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ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“

СЕПТЕМБАР

Пред почетак школске године
29.8.2015.
На седницама Наставничког већа и Школског одбора усвојени Годишњи извештај о раду
школе и Извештај о раду директора за школску 2014/15.

ПОНОС НАШЕ ШКОЛЕ

Ове године- јубилеј
Овогодишњи ЛМК, десети по реду, одржан је у ОШ „Николај Велимировић“ од 17-23.
августа 2015. године. Током ЛМК поред математичких садржаја обрађиване су и теме из
физике према програму који су осмислили наставници математике и физике ОШ „Николај
Велимировић“ и Милоје Јоксимовић (ученик друге године Математичке гимназије из
Београда).

Пре почетка манифестације уложен је максималан напор на проналажењу спонзора и самој
организацији. Највећу економску помоћ, захваљујући руководству школе, пружила је
3
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амбасада САД, док су, захваљујући досадашњем раду ЛМК, значајну помоћ пружили наши
стални донатори-Телеком Србија и Microsoft. Као никад до сада, у реализацију „Кампа“
укључила се и Градска управа (финансијском, логистичком и посебно медијском подршком).
„Камп“ је свечано отворен 17-ог августа. На свечаности су били присутни сви предавачи и
ментори (њих 22), представници донатора и медија и заменик градоначелника.

У раду је учествовало око 200 ученика (преко 50 учесника је из више од 20 градова Србије,
Црне Горе, БиХ, чак и из Брисела и Париза). Учесници су на предавањима из математике
подељени у 6 узрасних група (од трећег до осмог разреда), а из физике у 3 групе(од шестог
до осмог разреда). Радило се по 9 часова дневно (5 часова математике, 2 физике и 2 часа
мотивационих предавања).
Предавања су припремили учитељи наше школе (Душица Старчевић, Јасмина Јокић, Рада
Павловић, Милорад Миловановић), наставници (Мирјана Обрадовић, Владимир
Михаиловић, Миољуб Исаиловић, Јелена Шобић-математика), као и ученици МГ из
Београда, Ниша и Новог Сада и Гимназије из Шапца. Кроз улогу ментора предавачима из
4
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физике су помагали наставници физике наше школе (Весна Рибић, Јово Михајловић и
Александар Пузовић). Одржано је укупно 135 часова математике и 30 часова физике.

У суботу, 22.8.2015, одржана су такмичења из математике и физике. Најбољима су, на
свечаном затварању „Кампа“, уручене дипломе, а предавачима захвалнице. Свечаном
затварању присуствовао је велики број ученика и родитеља и представник Microsoft-a. Кроз
дружење учесника, њихових родитеља, организатора, донатора и сумирано је постигнуто и
прављени планови за следећу годину.
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Општи је закључак да је „Камп“ испунио 2 основна задатка:
1. Проширивање стечених знања вршњачком едукацијом;
2. Вршњачко умрежавање младих према интересовању.

Потврде су нам успех на такмичењу, поздрави на растанку наших полазника, као и e-mail
једног од родитеља у ком нам се захваљује на свему учињеном и жели нам успех у
будућности.

6

| школска 2015/2016.

СЕПТЕМБАР

ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“

Треба напоменути да је рад предавача бесплатан, као и смештај и исхрана за 50 учесника са
стране (били су смештени у дому Средње пољопривредне школе Шабац, уз 24-часовну
пратњу два водича). Сваки учесник „Кампа“ је добио промотивни материјал (мајицу и
фасциклу).
Током трајања „Кампа“ одржана су 4 мотивациона предавања:
1. У понедељак су са учесницима разговарали млади предавачи из математике.
Говорили су о својим почецима, начину рада и успесима на такмичењима. Присутним
ученицима било је занимљиво да чују искуства другова тек коју годину старијих од
њих. Предавање је водио наставник математике у нашој школи Миољуб Исаиловић;

2. Друго мотивационо предавање одржали су млади предавачи из физике. Они су се
посебно осврнули на своје учешће на „Међународној научној олимпијади“ и пренели
су своје утиске са тог такмичења. Предавање је водио наставник физике наше школе
Александар Пузовић;

3. У среду, 19.8.2015. у вечерњим сатима, са почетком у 19 и 30 часова, одржано је
мотивационо предавање за све учеснике Кампа. У госте нам је стигла млада научница
из Велике Британије др Ивана Гудељ. Др Ивана Гудељ је рођена у Београду, где је
завршила основну школу и Математичку гимназију. Дипломирала је математичке
науке на Универзитету у Бату. На истом универзитету је докторирала примењену
математику. Научну и истраживачку каријеру започела је на матичном факултету, а
затим ју је наставила на лондонском Империјал Колеџу.
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Тренутно ради као Професор на Биолошком факултету Универзитета у Екситеру, а
поред педагошког рада бави се истраживањима примене математике у областима
биологије и медицине и има звање Natural Environment Research Council Advanced
Fellow.

Интере
сантно поље
истраживања
др Иване
Гудељ, као и
пут њеног
образовања
оставило је на
публику
веома јак
утисак. На
веома
импресиван и
публици
веома
занимљив и
близак начин
дочарала је
математику
као науку која
је присутна
свуда око нас.
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Учесници Кампа, током предавања упијали су сваку професоркину реч, тако да су
после завршетка излагања уследила многобројна питања, како од најмлађих
полазника тако и од најстаријих учесника - наших младих предавача. Нису крили
своје одушевљење оним што су чули и видели. Смело су изнели своје похвале и
захвалили се професорки што им је указала на могући будући пут у даљем раду. Речи
подршке које су добили, остаће запамћене за цео живот.
Стални контакт са др. Гудељ одржавала је Мирјана Обрадовић, наставник
математике у ОШ „Николај Велимировић“, која је и водила предавање;
4. У петак, 21.8.2015. у вечерњим сатима, са почетком у 19 и 30 часова, одржано је
мотивационо предавање за све учеснике Кампа. Имали смо част да присуствујемо
излагању научника светског гласа Професора Зорана Гајића.
Професор Гајић је рођени Шапчанин. Основну школу завршио је у Шапцу. Гиманзију
је похађао у Шапцу, а завршио у Београду. Дипломирао је и магистрирао
9
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електротехнику у Београду. Школовање и стручно усавршавање је даље наставио у
Сједињеним Америчким Државама. Магистрирао је математику и докторирао
електротехнику на Државном Универзитету у Мичигену.
Професор је на Електротехничком факултету на Државном Универзитету у Њу Џерсију
(Rutgers University). Његов рад подржавају институције као што су US National Science
Foundation и AT&T Bell Labs. 2003. године Професор Зоран Гајић је био гостујући
Професор на Универзитету Принстон, а 2011. на Америчком Универзитету Шарџа у
Уједињеним Арапским Емиратима.

Професор се публици обратио путем Skype-а, a предавање је водила Мирјана Обрадовић,
наставник математике у ОШ „Николај Велимировић“. Тема предавања је била Fuel Cells Нови извор чисте енергије. На занимљив и деци приступачан начин Професор је представио
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једнo од најактуелнијих и можемо рећи "горућих" питања у свету науке. Посебан акценат је
стављен на математичко моделирање и примену математике у широком спектру наука.
Заинтригирани предавањем полазници Кампа упутили су Професору на крају предавања
неколико интересантних питања. Развиле су се нове идеје и нови погледи на свет око себе.
Захваљујући модерној технологији, прескочена је временска разлика од шест сати између
најрадозналије деце Летњег математичког кампа у Шапцу и нашег великог пријатеља са
Ратгерс Универзитета.
Ми, организатори Кампа, остајемо задовољни сазнањем да смо и ове године оправдали
очекивања наших полазника, као и да је Камп достигао научне висине.

Рад „Кампа“ је медијски пропраћен од стране новина и радио и ТВ станица (Радио Београд,
Шабац, ТВ Шабац, ТВ Ас, РТС, Подринске новине, Глас Подриња), од најаве, током и на
затварању „Кампа“.
Приказани су, на ТВ Шабац и ТВ Шабац, кадрови са предавања и разговори са учесницима и
предавачима. На РТС емитован је прилог о Кампу у Јутарњем програму.
Мирјана Обрадовић и Владимир Михаиловић су гостовали на ТВ Шабац у оквиру емисије
„Шабачка хроника“, где су најавили Камп и изнели своја очекивања. Директор школе Весна
Живановић је имала интервју на Радиу 202 где је говорила о историјату и раду Кампа и
значају афирмације образовања у савременом друштву. Забележили смо и директно
укључење у програм Радио Београда, где смо најавили Камп и разговарали о начину рада.
Што се сарадње са медијима тиче, посебно треба истакнути гостовање учесника Кампа
(полазника, предавача и наставника) у емисији „Корак ка науци“ првог програма Радио
Београда. Гости водитеља Марије Мишић били су полазници Кампа (Ирена и Наташа
Столић, Неира Хаџалић, Маша Ђурић и Ања Петровић), млади предавачи (Радоица Драшкић,
Милоје Јоксимовић, Бранко Радовић) и наставници математике у ОШ „Николај
Велимировић“ (Мирјана Обрадовић, Миољуб Исаиловић, Владимир Михаиловић). Вођен је
разговор о историјату и значају Кампа, искуствима полазника и предавача и улози
математике у савременом образовању и животу.
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Након завршетка емисије Марија Мишић је обавила разговор и са др Иваном Гудељ са
универзитета Екситер о њеном раду и животном путу. Др Гудељ је претходног дана одржала
изузетно мотивационо предавање полазницима Кампа, које је било доста посећено и
оставило јак утисак на све присутне. Ивана Гудељ је уз пратњу колегинице Мирјане
Обрадовић обишла школу и пожелела срећу и успех у раду полазницима Кампа.

Све активности током рада су везане за име наше школе, што је допринело подизању њеног
угледа, на чему треба сви да радимо.
ЛЕТЊИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП НАСТАВЉА, ИЗ ГОДИНЕ У ГОДИНУ, ДА ПРОМОВИШЕ ПРАВЕ
ВРЕДНОСТИ.
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Дочекали смо прваке
1.9.2015.
Свечаност поводом пријема првака за школску 2015/2016.годину одржана је 1.септембра
у 16 часова у дворишту школе.Припреме за приредбу у организацији учитеља Славице
Вишњић,Зорице Петровић,Биљане Гмизић и Јелене Степановић ,и ученика четвртих
разреда,отпочеле су крајем августа.
Поздравни говор одржала је директор школе Весна Живановић која се захвалила
родитељима на указаном поверењу и пожелела првацима успешно школовање.Након
приредбе учитељи су прозивањем ученика формирали четири одељења и свако је одржао
први час заједно са родитељима,којима су дата основна упутства.
Генерација 2015/2016.броји деведесет седам ученика, који су са осмехом и песмом
закорачили у свет знања.
У сарадњи са Локалном заједницом града Шапца,која је обезбедила пригодне поклоне
за све прваке,ученици су од 18 часова у шетачој зони могли да приме поклон пакете који су
садржали свеске,дрвене и водене бојице,распоред часова,оловке,гумице...
У част првацима био је и пригодан културни програм који је реализовала ОШ ,,Ната
Јеличић".Програм је обогатила музичка школа својим хорским учешћем.Поздравну реч
имао је градоначелник Небојша Зеленовић.
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4.9.2015.

Безбедност нам је важна

Дана ,4.9.2015.одржан је састанак ПУ-Шабац и Тима за безбедност деце у основним и
средњим школама. Школе у Шапцу покрива шест школских полицајаца,а ПУ-Шабац покрива
18 средњих , 44 основне школе у 8 општина.
Састанак су водили Радисав Симић ,Ивана Јанковић, Зоран Селенић, Милена Јелић и Нада
Илић. Присуствовали су директори основних и средњих школа,Снежана Јадрановић,
Снежана Мијаиловић,школски полицајци , представници тимова за безбедност и новинари.
Нису били позвани представници Центра за социјални рад „Шабац“
Подсетили су нас на спроведене акције у протеклој школској години: “Безбедно детињство“,
“Упознајте полицију“, акција „ Школа“,која траје сваког септембра и у којој је учињено и
санкционисано 572 прекршаја.
Закључено је и да треба подстаћи родитеље на родитељском састанку да размишљају о
безбедности деце у саобраћају испред школе (Савету родитеља, посебно).
Вршњачко насиље није било заступљено током прошле школске године у значајној мери,
углавном је било присутно електронско насиље као и конзумирање наркотика.
Похваљене су учитељице из ОШ“Мајур“које после наставе преводе децу преко пута.
Родитељска патрола постоји једино у Лешници ,и они су обучени да регулишу саобраћај
испред школе ,што је препорука за остале родитеље у школама .
Као једна од примедби Полицији је не подстицање инспектора да спречавају давање
алкохола малолетним лицима.Полицајци су причали и о лоше регулисаном саобраћају
испред Музичке и Економске школе у Масариковој улици.
Препорука је да сви учествујемо у надзору и безбедности деце.
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НЕДЕЉА СПОРТА
5-9.10.2015.
Као и претходних година, дечију недељу у ОШ „Николај Велимировић“ у Добрићу,
обележиле су спортске активности. Већ традиционални турнир у малом фудбалу одржан је у
два дана. На турниру је било пријављено седам екипа (мешовитих). Системом елиминације
дошло се до четири најбоље екипе. Финални турнир за три најбоља места одиграни су у
четвртак. Најбоља екипа је екипа VIII4 одељења.

У петак 9.10.2015. су се ученици такмичили у школском кросу. Ове године на кросу је
учествовало 70 ученика.
Најбољи ученик у конкуренцији дечака на 800м је Јанко Маринковић (VIII4), док је у
конкуренцији девојчица ласкаву титулу најбрже ученице на 500м понела Наташа Јовановић
(VII5). Свим учесницима честитамо на уложеном труду и поштеној борби.
15
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Поново на Чивијади

17.9.2015.
У оквиру Чивијаде организована је ,,Шампитијада“. Ученици II разреда из свих основних
школа такмичили су се у ,,Шампитијади“.Из наше школе учествовало је по једно дете из
савког одељења.Ученици нису освојили награду, али су показали дух тимске борбе и веома
се добро забавили и дружили.
Ученици IV разреда у сарадњи са Локалном заједницом су 18.09.2015. године
учествовали на карневалу.
Дечији карневал се одржао у Главниј улици са почетком у 17h. Учитељи IV разреда и 17
ученика спремили су тачку под називом ,,Пионири малени“.За припрему кореографије
ангажовали су се учитељи: Рада Павловић, Зорица Адамовић, Сузана Мијушковић и Јасмина
Јокић, као и наставници Предраг Брајић и Марина Ковачевић.
Тачка коју су деца извела била је јако запажена, јер је била веома занимљива и
необична, изазвала је велике емоције публике.Велику подршку су дали и остали ученици и
њихови родитељи.Учешће и ангажовање ученика је и медиски било запажено и
пропраћено.Сви су били задовољни и учесници и гости.Оставили смо посебан утисак на
жири и публику.
Овим путем смо оставили леп утисак о школи коју смо представљали.

