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Пред почетак школске године  
 

29.8.2014.  

   На седницама Наставничког већа и Школског одбора усвојени Годишњи извештај о раду 

школе и Извештај о раду директора  за школску 2013/14. 

ПОНОС НАШЕ ШКОЛЕ 

„Летњи математички камп“ 
 

 Овогодишњи ЛМК, четрнаести по реду, одржан је у ОШ „Николај Велимировић“ од 

18-24. августа 2014. године. Током ЛМК поред математичких садржаја обрађиване су и теме 

из физике и основа програмирања, према програму који су осмислили Миољуб Исаиловић 

(ОШ „Николај Велимировић“), Горан Станојевић (дипл.инг. електротехнике, Шабац) 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 управи школе, пружила је 

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 18-ог августа. На свечаности су били присутни сви 

предавачи (њих 14), представници донатора и медија и градоначелник.  
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 У раду је учествовало око 200 ученика (преко 50 учесника је из више од 20 градова 

Србије, Црне Горе, БиХ, чак и из Брисела). Учесници су на предавањима из математике 

подељени у 6 узрасних група (од предшколаца до осмог разреда), из физике у 3 групе и једна 

група из програмирања. Радило се по 10 часова дневно (5 часова математике, 3 физике или 

програмирања и 2 часа мотивационих предавања).  
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 Предавања су припремили учитељи наше школе (Славица Вишњић, Зорица Петровић 

и Милорад Миловановић), наставници (Мирјана Обрадовић, Владимир Михаиловић и 

Миољуб Исаиловић), као и ученици МГ из Београда, Техничке школе Шабац и Гимназије из 

Бијељине.  

 Реализовано је 150 часова математике, 45 часова физике и 15 часова програмирања. 
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 У суботу, 23.8.2014, 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, представник Microsoft-a и 

градоначелник. Уз музику и коктел, дружењем учесника, њихових родитеља, организатора, 

донатора и градоначелника сумирано је постигнуто и прављени планови за следећу годину. 

 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 и сузе на растанку наших полазника. 

 Треба напоменути да је рад предавача бесплатан, као и смештај и исхрана за преко 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, фасциклу, блок-свеску и оловку). 

 Током трајања „Кампа“ одржана су мотивациона предавања: 

 

1. У понедељак се учесницима обратио Радослав Димитријевић, доктор математичких 

наука и професор на Њујоршком универзитету, темом ОД УЧЕНИКА ДО 
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НАУЧНИКА. Професор је и сам био победник Првог савезног такмичења из 

математике у СФРЈ.     У инспиративном разговору са учесницима истакао је значај 

маште и рада и такмичења, не са другима, већ са самим собом. Током вечери, путем 

Skype-a, обратила нам се и Јасмина Вујић, доктор нуклеарне физике, бивши декан 

Berkley-a и ученик наше школе. У срдачном  разговору са учесницима пренела им је 

своје виђење пута у научни свет; 

 

2. Друго мотивационо предавање је одржао Горан Станојевић, ментор најуспешнијих 

физичара у Србији, на тему ОДНОС ТАЛЕНТА И РАДА. Пренео је учесницима 

најновија истраживања у тој области; 

 

3. Треће предавање је одржао Миољуб Исаиловић, наставник математике у ОШ 

„Николај Велимировић“, на тему ШТА РАДИТИ КАД КОЛА КРЕНУ НИЗБРДО. 

Током предавања учесници су износили своја искуства у борби са неуспехом; 

 

4. Четврто мотивационо предавање на тему ШКОЛОВАЊЕ У САД одржала је Ана 

Булс, економска саветница Амбасаде САД у Београду. Учеснике је интересовало како 

се ради са студентима у САД и како наставити школовање у САД. Било је то дивно 

вече енглеског језика. Гошћа је била задивљена знањем енглеског језика наших ђака. 

За то вече посебну захвалност дугујемо Владимиру Вуковићу, професору енглеског 

језика, који је својим преводом давао тон дијалогу. 

 

 Поред бављења науком учесници су се упознали и са знаменитостима града; 

посетили су библиотеку, музеј, уз стручног водича разгледали градско језгро и Стари град 

на Сави. Сви полазници „Кампа“ су посетили Парк науке на Летњиковцу. 

 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, портрети предавача Шапчана-

наши најуспешнији ученици на такмичењима. Град Шабац је на билбордима најавио, пратио 

и афирмисао рад „Кампа“. 

 Све активности током рада су везане за име наше школе, што је допринело подизању 

њеног угледа,  на чему треба сви да радимо. 

 

ЈЕДНОСТАВНО, ЛМК ЈЕ ПРОМОЦИЈА ПРАВИХ ВРЕДНОСТИ! 
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Дочекали смо прваке 
 

1.9.2014. 

 
    Школска година почела на време, старији разреди по распореду су кренули од 7.30, а 

млађи разреди, од другог до четвртог разреда, од 13 часова. Због броја ученика петог разреда 

ове школске године формирана су четири одељења у Шапцу и два одељења у Добрићу (102 

у матичној школи, а у  Добрићу има 35 уч.) . Пријем првака био је од 16 часова, са 

пригодним програмом који су извели ученици садашњег петог разреда. У Шапцу су  упсана 

94 првака, а у ИШЈ 30  (11 Б, 13Д, 7Ц, 1Р). 

 

    У 18 часова у граду је приређена пригодна свечаност за све ученике првог разреда на 

нивоу Града. После приредбе ученицима подељени поклони од стране Каритаса и Града 

(ђачке торбе и школски прибор). 

 

Учимо о саобраћају 
 

11.9.2014. 

Седнице Наставничког већа и школског одбора, усвоејен Годишњи план рада 

школе. 

15.9.2014. 

Дан заштите озонског омотача 

Екипа ТВ -Шабац снимила занимљив прилог са ученицим шестог разреда о 

познавању улоге озонског омотача . 

 

У сусрет Чивијади 
17.9.2014. 

Посета шабачких глумаца , аниматора , сатиричара; мултимедијална учионица, присутни 

ученици шестог  разреда(два одељења), ТВ екипа. 

18. 9.2014. 

Шампитијада, учествовали ученици трећег разреда.Наш ученик освојио треће место. 
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19.9.2014. 

А на карневалу… 

Као и сваке године, и ове, наш град је био домаћин деци учесницима чивијашког карневала 

који је одржан 19. и 20. септембра. Ученици четвртог разреда из наше школе са још 24 групе 

окупили су се у Градском парку, одакле је кренула поворка улицама града које су биле 

препуне публике која их је бодрила. Наша група бројала је 27 чланова, а карневалски назив 

је био “Мачке из високог друштва”. Наша школа имала је још једну групу из Добрића под 

називом “Руски цигани”. Обе екипе имале су запажене костиме, као и наступ, и биле 

похваљење од стране карневалског жирија. 

  

    Дечија карневалска поворка је кренула у 17 часова ( пешачка зона).   Ученици ОШ 

„Николај Велимировић“ III-6 и IV-5 из ИШЈ Добрић су учествовали на карневалу са 

представом „Руски цигани“.                    
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Екскурзије 
6.9.2014. 

 

Одељење:72 

Екскурзија за ученике шестог разреда је, због обилних поплава које су задесиле Србију у 

мају 2014. године, морала бити одржана у седмом разреду. Екскурзија је одржана у суботу, 

6.9.2014. на следећој релацији: Шабац-Лазаревац-пећина Рисовача-Топола-Опленац-

Аранђеловац-Шабац, уз повремене паузе за одмор од путовања. На ексурзију је пошло 24 

ученика из одељења. 

Најпре смо обишли спомен-костурницу у Лазаревцу, посвећену настрадалима у Првом 

светском рату. Ученици су, уз пратећу причу водича, упознали значај спомен-костурнице и 

чули нешто о борбама у Првом светском рату.  

 

Након обиласка Лазаревца упутили смо се ка пећини Рисовача. Ученици су обишли пећину, 

уз пратњу стручног водича и упознали се са њеним специфичностима, настанком и значајем. 
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Посетили смо и Карађорђев конак у Тополи, где су ученици могли да чују причу о 

Карађорђу, Првом српском устанку и Карађорђевом музеју који се налази у Тополи. 

 

 

На Опленцу смо обишли цркву и посетили гробницу династије Карађорђевић. 

У повратку према Шапцу застали смо у Буковичкој бањи(Аранђеловцу). Ученици су 

искористили слободно време за обилазак парка, фотографисање, шетњу и куповину 

сувенира. 

Утисци ученика о изведеној екскурзији су позитивни. Допале су им се све локације које смо 

посетили, а нарочито пећина Рисовача. Ученици су задовољни превозом, а доста њих истиче 

да им је време проведено у аутобусу био најзанимљивији део екскурзије. Научили су пуно о 

пећинама, њиховом настанку и животу прачовека. Допао им се и Карађорђев музеј. Ученици 

нису задовољни што на неколико обиђених места није било дозвоњено фотографисање. 

Све ученике одељења који су били на екскурзији треба похвалити за дисциплину и лепо 

понашање. 

Одељење:73 

Екскурзија за ученике шестог разреда је, због обилних поплава које су задесиле Србију у мају 2014. 

године, морала бити одржана у седмом разреду. Екскурзија је одржана у суботу, 6.9.2014. на 

следећој релацији: Шабац-Лазаревац-пећина Рисовача-Топола-Опленац-Аранђеловац-Шабац, уз 

повремене паузе за одмор од путовања. На ексурзију је пошло 28 ученика из одељења. 

Најпре смо обишли спомен-костурницу у Лазаревцу, посвећену настрадалима у Првом светском 

рату. Ученици су, уз пратећу причу водича, упознали значај спомен-костурнице и чули нешто о 

борбама у Првом светском рату.  
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Након обиласка Лазаревца упутили смо се ка пећини Рисовача. Ученици су обишли пећину, уз 

пратњу стручног водича и упознали се са њеним специфичностима, настанком и значајем. 
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Посетили смо и Карађорђев конак у Тополи, где су ученици могли да чују причу о Карађорђу, Првом 
српском      устанку и Карађорђевом музеју који се налази у Тополи.   

