Милано“  ,у организацији родитеља 

и разредних старешина. Вече је протекло весело, уз песму и игру. Највеселији су били 

ученици. 

 

 



 

 

 



 

13.7.2021. 

                       ИЗЛЕТ У ЈАДРУ 

  Традиционални  излет запослених у организацији синдиката школе на крају школске 

године изведен је по врелом јулском дану. Обронци Гучева и Цера, као и хладна Дрина, 

учинили су да излет буде пријатан и опуштен како то увек и бива. 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 16.8.2021. 

                             НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

   После летње паузе и годишњих одмора који су  запослени колективно користили током 

врелих летњих дана , окупили смо се на седници  Наставничког већа да сумирамо резултате 

које смо остварили током школске године која се лагано приводи крају и да се договоримо 

о почетку нове. 

   Како се епидемиолошка ситуација  опет погоршава, још не знамо како ћемо 1. септембра 

започети нову школску годину. О томе  ћемо бити обавештени до почетка школске године, 

после седнице представника Министарства просвете и кризног штаба. 

   Оно што знамо, о чему је директорка говорила током седнице је број одељења - 18 и 

ученика  – 278 ( један ученик више него претходне школске године). 

   Директорка је прочитала задужења за запослене у оквиру редовне наставе и задужења у 

активима и тимовима . 

   Директорка је извршила анализу завршног испита за ученике  осмог разреда. На завршни 

испит су изашла 33 ученика ( један ученик по ИОП-у 2). Остварени су следећи резултати: 

СРПСКИ ЈЕЗИК – 8,26 (испод републичког просека који износи 8,65) ;у Општини Богатић 

1. место 

МАТЕМАТИКА – 7,45 (испод републичког просека који износи 8,06) ;у Општини Богатић 

3. место 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – 11,31 (изнад републичког просека који износи 10,29) ;у Општини 

Богатић 1. место 

   У односу на претходне године  забележени су бољи  резултати којим су задовољни 

ученици, родитељи и наставници. 

   Саопштен распоред припремне наставе за ученике који су упућени на полагање 

23.8.2021.из предмета информатика и рачунарство ( 4 ученика ). 

    

                       



                               ЛЕТЊА ШКОЛА 

   Крај  августа резервисан је за Летњу школу. Ове школске године, основци су према 

упутствима наставника, радили од куће. Своје  радове су слали учитељима и наставницима. 

Ево како су ученици  IV2, будуће  V2 осликали камен према упутствима наставнице Данке 

Милићевић. 

 

 



 



 

                   

 



 Летња школа организована је из математике.Наставница Јасмина Цветиновић је 

уценицима проследила занимљиве задатке које су ученици требали да реше. 

 У Издвојеном одељењу у Салашу Црнобарском летња школа организована је 

,,уживо“. Ученици су током три дана колико је летња школа трајала припремали 

приредбу добродошлице за прваке, организовали спортска такмичења и ликовну 

радионицу.Ево како је то изгледало: 

 
 

 



 

 



 

 

 

 



 23.8.2021. 

Организован поправни испит из предмета информатика и рачунарство. Четири 

ученика су упућена на поправни испит и сви су положили. 

25.8.2021. 

БАДОВИНЦИ 

     ,,Превентивне активности у установи – СТОП ДИСКРИМИНАЦИЈИ “ 

   У ОШ ,,  Вук Караџић“ у Бадовинцима одржан једнодневни семинар  ,,Превентивне 

активности у установи – СТОП ДИСКРИМИНАЦИЈИ “ коме су  присуствовале и три 

колегинице из наше школе: Драгица Ненадовић,учитељица, Александра Станишић, 

библиотекарка и наставница српског језика и Јасмина Цветиновић, наставница математике. 

  

 

 



30.8.2021. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

  Наставничко веће одржано уз поштовање епидемиолошкох мера. Директорка Драгана 

којић је саопштила детаљна упутства  о организацији рада у новој школској години која ће 

се примењивати у зависности од епидемиолошке ситуације. Реализација наставе ће се 

организовати на недељном нивоу, а 1. септембра почеће  редовно ( цела одељења, часови 

45 минута, поштовање прописаних епидемиолошких мера. 

31.8.2021. 

ПРИЈЕМ ПРВАКА 

   Да би се избегла ,,гужва“ данас је у матичној школи организован пријем првака. Заједно 

са родитељима прваци су се упознали са учитељицом, која их је обавестила о начину рада 

у школи. 

   Завршила се још једна школска година. 

   Неуобичајена по много чему.  

   Тешка за ученике, родитеље, али и запослене. 

   Памтићемо је по много лепих, али и тужних тренутака.  

Остаће упамћена  као : 

 Година када се настава по први пут одвијала према 

комбинованом моделу. 

Година у којој је било највише боловања ( корона је посетила и 

нашу школу; десет  запослених је било заражено и четири у 

изолацији због зараженог члана породице; али се све добро 

завршило). 

 Ниједан ученик  није био заражен. 

 Испратили смо једну сјајну генерацију осмака са чак седам 

,,Вуковаца“ 

 Два ученика стигла до Републичког такмичења (енглески језик и  

ликовна култура) 



 Остварени су  најбољи резултати на завршном испиту из српског 

језика и комбинованог теста ( 1. место на нивоу општине) и 2. 

место из математике.У поређењу са претходним годинама заиста 

сјајни резултати.  

 Напустиле су нас Рада и Мила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Летопис водила Биљана Мијатовић. 

                                                                                              Сарадник Јасмина Цветиновић. 