Манифестација ,,Чивијашки генијалци“ одржана 20.09.2015. на којој су учествовали
ученици V разреда.Најуспешнији у пуштању хелијумских балона са шаљивим порукама били
су ученици V4 са наставницом Вањом Крстић.
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Вече за памћење
22.9.2015.

РОМСКО ВЕЧЕ Ученици ОШ „ Стојан Новаковић“ извели су у
уторак ,22.9.2015. године , на великој позорници Шабачког позоришта,приредбу у оквиру
пројекта „Заједно за будућност „.
Приредба је реализована под покровитељством Града Шапца, заједно са Екуменском
хуманитарном организацијом ЕХО Нови Сад .
Циљ пројекта и приредбе је интеркултурална комуникација и учење. Учесници пројекта су
ромски и неромски ученици, наставници и родитељи .
Приредба се састојала од рецитација,певања и играња.Ученицима V3 одељења ,које
посетило овај догађај посебно се свидео плес и песма те су и они певали и аплаудирали уз
весели ритам музике.
Поред тога,чули смо и неке занимљивости о Ромима:
- Да су дошли из Индије ,око 1000 године.
-Да имају три имена .Тајно име мајка шапуће на рођењу беби,и не изговара се више до
пубертета,када мајка поново шапуће то име детету на ухо.То име га штитити од злих духова,
по њиховом веровању.
-Роми немају своју религију.
Сазнали смо да су и неке од најпознатијих светских личности Роми,попут :

ЧАРЛИ ЧАПЛИН
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Неке од фотографија са представе да би се дочарао део атмосфере.

29.9.2015.

Такмичења су почела...
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ

На Шабачком базену 29.9.2015.године у 9:00 одржано је Општинско такмичење основних
школа. Учествовало је 120 ученика основних и средњих школа.
ОШ“Николај Велимировић“ представљало је 9 ученика, а седам је освојило награде и то
су :
разред

место

категорија

стил

1. Теодора Мијаиловић

4

1

1-4 раз.

краул

2. Филип Новаковић

3

1

1-4 раз.

краул

3. Лена Павић

3

1-4 раз.

краул

4. Нађа Грубан

6

2

6-7 раз

прсно

5. Владимир Милосављевић

3

3

1-4 раз.

6. Никола Лазаревић

7

2

7-8 раз.

краул

7. Немања Павић

8

3

7-8 раз.

краул

18
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Ученици који су освоили прво место обезбедили су пласман на Школске олимпијске игре
које ће се одржати у Врању.

26.9.2015.

Европски дан језика
Европски дан језика установљен је у Савету Европе током Европске године језика
2001. године и од тада се редовно обележава у четрдесет седам држава чланица Савета ,међу
којима је и Србија. Циљ је да се скрене пажња на потребу учења страних језика, како би се у
већој мери цениле вредности различитих култура, као и неговање језичке културе матерњег
језика
Поводом Европског дана језика, урађен је пано у холу школе. У изради су учествовали
ученици од IV до VIII разреда, заједно са наставницама - Бојаном Јовичић, Јеленом Поповић,
Валентином Крстић, Катарином Ивановић.
То је изгледало овако:
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У сарадњи са Културним центром нашег града, одржана је манифестација под називом
„Порука са разгледнице”. Наша школа је учествовала у програму који је организован испред
Културног центра у Господар Јевремовој улици, 26.септембра 2015.године.
Програм се одвијаo на штандовима, на којима су школе представиле радове својих
ђака - разгледнице из различитих земаља, укључујући и Србију, на којима су деца на
страном, односно матерњем језику, осмислила текстуалну поруку, у форми стиха,
позајмљеног или ауторског, цитата, пословице, краће приче, итд. Наставнице наше школе,
Љубинка Станишић, Валентина Крстић, Маријана Карић, Катарина Ивановић, Јелена
Поповић, Бојана Јелић и Бојана Јовичић су вредно радиле са ученицима, давале упутства,
идеје, помагале у изради материјала, учествовале у украшавању нашег штанда.
Програм је био интерактиван, што подразумева да су ученици посетиоцима представили
своје креативне садржаје, пре свега разгледнице, али и друге промотивне материјале наруквице, цвеће, лампе, кутије, рајфове, заставе и још много тога. Све то су ученици
продавали, а цена је била у рангу добровољног прилога. Новац сакупљен током
манифестације уплаћен је у добротворне сврхе, и то удружењу родитеља ДЕБРА, за лечење
деце оболеле од булозне епидермолизе (ЕБ). Деца оболела од ове ретке болести широм света
позната су под називом „деца лептири“. Наша школа је била врло успешна, укупно смо
сакупили 23.572,00 динара. Овакав програм свакако је била прилика да се наша школа
презентује на себи својствен начин и да у најбољем светлу покаже достигнућа и вештине
ђака.
Дружили смо се, промовисали разне државе и језике, па тако и научили нешто ново, а
најважније од свега је то што смо се много трудили да помогнемо онима којима је помоћ
преко потребна.
Хвала свим ученицима, њиховим родитељима, бакама, декама и свим другим људима који су
учествовали у овој акцији и тако учинили добро дело!
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА ПОД СЛОГАНОМ-

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ-

НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ!, ОД 5. ДО 11. ОКТОБРА 2015.

ОВЕ НЕДЕЉЕ СМО БИЛИ ЈЕДНА ВЕЛИКА ПОРОДИЦА!
ПОНЕДЕЉАК-СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

Недеља је почела весело и раздрагано пуштањем балона. Ученици су на
балонима писали своје поруке и жеље за сву децу света. Балони су се винули
у небо слободни као дечја машта.

УТОРАК-ИЗЛЕТ У ДОБРИЋ

Посета другарима у Добрић. Ученици свих издвојених школских јединица
имали су заједничко дружење. Организована су међуразредна спортска
такмичења. Домаћини овог дружења су за своје госте припремили слатка
изненађења, која су гости одушевљено прихватили.
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СРЕДА-СЕНДВИЧИЋ-ЗАЛОГАЈЧИЋ

Ученици су уз помоћ својих родитеља и учитеља правили сендвиче.
Креативност и оригиналност красиили су сваки припремљени сендвич.
Ученици који су осмислили најкреативније сендвиче, добили су пригодне
награде. Мали кувари су са великом радошћу веома брзо постали најбољи
дегустатори.

ЧЕТВРТАК-КОЛАЧИЈАДА

Родитељи, ученици и учитељи су овог дана од школе направили једну велику
слатку кућу. Посластичарски дневник је био препун колача разних боја и
укуса. Проглашен је најукуснији колач. Како све што је лепо кратко траје, тако
је и овај наш посластичарски дневник веома брзо остао празан.
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ПЕТАК-ЗВЕЗДИЦА ШКОЛЕ

Овог дана сваки ученик је желео да покаже своје најбоље умеће. Ученици
су се такмичили у рецитовању, певању, реповању, глуми , имитацији.
Победник такмичења је на крају поново отпевао своју песму.Ученици
Цуљковића и Радовашнице су овај дан провели заједно са предшколцима.
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РЕВИЈА ФРИЗУРА
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Свечаност у Библиотеци

У среду, 7. 10. 2015.г., у холу Библиотеке шабачке било је пријатно и
занимљиво – најава великог отварања Анекса (чекана осам година) и насмејана лица свих
који читање сматрају својим позивом и љубављу...
Свечаност је била предвиђена за децу, али присуствовали су и највернији
старији читаоци, градоначелник и представници медија. Из ОШ ''Николај Велимировић''
нашла се у Библиотеци група верних посетилаца из школе Креативног писања са својом
наставницом.
Разгледали смо изложбене плакате из свих претходних година – показатељ
значајних тренутака у животу Библиотеке, присуствовали додели признања највернијим
читаоцима, фотографисали се са градоначелником, позирали пред слаткишима и на крају –
сладили се, као што је ред...
За све који нису били тог дана у Библиотеци шабачкој или чули за најновија
дешавања, важна и лепа вест је да је једина установа у граду добила диван и велики нови
простор – Анекс, у којем ће, између осталог, бити Дечије одељење и Дворана Винавер,
отворена за културна дешавања у граду.
Не без поноса можемо рећи да прво представљање књиге у Дворани Винавер,
14.10.2015. г., започиње бивши ученик наше школе, Марко Мозетић, својом књигом
Уточиште.

Отвара се Анекс Библиотеке шабачке -------– не може без нас
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Ево нас и са градоначелником

Било је и слаткиша

Позирамо...
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******
Читаоци без премца - на њих се треба угледати

Послужити се или се прво сликати...

Анекс Библиотеке на дан отварања
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ЈЕСЕЊИ КРОС
Јесењи “ Школски крос“ одржан је 9.10.2015.године на „Градском стадиону“(Грбавици).
Учествовало је 570 ученика од другог до осмог разреда.
Трка нижих разреда почела је у 10:20, а виших у 11:00.
Одељенске старешине бринуле су о безбедности деце. Судије су биле ученици на
поштеди.Обезбеђене су дипломе за пет првих ученика у свим одељењима.На стази је била
школска екипа за прву помоћ. Крос је протекао без повреда, у најбољем реду.

12.10.2015.
ДРУГИ ГЕОГРАФСКИ КАМП „ЛЕТЊИКОВАЦ“
Основна школа „Стојан Новаковић“ и Регионални центар за стручно усавршавање су
организовали 12.10.2015.год.
Географски камп – Летњиковац.
29
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Камп је организован у просторијама школе, Регионалном центру и терену око школе.
Шести разред : Мини орјентиринг – такмичење у вештини и брзини коришћења
планова града – организатор Зоран Гајић
Предавање : Река Сава (предавач Јасмина Вишњић)
Радионица (хидролошки елементи)
Екипа шестог разреда наше школе ( Душан Бегуш, Марија Савић и Вељко
Божић) је освојила 3. место у такмичењу Мини орјентиринг
Душан Бегуш 1. место на такмичењу – Хидролошки елементи
Марија Савић 3. место на такмичењу – Хидролошки елементи
Осми разред : Клима Шапца и околине – предавање (аутор Живан Макевић)
Радионица : Израда задатака са такмичења – демонстратори ученици осмог
разреда Марко Петровић и Рада Бурмазовић (ови ученици су били најбоље
пласирани ученици седмог разреда ,на такмичењима из нашег града, претходне
школске године. Након радионице предвиђен је тест са сличним задацима које су
наше ученице Наталија Нешовић и Милица Дамњановић успешно решиле
освојивши 1.место.
Камп је затворен предавањем о Јовану Цвијићу (аутор Татјана МилановићЗаплатић), којем су присуствовали ученици свих разреда.
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Спортски дух
СТОНИ ТЕНИС

Општинско и Окружно такмичење у стоном тенису одржано је 13.10.2015.године у МЗ Касарске
Ливаде.
На такмичењу је учествовало 9 школа ,аОШ ``Николај Велимировић `` заузела је као екипа треће
место.
Нашу школу су представљали ученици седмог разреда који се активно баве стоним тенисом у
СТК“АС“Шабац ,ато су :
1. Марковић Душан
2. Манојловић Милош
3. Антонић Лазар
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Предавања о здравој храни и хигијени
Дана, 20.10.2015.год. у мултимедијалној учионици одражано је предавање на тему
,,Здрава храна и хигијена“. Предавање одржала Драгана Михајловић представник Дома
здравља Шабац. Ученици ΙΙ разреда заједно са својим учитељима присуствовали су
занимљивом излагању. Акценат је стављен на здраву исхрану и шта то подразумева. Пошто
су сада у развоју, деца треба да уносе разноврсну исхрану (поврће, воће, млеко, месо, јаја) и
да имају редвне оброке. Поред здраве исхране треба да воде рачуна о хигијени, посебно
хигијени руку ,тако што ће редовно прати руке и редовно одржавати личну хигијену тела и
одеће. Воће пре конзумирања добро опрати, као и поврће. Треба пити што више воде и
сокова од воћа.
Бављење спортом, правилна исхрана и хигијена су битни за здрав и правилан развој
организма.
После излагања предавача, ученици су постављали питања и добијали одговоре.
Излагањем предавача су нешто ново научили и сазнали. Оно ће им бити пример како да се
здраво хране и воде рачуна о хигијени, као о превентиви многих болести.
После предавања ученици, предавач и учитељи су слатко појели воћкице и шаргарепе, које
су сами припремили у виду мале изложбе ,,Здрава храна“.
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ФУДБАЛ

Општинско такмичење основних школа у фудбалу одржано је 21.10.2015.године у „Хали
Зорка“Шабац.
Учествовало је осам школа у мушкој конкуренцији и две школе у женској конкуренцији.
Прво коло играли смо против ОШ“Војвода Степа“Липолист и победили а у полу- финалу
против ОШ“Вук Караџић“изгубили у неизвесној борби на пенале 3:2.
Заузели смо четврто место.
Прво место је освојила ОШ“Лаза Лазаревић“
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КРОС РТС-а Шабац

У изванредној организацији, Шабац је извео и највећи број тркача.У 26 трка ,циљем је прошло 1404
тркача.Друго место у генералном пласману припало је Зајечару,треће Рековцу,а четврто
Пожаревцу.У Шапцу је одржан 24.10.2015.године.
У Шапцу се први пут трчало уз реку Саву,код Старог града.
Лепо време и одличан амбијент допринели су да приредба заслужи само комплименте.
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Видели смо много младих даровитих тркача,али и све наше репрезентативце и госте из
Кеније,Мађарске и Босне и Херцеговине.
У трци сениорки на 3500 м победила је,као и на предходна три такмичења Амела Терзић.
Наша школа је заузела значајно место као и на свим другим спортским манифестацијама.
Међу десет најбољих такмичара у свим категоријама било је 13 ученика из наше школе,и то су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Богдан Радосављевић шесто место - други разред 500 м
Андреј Пауновић шесто место - трећи разред 600 м
Михаило Перишић осмо место - трећи разред 600 м
Василије Ђурић девето место - трећи разред 600 м
Симић Вукашин десето место - трећи разред 600 м
Дуња Максимовић осмо место - четврти разред 500 м
Бојана Маринковић десето место - четврти разред 500 м
Милан Мандић шесто место - четврти разред 600 м
Наталија Селенић пето место – шести разред 800 м
Ана Ивановић седмо место – седми разред 800 м
Магдић Давид друго место – седми разред 1000 м
Огњен Глишић девето место – седми разред 1000 м
Мина Гајић друго место – осми разред 800 м

Ученике Наше школе на крос су водили 5 учитеља и 3 професора физ.вас. и то су:
Биљана Гмизић;Славица Вишњић;Зорица Симић;Даринка Исаиловић;Рада Павловић;Велимир
Јоцић:Ненад Јовић и Предраг Брајић;
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ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОД 1. ДО 5. РАЗРЕДА
Током септембра и октобра одржани су часови одељењских заједница, од 1. до 5. разреда,
на тему правила лепог понашања, под називом „Бонтончић“ или „Како свима бити пријатељ“.
Одељењске заједнице је реализовала О. Милуитиновић, у сарадњи са одељењским старешинама од
1. до 5. разреда.
Циљ ових часова био је да деца усвоје правила лепог понашања и на тај начин покажу
поштовање и уважавање како себе, тако и других из своје околине. Акценат је стављен на лепоти
различитости и толеранцији међу вршњацима.
Час је реализован у мултимедијалној учионици уз припремљену презентацију која је богата
фотографијама и примерима из свакодневног живота. Ученицима су постепено постављана све
сложенија питања и пред њих су постављани различити захтеви. (повезивања, размишљања,
анализирања, давање примера из свакодневног живота и др.). Ученици су били активни,
заинтересовани и истрајни у проналажењу тачних одговора и навођењу примера. Процењивали су
тачност одговора. Ученици су користили сваку прилику да постављају питања, дискутују и
коментаришу у вези са датом темом учења на часу.
У завршном делу часа ученици су имали прилику да коментаришу и оцене реализовану
активност и том приликом су изнели само позитивне коментаре (нпр. „ било је корисно, занимљиво,
пуно смо научили, волели би да још буде таквих активности, пуно има примера из живота,
презентација је занимљива, добра организација“ и сл.)
„БОНТОНЧИЋ“
„ Како свима бит и пријат ељ“
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ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ
Традиционално се у овој школи у петом разреду одржавају часови одељењске заједнице у којима
педагог школе Мирјана Поповић уз ауторизовану презентацију учи ученике техникама учења – начин
успешног учења.
Педагог школе сваке године у петом разреду ради истраживање на тему „Адаптација ученика петог
разреда на предметну наставу“ у оквиру којег ученик попуњава анонимно анкету, што се показало
корисно, а у циљу добијања искрених одговора.
Ученици одговарају на питања и имају могућност да нешто предложе или питају. Кроз одговоре
сазнајемо њихове радне навике, који предмети им представљају тешкоћу, који су њихови предлози
за решавање, као и шта би у школи променили, похвалили...
Педагог школе подноси Извештај о истраживању прилагођености ученика на предметну наставу на
седницама, а одељењски старешине добијају посебан извештај за свако одељење, који се анализира
на следећим часовима одељењске заједнице а по потреби и на родитељским састанцима.
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26.10.2015.