На Опленцу смо обишли цркву и посетили гробницу династије Карађорђевић. 

 

У повратку према Шапцу застали смо у Буковичкој бањи(Аранђеловцу). Ученици су искористили 

слободно време за обилазак парка, фотографисање, шетњу и куповину сувенира. 
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Утисци ученика о изведеној екскурзији су позитивни. Допале су им се све локације које смо 

посетили, а нарочито пећина Рисовача. Ученици су задовољни превозом, а доста њих истиче да им је 

време проведено у аутобусу био најзанимљивији део екскурзије. Научили су пуно о пећинама, 

њиховом настанку и животу прачовека. Допао им се и Карађорђев музеј. Ученици нису задовољни 

што на неколико обиђених места није било дозвоњено фотографисање, као и на то да им је 

потребно више слободног времена. 

 

Све ученике одељења који су били на екскурзији треба похвалити за дисциплину и лепо понашање. 
Такође похвалио бих и сараднју и дружење колега. 
На екскурзију одељење 73  водио  наставник Велимир Јоцић, као замена разредног старешине овог 
одељења. 

 

5.9 2014. 

Екскурзије шестих разреда  

 

Предвиђена релација: 
Добрић-Шабац-Сремска Митровица-Хопово-Нови Сад-Сремски Карловци-Стражилово-Крушедол-
Шабац-Радовашница 
Учесници екскурзије су ученици:61,62,63,64,65 и 66 одељења као и одељенске старешине:Марјана 
Карић,Милан Ђурић,Предраг Брајић,Миољуб Исаиловић,Љубинка Станишић и Јелена Палинкаш. 
Састанак учесника путовања и полазак аутобуса био је испред „Дунава“у 7:30 часова. 
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Путовање је кренуло према Сремској Митровици где смо посетили Музеј Срема.Децу су 
заинтересовале ископине и предавање кустоса. 

                       

                  

У наставку путовања обишли смо манастир Хопово где смо се освежили у пријатном амбијенту и 

лепоти зеленила. 

                                                

Пут је настављен према Новом Саду где смо прво посетили Природњачки музеј за кога су деца 

посебно била заинтересована.Прелепе слике препарираних животиња и збирке инсеката доказ су за 

то. 
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Слободно време у Новом Саду било је предвиђено за разгледање културних знаменитости 
као и за садржаје забавног карактера(„Мек“и шетња у пешачкој зони центра града ). 
У Сремским  Карловцима са водичем обишли смо централно градско  
језгро:Богословију,Патријаршиски двор,чесму Четири лава,Карловачку гимназију и Саборну цркву. 
               

 

 

Због неповољних временских услова и безбедности ученика нисмо посетили Стражилово. 
У повратку посетили смо манастир Крушедол и упознали се са животом монаха и правилима 
понашања. 
Из спроведене анкете ученици су задовољни протеклом екскурзијом,једино су се жалили на 
временске услове. 
Одељенске старешине похваљују све ученике и закључују да је екскурзија садржајна и занимљив. 
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Европски дан језика 
26.9.2014. 

                                                      

                   У сарадњи са Културним центром, 26.септембра 2014.године, у сали Шабачког 

позоришта, обележен је Европски дан језика. Сврха обележавања овог датума је скретање 

пажње на потребу учења страних језика, како би се у већој мери цениле вредности 

различитих култура. Поред промоције језика старог континента, један од циљева ове 

манифестације је и масовност. Манифестацију у Шапцу подржало је 14 школа. У 

двочасовном програму учествовали су ученици са територије Шапца и околине, 

представивши се крајње весело и креативно, песмом, игром и краћим представама на 

страним језицима који се уче у њиховим школама. Наша школа је учествовала у програму 

који је организован и представила је језике који се уче у нашој школи-енглески и немачки.  

Испред позоришта био је постављен штанд на ком је наша школа изложила паное и радове 

ученика, које су припремиле проф. Јелена Поповић и Валентина Крстић. Заставе разних 

земаља, срца са порукама и поздравима направила је проф. Љубинка Станишић,а пословице 

на енглеском, које су ученици делили пролазницима ,направила је проф. Бојана Јовичић. На 

штанду је била и табла на коју су пролазници-ученици и одрасли, лепили папириће на 

којима су написали реч или поруку на неком од европских језика. Та активност им се јако 

допала. На штанду су нашу школу представљали ученици VI1, као и сви учесници приредбе 

из наше школе. Ту је било и послужење, као и разнобојни балони које су наши ученици 

делили пролазницима.  
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Прво су наступили ученици четвртог разреда, који су отпевали песму из цртаног филма 

Мала сирена-Under the sea. Њих је припремила проф. Бојана Јовичић. 

Затим су наступили ученици петог разреда, извели су Успавану лепотицу на енглеском 

језику-Sleeping beauty.  Ученике су припремиле проф.Јелена Поповић и Бојана Јовичић.  

На крају су наступили ученици осмог разреда, са брзалицама на немачком-Zungenbrecher и 

песмом Liebe ist meine Rebellion, Frida Gold. Ученике је припремила проф. Валентина 

Крстић. 

Европски дан језика био је обележен и у школи. Ученици су на часовима секције, а и код 

куће, самостално и у групама правили паное, обрађујући различите теме у вези са језицима 

које уче у школи. Панои су били окачени у ходницима школе.  

Организован је квиз у коме су се такмичили ђаци V и VI разреда и проверили познавање 

граматике енглеског језика, речи, као и нових знања која су стекли правећи паное и 

разгледајући их у току школских одмора. 

Прославили смо различитост, културну разноврсност, промовисали другарство и учење 

страних језика на забаван начин. 
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Дечја недеља 
у Музеју и Библиотеци 

 
 
 
         Поводом обележавања Дечје недеље ученици од првог до четвртог разреда издвојеног 
одељења из Добрића са учитељицама Миленом Јелић,Јелицом Богдановић и Весном Гајић посетили 
су Библиотеку  и Музеј. Након упознавања са библиотечким фондом обишли смо просторије у 
библиотеци и разгледали лутке које су израдили васпитачи за анимацију деце. 
Посетили смо и Музеј у ком је била изложба радова познатих сликара поводом Октобарског 
салона. После тих посета забавили смо се на дечјем игралишту у градском парку. Уз пут смо опажали 
промене у парку ,разговарали о понашању и правилима у саобраћају. 
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ГЕОГРАФСКИ КАМП - ЛЕТЊИКОВАЦ 
Центар за стручно усавршавање и основна школа „Стојан Новаковић“ су организовали 

3.10.2014.год. „Географски камп-Летњиковац“. 

Камп се одржао у ЦСУ, основној школи  „Стојан Новаковић“ , „Парку науке“, Летњиковачком 

парку и терену око школе.  

Пети разред је имао предавања о ваздуху, оријентација у простору (такмичење у одређивању 

страна света на терену и објеката у природи. 

Шести разред: Мини орјенитинг- такмичење у вештини и брзини коришћења планова града. 

Предавање „Река Сава“ 

Седми  разред: Структура светског становништва 

  

Радионица : израчунавање демографских показатеља 

Осми разред: Клима Шапца у последњих годину дана – предавање 

Радионица : израчунавање демографских показатеља у Србији 

После предавања ученици су обишли Парк науке и примили сертификате о похађању кампа. 
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НЕДЕЉА ПОД СЛОГАНОМ - 

СВАКО ДЕТЕ СРЕЋНОГ ЛИЦА ЧУВА ЈЕДНА  

ПОРОДИЦА,  

ОД 6. ДО 12. ОКТОБРА 2014. 

                                         
ПОНЕДЕДЕЉАК-ЛИТЕРАЛНИ ДАН 

 Недељу смо  започели подсећањем на  дечја  права. Ученици  су сходно идеји дечје 

недеље писали литералне радове. Свако је на себи својствен начин представио своју 

породицу. Деца су била  веома креативна и направила један ликовни пано-породица. 

УТОРАК-ИЗЛЕТ У БОГОСАВАЦ 

 Посета другарима  у Богосавц. Ученици свих издвојених школских јединица имали су 

заједничко дружење. Организована су међуразредна спортска такмичења.Дружење је 

протекло весело и раздрагано. 

СРЕДА-ЦРТАЊЕ КРЕДАМА У БОЈИ  НА  СПОРТСКОМ  ТЕРЕНУ 

Ученици  су  се међусобно организовали у два тима. Ликовни задатак за тимове је био –  

Весела породица.  

ЧЕТВРТАК- ШИЗ ФРИЗ 

Ученици су за овај дан  дошли  од куће посебно  припремљени са жељом да њихова 

фризура однесе  победу,као најнеобичнија. Сваки ученик  је на манекенски начин 

представио своју фризуру. 

ПЕТАК-СПОРТСКИ ДАН 

 Спортске  активности смо организовали на сеоском  фудбалском терену.Ученици су е 

такмичили у преношењу  кашиком ораха, скакања у џаку, фудбалу, дечије 

игре"Између две ватре". Нашем дружењу су присуствовала и млађа деца са 

родитељима . 

Ученици из Радовашнице су  организовали маскенбал. Деца су била  креативна и 

маштовита у изради  и ношењу својих маски. 

ОВО ЈЕ БИЛА НЕДЕЉА  НАМЕЈАНИХ  ДЕЧЈИХ ЛИЦА! 
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„Шетња Сунчевим системом“ 
 

Посета АД „Руђер Бошковић“ – Београд   

Дана, 2.10.2014.год. у госте су нам дошли пријатељи из АД „Руђер Бошковић“ из Београда. Бранко 

Симоновић је ђаке провео кроз „Шетњу Сунчевим системом“ упознајући ученике са детаљима 

настанка Сунчевог система, учешћем наше земље у истраживању  свемира. Стрпљиво одговарајући 

на питања задовољио је одговорима ученике. Срђан Ђукић је предавањем из астробиологије 

„Ванземаљци за ђаке“  упутио ученике на причу о „Златокоси „ и новинама на пољу открића нових 

планета за живот. 

Тим астронома из Немачке и Велике Британије уочио је нову планету која се налази на 44 светлосне 

године од Земље. Она је део мале орбите коју чине три планете, а стручњаципроцењујудабибила у 

могућности да подржи облик живота сличан овом, на нашој планети. 

