


Драги  наши,  
Овај број школског часописа је 
слављенички, у част рођендана 
наше школе, али ће сваки 
наредни број бити обогаћен 
садржајима и текстовима који ће  
бити својеврсна ретроспектива 
свега  онога што се буде 
дешавало у нашој школи.  
 Позивамо ученике и 
наставнике на сарадњу јер само 
на тај начин  наредни број  може 
угледати светло дана. 
 Ваше уреднице, Драгана 
Стевовић и Цица Бацић.    

 
 
 
 

Од наредног броја    бавићемо се:  
  Дешавањима у школи; 
 Посетама и активностима 

ученика; 
 Такмичењима; 
 Ученичком литерарним и 

ликовним радовима; 
 Актуелним темама из школског 

живота; 
    Сви савети и сугестије су 
добродошли.       



 
Лична карта наше школе  

 
Школа у Жабару постоји од 1931. године, до 1938. г. се 
налазила у приватној кући у Треботину. У њој су се 
школовала деца из Жабара, Треботина и Мале Врбнице. Пре 
тога  су деца похађала школу у Великој Врбници, која је 
формирана у првој половини 19. века и представља једну од 
најстаријих школа у Расинском округу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Данас у школи учи и дружи се 260 ученика, распоређених у 
21 одељење (16 чистих, 5 комбинованих одељења).  У 
издвојеном одељењу у Пепељевцу постоји продужени 
боравак од 2001. године. Већина ученика су путници.  



Лепа споља 

Осим матичне школе у Жабару, школа има  
и подручна одељења:  

 
у Пепељевцу, Лукавцу, 
Мешеву и Церови.  

Лепша изнутра 



Догађаји, посете, активности 
 

Од прошлог рођендана па све до сада, ученици 
наше школе учествовали су у различитим 
активностима. За ову прилику издвојићемо само 
неке догађаје. 

У октобру, новембру и децембру славили смо  
Дан школе, Нову годину... 

Дани здраве хране 



У јануару, фебруару и марту 

Славили смо Светог Саву 

Такмичили се 

Играли  фолклор 



У априлу... 

...ишли смо на рекреативну наставу  

Са Златибора су се у априлу 
вратили ученици млађих 
разреда препуни лепих утисака.  
Тренуци одмора и предаха  
после учења, остаће 
незаборавни. 



Екскурзија 

У мају смо ишли на   екскурзију 

Ученици старијих разреда 
посетили су Музеј 
Михајла Пупина у Идвору, 
Фрушку гору, Хопово, 
Петроварадин,  Нови Сад, 
Сремске Карловце... 



Користили смо лепо 
време 

и сређивали школско 
двориште у Жабару и 
Пепељевцу 



Другарско вече 

Захваљујући доброј сарадњи са родитељима 
ученици осмог разреда 6. јуна свечано су 
прославили малу матуру. На фотографијама 
можемо видети само делић атмосфере. 



У међувремену 

У школи смо учили Мало смо глумили 

Позирали                            Па чак и кували 