Лепи поводи, гестови
Шабачке школе добиле белу технику као донацију Града Шапца и Града Беча, Интернационалног
центра за трансфер знања и технологија, партнерства и иновација – ICTTI из Новог Сада за пројекат
Vhsol PROJECT . Било је свечано , у Дуњића кући уз присуство заменика градоначелника Немање
Пајића....
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СУСРЕТ СА ПЕНЗИОНЕРИМА

Дана,6. невембра 2015. године, одржана је приредба поводом сусрета пензионера
наше школе. Свечаности су присуствовали бројни родитељи и гости. Приредбу је отворила
директорка школе Весна Живановић.
Ученици трећег разреда,уз подршку својих учитеља Даринке Исаиловић,Биљане
Лазић, Милорада Миловановића и Светлане Кузмановић,приредили су занимљив програм.
Хор је најавио почетак представе песмом ,,Деца су украс света“. У наставку је изведен
кратак комад хумористичког садржаја ,,Пут око света“. Деца су поред глуме показала и своје
играчке способности. Путовало се од Италије,Шпаније, преко Америке, Јапана, Русије и
наравно кући у Србију. Деца су имала одговарајуће костиме ,чиме је доживљај био још јачи
и лепши. Уследила је песма ,,Српкиња” и фолклор уз коло ,,Играле се делије”. Музички део
је реализован уз пратњу хармонике учитељице првог разреда Славице Вишњић.
Гости нису крили своје одушевљење после приредбе, а затим се дружење наставило у
просторијама школе.
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Архимедесова дописна олимпијада 2015.
Р. бр.

Презиме, име

Наставник

Место

Бодови

Награда

V РАЗРЕД
1.
2.

Росић Ленка

Мирјана Обрадовић

Шабац

22

II награда

Живковић Лука

Мирјана Обрадовић

Шабац

19

похвала

VI РАЗРЕД
3.

Бегуш Душан

Даница Исаиловић

Шабац

19,5

похвала

4.

Новаковић Марија

Даница Исаиловић

Шабац

19

похвала

VII РАЗРЕД
5.

Мирковић Милица

Миољуб Исаиловић

Шабац

25

I награда

6.

Ђурић Маша

Миољуб Исаиловић

Шабац

24

I награда

7.

Обрадовић Душан

Миољуб Исаиловић

Шабац

17

похвала

VIII РАЗРЕД
8.

Мишковић Душан

Владимир Михаиловић

Шабац

23,5

II награда

9.

Савић Никола

Владимир Михаиловић

Шабац

21

III награда

10.

Дамњановић Милица

Владимир Михаиловић

Шабац

17

похвала

17.11.2015.

„НАУЧНИ КАМИОН“
Поводом проглашења, од стране UNESCO-а, да је 2015. година „година светлости“ ,
град Шабац, Центар за промоцију науке и Центар за стручно усавршавање организовали су
овај скуп и посету „научном камиону“. Научни камион је једна мобилна учионица, тј. једна
права мала научна лабораторија на точковима која се расклапа у више нивоа.
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Предавање је на један веома занимљив начин водио проф. Бранимир Ацковић. Он је
пружио ученицима могућност да кроз једноставне огледе са савременим инструментима и
пратећим предавањем упознају са неким интересантним феноменима светлости. У току
предавања најпре је показао осциловање клатна и повезао га са звучним таласима као и са
таласима на води, а затим прешао на излагање о појму светлости. Потом је уз помоћ тон
генератора и осцилоскопа демонстрирао врсте звучних таласа, а након тога и уз помоћ
монокорда, ужета и електричне машине осцилатора. Затим је прешао на електромагнетне и
радио таласе, демонстрирајући то са диполним антенема (предајник и пријемник).
У једном од експеримената са ласером учествовали су и ученици, мерећи одређене
физичке величине и израчунавајући дебљлину длаке ( око 0.08мм). Касније су ученици
прешли у просторију са изложеним експонатима и апаратурама где су могли непосредно да
користе, гледају и на неки начин играју са физичким појавама о светлости и таласима:
препознавали оригиналне и лажне новчанице, користили Гајгер Милеров бројач, радиоактивни фосфор на казаљкама сата, посматрали и правили Лисажуове фигуре, хватали
радио станице, лоцирали летелице на ел.мапи, гледали спектар боја ...
На крају су се ученици вратили у учионицу, где су сви учествовали у радионици,
правивши кутије од хамера са комадићима CD-а унутар,а кроз мали отвор посматрали
спектар боја уз помоћ интерференције светлости. Тиме је посета била завршена.
Утисак је да је ово био један изванредан догађај и права промоција науке, пре свега
физике, којим се она још више приближила ученицима, постала опипљивијом и надамо се
још вољенијом.

НОВЕМБАР – МЕСЕЦ ОЗЕЛЕЊАВАЊА ГРАДА
ШАПЦА
17.11.2015.

Дана, 17.новембра у преподневним сатима ученици првог разреда наше школе су
организовано, аутобусима отишли на Летњиковац.Тамо су у организацији Града Шапца на
симболичан начин посадили по дрво на коме су оставили плочице са својим именом.
Научили су да природу треба волети, штитити и неговати. На овај начин се уче огдоворности
и јачању свести о здравом и лепом окружењу.
Саднице је обезбедило Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и
шабачки привредници.
На крају акције ученици су се освежили сочним јабукама.Сви смо уживали у сунчаном
дану и чистој природи.
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25.11.2015.

Посета позоришту
У Шабачком позоришту је у среду ,25.11.2015. године , на великоој позорници
изведена представа „ Стоп насиљу „.Ученици петог разреда су заједно са својим
одељењским старешинама посетили позориште.
Представа се састојала од рецитација,певања и играња јунака из бајки Морнар
Попаја,Мачка у чизмама и Зле вештице. Кроз ликове из бајки показали како се осећа онај ко
је жртва насиља и онај који га чини уз поруку,наравно,да га не примењују.Едукативна и
забавна представа жели да подстакне децу да буду боља и хуманија. Циљ је да се утиче на
свест и покаже да су у питању деца са потенцијалом ,а не деца са проблемом,као и да се
могу дружити ,пратити исти програм,радовати се истим стварима без обзира на разлике.
Ђацима се представа свидела и са осмехом на лицу су напустили позориште.Посебно би
истакле да су ученици и овај пут показали лепо и културно понашање на јавном месту.

45

| школска 2015/2016.

ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“

НОВЕМБАР

Поносне смо што их имамо у нашој школи.

ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
7. РАЗРЕД
Током новембра одржани су часови одељењских заједница, у седмом разреду, на тему
Безбедно коришћење друштвених мрежа. Одељењске заједнице је реализовала О. Милуитиновић, у
сарадњи са одељењским старешинама.
Циљ ових часова био је да деца усвоје правила безбедног коришћења друштвених мрежа,
како би остварили циљеве превенције проблема у понаашању – ризично понашање.
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Час је реализован у мултимедијалној учионици уз припремљену презентацију која је богата
фотографијама и примерима из свакодневног живота и коју су припремили ученици наше школе,
сада већ средњошколци.
У завршном делу часа ученици су имали прилику да коментаришу и оцене реализовану
активност и том приликом су изнели само позитивне коментаре.

„Безбедно коришћење друштвених мрежа“
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СРЕЋА ЈЕ ДЕЛИТИ
- ВИШЕГОДИШЊЕ ДРУЖЕЊЕ СА ОШ “СВ.САВА“

-

Свет је много лепши када се срећни тренутци поделе са драгим особама, као што смо
имали прилике то и да докажемо, током новембра месеца, кроз дружење ученика наше
школе одељење 3/3, ученика из ОШ „Св. Сава“ и хуманитарном организацијом „Црвени
крст“.
Повод за заједничко дружење било је свечано отварање игралишта у ОШ „Св. Сава“
улепшано справама за игру и забаву, али и физичке активности које су прилагођене
могућностима деце са сметњама у развоју. Ми као гости поред радости дружења, са собом
смо понели и поклоне за школу домаћина.
Ова дугогодишња сарадња је показала да је овакав вид сарадње пример добре праксе
како би инклузија требала да изгледа у нашем образовно – васпитном систему. Лепота и
јесте у различитости и сва деца треба да буду заједнички укључена на часовима вештина,
излетима, дружењима и осталим облицима ваннаставних активности.
Следећи свој мото „Једном волонтер, увек волонтер“ волонтери Црвеног крста су се
придружили овој акцији како би допринели развоју толеранције међу младима.
За једно лепше и хуманије друштво ово је била обострана добит.
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Светски дан борбе против ХИВ-а
Поводом 1. децембра Светског дана борбе против ХИВ-а урађен је пано у холу школе и
одржано превентивно предавање о Сиди. Реализатори су Оливера Милутиновић, наст.
биологије Данијела Вукосавовић, а предавач је био бивши ученик наше школе Владимир
Бојичић волонтер Црвеног крста.

Школско такмичење из математике
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3.12.2015.

ДРУЖЕЊЕ СА ПЕСНИКОМ У БИБЛИОТЕЦИ
ШАБАЧКОЈ
Дана 3.12.2015. године у просторијама Библиотеке шабачке организовано је дружење
ученика 3. и 4. разреда са песником Дејаном Алексићем.
Песник је на веома занимљив начин провео ученике кроз своје песничко
стваралаштво,говорио је о важности читања, осврнуо се и на народно стваралаштво
разговарајући са децом о брзалицама и загонеткама.Ученици су радо учествовали у
разговору и активностима кроз које их је песник водио на веома вешт начин,учећи их кроз
правила игре и правилима понашања у животним ситуацијама.
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9.10.2015.

Екстерна евалуација школе
Након два дана спољашњег вредњовања школе ,прегледа свих кључних
области које се прате у циљу унапређења образовања и васпитања, изузетна
оцена(4) , што је и највиша оцена које се додељује приликом таквог
вредновања квалитета рада. Задовољство је велико , а истакнуто је и да је оцена
заслужена посвећеношћу и радом свих чланова колектива , уз напомену да је
посебно добро оцењено руковођење и етос.

У СУСРЕТ ПРАЗНИЧНИМ ПАКЕТИЋИМА
У сусрет новогодишњим и божићним празницима, као и претходних неколико
година, Синдикална организација школе је организовала свечану приредбу и доделу
пакетића за децу колега који су чланови синдиката. У породичној и веселој атмосфери, пуни
ишчекивања, деца су се радовала Деда Мразу и поклонима.
Храбрији су се придружили малим глумцима, Ани и Николи, а они који су били
најодважнији показали су свој певачки таленат уз звуке Деда Мразове гитаре. Родитељи,
баке и деке су уживале делећи те тренутке среће са њима и испијајући топле гутљаје
празничне кафе.
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3.1.2016.

Стони тенис за време празника
“Отворено првенство Града“

У организацији ОШ “Николај Велимировић“ у сарадњи са стонотениским клубовима у
Шапцу 3.1.2016.године одржано је трационално такмичење у стоном тенису за време
празникапод називом „Отворено првенство Града“.
Кандидати су се такмичили у пет категорија : 70 такмичара на 10 такмичарских
столова.Учествовали су тенисери из Ниша, Лазаревца, Лајковца, Аранђеловца, Ваљева,
Зворника, Љубовије, Сремске Митровице, Београда, Пожаревца ....
На турниру су учествовали Митар Паликућа ,репрезентативац Србије , Никола Маринковић,
најбољи јуниор Србије и представник на европском првенству.
Победници по категоријама:
Пионири ,7 – 10 година:
1. Бојан Џиновић, СТК“ЛАВ“,Јевремовац
2. Милан Станојевић, СТК“ЛАВ“,Јевремовац
3. Вук Николић, СТК“ЛАВ“,Јевремовац
3. Лазар Герман, ОШ“Николај Велимировић“ ,Шабац

Кадети:
1. Тодор Скелеџија , СТК“ЛАВ“,Јевремовац
2. Никола Церовац, СТК“ЛАВ“,Јевремовац
3. Звездан Грујић, СТК“ЛАВ“,Јевремовац
3. Душан Марковић, СТК“АС“,Шабац
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Апсолутна категорија:
1. Никола Маринковић СТК “Пожаревац“
2. Дарко Цвејић , СТК “АС“Шабац
3. Срећко Јанковић Аранђеловац
4. Никола Маринковић ,СТК “Партизан“,Београд
Категорија 40 – 49 година:
1 . Славиша Миленковић, СТК“АС“,Шабац
2. Милан Митровић,СТК“Колубара“,Лазаревац
3. Митар Паликућа ,СТК“Спин“Нови Сад
3. Срећко Јанковић , Аранђеловац

Категорија 50 +
1. Драган Недић СТК“Партизан“Шабац
2. Горан Ружичић СТК“Партизан“Шабац
3. Новица Кукица СТК„Спин“Зворник
3. Дејан Петровић СТК“Лав“Јевремовац
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Организација: Предраг Брајић,Велимир Јоцић и представници клубова- Деана Скелеџија и
Дарко Цвејић.

3-5.1.2016.