 

Наиме, уочена су три тела од којих је најпогодније за могући живот названо  ХД 40307 (по систему 

каталога Хенрија Драпера). Ова планета се налази у космичкој зони „Златокоса”, области у којој 

температуре нису ни превише високе ни превише ниске, што је предуслов  запостојање текуће воде, 

појашњавају научници. 

 

„ХД 40307 је тихи стари патуљак, па не постоји разлог због којег таква планета не би имала климу 

налик Земљиној”, рекао је за Ројтерс Гијом Англа Ескуде,  са Универзитета „Гетинген”, који је 

предводио ово научно истраживање заједно са Миком Туомијем,  са Универзитета у Хертфордширу, 

преноси Тањуг. 

 

       

3.10.2014. 

РТС крос 2014. године 
 

Прва финална трка, 24. кроса РТС за Гран при радио Београда, ове године, одржана је 3. 

октобра 2014. године у Шапцу. Шабац је имао ту част да организује прву од четири финалне трке 

републичког нивоа такмичења. Овогодишњи крос обележила је масовност, пошто се велики број 

ученика пријавио на крос.  
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Од ученика ОШ „Николај Велимировић“ из Добрића, на кросу се појавило 16 ученика од 

планираних 18. Два ученика су одсуствовала због здравствених проблема. Пробрано је 18 ученика 

пошто је ово такмичење републичког ранга, те би сви ученици који не тренирају редовно атлетику 

или неку другу спортску дисциплину са доста трчања, били инфериорни на стази. То су показали и 

резултати ових 16 ученика. Наиме, ретко ко од ученика се изборио за бољу позицију од 15. места, 

пошто су места боља од двадесете позиције, по правилу била резервисана за активне атлетичара. 

Потрбно је истаћи да већина ученика из ОШ „Николај Велимировић“ који су, и ако нису активни 

атлетичари, успевали да се изборе у тако јакој конкуренцији и заузму места између 15. и 30. Треба 

напоменути  и то да није било трке са испод 50 ученика у групи. Све то јасно говори и о квалитету 

овог такмичења и о квалитету наших ученика који су се појавили на овом такмичењу.  

 

8.10.2014. 

Ученици  петог и шестог разреда присуствовали предавању у Библиотеци шабачкој. 

 

6.10.2014. 

                                                                                

Почело обележавање дечије недеље програмом који су припремали ученици четврог 

разреда под називом ,, Свако дете срећног лица чува једна породица,, 

 

 

30.10.2014. 

Старији и млади заједно 
    Већ други пут успешно сарађујемо са Домом за стара лица кроз њихову акцију, којом  кроз низ 

активности обележавају октобар као месец старих лица. Наши ученици су учествовали у литерарном 

конкурсу „За сунчану јесен живота“ пишући на теме Старима с љубављу и Ослонимо се једни на 

друге. Ученице које су освојиле награде су Софија Милутиновић,  Тијана Симеуновић и Тијана 

Јанковић. На завршној приредби у шабачком  Културном  центру биле су део програма  тако што су 

читале своје радове и примиле пригодне поклоне. 
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СТАРИМА С ЉУБАВЉУ 

 

 

Сигурно сте чули за Петра Пана и Недођију. Ја често идем код баке и деке 

у своју Недођију.  

Није баш тако далеко да бих морала летети, али волим га, осећај који ми 

пружају – да је цео свет мој и да могу све што пожелим. Осим, да прескочим 

доручак, или да не увучем мајицу, да будем боса, да идем код другарице на 

рођендан само са поклоном, без чоколаде или да будем непокривеног 

стомака.  

Али сам бескрајно срећна због успаванки и бајки које нам је дека причао 

пред спавање и које сам често тражила по ризницама, а које је изгледа, само 

он знао. Или, када би ме ставио у корпу на бициклу и када би ишли до тетка 

Драчине продавнице на сладолед. Када би ме хиљадити пут вукао на санкама 

узбрдо где би нас чекала бака са врућим кифлицама пуњених сиром. Или, када 

ме ујутру, после првог снега, дочека насмејани Снешко испред врата. Још увек 

могу да осетим мирис бакине погаче коју је месила, јер унука воли, и чај од 

камилице, целе зиме, који унука баш и не воли, за разлику од уштипака и 

палачинака са кремом. Волим и када ми испричају, ако се укаже прилика, шта 

је све радио мој тата када је био дете. Или, да научим, када је небо при заласку 

Сунца црвено сутра нас очекује леп дан, како се поклања а не тражи ништа 

заузврат. И да посматрам ведро небо лежећи у високој трави, да се радујем 

Сунцу у штриканој капи и шалу. Научили су ме и да је радост у малим стварима 

и лепим речима које су свуда око нас, које умеју да нас насмеју, које нас радују. 

И зато знам, када за неколико година одем у своју Недођију, загрлићу их 

јако, јако, јако и рећи им колико су палачинке и парадајз лепи, колико волим 

да носим штрикане капе и  смирићу их обећањем да не излазим напоље мокре 

косе! 

 

 

                                                      Софија Милутиновић – 8/2 
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7.11.2013. 

Дружили смо се са пензионерима  

 

    Друга година је како организујемо за колеге које су из нашег колектива отишли у 

пензију дружење са ученицима и тренутно запосленима у школи... 

    Сустет је почео пригодном приредбом коју су извели ученици трећег разреда уз 

помоћ и подршку Славице Вишњић, која је пружила и музичку пратњу. Потом су 

пензионисане колеге наставиле и дружење уз закуску и разговор о дешавањима између два 

сусрета. 

12.11.2014. 

Одржано предавање на тему ,,Безбедно детињство и развој безбедне култоре младих,,. 

 

16.11.2014. 

„Архимедесова дописна олимпијада 2014“ 
 

Ученици ОШ „Николај Велимировић“ су и ове године, у великом броју, учествовали на 

„Архимедесовој дописној олимпијади“. Решавали су два круга задатака, а након тога су 

најуспешнији ученици позвани на финално такмичење у Београду. 

Након другог круга задатака додељена су појединачна признања за учеснике: 

1. Пети разред: 

 Љубица Мирковић-I награда (100 поена) и пласман у финале; 

 Катарина Живковић и Немања Костић-II награда; 

 Марија Новаковић-III награда; 

 Душан Бегуш и Марија Савић-похвала. 

2. Шести разред: 

 Милица Мирковић, Марија Живановић и Душан Обрадовић-I награда (100 

поена) и пласман у финале; 

 Ања Петровић и Урош Тадић-III награда; 

 Маша Ђурић, Матија Новаковић и Катарина Гајић-похвала. 

3. Седми разред: 

 Никола Савић-III награда; 
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4. Осми разред: 

 Никола Петрески и Михаило Радојевић-I награда (100 поена) и пласман у 

финале; 

 Александар Станојчић, Немања Савески и Веселин Исаиловић-похвала. 

Финално такмичење је одржано у Београду, 16.11.2014. уз учешће 6 ученика наше школе. 

Такмичари су решавали писмено и усмено три круга задатака, а након тога су објављени 

резултати. 

Успех наших ученика је следећи: 

 Милица Мирковић и Никола Петрески-II награда; 

 Михаило Радојевић-III награда; 

 Љубица Мирковић и Душан Обрадовић-похвала. 

Постигнутим успехом на финалу и заслуженим признањима наша школа је наставила 

традицију учешћа и резултата на републичким такмичењима. 

 

 

РАД У РАДНИМ ТЕЛИМА И ПРОГРАМИМА 

 

Учешће у реализацији пројеката локалне самоуправе 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОЈЕКТА  

``БЕЗБЕДНО ДЕТИЊСТВО – РАЗВОЈ  БЕЗБЕДОНОСНЕ  КУЛТУРЕ  МЛАДИХ``  

 

Током месеца новембра, у школи је реализован пројекат `` Безбедно детињство – развој 

безбедоносне културе младих``. Пројекат је реализован кроз два часа, у сваком од одељења петог 

разреда, како у Шапцу, тако и у Добрићу. Часовима су присуствовали предметни наставници. 

Координатор овог пројекта је Полицијска управа Шабац. 

 

Обрађене су следеће теме : 

 

1. „Упознајмо полицију“ и „Безбедност у саобраћају“ 
2. „Заштита од насиља“ и „ Болести зависности“ 
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1.УПОЗНАЈМО ПОЛИЦИЈУ; БЕТБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ 

 

Реализатори пројекта био је Милорад Ристановић, предавач – саобраћајни полицајац. 

Ученици су са великом пажњом, интересовањем и знатижељом пратили предавање. Постављали су 

пуно питања и кроз веома исцрпне одговоре, од стране предавача, научили су много корисних 

ствари. Атмосфера на часу је била позитивна. Током часа ученици су и сами долазили до закључака , 

по питању безбедности у саобраћају. Предавач је све време, веома успешно анимирао ученике, 

подстицао их на размишљање и успоставио инерактивну комуникацију са њима.  

 

2. ЗАШТИТА ОД НАСИЉА; БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 
 

Реализатори су Снежана Мијаиловић и Драган Станимировић, ОКП – Шабац. Атмосфера на 

часу је била позитивна. Ученици су били активни у постављању питања и заинтересовани за 

излагања предавача. Наводили су и примере из свакодневног живота, као и истине и заблуде по 

питању болести зависности.  

 

Након евалуације, закључили смо да је циљ овог пројекта у потпуности остварен. По речима 

предавача, наши ученици су показали висок степен знања о безбедоносној превенцији и култури. 

Афирмисане су позитивне етичке и друштвене вредности код ученика и унапређена је комуникација 

између полиције, ученика и запослених у школи. Ученици су изразили жељу да се и убудуће настави 

са оваквим начином рада. 

 

19.11.2014. 

