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Извештај са пријема првог разреда 2019/2020. 
   

Дана, 2.9.2019. у 16:00 часова одржана је приредба поводом пријема ученика првог 

разреда. 

Приредбу су припремили учитељи и ученици другог разреда. Лепо осмишљен програм 

представљен је у школском дворишту. Глумом, песмом и игром ученици су анимирали 

будуће прваке. На њиховим  лицима се видела срећа, а и нестрпљење. 

Чак су и они рецитовали песме које знају. После веселог возића, аплауза и балона који су 

одлетели, учитељице су прозивале своје ђаке. Полако, са осмехом на лицим, одлазили су са 

својим учитељицама према учионицама. 

Учесници програма су били весели, зато што су представили све оно што су знали. Посебно 

им је драго зато што је приредба била за прваке, јер како кажу и они су претходне године 

били на њиховим местима.  

 Овај дан је дочекан са узбуђењем и малом тремом, а завршен је са осмесима и 

задовољством.  

После приредбе и родитељског састанка сви прваци су са својим родитељима били на тргу 

где су сви награђени школским прибором и лектиром за први разред. 

Срећан полазак у школу свим првацима пожелео је градоначелник Небојша Зеленовић. 

Програм  на тргу је био садржајан и весео. Наша школа је богатија за још 125 нових ђака 

укључујући и издвојене школске јединице. 

Све учитељице су биле са својим ђацима на тргу и лично им уручиле поклоне.  
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                                Актив I разреда 
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Извештај са семинара "Реализација програма усмерених на исходе 

учења" - настава историје 
 

 Семинар у трајању од два дана, усмерен ка исходима у настави, организован је од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја у ОШ „Јеврем Обреновић“. 

 Реализатори семинара: Јелена Јеврић и Весна Лучић. 

Датум обуке: 20. 8. и 21. 8. 2019. 

 ПРВИ ДАН: 

 У уводном делу обуке причали смо о новинама у настави које са собом доноси 21. век. 

 Потом смо разговарали о педагошком приступу настави и учењу са посебним акцентом на 

исходе, компетенције и стандарде. Затим смо се обучавали како припремити час и 

направити оперативни и глобални план у контексту исхода. 

 Следећа тема односила се на стварање средине подстицајне за учење, као и на активности 

ученика и наставника усмерене ка исходима, компетенцијама и стандардима. 

 Посеба пажња поклоњена је предузетништву као међупредметној компетенцији. 

 ДРУГИ ДАН: 

 Најзаступљнија тема другог дана обуке односила се на пројектну наставу, њену припрему и 

планирање, као и на могуће проблеме у остваривању исте.  

  Поред тога бавили смо се и ваннаставним активностима као неизоставним делом 

образовно-васпитног рада. 

  Такође, уз пројектну наставу, једна од важнијих тема била је праћење и оцењивање 

наставе утемељено на исходима и компетенцијама. 

 На самом крају осврнули смо се на изборни програм у основним школама као и у 

гимназији. 

  Обуку су успешно прошли сви наставници историје ОШ „Николај Велимировић“: 

                                                                         Натка Милошевић 

                                                                         Бранкица Поповић 

                                                                         Марко Илић 

 



СЕПТЕМБАР ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“  

 

7 Обавештење о резултатима наградног ликовног конкурса "Мост разумевања-
међугенерацијска солидарност 2019." | школска 2019/2020. 

 

Обавештење о резултатима наградног ликовног конкурса "Мост 

разумевања-међугенерацијска солидарност 2019."  
 

 Наградни конкурс поводом дана старих у Београду организује повереник за заштиту 

равноправности под називом "Мост разумевања - међугенерацијска солидарност 2019." 

Неда Лукић, ученица VIII5 ОШ "Николај Велимировић" Шабац, издвојеног одељења у 

Добрићу, освојила је треће место из фотографије. Додела награда је заказана за 1. октобар у 

Народној скупштини Републике Србије, на коју ће ученица отићи у пратњи родитеља и 

предметног наставника ликовне културе Јелене Живановић. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Јелена Живановић 

                                                                                 ОШ "Николај Велимировић", Шабац                        
                                                                                                               7.9.2019. 
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ИЗВЕШТАЈ СА ЧИВИЈАШКОГ КАРНЕВАЛА 
 

Дана, 12.9. 2019. године у ОШ ,,Николај Велимировић“ одржан је чивијашки час са 

ученицима IV1 и IV2. Овим веселим дружењем почело је обележавање 51. „Чивијаде“ у 

нашем граду. 