„Зимска математичка школа“
Традиционална „Зимска математичка школа“ одржана је у ОШ „Николај
Велимировић“
3-5.1.2016. године. По једанаести пут, учионице наше школе прихватиле
су ђаке заинтересоване за математику. Око 130 ученика основних школа
из Шапца и његове околине, Београда и Подгорице, вредно је радило,
током зимског распуста, на усавршавању и продубљивању својих знања из
математике.
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Предавања су одржана за ученике од четвртог до осмог разреда основне
школе. Реализација је текла кроз две теме сваког дана у трајању од
четири школска часа, уз получасовни одмор.

Предавања су реализовали следећи предавачи:
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четврти разред- Милорад Миловановић, Јасмина Јокић и
Душица Старчевић
(учитељи, ОШ „Николај
Велимировић“);
пети разредМирјана Обрадовић (наставник, ОШ „Николај
Велимировић “);



шести разред-



гимназија“);
седми разред-



гимназија“),
осми разред-

Даница Исаиловић (наставник, ОШ „Николај Велимировић“),
Бранко
Радовић
(ученик,
„Математичка
Миољуб Исаиловић (наставник, ОШ „Николај Велимировић“),
Милоје
Јоксимовић
(ученик,
„Математичка
Владимир Михаиловић (наставник, ОШ „Николај Велимировић“)

Током рада посетио нас је градоначелник Шапца, Небојша Зеленовић.
Упутио је речи похвале и подршке вредним ђацима који су један део свог
празничног
одмора
посветили
нашем
математичком
дружењу.
Кроз
разговор
са
предавачима и ученицима
истакао
је
важност
образовања
и
неговања
правих вредности у нашем
граду.
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„Зимска математичка школа“ привукла је велику пажњу медија. За наш
рад заинтересовали су се: РТВ Шабац, РТВ АС, РТС и „Глас Подриња“.
Предавачи и ђаци који су учесвовали у раду „Зимске математичке школе“
гостовали су и у емисији „ Шабачка хроника“ на РТВ Шабац, где су на
најбољи начин обаветили јавност о раду „Зимске математичке школе“.

Сви планирани садржаји су реализовани кроз предавања, самостални рад
и сарадњу ученика.
Утисак полазника, родитеља, гостију и предавача показују да је ЗМШ
испунила очекивања.

На питање полазника: „Када да дођемо следећи пут?“ - са задовољством
одговарамо:
„Видимо се у августу на Летњем математичком кампу!“
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Тим за здравствено васпитање
Реализација активности у првом полугодишту:
У септембру месецу обележен је Светски дан Прве помоћи (реализатор проф.
Данијела Вукосавовић)

Истакнут је значај и других активности Црвеног крста: социјална делатност,
здравствена делатност, улога подмлатка и омладине , добровољно давалаштво, предавања
везана за трговину људима, болестима зависност и Сиди. ( Доста бивших ученика наше
школе су волонтери Црвеног крста и учествују у свим активностима што нам је посебно
драго).
У октобру је обележен Светски дан хране ( ученици шестог разреда са наставницом
биологије Данијелом Вукосавовић урадили пано и донели природни материјал).

Организована је изложба здраве хране.
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Пано поводом Светског дана хране

У циљу програма промоције здравља у месецу октобру реализована су здравствено
превентивна предавања о правилнојиисхрани са освртом на превентивне мере везане за
хигијену руку. Предавач је била виша медицинска сестра Михајловић Драгана. Активност
реализовао Дом здравља и ученици школе (нижи разреди).
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27.1.2016.

Савиндан у ОШ ,,Николај Велимировић“
Овогодишњу прославу Савиндана у нашој школи обележили су свечани догађаји. Сви
ученици окупили су се са својим одељењским старешинама, и у оквиру својих одељењских
заједница, пригодним садржајем отпочели овај свечани, и за све ђаке значајан, дан. Наставак
свечаности употпунили су уважени гости Српске православне цркве на челу са владиком
шабачким, господином Лаврентијем , који су заједно са нашим ученицима обавили
церемонијално ломљење славског колача. Пригодним речима подстицаја и подршке
ученицима и свим гостима обратила се и директорка школе Весна Живановић.
Наставак свечанаог обележавања школске славе протекао је у пригодном рецитаторском и
музичком програму ученика петог разреда и школског хора, који су припремили њихови
наставници Маријана Карић и Драган Павић. Овом програму присуствовао је и
градоначелник Шапца Небијша Зеленовић и други уважени гости.
За све госте припремњен је славски ручак , на коме нас је дочекала породица
Милосављевић, домаћин овогодишње школске славе у нашој школи.
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СЕМИНАР ЗА ВРШЊАЧКЕ МЕДИЈАТОРЕ
Школска 2015/2016. година

Чланови Школског Тима за вршњачку медијацију су : Љубинка Станишић, Јелена
Ристивојевић, Весна Рибић, Биљана Лазић, Рада Павловић, Бранкица Поповић, Гордана Милићевић,
Предраг Брајић, Оливера Милутиновић, Драган Станимировић, обучени ученици.
Школски Тим за вршњачку медијацију бави се вештинама комуникације, односно
трансформацијом сукоба и оснаживањем младих за самостално решавање проблема са којима
се суочавају у свом свакодневном окружењу.
Ове школске године, као и претходних пет година , организовали смо обуку за ученике,
седмог и осмог разреда - Вршњачке медијаторе. Од 28. до 29. јануара, 2016. године одржан је
семинар ``Вршњачке медијације``, коме је присуствовало 22 ученика. Семинар је одржан у
просторијама школе. Обуку је реализовала стручна сарадница школе,Оливера Милутиновић. Имена
учесника ученика семинара су : 71 – Емилија Кесеровић, Исидора Јовић, Маша Поповић; 7/2 –
Милица Алимпић, Марко Марковић, Андреа Степановић; 7/3 – Лазар Антонић, Снежана Нинковић,
Огњен Ивановић; 7/4 - Мина Перић, Ивана Петровић, Немања Трифуновић; 8/1 – Вања Степановић,
Наталија Нешковић, Столић Нина; 8/2 – Кристина Маровић, Тијана Симеуновић, Милица Врућкић;
8/3 – Нађа Максимовић, Никола Степановић, Милица Јовановић, Теодора Недељковић.
Обука је текла по унапред предвиђеном плану и програму :
Први дан:
1. радни блок : 7.30 - Информације о семинару који нас очекује; уводни део
8.20 – 9.05 – Уводна радионица ( упознавање , испитивање очекивања );
Пауза у трајању од 20 минута
2. радни блок : 9.30 – 11.05. - Увод у ненасилну комуникацију – ја поруке (радионица)
Пауза у трајању од 10 минута
11.15 – 12.05 – Различити стилови слушања (радионица);
12.10 – 12.45 – Евалуација дана
Други дан
3. радни блок :
7.30 – 9.05 - Стилови понашања у конфликту и исходи
Пауза у трајању од 20 минута
9.30 – 11.05– Кораци у медијацији - Meдијатор на делу, вежбање (радионица)
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11.15 – 12.00 – Разговор о конкретним ситуацијама у којима можемо применити медијацију
12.05 – 12.45 - Додела Сертификата за ученике и Евалуација ( кроз вођени разговор и путем
анонимног отвореног упитника – дато у прилогу извештаја).
Семинар је организован са циљем, да деца усвоје знања и овладају вештинама које ће им
помоћи, како да на конструктиван начин превазиђу и реше конфликтне ситуације и на тај начин
делују превентивно, тако да конфликт не прерасте у сукоб већих размера. Такође, један од циљева
ове обуке јесте и промоција наше школе, као здраве, вршњачке (ненасилне) средине и добре
комуникације.
Након успешно завршене обуке ученици су похваљени од стране водитеља (евалуација ), јер
су били активни, пажљиви, продуктивни, лепо су повезивали теорију са практичним примерима,
размишљали су и постављали веома смислена питања, као и одговоре. Атмосфера је била веома
пријатна и динамична. Поштовала су се правила рада, која су унапред била заједнички утврђена(од
стране ученика и водитеља).Све те похвале поткрепљене су и доделом Сертификата за ученике, од
стране школе.
Након евалуације семинара од стране ученика, добили смо следеће резултате / одговоре :
1. На питање, шта им се свидело на семинару и зашто , добили смо широку лепезу одговора и
навешћу само неке од њих :
Решавање проблема мирним путем; Како се поставити у конфликтим ситуацијама; Можемо да
причамо отворено о свему, што је јако битно; Износимо своје ставове, разумемо се; Доста
практичних ствари; Учили смо да разумемо друге око себе; Начин на који је водитељка семинара
радила; Однос предавача према нама; Добра комуникација; Опуштена и позитивна атмосфера; Било
је пуно занимљивих тема; Били смо слободни и није било казне за нетачне одговоре тако да смо
сами и уз помоћ предавача долазили до закључака и тачних одговора; Било је веома забавно и
корисно.
2. На питање, шта је то што им се није допало и зашто, добили смо уједначене одговоре.
- 21 - Сви ученици су дали одговор да немају примедбе и да им је све било „супер“.
- 1 - Један ученик је навео да му се све свидело осим што неки ученици се нису довољно
укључивали у рад, група је велика и не стигну сви да кажу шта желе;
3. На питање, која је шта су на семинару научили ( моја лична корист ), ученици су одговорили
следеће :
- Како да се поставимо у конфликтним ситуацијама; Како да будемо још бољи према
другарима; Да разумем друге и да нисам баш увек у праву; Како рећи своја осећања; Како да
објасним своје потребе; Да треба имати свој став али и саслушати друге; Много ствари о животу;
Како да решим сукоб, како да приступим проблемима, како да помогнем вршњацима, основне
ствари о медијацији, много тога што је корисно, како да решавам проблеме, како да се носим у
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важним ситуацијама у животу, како да користим знање из вршњачке медијације у школи и у
приватном животу, како да се понашам и сл.
4. На питање, како би оценили семинар од 1 до 5, уз образложење исте, ученици су одговорили
следеће :
- 21 ученик - оцену 5, уз следећа образложења : Успешност семинатра ће тек доћи на видело
али је неизбежна; Превазишло је моја очекивања; научили смо много тога, било је веома
занимљиво, лепа атмосфера и организација; Врх!; мислим да је ово супер и да може све да се реши,
много ми се свидело, јер је било поучно, све је било јасно, одлична организација, веома је забавно,
објашњено је на веома сликовит начин и уз помоћ предавача могли смо да кажемо све проблеме и
нађемо заједничка решења и сл.
- 1 ученик је дао оцену 4 јер сматра да је требало распоредити садржај у 3 дана, да дуже
траје;
5. На питање, како би оценили водитеља семинара и асистенкињу, од 1 до 5, уз образложење
исте, ученици су одговорили следеће :
- Сви ученици су оценили са оценом 5, уз коментаре: Била је веома стрпљива и посвећена,
објашњава на занимљив начин; Саслушала је сваког од нас и уважавала нас је; Креативност, труд,
пожртвованост, добра припрема и материјали; Била је отворена у раду са нама; Све нам је
објашњавала на лак начин и веома практичан; Добро објашњава; Одличан педагог и свакоме бих
таквог препоручио; Разуме се у наше потребе и проблеме и учи нас о животу; Занимљива, јасна и
ведра;

Након анализе добили смо податке који нам говоре да су кроз обуку реализовани предвиђени
циљеви, који су допринели свестраном развоју личности ученика.

НАПОМЕНА : Активности су биле пропраћене од стране локалних медија, ГЛАС ПОДРИЊА И
ТВ Шабац;
Фотографије активности налазе се у школској фото – документацији.
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Педагог школе Мирјана Поповић, уз помоћ учитеља, организовала је тестирање
ученика првог разреда на савладаност технике читања.
Проглашени су и најбољи читачи у овој школској 2015/2016. години.
У сваком одељењу симболично су награђени ученици за освојена прва три
места, од стране школе.
Овим путем похваљујемо најбољег читача у 1-1 , Уроша Бабића!
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КОНКУРС „МОЋ ВОДЕ“
Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз подршку компаније „Цептер“
расписало је конкурс за образовни филм на тему „Моћ воде“. Конкурс је расписан за ученике
основних школа у три категорије: I категорија од 1. до 3. разреда, II категорија од 4. до 6. разреда и
III категорија за 7. и 8. разред. Условима конкурса захтевано је да екипа до 7 ученика осмисли и
реализује образовни филм у трајању до 7 минута на тему „Моћ воде“ уз координацију наставника
ментора. Такође, конкурсом је предвиђено да садржај филма обухвата део или целу наставну
јединицу у оквиру неког од наставних предмета, тј. да може да се користи у настави.
Ученице VII6 из издвојене школске јединице у Добрићу, Марија Живановић и Ања Петровић,
уз координацију ментора, наставника биологије Јелене Палинкаш, одлучиле су се да моћ воде
прикажу кроз елементарну непогоду поплаву, чиме је обухваћен део наставне јединице из биологије
„Последице уништавања природних екосистема“. Избор ове тематике директно је везан за искуство
које смо доживели пре две године, поплаве у нашем крају. Ученице су кроз филм обухватиле
објашњење појма поплава, узроке и последице поплава на природу и људе. Коришћен је
интегративни приступ чиме су обједињена и повезана знања из неколико наставних предмета
(биологија, географија, екологија, хемија), али и животни део кроз интервју девојке, Тање
Враштановић из Миокуса, чија је кућа доживела потпуну штету у поплави и психолошки део који се
бави страхом код људи изазваним моћима природе. Инжењер технологије, шеф изворишта у ЈКП
Водовод, Драган Исаиловић, допринео је са информацијама шта треба радити и како се понашати у
случају поплава када су у питању извори воде за пиће.
Иако ученице седмог разреда, Марија и Ања су се бавили кроз филм проблематиком која се
изучава у осмом разреду из биологије захваљујући томе што су врло активне у еколошкој секцији од
петог разреда, а истовремено су чланови друштва „ЕКОС“ чије су обуке кроз радионице и квизове
прошле у петом разреду када су и биле део екипе која је победила у градском квизу овог друштва.
Ученице су активне у друштву као вршњачки едукатори, тако да им овај задатак није тешко пао.
Филм је рађен у тесној сарадњи са друштвом „ЕКОС“ чији чланови Маја Мандић, дипл. биохемичар,
Оливера Васић-Кикановић, дипл. географ и Татјана Марковић-Топаловић, магистар физике, су
активним учешћем у стварању и снимању филма омогућили да филм буде реализован. Велику
помоћ пружили су нам Александар Павловић, сниматељ РТВ Шабац и Кристина Љубисављевић,
монтажер РТВ Шабац.
На конкурс је пријављено више од 200 филмова из целе Србије, међу којима је наш филм
изабран и награђен II наградом на шта смо изузетно поносни.
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сл. 1 и 2: инсерти из филма „Моћ воде“
Додела награда обављена је 20. фебруара 2016. године у Дечјем културном центру у
Београду, уз пригодан програм који је осмислио господин Миња Субота, један од чланова жирија.
Награде је доделила Жељана Радојичић-Лукић, помоћник министра просвете.
Као другу награду, школа је добила пречишћивач за воду компаније „Цептер“ који је уручио
господин Ђорђе Мијалковић , саветник генералног директора компаније.