 

Ученици од првог до четвтог разреда присуствовали Сајму спорта у сали Економско- 

трговинске школе. 
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Дан пензионера 

 

              Дана 7. новембра 2014. године у 15 часова одржана је приредба под називом „Мали Париз“ 
за бивше запослене у нашој школи – пензионере. Приредба се традиционално већ неколико година 
одржава првог петка у месецу новембру.  
 Приредбу је припремило Стручно веће трећег разреда Рада Павловић, Зорица Адамовић, 
Сузана Мијушковић и Јасмина Јокић и седамдесет ученика трећег разреда. 
 Приредба је садржала рецитал о старом Шапцу, хор са песмама које су обележје нашег града 
и фолклор са играма на исту тему. 
 Учешће и помоћ у реализацији приредбе су узели Славица Вишњић, учитељица 4. разреда и 
Горан Димитријевић, родитељ, који су све то музички пропратили. За фолклор су били задужени 
наставник Предраг Брајић и чланови КУД „Абрашевић“.  
Приредба је била веома садржајна, занимљива, весела и медијски пропраћена, а фотографије 
говоре више од речи.  
                                                                                                                         Стручно веће трећег разреда 
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Међународни Дан планина 

 

У свету и Србији данас се обележава међународни Дан планина, 11. децембар, који треба да 

подсети човечанство на екосистем и биолошку разноврсности тих подручја, које треба штитити. 

Планине и шумски екосистеми чине око 90 одсто површине националних паркова Србије. У оквиру 

заштићених подручја у Србији, планине чине већи део,  укупна површина заштићених подручја 

износи око 520.000 хектара што представља око 5,9 одсто територије земље. 

Планински системи у Србији припадају групи најзначајнијих центара биодиверзитета у Европи, са 

бројним специфичним екосистемима у оквиру којих је заступљена флора и фауна са многобројним 

врстама од међународног значаја. 

Уједињене нације су 11. децембар 2003 године, усвојиле као међународни дан планина, након што 

је 2002. година, била проглашена за годину планина. 

Ученици 8-2 су креативним паноима подсетили на овај дан, а ученик Бојан Васић 8-4 је направио 

рељеф Србије као реалну слику наше лепе земље.                                                           
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Татјана Милановић-Заплатић  

11.12.2014.  

 

 

 

 

Школица спорта         

                          „Расти здраво-спорт у школе“ 

Извештај о раду 

Реализатори смо пројекта у О.Ш.“Николај Велимировић“ из Шапца, у којем је 

укључено 140 ученика, узраста од 6 до 10 година.  

Ово полугодиште смо почели од октобра и за ова три месеца реализовали смо 

24 наставне јединице, по програму Савеза за школски спорт. Недељно смо 

реализовали 10 часова, два са боравком, у две групе првог разреда по два и са 

другим и трећим разредом по два часа. Успешно је реализовано тестирање, које 

смо Вам доставили раније. Покренули смо и пројекат у школи под називом 

„Ђак репортер“ у сарадњи са учитељицама и наравно са најзаслужнијим за сву 

добру комуникацију и саме резултате које остварујемо већ годинама, наш 
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координатор проф. Предраг Брајић. Координатор је оценио наш рад у првом 

полугодишту и више пута био на часовима и саветима повећао нашу 

продуктивност. Са групом првог разреда учествовали смо у снимању малог 

рекламног спота школице, у ком смо обавестили родитеље и добили њихову 

писмену сагласност.  

У испостави ОШ“Лаза К. Лазаревић“ у Варни, од ове године покренули смо 

пројекат школице у који се пријавило 26 ученика, а похађа 19 ученика. Велики 

број деце је ограничено превозом, јер родитељи морају да их одвозе и довозе, 

пошто деца из пет села иду у нашу школу,а аутобуси имају велики размак 

између вожњи по пар сати након 13 сати. Реализоване су наставне јединице по 

плану и програму које су горе наведене, као и започети пројекти. Имам 

одличну сарадњу са родитељима и школом, који су срећни и сматрају за 

одличан потез овим укључивањем села и њихове деце у рад пројекта. Посете 

сам имао од стране координатора и представника општине и спортског Савеза 

Шапца који су видели услове и попричали са децом представивши им наш 

пројекат на најбољи начин. Рекламни спот је снимљен и родитељи су дали 

своју сагласност. 

У другом полугодишту наставићемо са активном реализацијом пројекта и дати 

све од себе да укључимо сву децу у наш рад.  
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5.1.2015 

 „Зимска математичка школа“-2015. 
 

Традиционална „Зимска математичка школа“ одржана је у ОШ „Николај Велимировић“ од 3-

5.1.2015. године. Ове године смо прославили мали јубилеј. Десети пут су учионице наше 

школе прихватиле ђаке заинтересоване за математику. Око 200 ученика из шабачких 

основних школа, Београда, Подгорице, Бањалуке, Пожаревца вредно је радило, током 

зимског распуста, на усавршавању и продубљивању својих знања из математике. 

Предавања су одржана за ученике од трећег до осмог разреда основне школе. Реализација 

је текла кроз две теме сваког дана, за којима је следило такмичење. Најуспешнијим 

ученицима биће уручене пригодне дипломе. Предавања су реализовали следећи 

наставници: 

 трећи разред- Јасмина Јокић и Душица Старчевић (учитељи, ОШ „Николај 

Велимировић“); 

 четврти разред- Милорад Миловановић (учитељ, ОШ „Николај Велимировић“); 

 пети разред- Јелена Шобић и Милена Живковић (наставници, ОШ „Стојан 

Новаковић“); 

 шести разред- Мирјана Обрадовић (наставник, ОШ „Николај Велимировић“); 

 седми разред- Владимир Михаиловић (наставник, ОШ „Николај Велимировић“); 

 осми разред- Миољуб Исаиловић (наставник, ОШ „Николај Велимировић“), Милоје 

Јоксимовић (ученик, Математичка гимназија), Радоица Драшкић (ученик, Шабачка 

гимназија). 

Градска управа Шапца је пружила подршку раду „Зимске математичке школе“. Током рада 

нас је посетио градоначелник Шапца, Небојша Зеленовић, који је у разговору са 

предавачима и ученицима истакао важност образовања и неговања правих вредности у 

нашем граду. 

„Зимска математичка школа“привукла је велику пажњу локалних медија. Посетили су нас: 

РТВ Шабац, РТВ АС и „Глас Подриња“. Забележени прилози су емитовани у информативним 

емисијама, чланак у „Гласу Подриња“, а предавачи су гостовали и у емисији „ Шабачка 

хроника“ на РТВ Шабац. 

Утисак полазника, родитеља, гостију и предавача је да је ЗМШ испунила очекивања. Сви 

планирани садржаји су реализовани кроз предавања, самостални рад и сарадњу ученика. 

Свим полазницима смо упутили позив да узму учешће и у раду нашег „Летњег математичког 

кампа“ који ће се, као и сваке године, одржати крајем августа. 
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ТАБЕЛАРНА АНАЛИЗА ПО РАЗРЕДИМА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕСНИКА РЕАЛИЗАТОР(НАСТАВНИК) ШКОЛА 

IV 23 Даница Исаиловић ОШ „Николај Велимировић“ 
V 49 Милена Живковић, Јелена Шобић ОШ „Стојан Новаковић“ 
VI 16 Владимир Михаиловић ОШ „Николај Велимировић“ 
VII 31 Мирјана Обрадовић ОШ „Николај Велимировић“ 
VIII 27 Миољуб Исаиловић ОШ „Николај Велимировић“ 
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Током рада посетили су нас РТС (прилог), колеге и родитељи који су похвалили идеју и 

реализацију ове већ традиционалне манифестације. Пригодан чланак ће бити објављен и у 

„Гласу Подриња“. 

Рад „Кампа“ је био веома успешан. Предавачи су се захвалили ученицима који су узели 

учешће у раду и позвали их да буду гости школе и током одржавања „Летњег математичког 

кампа“. 

 

12-13.1.2015. 

СЕМИНАР ЗА ВРШЊАЧКЕ МЕДИЈАТОРЕ 
 

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, шлолски полицајац, 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, од 6. 

до 8. разреда. Вршњачке медијаторе. Од 12. до 13. јануара, 2015. године одржан је семинар 

``Вршњачке медијације``, коме је присуствовало 15 ученика. Семинар је одржан у просторијама 

школе. Обуку је реализовала стручна сарадница школе,Оливера Милутиновић. Имена учесника 

ученика семинара су : 61 – Алекса Николић, Јована Карић, Вук Селенић, Милан Радановић, Тијана 

Павловић; 62 – Дуња Поповић и  Наталија Пузић; 64 –Александра Мијаиловић; 83 – Ружица 

Ристивојевић, Јована Нешковић, Тамара Новаковић, Кристина Грујић, Петар Ручнов и Тамара 

Радукић. 
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Обука је текла по унапред предвиђеном плану и програму : 

Први дан: 

1. радни блок : 10.00 -  Информације о семинару који нас  очекује;  

10.30 – 11.30 – Уводна радионица ( упознавање , испитивање очекивања ); 

Пауза  у трајању од 20 минута 

2. радни блок : 11.20 – 12.20. - Увод у ненасилну комуникацију – ја поруке (радионица) 

Пауза  у трајању од 10 минута 

12.30 – 13.30 – Различити стилови слушања (радионица); 

13.30 – 14.00 – Евалуација дана 

Други дан 

3. радни блок : 

10.05 – 11.00 - Стилови понашања у конфликту и исходи 

Пауза у трајању од 20  минута 

11.20 – 12.20 – Кораци у медијацији - Meдијатор на делу, вежбање (радионица) 

Пауза у трајању од 10  минута 

12.30 – 13.30 – Разговор о конкретним ситуацијама у којима можемо применити медијацију 

13. 30 – 14.00 - 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. 
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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 :  

- Све, то што смо научили како на разуман начин спречавати проблеме, како је текао час и 

добра објашњења, конкретни примери, научили смо много корисних ствари, то што можемо да 

износимо своје мишљење, што смо овладали новим вештинама, што смо учили на занимљив начин 

како да решавамо проблеме, атмосфера која је била супер, посебно ми се свидело што сви 

учествујемо у раду, што смо отворено причали о проблемима и решавали их, веома занимљив час са 

супер водичем, објашњења су била практична и занимљива, другови ће ме више поштовати и сл. 

2. На питање, шта је то што им се није допало и зашто, добили смо уједначене одговоре. 

- Сви ученици су дали одговор да немају примедбе и да им је све било „супер“. 