Међу занимљивим гостима био је добошар и кловн који су позвали све ученике на 

чивијашки час. Током дружења читане су шале и примерени афоризми и анегдоте из 

школског живота. Гости су нас забавили, насмејали и на крају смо сви запевали. 

 За ученике четвртог разреда у петак 13.9. ова манифестација је настављена. На карневалу је 

учествовало двадесет група из основних школа међу којима је била група од 16 девојчица из 

ОШ „Николај Велимировић“ која се представила тачком „Плес пауница“. Својим раскошним 

костимима, веселим бојама и расположењем карневалска група ОШ „Николај 

Велимировић“ је привукла пажњу и симпатије многобројне публике. Међу њима је била 

гошћа из Београда са оригиналном маском пауна. Она се одушевљењем придружила нашој 

екипи „Пауница“ и дала им подршку и мотивацију за још лепши утисак у самом наступу у 

центру града. Сам плес и наступ је испраћен са великом пажњом и прелепа слика пауница је 

свима остала у сећању са овог карневала. 

 

              

      

Актив учитеља IV разреда 
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Извештај са Шампитијаде 
 

  У оквиру Чивијашког карневала и ове године је организовано такмичење ,,Шампитијада“ за 

ученике другог разреда. 

  Дана 10.септембра 2019. у 16 часова организовано је школско такмичење у коме је 

учествовало 12 ученика, из сва четири одељења(по три ученика). Такмичење је одржано у 

школском дворишту. Ученици су са рукама на леђима јели шампите. Остали ученици су 

навијали и подржавали своје другаре. Прво место су освојили ученици Урош Вујанић II-1 и 

Лазар Лазић II-4, који су представљали нашу школу на Шампитијади. 

Дана 12.9.2019. у 19:30 часова на Градском тргу је одржано такмичење ученика другог 

разреда из свих основних школа. Било је веома узбудљиво уз велики број навијача. 
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Поруке пријатељства одлетеле из Шапца 

 

Три,четири,сад! Одлетеле су поруке пријатељства малих генијалаца, у балонима разних 

боја. 

Као неизоставни део Чивијашког карневала,у петак 13.9.2019.године,ученици наше школе 

заједно са својим друговима из осталих основних школа,исписивали су поруке на 

тему:Зашто бих препоручио својим вршњацима да посете мој град Шабац? 

Ученици петог разреда, Дуња Ненадић, Мина Перовић, Михаило Карић и Лука Јоцић, 

описивали су свој град са пуно љубави и топлине,приказујући га као један модеран 

европски град,који има своју културу,традицију,славну прошлост,лепу садашњост и светлу 

будућност. 

Остало је да чекамо да ли је неки од балона слетео у праве руке. 
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ИЗВЕШТАЈ  О   ГРАДСКОЈ  МАНИФЕСТАЦИЈИ  ,,ТРИ    ПРАСЕТА  У  

САОБРАЋАЈУ“ 
 

На Тргу шабачких жртава 17.9.2019. са почетком у 10 часова,град Шабац је организовао 

предству ,,Три прасета“у извођењу Предшколске устнове ,,Наше дете“Представа је на 

духовит и интерасантан начин приближила првацима правилно прелажење улице и све 

опасности  ако улицу не прелазе правилно.Ликови  су три прасета, бака и Црвенкапа. 

Ученици су са занимањем гледали  представу. 

Након тога,на штанду наше школе сви прваци су примили поклоне у којима су биле мајице 

са мотивом ,,зебре“ и илистроване књиге са садржајем везаним за саобраћајну културу. 

Maнифестацију су поред матичне школе посетиле и наше издвојене шк.јединице. 
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Додела награда „Мост разумевања - међугенерацијска 

солидарност“ 
 

Поводом обележавања 1. октобра, Међународног дана старијих особа, у Народној 

скупштини Републике Србије додељене су награде најуспешнијима на конкурсу "Мост 

разумевања - међугенерацијска солидарност". Конкурс је расписан по четврти пут од стране 

повереника за заштиту равноправности. 