сл. 3: Екипа филма испред Дечјег културног центра у Београду

сл. 4 и 5: Певали смо са Леонтином и Мињом Суботом у дивној атмосфери на додели награда
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сл. 6: Награду је уручила Жељана Радојичић-Лукић, помоћник министра просвете

сл. 7: Задовољство и осмеси након доделе награда уз Мињу Суботу који је генерацијама улепшао
детињство и саветника генералног директора компаније „Цептер“, Ђорђа Мијалковића.

Срећни смо и поносни што смо нашој школи донели још једну награду 
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Атлетика
Прво Државно дворанско првенство из атлетике одржано је у Београду
20.2.2016.године. Наша Школа имала је три атлетичарке које су оствариле веома значајан
успех на поменутом такмичењу.

НАТАЛИЈА СЕЛЕНИЋ, ученица 62 разреда у конкуренцији млађе пионирке и
дисциплини 300 м. освојила је ПРВО место.
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МИНА ГАЈИЋ, ученица 83 разреда у конкуренцији млађе јуниорке и дисциплини 800 м.
освојила је ДРУГО место.

ВАЊА ВАСИЋ, ученица 61 разреда у конкуренцији млађе пионирке и дисциплини 60
м. препоне, освојила је ТРЕЋЕ место.
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МИНА ГАЈИЋ, ученица 83 разреда, учествовала је 1. марта 2016. г. на
Балканском дворанском првенству из атлетике које се одржало у Београду и у
конкуренцији атлетичарки до 18
феноменално ТРЕЋЕ МЕСТО .

година и

дисциплини 800 м. освојила је

Свим ученицама честитамо и желимо још веће успехе!

Књижевна олимпијада
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29.2. 2016.

ДАН ВИШЕ ЗА ОДБОЈКУ
Акција Oдбојкашког савеза Србије на популаризацији,омасовљењу и социјалној димензији
одбојке као игре.У Нашој школи реализовали су је ученици и актив наставника физичког
васпитања. У свим градовима у Србији и широм Европе тог дана се „сервирало и
смечовало“
Наша школа је организовала међуодељенско такмичење са четири мешовите екипе од
шестог до осмог разреда.То је била промоција лепих поена ,технике и одбојкашке тактике.
Резултат није у првом плану.Учествовало је 40 ученика директно у игри и још толико
гледалаца. Играо се један сет и победник је онај који освоји 29 поена . то су постигли
ученици 8/2 одељења.
Дан више за одбојку је прилика да свако од нас учини нешто више, за одбојку за спорт
Србије и државу Србију
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊE ИЗ МАТЕМАТИКЕ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА
III-IV РАЗРЕДА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

РАЗРЕД

НАСТАВНИК

БРОЈ
БОДОВА

Милош Савић
Иван Павловић
Лена Павић
Владимир Милосављевић
Лука Чоњагић
Зоран Вујанић
Лазар Јовић
Ренато Трутић
Катарина Шушњевић
Мила Бајић
Софија Софронић

III

Милорад Миловановић

95

III

Светлана Кузмановић

90

III

Светлана Кузмановић

85

III

Светлана Кузмановић

75

III

Милорад Миловановић

75

III

Биљана Лазић

70

II

Милица Гачић

65

III

Милорад Миловановић

65

III

Биљана Лазић

60

III

Светлана Кузмановић

60

III

Милорад Миловановић

60

Вукашин Бабић
Милош Раковић
Јован Каличанин
Ђорђе Милошевић
Никола Вујић
Анђелија Тошић
Лана Нешковић
Кристина Стојић
Лука Костић
Олга Дубљанин

IV

Рада Павловић

100

IV

Јасмина Јокић

90

IV

Зорица Адамовић

90

IV

Рада Павловић

80

IV

Сузана Мијушковић

80

IV

Рада Павловић

75

IV

Рада Павловић

70

IV

Зорица Адамовић

70

IV

Јасмина Јокић

70

IV

Рада Павловић

60

75

РАНГ

I
I
II
III
III
III
III
III
III
III
III
I
I
I
II
II
II
III
III
III
III
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Милица Вујовић
Ивана Поповић
Ксенија Арсеновић
Константин Јовановић
Елена Гаваловски
Вук Илић
Коста Јањић
Олга Кијурина
Викториа Ђорђевић
Валентина Крговић

IV

Рада Павловић

60

IV

Зорица Адамовић

60

IV

Сузана Мијушковић

60

IV

Рада Павловић

60

IV

Рада Павловић

60

IV

Сузана Мијушковић

60

IV

Рада Павловић

60

III
III
III
III
III
III
III

IV

Сузана Мијушковић

55

ПЛАСМАН

IV

Рада Павловић

50

ПЛАСМАН

IV

Рада Павловић

50

ПЛАСМАН

ЧЕСТИТАМО!
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА

V-VI РАЗРЕДА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

РАЗРЕД

БРОЈ
БОДОВА

НАСТАВНИК

РАНГ

Ленка Росић

V

Мирјана Обрадовић

100

I

Стеван Маринковић

V

Даница Исаиловић

80

II

Лука Живковић

V

Мирјана Обрадовић

60

III

Игор Јовановић

V

Миољуб Исаиловић

45

ПЛАСМАН

Марта Јовичић

V

Миољуб Исаиловић

40

ПЛАСМАН

Николина Попадић

V

Миољуб Исаиловић

40

ПЛАСМАН

Михаило Ковачевић

V

Даница Исаиловић

40

ПЛАСМАН
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Марија Савић

VI

Даница Исаиловић

100

I

Душан Бегуш

VI

Даница Исаиловић

100

I

Марија Новаковић

VI

Даница Исаиловић

100

I

Ива Мијаиловић

VI

Даница Исаиловић

55

III

Љубица Мирковић

VI

Даница Исаиловић

45

ПЛАСМАН

Анђела Поспишек

VI

Даница Исаиловић

40

ПЛАСМАН

Немања Костић

VI

Даница Исаиловић

40

ПЛАСМАН

Катарина Живковић

VI

Даница Исаиловић

40

ПЛАСМАН

ЧЕСТИТАМО!
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА

VII-VIII РАЗРЕДА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Маша Ђурић
Урош Пантелић
Матија Поповић
Ања Петровић
Тина Трифуновић
Матија Новаковић
Лука Поповић
77

РАЗРЕД

БРОЈ
БОДОВА

НАСТАВНИК

VII

Миољуб Исаиловић

100

VII

Миољуб Исаиловић

93

VII

Миољуб Исаиловић

90

VII

Владимир Михаиловић

80

VII

Миољуб Исаиловић

80

VII

Миољуб Исаиловић

75

VII

Миољуб Исаиловић

65

РАНГ

I
I
II
II
II
III
III
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Марија Живановић
Душан Обрадовић
Милица Мирковић
Сава Јањић
Јоаким Радојевић
Хана Мијатовић
Алекса Ђурђевић
Емилија Кесеровић

VII

Владимир Михаиловић

60

III

VII

Миољуб Исаиловић

59

ПЛАСМАН

VII

Миољуб Исаиловић

58

ПЛАСМАН

VII

Миољуб Исаиловић

58

ПЛАСМАН

VII

Миољуб Исаиловић

50

ПЛАСМАН

VII

Миољуб Исаиловић

45

ПЛАСМАН

VII

Миољуб Исаиловић

43

ПЛАСМАН

VII

Миољуб Исаиловић

40

ПЛАСМАН

Душан Мишковић
Никола Савић
Милица
Дамњановић
Борис Маринковић
Андреј Иветић
Петар Ковачевић
Вукашин
Моравчевић

VIII

Владимир Михаиловић

100

VIII

Владимир Михаиловић

100

I
I

VIII

Владимир Михаиловић

90

I

VIII

Владимир Михаиловић

80

II

VIII

Владимир Михаиловић

80

VIII

Владимир Михаиловић

70

II
III

VIII

Владимир Михаиловић

47

ПЛАСМАН

ПОСЕТА ВАТРОГАСНОМ ДОМУ
Дана 29.2.2016. ученици четвртог разреда (IV1 , IV2, IV3 и IV4) су посетили Ватрогасни дом –
станицу у Шапцу.
Дочекала нас је дежурна екипа ватрогасаца и главни вођа смене.Упознавање ученика са
веома важним и одговорним занимањем, обављен је у просторији за дежурство.У разговору
са ученицима, дежурни ватрогасац је истакао веома важне податке у вези пожара,
телефонског позива, звона за узбуну и прпреме за акцију.Затим смо обишли остале
просторије у станици. Представили нам возни парк који користе у акцији за гашење пожара
и спасавање људи и њихове имовине.
Ватрогасци, наши домаћини, су стрпљиво одговарали на ученичка питања и све
прилагодили њиховом узрасту.Један од ватрогасаца је показао опрему, ватрогасно одело и
демонстрирао припремање за акцију.Били смо задовољни брзином и вештином тих
професионалаца.
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Оно што се ученицима највише свидело је демонстрирање, практично гашење пожара из
ватрогасног камиона. Наградили смо их аплаузом и фотогафисали се за успомену са тим
великим херојима нашег града.На крају су нас упозорили: ,, Никада се не играјте ватром“.
Срећни смо што смо упознали овако храбре и племените људе који верују у себе, а
научили смо да је посао ватрогасаца и његовог тима веома одговоран и опасан посао. Хвала
им за овај сусрет и време које су нам поклонили.

79

ПОСЕТА ВАТРОГАСНОМ ДОМУ | школска 2015/2016.

ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“

Март

2.3.2016.

Изложба студената Факултета примењених уметности
У среду, 2. марта 2016. године, у 12 часова у галерији Библиотеке шабачке свечано је
отворена изложба „Чувари баштине“, реализована у сарадњи са Факултетом примењених
уметности из Београда, Одсеком за конзервацију и рестаурацију.
Представљена кроз завршне радове студената мастер академских студија.
У оквиру изложбе презентовани су сложени процеси рада на конзервацији и рестаурацији
оригиналних уметничких дела: зидних и штафелајних слика, уметничких дела на папиру,
скулптура и археолошких предмета.
Циљ посете изложби "Чувари баштине" је да се ђацима
приближи лепота овог специфичног, одговорног и племенитог позива.
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊE

ИЗ МАТЕМАТИКЕ

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Рада Павловић

100

I

Јован Каличанин

Зорица Адамовић

80

II

Лана Нешковић

Рада Павловић

80

II

Ивана Поповић

Зорица Адамовић

80

II

Ђорђе Милошевић

Рада Павловић

70

III

Милош Раковић

Јасмина Јокић

67

III

Даница Исаиловић

90

I

Мирјана Обрадовић

85

II

Вукашин Бабић

ПЕТИ РАЗРЕД
Стеван Маринковић
Ленка Росић

ШЕСТИ РАЗРЕД
Марија Савић

Даница Исаиловић

89

I

Душан Бегуш

Даница Исаиловић

89

I

Марија Новаковић

Даница Исаиловић

80

II

Ива Мијаиловић

Даница Исаиловић

80

II

Љубица Мирковић

Даница Исаиловић

60

III

СЕДМИ РАЗРЕД
Маша Ђурић

Миољуб Исаиловић

100

I

Душан Обрадовић

Миољуб Исаиловић

98

I

Матија Поповић

Миољуб Исаиловић

78

II

Милица Мирковић

Миољуб Исаиловић

78

II

Лука Поповић

Миољуб Исаиловић

60

III

ОСМИ РАЗРЕД
Милица Дамњановић

Владимир Михаиловић

100

I

Душан Мишковић

Владимир Михаиловић

96

I
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СВЕТСКИ ДАН ВОДА
УН, 1992. године, донеле су резолуцију са циљем да истакну важност заштите вода и све већи
проблем недостатка воде за пиће у свету. Од 1993. године, 22. март обележава се као Светски дан
вода.
Овогодишња тема Светског дана вода била је „Боља вода - бољи послови“ чиме су УН желеле да
истакну значај очувања вода и за послове којима се бавимо. Подтеме односиле су се и на
примере како вода може да чини промену у животима и исказивање шта нам вода значи.
ОШ“Николај Велимировић“ учествовала је у догађају који је заједно осмишљен и изведен са
тимом друштва ЕКОС, а којим смо дали допринос овогодишњем Светском дану вода. Наша тема
била је да искажемо какву све промену чини вода и шта вода значи кроз тему „МОЋ ВОДЕ“.
Централни део догађаја, одржаног у сали Културног центра, 22. 3. 2016. године, била је премијера
проширне верзије образовног филма „Моћ воде“, за чију првобитну верзију је наша школа и
друштво ЕКОС награђена другом наградом на конкурсу који су организовали Министарство
просвете, науке и техничког развоја и компанија „Цептер“.

Реч о филму - ментор, Јелена Палинкаш
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филма - Ања иИЗ
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23.3.2016.

Г И М Н А С Т И К А,

ЈОШ ЈЕДНОМ

Са Општинског и Окружног такмичења из гимнастике које се
одржало 23.3.2016. године у сали Медицинске школе за ученице основних
и средњих школа.
Наша школа учествовала је у овом такмичењу екипно у конкуренцији
млађих пионирки као и појединачно у конкуренцији петих и шестих
разреда ( Мина Лазић 53 ) и конкуренцији седмих и осмих разреда (
Марија Матић 82 ).
Млађе пионирке освојиле су 1 место и пласирале се на следећи ниво
такмичења . Ч Е С Т И Т А М О !!
1. Нађа Василић

31

2. Ана Арсеновић

31

3. Аника Миловановић 44
4. Марија Тошић
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Педагог школе Мирјана Поповић, одржала је часове одељењске заједнице у
82,3 на тему: Све о избору и упису у средње школе уз помоћ ауторизоване
презентације.
Педагог већ дуг низ година тестира ученике за професионалну оријентацију у
осмом разреду електронским путем уз саветодавни разговор.
84
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30.3.2016.