3. На питање, која је шта су на семинару научили ( моја лична корист ), ученици су одговорили 

следеће : 

 - 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 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 : 

 - Сви ученици су се определили за оцену 5, уз следећа образложења : научили смо много 

тога, било је веома занимљиво, 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 специјалног педагога могли смо да кажемо све проблеме и 

нађемо заједничка решења и сл. 

 - 1 ученик је дао предлог да би требало још више навођења конкретних ситуација. 

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, да су много научили, одлично 

објашњава, добра сарадња са ученицима, веома занимљива, пажљиво нас прати и слуша, разуме 

нас, добро организованост. 

   

Након анализе добили смо податке који нам говоре да су кроз обуку реализовани предвиђени 

циљеви, који су допринели свестраном развоју личности ученика.  
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НАПОМЕНА : Током другог дана семинара, активностима је присуствовала и наставница 

српског језика, Б. Зарић. 

Активности су биле пропраћене од стране локалних медија, Тв Ша – 13. јануара, телевизијски 

прилог и 14. јануара, Јутарњи програм. 

Фотографије активности налазе се у школској  фото – документацији. 

Презентација о Вршњачкој медијацији, коју је припремила О. Милутиновић, изложена је на 

Сајту школе. 

 

 

27.1.2015. 

 

Савиндан  

 

    И ове школске године Савиндан је у нашој школи прошао традиционално и свечано , 

празнично. 

  Ученици виших разреда овај дан почели су обележавањем овог празника у својим 

одељењским заједницама, подсећајући се кроз текстве, песме, паное и друге видове 

уметничког изражавања Савиног лика и дела. 

   Свечаност  је настављена централном приредбом и ломљењем славског колача, а није 

изостало ни дружење са драгим гостима, пријатељима школе. Домаћини су били породица 

Поповић (ученик- Душан Поповић).Пригодни програм припремио је Бранко Исаиловић, а 

прикључиле су му се , као учесници , и колеге Бојана Аврић и Владимир 

Вуковић.Наравно, читаву приредбу изнели су ученици петог разреда Вукан Обадовић, 

Немања Костић и Лазар Мијаиловић уз помоћ својих нешто старијих другова – Виктора 

Томића и Софије Милутиновић. На програму су , поред осталог, биле песме познатих 

песника  које су посвећене св. Сави ( Десанке Максимовић, Љубомира Симовића,Васка 

Попе, Алексе Шантића). 

     У свечаној и пријатној атмосфери овај посебан дан  за све школе, наставнике и ђаке је и 

код нас остао посебно забележен. 
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Школско такмичење из математике 
 

ОШ „Николај Велимировић“-Шабац 

ИЗВЕШТАЈ СА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

Школско такмичење из математике одржано је у суботу, 31.1.2015. са почетком у 10 

часова. Задаци за такмичење,решења и упутства за бодовање  су стигли од „Друштва 

математичара Србије“. Учитељи трећег и четвртог разреда су прегледали радове за млађе 

разреде, а чланови Стручног већа за математику за старије разреде.  

На такмичењу је учествовало укупно 203 ученика од трећег до осмог разреда, од којих је 

134 остварило пласман на виши ниво такмичења. У табели је дат приказ броја ученика по 

разредима: 

 

РАЗРЕД 
УЧЕСТВОВАЛО 

УЧЕНИКА 

ОСТВАРИЛО 
ПЛАСМАН НА 
ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ 

ТРЕЋИ 74 37 

ЧЕТВРТИ 48 35 

ПЕТИ 23 21 

ШЕСТИ 28 21 

СЕДМИ 13 6 

ОСМИ 17 14 

УКУПНО 203 134 
 

Из приложене табеле се види да су ученици наше школе у великом броју учествовали  на 

такмичењу, а чак око 66% њих је изборио пласман на општинско такмичење. Масовност 

такмичења показује популарност математике у нашој школи и доказ је преданог рада 

учитеља и наставника. 

Током рада су нас посетили, и помогли нам у раду, бивши ученици наше школе 

Константин Нинковић и Бранко Радовић(ученици Математичке гимназије). Велики број 

родитеља је заједно са децом дошао да види резултате такмичења. 

Резултати на школском такмичењу нас обавезују да наставимо са вредним радом и да на 

општинском такмичењу поновимо успехе из протеклих школских година. 

 

Стручно веће за математику  
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8.2.2015.? 

Књижевна олимпијада – општинско такмичење 
 

          У познавању књижевности истакли су се , освојивши прво место, ученици 

Борис Маринковић и Дуња Бегуш . Нешто мање успешни Нађа Максимовић, 

Теодора Недељковић, Милош Миловановић и Јелена Југовић, који су освојили 

друго место. Дуња је своје прво место освојила са максималних 20 бодова. Све 

ученике пратиле су и припремале њихове наставнице Маријана Карић и 

Љиљана Павловић – Дабић. 
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 28.2.2015.  

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊE ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
  

Општинско такмичење из математике одржано је у ОШ „Мајур“ у Мајуру 28.2.2015. 

Учествовало је 451 ученика шабачких основних школа, од којих је 120 било из наше 

школе. 

Наши ученици су били веома успешни и освојили велики број награда. Збирни 

резултати показују да је ОШ „Николај Велимировић“ убедљиво најуспешнија школа у 

шабачкој општини са освојених скоро 45% места на такмичењу. Наша школа има и 

највећи број освојених првих места, као и највише ученика који су остварили пласман 

на окружно такмичење. 

Појединачни резултати: 

 ПРВА МЕСТА: Милош Раковић (трећи разред), Стеван Маринковић (четврти 

разред), Душан Бегуш (пети разред), Урош Пантелић (шести разред), Никола 

Савић (седми разред), Александар Станојчић (осми разред); 

 

 ДРУГА МЕСТА: Вукашин Бабић, Ђорђе Милошевић, Јован Каличанин (трећи 

разред), Ања Радовић, Мина Станишић, Филип Иванишевић (четврти разред), 

Марија Новаковић, Наталија Тошић, Марија Савић (пети разред), Ања 

Петровић, Милица Мирковић, Маша Ђурић, Матија Новаковић, Марија 

Живановић (шести разред), Душан Мишковић (седми разред), Марија 

Ђорђевић, Веселин Исаиловић (осми разред); 

 

 ТРЕЋА МЕСТА: Матија Пузић, Лука Костић, Ксенија Арсеновић, Лана Нешковић, 

Коста Јањић, Елена Гаваловски, Валентина Крговић, Олга Кијурина (трећи 

разред), Лука Живковић, Тара Поспишек, Марта Јовичић, Милош Степановић, 

Јована Петронијевић, Ленка Росић, Јелена Шушић, Ленка Росић, Игор 

Јовановић, Милош Марић (четврти разред), Невена Личанин (пети разред), 

Душан Обрадовић, Матија Поповић, Лука Поповић, Хана Мијатовић, Немања 

Марковић, Јоаким Радојевић (шести разред), Бојан Васић, Немања Савески 

(осми разред). 

Постигнути резултати су последица талента и рада наших ученика, као и велике 

преданости учитеља и наставника који су припремали ученике
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2.3.2015. 

        Oпштинско такмичење из физике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

 
РАЗРЕД 

 
НАСТАВНИК 

 
БР. БОДОВА 

 
РАНГ 

Маша Ђурић VI Јово Михајловић 100 I 

Милица Мирковић VI Јово Михајловић 100 I 

Јоаким Радојевић VI Јово Михајловић 100 I 

Урош Пантелић VI Јово Михајловић 90 I 

Лука Поповић VI Јово Михајловић 90 I 

Никола Дамјановић VI Јово Михајловић 80 II 

Марија Живановић VI Весна Рибић 80 II 

Матија Новаковић VI Јово Михајловић 78 II 

Матија Поповић VI Јово Михајловић 75 III 

Душан Обрадовић VI Јово Михајловић 68 III 

Ања  Петровић VI Весна Рибић 65 III 

Борис Маринковић VII Јово Михајловић 81 II 

Никола Савић VII Јово Михајловић 78 II 

Андреј Иветић VII Јово Михајловић 68 III 

Душан Мишковић VIII (VII) Јово Михајловић 100 I 

Никола Петрески VIII Александар Пузовић 100 I 

Веселин Исаиловић VIII Александар Пузовић 100 I 

Марија Ђорђевић VIII Јово Михајловић 100 I 

Александар Станојчић VIII Александар Пузовић 99 I 

Немања Савески VIII Александар Пузовић 98 I 

Михаило Радојевић VIII Александар Пузовић 94 I 
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14. 03. 2015.  

Општинско такмичење из историје 
 

Наша школа на овом такмичењу имала је два победника-Матију Илића и Јовану Милошевић, 

ученике осмог разреда са освојеним првим местом. Друго место на овом нивоу имао је Немања 

Костић, док су Марија Живановић, Ања Петровић, Јелена Адамовић и Вукашин Моравчевић 

заузели треће место. При спремању за ово такмичење награђеним ученицима помагали су 

наставници Натка Милошевић, Бранкица Поповић и Иван Досковић. 

14.3.2015. 

Једанаесторо ученика осмог разреда учествовало на четири радионице везане за ликовну 

уметност у организацији ,,Абрашевића,,. 

Општинско такмичење из биологије   

 Број ученика – учесника по 

разредима 

 

Укупно 

V VI VII VIII 

Број  ученика на 

општинском 

такмичењу 

 

4 

 

8 

 

3 

 

6 

 

21 

Број ученика са 

наградама 
4 5 3 5 17 

Број ученика 

пласираних на 

окружно такмичење 

4 5 2 1 12 

 

        Ученици су освојили 5 првих, 7 других и 4 треће награде. 

*На следећи ниво такмичења пласирали су се ученици са освојених 85 и више бодова. 
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА УЧЕСНИКА ОПШТИНСКОГ  ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ, 

2014/2015. год.  

Ред. 