ИЗЛОЖБА „ЈЕВРЕМОВИ ПРОЗОРИ КА ЈЕВРОПИ“
У холу Библиотеке шабачке је у среду ,30.марта, отворена изложба ученика Школе примењених
уметности .
Инспирисана је 200-годишњицом доласка Јеврема Обреновића у Шабац. Изложба обухвата
различите експонате-од текстила ,преко рељефа,па све до стакла .
Ученици V3 одељења су посетили изложбу на часу одељењске заједнице.
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Дечји матине у Библиотеци шабачкој
Библиотека шабачка организовала је занимљиво дружење познатог дечјег писца
Јасминке Петровић са ученицима седмог и осмог разреда .Ауторка је у дечјем књижевном
свету позната по бројним делима ,као што су: Бонтон, Школа , Како постати и остати
глуп, Гига прави море, Ово је најстрашнији дан у мом животу и друге.Плодно књижевно
стваралаштво ове ауторке није остало незапажено ни када су награде у питању , а и то што
су неки од њених наслова преведени на преко двадесет језика говори о популарности и
вредности њеног књижевног опуса.
Овај матине отпочео је уводном речју директорке Библиотеке, а настављен разним
причама саме ауторке, која је кроз пријатну комуникацију децу неосетно увела у свет
својих књига. Размењујћи нека искуства са децом, ненаметљиво је подсећала децу на
значај учења, на неговање разних моралних вредности, на замке неких савремених и
популарних трендова. Уз све ово , истицала је лепоту крративности у разним областима
уметности , и наравно, значај и улогу читања.
„ Књиге ове ауторке препознају се по топлом хумору и сагледавању света из угла детета
које живи у савременом дрштву. Деца се углавном осећају несхваћеним , многе ствари им
се чине страшним, а многе то заиста и јесу“. Ово дружење помогло је да виде да у томе
нису усамљени.
Ученици су имали ,након овог дружења, занимљива питања , јер су били
заинтереовани, заинтригирани , подстакнути на размишљања.Још једном се показало да се
у вези са разним савременим питањима, не улепшавајући стварност, Јасминка Петровић
својим младим читаоцима обраћа на равној нози , пошто познаје њихов језик, њихове
проблеме , навике и нове трендове , није јој било тешко да успостави контакт с њима.
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1.4.2016.
Светски дан особа са аутизмом
Првогаприла 2016. године Град Шабац, преко своје Службе за локална права
и услуге у социјалној заштити, обележио је Светски дан особа са аутизмом.Ове
године мото овог значајног дана био је
Аутизам.Поштовање.Прихватање.Инклузија.
Подршку обележавању овог дана,који је за циљ имао подизање свести о
дискриминацији особа са аутизмом и указивање на то шта је потребно
осигурати да особе са аутизмом буду више укључене и примећене у
друштву,дали су и ученици lll1 наше школе.
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18.4.2016.

ШАХОВСКИ СУСРЕТ ЗА БУДУЋНОСТ

Основна школа „Николај Велимировић“ већ три године има Шаховску
секцију коју чини шесдесет шахиста ученика млађег узраста.
Ову многобројну и омиљену секцију воде учитељица Рада Павловић и учитељ
Милорад Миловановић. Они су били иницијатори овог шаховског сусрета који
је одржан 18.4.2016. године у 10 часова.
То је био први организовани шаховски сусрет између две школе.
Екипе су биле мешовите са по петнаест ученика – шахиста.
Домаћин сусрета је била ОШ „Николај Велимировић“, а госте из ОШ „Ната
Јеличић“ предводио је наставник Никола Милићевић и учитељица Јасмина
Танасић.
Велику техничку и организациону подршку овом сусрету дао је Шаховски
клуб Шабац, председник клуба Мердовић и ФИДЕ – мајстор Драшко Бегуш.
Сусрет су пратили навијачи оба тима, такође велики љубитељи шаха као и
чланови њихових породица.
Уз будну пратњу судија и публике, овај сусрет је завршен победом ОШ
„Николај Велимировић“ и резултатом 13:2, што је пропраћено великим
одушевљењем домаћих навијача.
Након тога уследило је дружење и позив за нови сусрет од стране ОШ „Ната
Јеличић“. Позив је прихваћен на обострано задовољство.
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА

1.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА

РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ

НИВО ТАКМИЧЕЊА

СТЕПЕНОВАНО

ОСВОЈЕН
О МЕСТО

АЊА ПЕТРОВИЋ

7

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ВЕСНА РИБИЋ

2.

АЊА ПЕТРОВИЋ

76

БИОЛОГИЈА-МОЋ
ВОДЕ-

РЕПУБЛИЧКО

НЕ

II

ЈЕЛЕНА ПАЛИНКАШ

3.

БОРИС МАРИНКОВИЋ

83

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

III

АЛЕКСАНДАР ПУЗОВИЋ

4.

ВУКАШИН БАБИЋ

41

АРХИМЕДЕС
ПОЈЕДИНАЧНО

РЕПУБЛИЧКО

НЕ

II

РАДА ПАВЛОВИЋ

5.

ДУШАН БЕГУШ

63

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

6.

ДУШАН БЕГУШ

63

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ
ОЛИМПИЈАДА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ

7.

ДУШАН БЕГУШ

63

МАТЕМАТИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ

8.

ДУШАН БЕГУШ

63

АРХИМЕДЕС
ПОЈЕДИНАЧНО

РЕПУБЛИЧКО

НЕ

III

ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ

9.

ДУШАН БЕГУШ

63

ПРОГРАМИРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

МИЛЕНКО ПУЗИГАЋА

10.

ДУШАН МИШКОВИЋ

81

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

11.

ДУШАН МИШКОВИЋ

81

ДОП.МАТЕМАТИЧКА
ОЛИМПИЈАДА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ
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12.

ДУШАН МИШКОВИЋ

81

,,МИСЛИША“

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

13.

ДУШАН МИШКОВИЋ

81

МАТЕМАТИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

III

ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

14.

ДУШАН МИШКОВИЋ

81

АРХИМЕДЕС
ПОЈЕДИНАЧНО

РЕПУБЛИЧКО

НЕ

III

ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

15.

ДУШАН ОБРАДОВИЋ

7

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

16.

ЈОАКИМ РАДОЈЕВИЋ

71

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

III

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

17.

ЛАЗАР ЈОВИЋ

21

,,МИСЛИША“

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

18.

ЛЕНКА РОСИЋ

5

ДОП.МАТЕМАТИЧКА
ОЛИМПИЈАДА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

19.

ЛУКА ПОПОВИЋ

71

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

20.

МАРИЈА ЖИВАНОВИЋ

76

ИСТОРИЈА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

БРАНКИЦА ПОПОВИЋ

21.

МАРИЈА ЖИВАНОВИЋ

76

БИОЛОГИЈА-МОЋ
ВОДЕ-

РЕПУБЛИЧКО

НЕ

II

ЈЕЛЕНА ПАЛИНКАШ

22.

МАРИЈА САВИЋ

63

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

23.

МАРИЈА САВИЋ

63

МАТЕМАТИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ

24.

МАТИЈА НОВАКОВИЋ

74

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

25.

МАТИЈА ПОПОВИЋ

71

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

26.

МАША ЂУРИЋ

74

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

27.

МАША ЂУРИЋ

74

МАТЕМ. ИНТЕРНЕТ
ОЛИМПИЈАДА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

28.

МАША ЂУРИЋ

74

ДОП.МАТЕМАТИЧКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ
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ОЛИМПИЈАДА

МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

29.

МАША ЂУРИЋ

74

МАТЕМАТИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

III

30.

МАША ЂУРИЋ

74

ХЕМИЈА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ДУШКО МИТРОВИЋ

31.

МАША ЂУРИЋ

74

АРХИМЕДЕС
ПОЈЕДИНАЧНО

РЕПУБЛИЧКО

НЕ

I

МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

32.

МИЛИЦА
ДАМЊАНОВИЋ

81

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

33.

МИЛИЦА
ДАМЊАНОВИЋ

81

МАТЕМАТИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

III

34.

МИЛИЦА МИРКОВИЋ

74

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

35.

МИЛИЦА МИРКОВИЋ

74

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ
ОЛИМПИЈАДА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

36.

МИЛИЦА МИРКОВИЋ

74

ДОП.МАТЕМАТИЧКА
ОЛИМПИЈАДА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

37.

МИЛИЦА МИРКОВИЋ

74

МАТЕМАТИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

III

МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

38.

МИЛИЦА МИРКОВИЋ

74

ХЕМИЈА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

III

ДУШКО МИТРОВИЋ

39.

НАТАЛИЈА НЕШКОВИЋ

81

ХЕМИЈА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

ДУШКО МИТРОВИЋ

40.

НИКОЛА САВИЋ

81

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

41.

НИКОЛА САВИЋ

81

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ
ОЛИМПИЈАДА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

42.

НИКОЛА САВИЋ

81

ДОП.МАТЕМАТИЧКА
ОЛИМПИЈАДА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

III

ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ
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43.

СТЕВАН МАРИНКОВИЋ

54

,,МИСЛИША“

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ

44.

УРОШ ПАНТЕЛИЋ

7

ФИЗИКА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

I

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

45.

УРОШ ПАНТЕЛИЋ

74

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ
ОЛИМПИЈАДА

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

46.

УРОШ ПАНТЕЛИЋ

74

,,МИСЛИША“

РЕПУБЛИЧКО

ДА

II

МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

47.

ОГЊЕН ГАЈИЋ

13

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

48.

ЛАЗАР ГЕРМАН

14

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

49.

ЛУКА АНДРИЋ

14

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

50.

СТЕФАН СТOЈИНОВИЋ

12

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

51.

МИХАИЛО
ИГЊАТОВИЋ

12

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

52.

ВУКАШИН
МИЛОВАНОВИЋ

11

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

53.

ЕМА ТРИФУНОВИЋ

12

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

54.

БОЈАНА ВИЛОТИЋ

11

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

55.

ЈАНА ЈОВАНОВИЋ

12

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

56.

ИРЕНА САВИЋ

14

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III
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57.

ИВА ПАЈИЋ

12

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

58.

МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ

12

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

59.

БОГДАН
РАДОСАВЉЕВИЋ

22

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

60.

ДИНО ЛАЗИЋ

21

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

61.

НИКОЛА АРСЕНОВИЋ

21

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

62.

ТОДОР НИКОЛИЋ

21

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

63.

ОГЊЕН АЛФИРОВИЋ

22

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I
ЗОРИЦА СИМИЋ

64.

ПЕТАР ПОПОВИЋ

22

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

65.

КАЛИНА ЗАРИЋ

22

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

66.

АЊА МИЛИНКОВИЋ

23

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

67.

НАТАША ВУЈОВИЋ

23

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

68.

АНЂЕЛА ПУЗОВИЋ

24

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

69.

МИЛА ЈОВАНОВИЋ

22

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

95

СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ
2015/16.ГОДИНИ | школска 2015/2016.

МАЈА ПЕРИЋ
ПРЕДРАГ БРАЈИЋ

ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“

Април
70.

ЛОЛА ВАСИЋ

22

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

71.

ДУЊА АЛЕКСИЋ

31

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

72.

МАРИЈА ПЕРИЋ

32

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

73.

МАША ПЕРИЋ

32

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

74.

МАРИЈА СТАНОЈЕВИЋ

33

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

75.

АНА АРСЕНОВИЋ

31

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

76.

НАЂА ВАСИЛИЋ

31

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

ДАРИНКА ИСАИЛОВИЋ
БОЈАН НИКОЛАЈЕВИЋ

77.

КАТАРИНА
МИЛЕНКОВИЋ

33

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

78.

КАТАРИНА
ШУШЊЕВИЋ

32

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

79.

САРА СИМИЋ

31

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

80.

ЛЕНА ПАВИЋ

34

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

81.

ТЕОДОРА
АТАНАЦКОВИЋ

34

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

III

82.

ЛАЗАР ЦВЕЈИЋ

33

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I
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БОЈАН НИКОЛАЈЕВИЋ

83.

ВИКТОР СЕЛЕНИЋ

33

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

84.

АНДРЕЈ ПАУНОВИЋ

33

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

85.

ОГЊЕН ЈОВАНОВИЋ

33

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

86.

ФИЛИП НОВАКОВИЋ

33

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

87.

МИХАИЛО ПЕРИШИЋ

32

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

88.

РАСТКО СТОЈАНОВИЋ

31

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

89.

ФИЛИП ЂУРИЋ

33

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

90.

ЂОРЂЕ СИМИЋ

31

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

91.

ВУКАШИН СИМИЋ

31

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

92.

МИХАИЛО ВАСИЛИЋ

33

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ

РЕПУБЛИЧКОЕКИПНО

ДА

I

93.

ВУКАШИН БАБИЋ

41

РАДА ПАВЛОВИЋ

94.

ЛЕНКА РОСИЋ

52

МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ

95.

ДУШАН БЕГУШ

63

96.

МАША ЂУРИЋ

74

97.

ДУШАН МИШКОВИЋ

81

97

АРХИМЕДЕС
ЕКИПНО

РЕПУБЛИЧКО

ПРЕДРАГ БРАЈИЋ

НЕ
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I

ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ
МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ
ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

Април

ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“

Шабац, 10.6.2016.

17.4.2016.

НАГРАДНA ЕКСКУРЗИЈA
Ученици ОШ „Николај Велимировић” су у недељу, 17.4.2016. године заједно са другарима из
осталих школа, путовали на наградну екскурзију у организацији Града Шапца по следећој маршрути:
Шабац - Прњавор - Текериш - „Липове воде” - „Ашиков гроб” -Вила „Албедо” - Шабац.

На екскурзију су позвани ученици који су се истакли својим учешћем на Летњем
математичком кампу, који се већ преко деценије традиционално одржава у ОШ „Николај
Велимировић”, Филолошком кампу одржаном по други пут у ОШ „Jанко Веселиновић” и Кампу
природних и друштвених наука који се по први пут одржао ове године у ОШ „Лаза К. Лазаревић”.

Циљ екскурзије је био да ђаци на пријатан начин, боравећи у природи и посећујући
аутентична места важних историјских догађаја, прошире и употпуне знање о свом завичају. Стручна
подршка и пријатан саговорник, на овом једнодневном излету била је Ана Павловић, лиценцирани
туристички водич специјализован за планину Цер.

Прво одредиште, била је Црква са Спомен-костурницом у Прњавору, селу које се нашло у
средишту крвавих збивања у Првом светском рату. Подигнута је у знак сећања на жртве
аустроугарских зверстава у Прњавору 4. августа 1914. године и изгинуле ратнике у периоду од 19121918. године и с правом је називају
„Ћеле кула западне Србије“.
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Због огромних жртава и јуначког отпора непријатељу, Прњавор је одликован за храброст Орденом
Карађорђеве звезде са мачевима – четвртог реда. Злочине које је починила Аустроугарска војска у
Прњавору, пред светску јавност изнео је др Арчибалд Рајс професор Лозанског универзитета.

Наставак приче о страдању српског народа у Првом светском рату, наставља се у Текеришу
где се одиграла одлучујућа битка у Церској операцији. Српска војска извојевала је победу над
аустроугарском, уз велике жртве. У центру села, на југоисточним огранцима планине Цера, налази се
Спомен-костурница, откривена 28. јуна 1928. године. У њеним темељима су сахрањени посмртни
остаци палих ратника. Поред опште познатих података ђаци су могли да чују приче, којих нема у
историјским уџбеницима, као што је дирљива прича о деветогодишњем, најмлађем каплару на свету,
Момчилу Гаврићу или прича о војнику Милети Милутиновићу који је преживео Церску битку јер је
своје ране подвезао пешкиром девојачке спреме Персе Спајић и целог живота носио га као амајлију
док га није вратио у село одакле га је узео.
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После овог интересантног часа историје следио је одмор у шуми на локацији „Липове воде”.
Уз цвркут птица прича је добила митске размере, па су деца могла уживати у церским легендама
везаних за Цара Трајана и његове кћери и порекло имена оближњих села.

Уз пут смо прошли поред црквице Св. Јована Шангајског посвећене палим церским
јунацима. Спуштајући се низ падине Цера сазнали смо за његову богату флору и фауну, ретке и
заштићене врсте и уживали у панорамном погледу на Јадар, Поцерину и Мачву.

Романтичну причу о забрањеној љубави српских Ромеа и Јулује, вечној теми песника, чули
смо на локацији „Ашиков гроб”. Њихову судбину сачувао је од заборава наш познати писац Јанко
Веселиновић.
Пре повратка у Шабац уз домаћи сок од зове и палачинке окрепили смо се у Вили „Албедо”.
Одмарајући се у амбијенту старог сеоског домаћинства понешто смо научили и о традицији и
обичајима наших предака. Последњи сунчеви зраци пожелели су нам срећан пут.

Пуни лепих утисака и позитивне енергије вратили смо се у свакодневницу нашег топлог
града.
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ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
У ШКОЛСКОЈ 2015/2016.ГОДИНИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

102

У ШКОЛСКОЈ 2015/2016.ГОДИНИ | школска 2015/2016.

ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“

Април

ИСТОРИЈА
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МАТЕМАТИКА
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АПРИЛ

ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“

УСКРШЊА РАДОСТ

Традиционално предускршње дружење ОШ“Николај Велимировић“ и ученика ОШ
“Св. Сава“ реализовано је 27.4.2016. године, као део активности у оквиру ДИЛС пројекта
Министарства просвете и технолошког развоја „Можемо више и боље“.
Малишани су уз различие едукативне игрице провели лепе тренутке у дружењу, такмичењу
и празничном расположењу.
Овакве активности су прави пример инклузије, која подразумева поштовање и
прихватање различитости. Циљ организације оваквих сусрета и такмичења није да нађемо
победника, већ да схватимо да су у образовној трци сви победници.
Ученици одељења 3/3 својом посетом и поклонима обрадовали су другаре у ОШ „Св.
Сава“. На крају такмичења сви су уживали у послужењу. Испраћени смо са поклонима у виду
корпица са ускршњим јајима, уз обећање да ће се оваква и слична дружења наставити.

Напомена.: Фото-документација је део школске документације. Активности су
пропраћене и од стране локалних медија
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Обележавање Николајевих дана
у ОШ ''Николај Велимировић ''

ПРОГРАМ ПРОСЛАВЕ ДАНА
ШКОЛЕ „НИКОЛАЈЕВИ
ДАНИ“
9-13.5.2016. год.
ПОНЕДЕЉАК, 9. 5. 2016. год.
-12:00 часова Прваци плешу „За мене је Шабац центар света“
-12:00-15:00 часова Професионалана оријентација – 8. разред
-18:00 часова СВЕЧАНИ ПРОГРАМ ДАНА ШКОЛЕ, ШАБАЧКО
ПОЗОРИШТЕ

УТОРАК, 10. 5. 2016. год.
-12:00-14:00 часова ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА РАДОВА ИЗ ТИО
у просторији преко пута радионице
-13:00 часова КВИЗ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ, мултимедијална
учионица

СРЕДА, 11. 5. 2016. год.
- 13:00 часова, КВИЗ О НИКОЛАЈУ ВЕЛИМИРОВИЋУ, 4. разред
и вероучитељ
- 17:00 часова, Вече страних језика
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ЧЕТВРТАК, 12. 5. 2016. год.

- Хуманитарна акција „Друг-другу“, 2. разред
- 13:00 часова, ТУРИСТИЧКА РАЗГЛЕДНИЦА ШАПЦА – гост
Ана Павловић
- 17:00 часова, ЗНАЊЕМ ДО КРФА, Историја – ратна 1915.год.,
презентација

ПЕТАК, 13.5.2016. год.
-15:00 часова „ОД ИГРЕ ДО ЕКОЛОГИЈЕ“, 3. разред
-18:00 часова, финале математике „ЛИГЕ ШАМПИОНА“, 5.
разред

9.5.2016.

Трибина – Николајеви дани

Већ традиционално „ Николајеви дани „ у нашој школи почињу свечаном трибином . Ове
године овај тренутак поклопио се са шездесетогодишњицом од оснивања школе. Свечана
трибина одржала се у Шабачком позоришту, а поздравном речју отворила ју је Весна
Живановић , директор. Надахнуто је говорила , а посебно је истицала све оно на шта школа
може бити поносна. Пре свега, што што из сваког ученика успевамо да добијемо оно што је
најбоље кроз разне видове индивидуалног приступа, подстицања и рада, и што наши
ученици из школе излазе као добри људи . Истакла је да о квалитету наставе говори и
највиша оцена коју је школа добила приликом спољашњег вредновања квалитета рада.
О Николају Велимировићу говорили су историчар др Mилош Ковић, бивши ђак тада
„Милевине“ школе, и протођакон др Љубомир Ранковић, уредник Гласа Цркве и аутор
монографије о Николају Велимировићу . Ковић је истакао да школа има и те како добру
традицију и да верује да све што може да покаже нако добро трајање, а ова наша основна
школа , како он мисли , то показује, треба чувати и вредновати.
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Великим аплаузом посетиоца у препуној сали Позоришта завршена је трибина и на
најбољи начин отпочели су нови „Николајеви дани“.

9.5.2016.

Почело је весело...

У оквиру Николајевих дана ученици наше школе су припремали пригодан програм,свако у
оквиру свог актива. Најмлађи ђаци – прваци су наступали под слоганом ,,За мене је Шабац
центар света“.
На платоу испред школе сви прваци су играли и певали. Тиме су и они као најмлађи ђаци
отворили и увеличали празничне дане.

.
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9.5.2015.

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
У организацији Актива стручних сарадника града Шапца, и уз подршку Одељења за
друштвене делатности, 9.5.2016. године одржан је Сајам образовања. Осам средњих школа
презентовале су своје програме будућим средњошколсцима.
На Градском тргу, 9.5.2016. године, од 12 до 15 сати, организован је Сајам образовања , на
којем је учествовало осам средњих школа са подручја Града Шапца, са циљем да презентују
своје програме образовања ученицима осмих разреда, које ускоро очекује упис у средње
школе. Иницијатор организовања овог сајма је Актив стручних сарадника Града Шапца, а
велику подршку и помоћ пружило је Одељење за друштвене делатности и привреду градске
управе.
Наши ученици су у пратњи својих родитеља и запослених у школи посетили овај Сајам и
искористили прилику да се на директан начин детаљно информишу о начину уписа,
смеровима у школама и образовним профилима за које се деца спремају. Такође, могли су
да погледају презентације школа, виде разноврсне уметничке експонате, цветне
аранжмане, дегустирају кулинарске производе, присуствују научним експериментима и
практичном раду фризера и козметичара.
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9.05.2016.

Свечана приредба поводом отварања
„Николајевих дана”
Свечаном приредбом посвећеном Николају Велимировићу, чије име поносно носи
наша школа, отворена је седмица посвећена овом великом духовнику, реторичару, филозофу
и једном од највећих синова српског народа.
Приредбу су припремили ученици и учитељи
ИЈ уз сарадњу са наставницом верске наставе,
Горданом Гавриловић, која је пажњивим одабиром
прилагодила цитате св Владике Николаја прилици и
узрасту ученика.
Поред цитата и текстова посвећених св
Владици Николају, ученици су читали и своје радове
на тему „Моја школа Николај Велимировић“.
Поред родитеља, родбине и пријатеља ученика,
приредби су се, на позив учитеља ИЈ, одазвали и
представинци месних заједница, као и представници свештенства који су својим присуством
увеличали целокупну манифестацију, и још једном потврдили одличну сарадњу школе са
МЗ.
Дан победе над фашизмом, 9. мај, такође је обележен уз свеопшти закључак да се
такви догађаји више никада не понове јер љубав, мир, пријатељство и човечност, вредности
су које су оличење хуманости и свевремености, какав је био и остао и сам Владика Николај
Велимировић.
10.05.2016
Излет у Шабац
У склопу обележавања Николајевих дана, уторак је дан
посвећен посети Граду Шапцу. Посета је осмишљена и
реализована у циљу едукације ученика.
На излет се пошло у раним јутарњим часовима
(7часова и 30 минута). Шабац су посетили ученици и учитељи
све четири ИЈ.
При доласку у град ученици су посетили
новоизграђени хотел Слободу, након чега су прошетали
Карађорђевом улицом. После кратке шетње упутили смо се
према музеју и градској библиотеци.
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У музеју, кустос музеја одржао је
ученицима кратко уводно предавање након чега се
кренуло у обилазак сталне поставке. Поставка је
тако осмишљена да су ученици „прошетали“ кроз
рана раздобља развоја људске цивилизације и
њених
тековина
од
праисторијско
г,римског, па
све
до
савременог
доба.
Најзанимљивији и ученицима најинтересантнији детаљ
у музеју био је холограмски приказ жртава Другог
светског рата.
Одмах након посете музеју, ученици су прешли преко пута у зграду библиотеке где
су топло и срдачно дочекани. Упознали су се са начином функционисања библиотеке и
видели мноштво занимљивих књига са којима их је упознала библиотекарка.
Доручак и кратак предах организован је на тргу.
Излет је приведен крају посетом Великом парку и завршен игром и дружењем уз
веселу атмосферу и осмехе задовољства. Повратак је организован око 11 часова и 30 минута.
11.05.2016.
Један разред – једно дрво
У сарадњи са родитељима и ученицима ИЈ у среду је организована предивна и веома
успешна акција уређења школског дворишта и школске околине.
Позиву учитеља одазвао се велики број родитеља, па чак и мештана чија деца не
похађају нашу школу. Они су својим ангажовањем прикупили и донели велики број садница
дрвећа (три украсна багрема, орах, трешњу,
брескву, вишњу...) као и мноштво пољског и
саксијског цвећа, украсних лозица и другог
зеленила.
Сви заједно (ученици, родитељи,
учитељи и мештани) дали су свој максимум и
изузетно вредно и креативно осмислили и
украсили школско двориште и прилаз школи.
А као круна целе акције, свако од
одељења посадио је „своје“ дрво које ће
расти и давати плодове не само њима, него и
генерацијама које долазе и подсећати их још
дуго на њихове лепе, безбрижне и веселе школске дане. Јер, као што рече Ј.Ј.Змај:
„Где год нађеш згодно место ти дрво посади, а дрво је благородно па ће да награди!
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12.05.2016.
Колективно спортско дружење у Богосавцу
Након посета ИЈ Добрић и Радовашница, дошао је ред и на Богосавац да организујеме
колективно дружење и спортско такмичење и тиме узврате гостопримство претходним
домаћинима.
Ученици ИЈ окупили су се у Богосавцу у раним јутарњим часовима, око 8 часова.
Након срдачног дочека, после кратког
предаха, дружење је започело такмичењем у
фудбалу где су дечаци показали своје умеће. Након
њих, дошао је ред и на девојчице које су се
такмичиле у игри „Између две ватре“
Најмлађи
ученици
своје
умеће
и
такмичарски дух показали су у играма „Трка у
врећама“ и „Јаје у
кашици“ које су
својом
атрактивношћу
подигле атмосферу и распламсале навијање.
Пред крај самог дружења киша је принудила ученике
да се склоне у учионице, где је настављено дружење и
организован „Квиз знања “.
Ученици и учитељи растали су се око 13 часова.
13.05.2106.
Маскенбал
Сада већ традиционална манифестација којом су на најлепши и изузетно креативан
начин затворени Николајеви дани превазишла је
очекивања.
Ученици су
се
максимално
ангажовали да се
што оригиналније
маскирају и што
веродостојније
уђу у улоге својих
ликова. Тако су се међу овогодишњим маскама нашли
Чарли Чаплин, Велики штумф, највећи мађионичар
свих времена Худини и многи други...
Маскенбал је завршен проглашењем најуспешнијих маски уз поделу симболичних
награда, дефилеом кроз МЗ и послужењем за ученике.
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12.5.2016.

„ Туристичка разгледница Шапца“ – Јавни час одржан
12.5.2016. у недељи прославе „ Николајевих дана“. Реализатори
ученице 8-3 Нађа Максимовић, Теодора Недељковић, Милица
Јовановић, туристички водич Ана Павловић и творац идеје проф.
Татјана Милановић-Заплатић. Часу су присуствовали ученици 8-3 и
наши мали другари из 3-2 са учитељицом Биљаном Лазић.
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Говорило се о много тога што Шабац може да понуди.
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13.5.2016.

ΙΙ разред и обележавање Николајевих дана
Основна школа ,,Николај Велимировић“ обележавала је Николајеве дане од 9. до
13.5.2016. године. У прослави учествовали су ученици, родитељи, наставници и остали
чланови колектива.
Активности су биле реализоване по разредима и данима. Свечаном отварању у позоришту
присуствовао је владика Лаврентије и свештенство, чланови колектива, представници
126

ΙΙ разред и обележавање Николајевих дана | школска 2015/2016.

ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“

Мај

Градске управе, родитељи, ученици, проф. др Милош Ковић и протођакон др Љубомир
Ранковић.
Ученици ΙΙ разреда су хуманитарном акцијом ,,Друг- другу“ обележили Николајеве дане.
У сарадњи са Црвеним крстом реализована је акција у четвртак , 12.5.2016. г. Акцији су се
придружили ученици Ι, ΙΙΙ и ΙV разреда. Временски услови нису били идеални, али то није
ометало акцију. Ученици су доносили одећу, књиге, и играчке. Прикупљене ствари су
спаковане у кутије, а затим у возило. Представник Црвеног крста Снежана Петровић се
захвалила ученицима и школи.
Својим примером хуманости показали су да њихов мали допринос неком значи много.
Актив ΙΙ разреда
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Математичари и „Николајеви дани”
Стручно веће наставника математике наше школе, као и сваке године, активно је
учествовало у обележавању „Николајевих дана”. Након прошлогодишњег позитивног
искуства, и ове године је у оквиру прославе Дана школе „одиграна” математичка „Лига
шампиона”. Учесници су били ученици петог разреда.
Кроз „квалификације”, писмени тест, су прошли сви ученици. Три најуспешнија
ученика из сваког од пет одељења формирали су пет екипа које су главни наступ имале на
финалном математичком квизу „Лиге шампиона” , 13. 5. 2016. године. Место догађаја,
Велика сала „Културног центра Града Шапца”, била је достојна овог храброг окршаја. Уз
звуке познате пемице Бранка Коцкице „Матема, матема, математика.. ” и први задатак, да
екипе осмисле име под којим ће наступати, трема, ако је и било, брзо је нестала. Пред нама
су седели: „Професионалци”, „Зелена тим”, „Фантоми из опере” , „Луди генијалци” и „Беле
девојчице”, како су себе назвале екипе одељења V1, V2 ,V3 ,V4 и V5.

Први круг од пет питања екипе су успешно прошле и све сем екипе
„Професионалаца” освојиле су „Квиска”. Уследила је прилично уједначена борба.
Такмичари су поред класичних математичких питања морали да решавају и математичке
загонетке које су захтевале посебну концентрацију и кондицију, па су тако морали да се
„тркају” са пужем, преброје локвање у језеру и спашавају Црвенкапу од похлепних чувара
капија тајних пролаза. И то је математика!
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Пре последњег, четвртог круга квиза, учесници су поразговарали са екипом „ТВ
Шапца” која је медијски пратила нашу манифестацију од првог дана.