број 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА 

Број 

бодова 
Освојено 

место 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

ПЕТИ РАЗРЕД 

  1. Невена Личанин V3 98 1. Данијела Вукосавовић 

  2. Душан Бегуш V3 92 1. Данијела Вукосавовић 

  3. Немања Костић V2 89 2. Данијела Вукосавовић 

  4. Мина Мисаљевић  V1 88 2. Данијела Вукосавовић 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1. Јелена Адамовић VI5 95 1. Јелена Палинкаш 

2. Марија Живановић VI6 92 1. Јелена Палинкаш 

3. Сања Татомировић VI6 87 2. Јелена Палинкаш 

4. Јелена Николић VI5 85 2. Јелена Палинкаш 

5. Сава Јањић VI1 85 2. Данијела Вукосавовић 

6. Марко Јевтић VI5 66 - Јелена Палинкаш 

7. Јована Јелић VI5 53 - Јелена Палинкаш 

8. Марија Ђокић VI5 30 - Јелена Палинкаш 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1. Вера Обрадовић VII3 99 1. Данијела Вукосавовић 

2. Алекса Шушић VII3 85 2. Данијела Вукосавовић 

3. Младен Кузмановић VII2 71 3. Данијела Вукосавовић 
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ОСМИ РАЗРЕД 

1. Александар Заплатић VIII2 91 1. Јелена Палинкаш 

2. Катарина Топаловић VIII2 82 2. Јелена Палинкаш 

3. Јована Милошевић VIII2 79 3. Јелена Палинкаш 

4. Кристина Грујић VIII3 77 3. Јелена Палинкаш 

5. Марта Добошаревић VIII1 74 3. Јелена Палинкаш 

6. Емилија Вићентић VIII2 61 - Јелена Палинкаш 

 

     

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ СЕ ПЛАСИРАЛИ НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ, 

2014/2015. 

 

Ред. 

број 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА 

Број 

бодова 
Освојено 

место 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

ПЕТИ РАЗРЕД 

1. Невена Личанин V3 98 1. Данијела Вукосавовић 

2. Душан Бегуш V3 92 2. Данијела Вукосавовић 

3. Немања Костић V2 89 2. Данијела Вукосавовић 

4. Мина Мисаљевић  V1 88 2. Данијела Вукосавовић 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1. Јелена Адамовић VI5 95 1. Јелена Палинкаш 

2. Марија Живановић VI6 92 1. Јелена Палинкаш 

3. Сања Татомировић VI6 87 2. Јелена Палинкаш 
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4. Јелена Николић VI5 85 2. Јелена Палинкаш 

5. Сава Јањић VI1 85 2. Данијела Вукосавовић 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1. Вера Обрадовић VII3 99 1. Данијела Вукосавовић 

2. Алекса Шушић VII3 85 2. Данијела Вукосавовић 

ОСМИ РАЗРЕД 

1. Александар Заплатић VIII2 91 1. Јелена Палинкаш 

 

16.3.2015. 

Општинско такмичење из српског језика 
 

 Наши ученици су и на овом такмичењу остварили завидни успех .Освојили су уз 

помоћ свијих наставника Маријане Карић, Слађане Бекић,Љиљане Павловић- Дабић и 

Бранка Исаиловића четири прва места (Душан Бегуш и Марија Новаковић из петог 

разреда; Урош Тадић из шестог и Милош Миловановић, ученик осмог разреда), потом пет 

других места ( Наталија Тошић, Мина Милосављевић, Марија Живановић,Емилија 

Кесеровић, и Сава Јањић ),и једна ученица,Ања Петровић, освојила је треће место. 

Двојица ученика, Душан и Милош имали су максималан број бодова-20.Честитамо ! 

 

16.3.2015. 

Општинско такмичење из страних језика 
 

    На овом такмичењу запажене резултате имали су ученици Растко Јовић са освојеним 

другим местом и Марија Обрадовић, која је заузела треће место.Њима је приликом 

припремања за ово такмичење помагао наставник Владимир Вуковић. 
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20.3.2015. 

Млади рецитатори... 
 

    Општинска смотра младих рецитатора биће упамћена по добром одзиву наших ученика 

и изузетно запажаним наступима и пласманима. Шесторо наших младих уметника дошло 

је до финалног дела ове смотре, а њих петоро иде и корак даље - на окружну смотру,  где 

приказивање вештине  и неговање лепе речи настављају. Наши победници  су: Софија 

Милутиновић и Јована Милошевић (8-2), Вук Станковић(6-3),Никола Станојевић (4-1)и 

Лана Нешковић(3-1). 
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19.3.2015. 

Огледни часови 
 „ЕРАТОСТЕНОВ ЕКСПЕРИМЕНТ“ 

„ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА“ 

 

 У четвртак, 19. марта, и у петак, 20. марта, у нашој школи су изведени огледни часови 

„Ератостенов експеримент“ и „Помрачење Сунца“ . 

 Часови су организовани и изведени са циљем да се обележи пролећна равнодневица и прати 

природни феномен помрачења Сунца који није свакодневна појава. Иновативност што се тиче 

организовања, осмишљавања и извођења часова, састоји се у томе да су реализовани у интеракцији 

са школама из читаве Европе које су такође учествовале у овим догађајима. 

 Саме догађаје организовао је европски образовни портал „Open discovery space“ (у даљем 

тексту ОДС) који је омогућио повезивање школа из читаве Европе. ОДС је иначе отворен портал који 

омогућава размену, комуникацију, повезивање и сарадњу наставника, школа и научних институција  

широм Европе при чему се охрабрује и награђује иновативност у креирању наставних сценарија 

употребом нових, поготово информационих технологија. Већ неколико година уназад ОДС 

организује такмичење везано за Ератостенов експеримент. Такмичење подразумева слање 

добијених мерења која могу да се добију само уколико школе међусобом сарађују, као и слање 

фотографија са одржаних часова. Најбољи имају шансу да добију као награду учешће у летњој школи 

науке која се сваког јула организује у Атини, Грчка. 

 Час „Ератостенов експеримент“ посвећен је старогрчком истраживачу  Ератостену који је 

2200 година пре нове ере, врло једноставном математиком израчунао, са великом тачношћу, обим 

Земље. Ученици су на часовима посвећеним овом експерименту чули како је Ератостен дошао до 

идеје о рачунању обима Земље,  а затим су имали прилику да учине исто.  

          

сл1 и 2. Како је Ератостен уочио постојање разлике у угловима падања сунчевих зрака у два 

различита града и како је, знајући удаљеност између градова, израчунао обим Земље. 



МАРТ LETOPIS O[ "NIKOLAJ VELIMIROVI}"  

 

48 Млади рецитатори... | школска 2014/2015. 

 

 Да би се мерења извршила, била је неопходна комуникација и подаци које смо добили од 

других школа из Европе (Грчка, Румунија и Србија)  са којима смо остварили контакт и комуникацију. 

Користећи заједничке податке, ученици су, баш као и Ератостен, рачунали обим Земље. 

  

Потребна знања и чињенице о томе како је Ератостен извео свој експеримент ученицима је пружила 

проф. географије Тања Милановић, док је за рачунски део објашњења био задужен проф. 

математике Владимир Михаиловић. Регистрација, контакт, координација, комуникација и размена 

података са европским школама била је у рукама проф. биологије Јелене Палинкаш. Часови су 

изведени 19. марта 2015. године. 

 

  

 

  
 

 

Сутрадан, 20. марта, смо се бавили феноменом помрачења Сунца или тзв. соларном еклипсом. 

Делимично помрачење било је  видљиво широм Европе, северне Африке и Русије, док је, како 

прецизирају стручњаци, пролазак Месеца између Земље и Сунца трајао око 90 минута.Изнад нашег 

региона је било  50-процентно помрачење. Овај астрономски феномен је 20. марта у 9.45 и трајао  до 

11.41. У току једне године може наступити минимално два, а максимално пет помрачења Сунца. 
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Зависно од тренутне удаљености Месеца и Сунца од Земље, као и положаја посматрача на Земљиној 

површини, може наступити једна од три врсте помрачења Сунца: потпуно, делимично или 

прстенасто.Последње велико помрачење наше звезде догодило се 11. августа 1999. године. 

Други део задатка је био да се фотографишу фазе помрачења  што су ученици са пажњом пратили.  

         

Први снимак 10h 15’                                                        Други снимак 10h 30’ 

 

Трећи снимак 10h 45’ 

 Ова вредна екипа са нестрпљењем  очекује  резултате  такмичења и радује  се следећим 

иновацијама у настави.                                                         
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25.3.2015. 

Предавањем обележен Дан борбе против туберкулозе 

Настављајући низ превентивних активности Дом здравља Шабац је Светски дан борбе против 
туберкулоза обележио предавањем у нашој школи“. О узроцима ове хроничне заразне 
болести, лечењу и последицама ученицима говорила је Драгана Михаиловић, сестра из 
Службе патронаже Дома здравља. 

Уверени смо да је и ово предавање било прилика да, осим информација о овој болести, код 
деце допринесеразвоју свести о важности стварања здравих животних навика. 
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 28.3.2015. 

 ОКРУЖНО    ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

 
РАЗРЕД 

 
НАСТАВНИК 

 
БР. БОДОВА 

 
РАНГ 

Мина Станишић IV Славица Вишњић 100 I 

Ленка Росић IV Славица Вишњић 100 I 

Јелена Шушић IV Зорица Петровић 98 I 

Николина Попадић IV Славица Вишњић 96 I 

Јана Мићић IV Биљана Гмизић 88 II 

Стеван Маринковић IV Биљана Гмизић 80 II 

Филип Иванишевић IV Зорица Петровић 79 III 

Марта Јовичић IV Зорица Петровић 77 III 

Јована Петронијевић IV Биљана Гмизић 77 III 

Игор Јовановић IV Славица Вишњић 74 III 

Ања Радовић IV Биљана Гмизић 72 III 

Милош Степановић IV Биљана Гмизић 72 III 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

 
РАЗРЕД 

 
НАСТАВНИК 

 
БР. БОДОВА 

 
РАНГ 

Марија Новаковић V Даница Исаиловић 100 I 

Марија Савић V Даница Исаиловић 100 I 

Душан Бегуш V Даница Исаиловић 90 I 

Ива Мијаиловић V Даница Исаиловић 70 II 

Наталија Тошић V Даница Исаиловић 60 III 

Ана Бојић V Даница Исаиловић 60 III 

Немања Костић V Даница Исаиловић 55 III 

Невена Личанин V Даница Исаиловић 50 III 

Маша Ђурић VI Миољуб Исаиловић 70 I 

Милица Мирковић VI Миољуб Исаиловић 69 II 

Ања Петровић VI Владимир Михаиловић 65 II 

Матија Новаковић VI Миољуб Исаиловић 60 II 

Лука Поповић VI Миољуб Исаиловић 55 III 

Матија Поповић VI Миољуб Исаиловић 50 III 

Јоаким Радојевић VI Миољуб Исаиловић 50 III 

Душан Мишковић VII Владимир Михаиловић 100 I 

Никола Савић VII Владимир Михаиловић 67 III 

Александар Станојчић VIII Миољуб Исаиловић 95 I 

Бојан Васић VIII Даница Исаиловић 45 III 

Марија Ђорђевић VIII Мирјана Обрадовић 45 III 
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 29.3.2015. 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ  Т И О 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.3.2015. 

Општинско такмичење из енглеског језика 

Растко Јовић, пласман на републичко , једини из округа.... 

 

 

 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

 
РАЗРЕД 

 
НАСТАВНИК 

 
БР. БОДОВА 

 
РАНГ 

 
АНА 

БОЈИЋ 
 

V МИЛАН 
ЂУРИЋ 

87 I 

АНЂЕЛА 
ПОСПИШЕК 

V МИЛАН 
ЂУРИЋ 

 

87 II 

НЕМАЊА 
МАРКОВИЋ 

 

VI МИЛАН 
ЂУРИЋ 

80 I 

АРСЕНИЈЕ 
ДУБЛЈАНИН 

VII МИЛЕНКО 
ПУЗИГАЋА 

84 I 



МАРТ LETOPIS O[ "NIKOLAJ VELIMIROVI}"  

 

54 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ  Т И О | школска 2014/2015. 

 

ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ   

,,ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“ 
ШК. 2014/2015. ГОД.  

 

 

ПЛАСМАН ШКОЛА: 

 
  ОШ,,НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“- 2260 БОДОВА 

ОШ,,КРАЉ АЛЕКСАНДАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ“- 1867 БОДОВА 

ОШ,, НАТА ЈЕЛИЧИЋ“-1841 БОДОВА 

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

 

РАЗРЕД 

 

НАСТАВНИК 

 

БР. БОДОВА 

 

РАНГ 

 

АНА 

БОЈИЋ 

 

V 
МИЛАН 

ЂУРИЋ 
I 

АЛЕКСАНДРА 

МИЈАИЛОВИЋ 
VI 

МИЛАН 

ЂУРИЋ 
II 

ЛАЗАР 

 МИЈАИЛОВИЋ 
V 

МИЛАН 

ЂУРИЋ 
I 

СТРАХИЊА  

ТОДИЋ 
V 

 

МИЛАН 

ЂУРИЋ 
III 

ЈОВАНА  

НЕШКОВИЋ 
VIII 

МИЛАН 

ЂУРИЋ 
I 

ЛЕОНТИНА 

БРАЈЕНОВИЋ 
VI 

МИЛАН 

ЂУРИЋ 
II 

БРАНИСЛАВ 

МИЈАИЛОВИЋ 
VIII 

МИЛАН 

ЂУРИЋ 
I 

НЕМАЊА 

МАРКОВИЋ 
VI 

МИЛАН 

ЂУРИЋ 
II 
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,,МИСЛИША“    ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ   

МАТЕМАТИКЕ 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

 

РАЗРЕД 

 

НАСТАВНИК 
 

БР. БОДОВА 

 

РАНГ 

Вукашин Бабић III Рада Павловић 100 I 

Ивана Поповић III Зорица Адамовић 96 II 

Милош Раковић III Рада Павловић 96 II 

Милица Јовановић III Зорица Адамовић 91 III 

Јован Каличанин III Зорица Адамовић 90 III 

Стеван Маринковић IV Биљана Гмизић 97 II 

Мина Станишић IV Славица Вишњић 95 II 

Марта Јовичић IV Зорица Петровић 90 III 

Лука Живковић IV Биљана Гмизић 90 III 

Душан Бегуш V Даница Исаиловић 97 II 

Вељко Божић V Даница Исаиловић 93 III 

Немања Костић V Даница Исаиловић 91 III 

Јоаким Радојевић VI Миољуб Исаиловић 97 II 

Матија Поповић VI Миољуб Исаиловић 96 II 

Марија Живановић VI Владимир Михаиловић 96 II 

 Ања Петровић VI Владимир Михаиловић 92 III 

Урош Пантелић VI Миољуб Исаиловић 92 III 

Душан Мишковић VII Владимир Михаиловић 95 II 

Никола Савић VII Владимир Михаиловић 95 II 

Нина Столић VII Владимир Михаиловић 92 III 

Александар Станојчић VIII Миољуб Исаиловић 90 III 
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 РЕПУБЛИЧКО  ТАКМИЧЕЊЕ  ИЗ  МАТЕМАТИКЕ 
ШК. 2014/2015. ГОД.  

 

 

 

 

 

 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

 
РАЗРЕД 

 
НАСТАВНИК 

 
БР. БОДОВА 

 
РАНГ 

 
МАША 
ЂУРИЋ 
 

VI МИОЉУБ  
ИСАИЛОВИЋ 

69 II 

АЊА  
ПЕТРОВИЋ 

VI ВЛАДИМИР 
МИХАИЛОВИЋ 
 

 ПОХВАЛА 

НИКОЛА  
САВИЋ 
 

VII ВЛАДИМИР 
МИХАИЛОВИЋ 
 
 

 ПОХВАЛА 



АПРИЛ LETOPIS O[ "NIKOLAJ VELIMIROVI}"  

 

57 ОКРУЖНО   ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ  ГЕОГРАФИЈЕ | школска 2014/2015. 

 

ОКРУЖНО   ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ  ГЕОГРАФИЈЕ 
ШК. 2014/2015. ГОД 

 

 

 

7.4.2015. 

 

Традиционално дружење 

 

Ученици 2/3 одељења посетили ОШ,,Свети Сава,, у традиционалном дружењу две школе 

пред ускршње празнике. 

 

20.4.2015. 

Ученици од 6. До 8. разреда присуствовали извођењу четрдесет физичких и хемијских 

експеримената под називом ,,Биг бенг шоу,, у Економско- трговинској школи, а у 

организацији Града Шапца. 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

 
РАЗРЕД 

 
НАСТАВНИК 

 
БР. БОДОВА 

 
РАНГ 

АЛЕКСАНДАР 
ЗАПЛАТИЋ 

VIII ТАТЈАНА 
МИЛАНОВИЋ 
ЗАПЛАТИЋ 

80 III 
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Обележавање Николајевих дана  
у ОШ ''Николај Велимировић '' 

   Николајеви дани осванули су  прво на паноима ОШ'' Николај Велимировић. Ходник школе красиле 

су фотографије ученице Ружице Вељковић и целодневно  емитовање слајдова ,које су припремили 

ученици, а посвећени Николају Велимировићу и неким другим занимљивим темама. Књижевне теме 

обрађиване су и кроз драмске приказе и квиз из књижевности  . 
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  Други '' николајевски '' дан започео је изложбом  радова ученика првог разреда на тему Моја машта 

може свашта, а  завршен је трибином која је посвећена културној и јавној делатности владике 

Николаја Велимировића, уз благослов и присуство  његовог преосвештенства епископа  шабачког  

господина Лаврентија.   

 

        ''А Бог га је обдарио и даровао му сматрам, не пет, него десет  талената, а он их је умножио 

неуморним трудом и добио других десет. Зато у њему имамо увек углед и узор како и ми према 

снагама, према даровима које нам је  Бог дао, треба да се потрудимо да их умножимо'', речи су 

протођакона Љубомира Ранковића , а које се односе на  лик и дело Светог владике Николаја 

Велимировића . Под окриљем ових речи изговорене су и друге које се однесе  и на рад нашег 

колектива, а пре свега на бројне успехе на разним пољима науке , уметности и спорта, где ученици 

ове школе испољавају и развијају свој таленат. Надахнуто вече испуњено је подршком и похвалама 

упућеним колективу. 
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    Следећи дан обележили су спортисти у штафетним играма и  ученици који су показивали знање из 

веронауке и хемије. Они који воле стране језике могли су да уживају у  занимљивим музичко- 

сценским извођењима , а до касно те вечери бориле су се екипе младих математичара у изузетној 

навијачкој атмосфери кроз  математички квиз. 
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   У овогодишњим Николајевим данима нису изостале ни посета Позоришту , те  дан науке који су 

обележили презентације , предавања, изложбе и експерименти из  географије, физике хемије , 

историје и биологије, а свему томе претходиле су Мале олимпијске игре у спортској хали ''Зорка'', 

где су наши мали ученици од првог  до трећег разреда остварили значајне резултате. 

   Последњи у низу Николајевих дана почео је кросом РТС-а у нешто мањем обиму од планираног 

услед лошијих временских прилика ,а наставио посетом млађих ученика Позоришту, па преко квиза  

из веронауке полако смо  дошли  до саме завршнице- музичке вечери, коју је отворито  хор наше 

школе. Интерпретацијама класичне музике познатих композитора, Хендла, Брамса, Шостаковича и 

Бетовена ,представили су нам се Наталија Нешковић извођењем на клавиру,као и наш клавирски 

дуо- Анђела Младеновић и Кристина Исаиловић.Звуке хармонике  дочарао  нам  је Никола Протић,а 

гитаре- Младен Кузмановић. Лепе тонове  флауте  чули смо  у извођењу Ђурђине Радовановић,а 

виолину  нам је свирао Алекса Шушић.    Пошто смо лепо пловили водама класичне музике,заиграли 

смо  уз популарне музичке нумере и још занимљивије кореографије у ритму зумбе. Певаће нам  и, 

Ана Брајић, Марија Обрадовић, Нина и Алекса.   За сам крај представила  нам се фолклорна секција 

са позивом за игру и ново дружење , које се заказује следеће године у новим Николајевим данима. 