Одморни, ушли су у завршницу квиза са пуно мотива да баш њихова екипа победи. Мудро су
искористили „Квиска” који доноси двоструко више бодова за тачан одговор, у последњем кругу
квиза када су питања најтежа и највреднија. И то је математика! Такмичари су свој наступ привели
крају.
Добили смо победнике, екипу одељења V4 који су себе назвали „Луди генијалци”.
Другопласиране су биле „Беле девојчице” из Добрића,
екипа одељења V5.
О утисцима, насмејана лица свих учесника говоре нам
више од речи.
Новинарима су упутили: „Волимо математику јер
је занимљива”.

Разлог за дружење?
И то је математика!
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ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ,,НИКОЛАЈЕВИХ ДАНА“
( lll разред )
У петак 13.5.2016. године ученици трећег разреда са својим учитељима организовали су
изложбу под називом ,,Од играчке до екологије“.Ученици су израдом паноа,играчкама од
рециклажног материјала,написаним песмама и причама,транспарентима са еколошким
порукама исказали своју забринутост људским односом према природи као услову живота.
Деца су са маскама на лицу изражавала осећања животињских врста које су због људског
немара постале угрожене врсте.
Поруке су биле једноставне и јасне.Сви смо учесници у очувању природе и здравог живота за
сва жива бића.
Изложбу су посетили сви ученици осталих разреда,а главни циљ је био развијање еколошке
свести од раног детињства.
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За најбоље - додела награда у Позоришту
Ове школске године имали смо срећу и задовољство да смо били у прилици да наградимо
велики број наших ђака и њихових наставника , јер су током школске године остварили
значајне успехе на разним научним и спртским пољима. Такође нисмо заборавили ни оне
ученике који су током осмогодишњег школовања имали само одличан успех са свим
петицама. Свима који су нас током школске године на овакав начин радовали и на које смо
поносни школа је припремила књиге у знак захвалности. Да би овај свечани тренутак био
што пријатнији , и да би награђивању могли да присуствују и сви они који се са награђенима
подјенако радују, Шабачко позориште уступило нам је свој простор.
Дружење награђених ђака, њихових родитеља и наставника, започели смо на најлепши
начин-музиком. На виолини нам је свирала наша Јана Мићић, а потом се препуној сали
обратила директорка школе , која је имала само речи хвале за све вредне ђаке иза оне који
су им помагали и који су их подржавали.
Награђивање смо започели доделом књига нашим најмлађим ученицима, учесницима на
Малој спортској олимпијади. Они су се на спортским теренима борили у Врању, и били
најбољи, те заслужили да свој спортски дух и такмичарске вештине покажу и у Сплиту.
Наше ђаке су учили и подржавали , те њиховом успеху допринели и наставници који су их
пратили кроз сва такмичења, па нису заборављени ни овом приликом. Примили су књиге
као знак пажње и као нешто што ће их подсећати на све оно што су заједно са својим
ученицима пролазили кроз разна такмичења.
Ипак, највише аплауза добили су они који су остварили значајан успех тако што су имали
током целог школовања све петице , носиоци Вукових диплома. Скоро сва њихова имена
прочитана су и са списка и оних који су освајали републичке награде. Сви они остали су на
бини да дочекају оног који је међу њима најбољи и заслужио да осмогодишње школовање
заврши као ђак генерације, Душана Мишковића. Ђаку генерације ове године вредне књиге,
изабрана дела Достојевског, додељене су из фондације „ Александар Ранковић”.Oва
фондација обезбедила је награде и за носиоце Вукових диплома , као и за оне који су
најбољи у својој генерацији у петом, шестом и седмом разреду.
На крају, спонтаним обраћањем , ову свечаност лепим речима , упоредивши нашу школу
са „светиоником образовања“, завршила је мајка нашег најбољег ђака.
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ТОКОМ ГОДИНЕ
Бројни су успеси и активности које су имали наши ученици и њихови наставници током ове
и протеклих школских година. Такви резултати нашли су своје место у локалним и
државним медијима. Новинари штампаних и писаних медија били су чести гости наше
школе када је требало забележити које су нове награде ученици остварили, у којим
пројектима и активностима учествовали.
Камере су бележиле, а новине писале о томе како је обележена шездесета годишњица
постојања школе и како су протекли Николајеви дани, о програму превенције и борбе
против трговине људима у организацији Црвеног крста, под називом „Вребатори на мрежи“.
„Размисли , а онда реагуј“ , наслов је чланка о семинару за вршњачке медијаторе.Како је
школа у Добрићу добила Цептер пречишћивач воде , текође је писало у локалним
новинама. Балерина Тара Цветковић често је на страницама Гласа Подриња и Подринских
новина.
Под називом „ Величанствена тројка „ забележен је успех наши хемичара, а о резултатима
математичара на такмичењима Архимедес и Мислиша писало се у неколико наврата, а један
од наслова је „Посвећеношћу до успеха“.
На порталу Града Шапца такође се прате дешавања у нашој школи , па је тако забележено
како је прослављена школска слава , уз присуство градоначелника, те како је организован
пријем у Градској кући за „мале олимпијце“ и наше најуспешније физичаре и
математичаре.
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Надамо се да сарадња са медијима неће изостати ни у будућем периоду.
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ИЗВЕШТАЈ СА ОРГАНИЗОВАНОГ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ

За време летњег распуста, тачније 12.8.-23.8.2016 .године организовано је
колективно летовање деце у Баошићу, Црна Гора. Деца су била бирана из више школа,
узраста од другог до осмог разреда, укупно њих 49. Смештај је био у одмаралишту
Црвеног Крста који је био иницијатор и огранизатор целог пројекта. Моје ангажовање
у овом пројекту је било у својству васпитача, као и још једне колегинице из Јанкове
школе. Заједно смо водили рачуна о целој групи. Велику помоћ имали смо од самог
организатора (Црвеног крста ), тачније од волонтера који су били ангажовани као
васпитачи у интересним радионицама, аниматори и огранизатори вечерњиг програма.
Дневни распоред:
-

7:00 устајање
7:30 доручак
9:00 плажа, купање, сунчање и обука пливања
12:00 дифузија ( инфо о Црвеном Крсту, историјат и сл.)
12:30 ручак
14:00 интересне радионице
15:00 плажа, купање, сунчање и обука пливања
16:00 ужина
18:45 вечера
19:45 вечерња шетња
21:00 вечерњи програм
22:30 повечерје
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Закључак:
Летовање је протекло са мањим интервенцијама лекара, углавном због стомачног
вируса и у трајању од неколико дана. Они који су ишли на обуку пливања успешно су
научили да пливају. Могу да констатујем да је овакав начин проведеног дечијег летњег
распуста био веома садржајан, испланиран и занимљив деци, тако да није било
простора за досаду. Похвалио бих сву децу из наше групе, као и волонтере, спасиоце
и лекара.
Ово је била још једна успешна у низу сарадњи Наше школе и Црвеног Крста.

Извештај написао Велимир Јоцић
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22-27. 8. 2016.

Mеђународно такмичењe наших „малих олимпијаца“ у
Сплиту
ОШ „Николај Велимировић“ из Шапца се победом на државном првенству на
Малим олимпијским играма, у категорији другог и трећег разреда дечака у
Врању, квалификовала за финалну завршницу двадесетих спортских игара
младих у Сплиту.
Управа школе у сарадњи са СИМ-ом Србија је организовала полазак деце из
Шапца за Сплит 22. августа и повратак из Сплита 27. августа.
Екипу је на такмичење водио тим професора: учитељ Милорад Миловановић,
учитељица Зорица Симић, координатор пројекта и наставник физичког
васпитања из ОШ „Николај Велимировић“ Предраг Брајић, и реализатор
пројекта/тренер Бојан Николајевић .
Екипу су представљали: Наташа Вујовић, Калина Зарић, Ања Милинковић,
Лола Васић, Лазар Цвејић, Вукашин Симић, Виктор Селенић, Филип Ђурић,
Растко Станојевић, Петар Поповић и Огњен Алфировић.
Екипа је у екипном спорту, малом фудбалу у категорији 2005. годиште и
млађи, освојила бронзу, а Петар Поповић је освојио бронзану медаљу у
појединачном спорту, атлетици, у дисциплини трчање на 60м у категорији
2007. годиште и млађи.
Поред такмичења, деца су сваки дан имала по један тренинг, јутарњу шетњу,
организовано купање и спортски програм на плажама.
Обишли смо пет плажа и центар Сплита, видели смо доста историјских
грађевина из доба Рима. Деца су се дружила са децом из других држава и
успоставила нова пријатељстава.
Искрено се надамо да ћемо својим напорним радом опет успети да освојимо
државно злато и квалификујемо се за финале у Сплиту, као и да одемо са што
више наше деце, јер је штета не видети те лепоте.
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Летњи математички камп

Овогодишњи ЛМК, jеданаести по реду, одржан је у ОШ „Николај Велимировић“ од
22-27. августа 2016. године. Теме математичког садржаја обрађиване су према програму
који су осмислили наставници математике ОШ „Николај Велимировић“ и Милоје
Јоксимовић (ученик треће године Математичке гимназије из Београда).
Пре почетка манифестације уложен је максималан напор на проналажењу спонзора
и самој организацији. Велику економску помоћ, захваљујући руководству школе, пружила је
Градска управа, као и наши стални донатори - Телеком Србија и Microsoft. Све активности,
почев од отварања кампа пропратили су локални медији.
„Камп“ је свечано отворен 22-ог августа. На свечаности су били присутни сви
предавачи и ментори, представници донатора и медија и заменик градоначелника града
Шапца .
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У раду је учествовало око 160 ученика ( 40 учесника из више од 20 градова Србије,
Црне Горе, БиХ, чак и из Брисела и Париза). Учесници су на предавањима из математике
подељени у 6 група (од трећег до осмог разреда). Радило се по 5 часова дневно (4 часа
математике, 1 час мотивационих предавања). Рад предавача био је бесплатан, као и смештај
и исхрана за 40 учесника са стране који су били смештени у павиљонима предшколске
установе „Наше дете“ на шабачком излетишту Летњиковац, уз 24-часовну пратњу изузетног
водича. Сваки учесник „Кампа“ је као промотивни материјал добио мајицу са знаком нашег
„Кампа“.

Предавања су припремили учитељи наше школе (Душица Старчевић, Јасмина Јокић,
Даринка Исаиловић, Милица Гачић и Јелена Степановић), наставници (Владимир
Михаиловић, Миољуб Исаиловић, Даница Исаиловић, Мирјана Обрадовић), као и ученици
МГ из Београда и Гимназије из Шапца. Одржано је укупно 120 часова математике.

Основни циљеви нашег
„Кампа“, проширивање стечених знања вршњачком едукацијом и вршњачко умрежавање
младих са истим интересовањима у потпуности су остварени овогодишњим радом али и
обогаћени новим садржајима.
Полазници су били у прилици да боље упознају наш град.
Посетили су Музеј града Шапца, Библиотеку шабачку, Парк науке Шабац и шабачки Стари
град.
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Искусили су оптичке илузије, испитивали да ли је најкраћи пут и најбржи, „видели” доказ
Питагорине теореме и још много тога занимљивог из света науке.

Приликом боравка на Старом граду дружили су се са нашим олимпијцима кајакашима
Марком Томићевићем и Миленком Зорићем.
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Током трајања „Кампа“ одржано је пет мотивационих предавања .
Првог дана „Кампа“ представили су се наши млади предавачи из математике,
ученици Математичке гимназије, Шабачке гимназије и студенти Математичког факултета
Универзитета у Београду. Са поносом можемо рећи да су се међу њима нашли и бивши
ученици наше школе и сами некадашњи полазници ове манифестације. Говорили су о
својим почецима, начину рада и успесима на такмичењима, о путовањима и упознавању
различитих култура које су успели да остваре захваљујући својој љубави према математици.
Присутним ученицима било је занимљиво да чују искуства другова тек коју годину старијих
од њих.

Предавање је водио наш бивши ђак, а сада један од организатора „Кампа“, Милоје
Јоксимовић.
Другог дана Кампа полазнике су мотивисали ученици наше школе презентовањем
свог студијског путовања у Енглеску. Презентацијом под мотоом „Математика описује и
повезује свет” они су пренели знања и утиске које су стекли на овом импресивном
путовању. За један сат презентације наши ђаци покушали су да дочарају својим
другарима како је то бити научник-истраживач на једном модерном европском
универзитету.
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Наредна три дана ученици су презентовали своје радове које су послали као
својеврсну врсту улазнице у „Камп “. Ученицима је представљен „Зборник радова” ученика
полазника нашег прошлогодишњег „Кампа“. Као будући млади стручњаци, писањем ових
радова ученици стичу неопходно искуство за ову врсту активности, али уједно и продубљују
своја досадашња знања. Сем радова на задате теме, нашли су се и радови на теме по
сопственом избору, што нас посебно радује и што нам поручује да се међу нашим
полазницима „Кампа“ засигурно налазе будући млади научници.

Рад „Кампа“ је медијски пропраћен од стране новина и радио и ТВ станица (Радио
Шабац, ТВ Шабац, ТВ Ас, РТС, ТВ Коперникус, Подринске новине, Глас Подриња), од најаве,
током и на затварању „Кампа“. Приказани су, на ТВ Шабац и ТВ АС, кадрови са предавања
и разговори са учесницима и предавачима.
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Милоје Јоксимовић и Владимир Михаиловић су гостовали на ТВ Шабац у оквиру
емисије „Шабачка хроника“, где су најавили „Камп“ и изнели своја очекивања.
У суботу, 27.8.2016. одржано је такмичење из математике. Најбољима од најбољих,
можемо са поносом рећи, јер су полазници нашег кампа најбољи млади математичари
Србије, освајачи највећих признања на такмичењима највишег ранга, на свечаном
затварању „Кампа“ уручене су дипломе, а предавачима захвалнице. Свечаном затварању
присуствовао је велики број ученика и родитеља. Кроз дружење учесника, њихових
родитеља, организатора, донатора и сумирано је постигнуто и прављени су планови за
следећу годину.

Потврде да смо и овогодишњу манифестацију успешно привели крају јесу успех
наших полазника на завршном такмичењу, поздрави на растанку наших полазника, похвале
и речи захвалности родитеља који су дошли по децу, велики број ученика који су били
учесници и ранијих година, нови полазници који су за рад нашег „Кампа“ сазнали од својих
другара, родбине...

ЛЕТЊИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП, ИЗ ГОДИНЕ У ГОДИНУ, НАСТАВЉА ДА ПРОМОВИШЕ ПРАВЕ
ВРЕДНОСТИ!

САЈТ ШКОЛЕ РЕДОВНО ПРАТИ И ОБЈАВЉУЈЕ СВА ДЕШАВАЊА ВЕЗАНА ЗА НАШЕ УЧЕНИКЕ.
САЈТ- ПРОФЕСОР ИНФОРМАТИКЕ Миленко Пузигаћа и ПЕДАГОГ Мирјана Поповић
ЛЕТОПИС -ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА Бранка Зарић
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