  Издвојене школске јединице организовале су прославу кроз спортске активност, приредбе и 

дружења ученика. 

   Николајеви дани осванули су  прво на паноима ОШ'' Николај Велимировић. Ходник школе красиле 

су фотографије ученице Ружице Вељковић и целодневно  емитовање слајдова ,које су припремили 

ученици, а посвећени Николају Велимировићу и неким другим занимљивим темама. Књижевне теме 

обрађиване су и кроз драмске приказе и квиз из књижевности  . 
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     Други '' николајевски '' дан започео је изложбом  радова ученика првог разреда на тему Моја 

машта може свашта, а  завршен је трибином која је посвећена културној и јавној делатности владике 

Николаја Велимировића, уз благослов и присуство  његовог преосвештенства епископа  шабачког  

господина Лаврентија.   

        ''А Бог га је обдарио и даровао му сматрам, не пет, него десет  талената, а он их је умножио 

неуморним трудом и добио других десет. Зато у њему имамо увек углед и узор како и ми према 

снагама, према даровима које нам је  Бог дао, треба да се потрудимо да их умножимо'', речи су 

протођакона Љубомира Ранковића , а које се односе на  лик и дело Светог владике Николаја 

Велимировића . Под окриљем ових речи изговорене су и друге које се однесе  и на рад нашег 

колектива, а пре свега на бројне успехе на разним пољима науке , уметности и спорта, где ученици 

ове школе испољавају и развијају свој таленат. Надахнуто вече испуњено је подршком и похвалама 

упућеним колективу. 

    Следећи дан обележили су спортисти у штафетним играма и  ученици који су показивали знање из 

веронауке и хемије. Они који воле стране језике могли су да уживају у  занимљивим музичко- 

сценским извођењима , а до касно те вечери бориле су се екипе младих математичара у изузетној 

навијачкој атмосфери кроз  математички квиз. 

   У овогодишњим Николајевим данима нису изостале ни посета Позоришту , те  дан науке који су 

обележили презентације , предавања, изложбе и експерименти из  географије, физике хемије , 

историје и биологије, а свему томе претходиле су Мале олимпијске игре у спортској хали ''Зорка'', 

где су наши мали ученици од првог  до трећег разреда остварили значајне резултате. 

   Последњи у низу Николајевих дана почео је кросом РТС-а у нешто мањем обиму од планираног 

услед лошијих временских прилика ,а наставио посетом млађих ученика Позоришту, па преко квиза  

из веронауке полако ћемо доћи  до саме завршнице- музичке вечери, која ће  отворити  хор наше 

школе. Интерпретацијама класичне музике познатих композитора, Хендла, Брамса, Шостаковича и 

Бетовена ,представиће нам се Наталија Нешковић извођењем на клавиру,као и наш клавирски дуо- 

Анђела Младеновић и Кристина Исаиловић.Звуке хармонике  дочараће нам Никола Протић,а гитаре- 

Младен Кузмановић. Лепе тонове  флауте  чулћемо у извођењу Ђурђине Радовановић,а виолину  ће 

нам свирати Алекса Шушић.    Пошто ћемо лепо пловити водама класичне музике,заиграћемо  уз 

популарне музичке нумере и још занимљивије кореографије у ритму зумбе. Певаће нам  и, Ана 

Брајић, Марија Обрадовић, Нина и Алекса.   За сам крај представиће  нам се фолклорна секција са 

позивом за игру и ново дружење , које се заказује следеће године у новим Николајевим данима. 

  Издвојене школске јединице организовале су прославу кроз спортске активност, приредбе и 

дружења ученика. 
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18.5.2015. 

Посета из космоса... 
   

    Марша Ајвинс дипломирала ја на Универзитету у Колораду на основним стидијама астронаутичког 

инжењерства. Од 1974. године радила је у Центру за истраживање свемира ,,Линдон Б. Џонсон'' у 

Хјустону, у Тексасу. Десет година касније постала је астронаут и изабрана је за специјалисту мисије. 

Као члан пет посада шатла ОД 1990. ДО 2001. године у свемиру је провела укупно 1318 сати. 

Пензионисана је од 31. 12. 2010. године. 

  Ова жена занимљивог, несвакидашњег занимања била је гост наше школе. У оквиру сарадње коју 

имамо са амбасадом Сједињених америчких држава дошла је да ученицима прикаже оно 

најинтересантније из свог искуства и искуства својих колега. После ефектне презентације ученици су 

на енглеском језику постављали најразличитија питања која се односе на живот ван Земље-

бестежинско стање , исхрана , одржавање хигијене, забава, спавање, посао...Ипак , издвајају се 

питања која се односе на саму одлуку гошће да се бави тим послом , потребно школовање, тренинге, 

припреме, ризике, страхове. 

- Део пријавног процеса чини детаљан медицински преглед на ком ''отпадне'' око половина 

пријављених. Услов  је и да кандидати имају диплому високе школе из техничких наука, али 

већина примљених има магистратуру или докторат-каже жена која је имала  тридесет седам 

година дугу астронаутску каријеру. 

    Поред тога, Марша је открила како сваки лет , укључујући лансирање и слетање, представља 

својеврстан ризик по летелицу и њену целокупну посаду, али да никада на свом послу није осетила 

истински страх. Већи страх, каже, има од разговора   са новинарима него од лета у космос, али после 

разговора са нашим ученицима у улози новинара, осећала се задовољно и опуштено. 

    Задовољство услед занимљивог и узбудљивог дружења делили су сви који су тог дана били у 

нашој мултимедијалниј учионици.  
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 12-13.5.2015. 

Бронза  и  злато  за  ,,Николајевце” 

 

       Велики, могу слободно рећи и највећи до сада успех ОШ,,Николај Велимировић” из 

области школског спорта када је у питању  екипни и појединачни спорт.  

       Прво је уследила бронза на Државном првенству из гимнастике које се одржало 12.и 

13.5.2015.год. у Брусу. Освојиле су је девојчице у конкуренцији 7-8. разреда, које су 

наступиле екипно за нашу школу: 

 

 

 

 

Тијана Кнежевић, Јелена Кнежевић, Магдалена Димитријевић, Јована Кнежевић  
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     Након тога засјало је злато које је освојила  Мина Гајић, ученица  седмог разреда наше 

школе, освојивши прво место на Државном првенству из атлетике у дисциплини 

600м.(појединачно), а које се одржало 21.5.2015.год. у Новом Саду.                                             
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  Мина Гајић, државни првак у 2015.години у  дисциплини 600м. (атлетика) 
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7.6.2015. 

На републичком такмичењу ,,Мале олимпијске игре,, у Футогу наши ученици првог разреда 

освојили су друго место, а ученици другог и трећег разреда-прво. Ове лепе резултате 

пропратили су електронски и штампани  медији ( ТВ-АС, Глас Подриња, Подрињске). 

 

4.6.2015. 

   Спровођење годишњег тестирања знања ученика из математике у 

четвртом и шестом разреду  

  Сврха примене ових тестова је процена постигнућа у оквиру одређених области из математике 

која су од значаја за вредновање и планирање даљег напредовања ученика. 

  Ученици имају прилику да решавају непознате задатке и да провере своје знање у одређеним 

областима предмета, а након тестирања ученици анонимно попуњавају упитник. 

   По завршеном прегледању , резултати тестова и подаци из упитника се уносе у Програм за унос 

и обраду података. Програмом се генеришу графички прикази резултата на нивоу задатка у 

односу на свако одељење и разред и прикази података из упитника. 

   Све ово праћено је јасним смерницама и упутствима Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, а која се тичу свих активности у школи које је потребно реализовати 

(штампање тестова , обезбеђивање простора, обавештавање ученика, прегледање, употреба 

програма за унос и обраду података и упитника, анализа и планирање наставе). 
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                    НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

          ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ШК.2014/2015.године 

ВЕСЕЛИН  ИСАИЛОВИЋ 

VIII 1 

                                                                                  

МАРИЈА БОЈИЋ 

ЛУКА БУЧИН 

СОЊА ГВОЗДЕНОВИЋ 

МАРТА ДОБОШАРЕВИЋ 

МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ 

МАТИЈА ИЛИЋ 

МИХАИЛО НЕГОВАНОВИЋ 

ТЕОДОРА ПОПОВИЋ 

                                

VIII 2 

 

ЕМИЛИЈА ВИЋЕНТИЋ 

АЛЕКСАНДАР ЗАПЛАТИЋ 

ЈЕЛЕНА ЈУГОВИЋ 

АНЂЕЛА КАРИЋ 

ТАМАРА КРГОВИЋ 

КАТАРИНА КРУНИЋ 

ЈОВАНА МИЛОШЕВИЋ 

СОФИЈА МИЛУТИНОВИЋ 

КАТАРИНА ТОПАЛОВИЋ 

КАТАРИНА ЧВОРИЋ 

VIII 3                                                                                         
АНГЕЛИНА БРАЈИЋ 

КРИСТИНА ГРУЈИЋ 

ВЕСЕЛИН ИСАИЛОВИЋ 

МИЛОШ МИЛОВАНОВИЋ 

НИКОЛА ПЕТРЕСКИ 

МИХАИЛО РАДОЈЕВИЋ 

НЕМАЊА САВЕСКИ 

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЧИЋ 

VIII 4  
 УРОШ ДРАГУТИНОВИЋ 

 

VIII 5  
  

ТЕОДОРА ЈОВИЋ 

СТЕФАН ЂОКИЋ 
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28.6.2015. 

Подељене ђачке књижице, награде и дипломе најуспешнијим ученицима. 
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1.7.2015. 

Почели радови на реконструкцији школе у Цуљковићу (кров, фарбарско-молерски радови). 
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17-23.8.2015. 

Јубиларни, десети Летњи математички камп успешно започео са радом и ове школске 

године. 

11.8.2015. 

Одржана конференција за новинаре поводом Летњег математичког кампа. 

Школу посетио и градоначелник Небојша Зеленовић. 

19.8.2015. 

Екипа првог програма Радио Београда уживо снимала емисију ,,Корак ка науци,, са 

учесницима Летњег математичког кампа. 

20.8.2015. 

Седница наставничког већа. Почеле припреме за наредну школску годину. 