Свечаност је отворила Maja Гojкoвић, прeдсeдницa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Србиje, 

затим су добродошлицу пожелеле, Јасмина Каранац, председница Одбора за људска и 

мањинска права и равноправност полова, Бранкица Јанковић, повереница за заштиту 

равноправности, честитке награђенима од министра Шарчевића прочитала је и награде за 

фотографију уручила Анамарија Вичек, државни секретар у Министарству прoсвeтe, нaукe и 

тeхнoлoшкoг рaзвoja. 

Треће место освојила је Неда Лукић, ученица осмог разреда из Добрића, ОШ "Николај 

Велимировић", Шабац. На додели награда присуствовала је наставница ликовне културе 

Јелена Живановић и родитељи награђене ученице. Додељена је диплома уз поклон, 

дигитални рам за фотографије. 
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„ДА ПРАВО СВАКО – ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО“ 

 

     ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ, ОД 7. ДО 13. 

ОКТОБРА 2019. 
 

 

ДАН 

 

ТЕМА ДАНА АКТИВНОСТ ОРГАНИЗAТOР 
РЕАЛИЗАТО

Р 

 

ПОНЕДЕЉАК 

7.10.2019. 

 

 

 „Плес пауница“ 

Свечано отварање 

Дечје недеље 

карневалска тачка 

од 9.05ч 

 

 

4. разред 

 

 

– 4. разреда 

УТОРАК 

8.10.2019. 

 

„Дрво дечијих 

права“ 

Украшавање летње 

учионице са дечијим 

радовима на тему 

дечијих права 

11.05 – 11.50 

2. разред 
1. – 4. 

разреда 

„Симфонија у Г 

дуру, илити мала 

лекција против 

шунда“ 

Дечија представа 

КЦ 

од 12 ч 

Одељења  

4-1 и 4-4. 
 4. разред 

СРЕДА 

9.10.2019. 

„Најфризуре и 

најшешири“ 

Ревија фризура и 

шешира 
3. разред 

 1. - 4. 

разреда 

Земљопис 

„Играј и победи“ 

Квиз знања 

12.00 – 12.45 ч 
7. и 8. разред 

Т. 

Милановић 
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     ЧЕТВРТАК 

10.10.2019. 

„Мали уметници“ 

 

Осликавање 

школског дворишта 

кредама у боји 

1. разред  1. разреда 

„Дар – мар“  

 

Представљање 

књиге Драгане 

Младеновић   

КЦ у 12 ч 

5. разред  5. разред 

ПЕТАК 

       

11.10.2018. 

„Друг – другу“ 

Хуманитарно 

продајна акција -

дегустација 

слаткиша 

школско двориште 

од 12 ч 

С. 

Милосављевић 

Одељењске 

старешине 

Ученички 

парламент 

- 8. разреда 

        ПЕТАК 

       

11.10.2018. 

„Језик је 

хранитељ 

народа“ 

Изложба и трибина 

поводом 

Седамдесет година 

од оснивања Музеја 

Вука и Доситеја 1949  

2019. година 

КЦ у 12 ч 

8-2 и 8-4 
8. разред 

К. Матић 

ТОКОМ 

НЕДЕЉЕ 

ДЕЧИЈА, 

ОДГОВОРНОСТ,  

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА 

- Тема по избору 

ученика - 

Часови одељењске 

заједнице 
1 – 8. разреда 

Одељењске 

старешине 

I-VIII 

разреда 

 

Изложба 

ликовних радова 

Активности у 

боравку  цртежи на 

тему Дечије недеље  

1.- 4. разреда 
Боравак 

О. Ивановић  
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ИЗВЕШТАЈ  О  АКТИВНОСТИМА УЧЕНИКА  МЛАЂИХ РАЗРЕДА  У  

ОКВИРУ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 
  

 У оквиру ,,Дечије недеље“ која је одржана и ове године од 7. до13.октобра 2019.сви 

ученици наше школе имали су активности у којима су учествовали, прилагођене њиховом 

узрасту. 

Отварање  Дечије недеље протекло је уз музику и ,,Плес пауница“ ученика четвртог 

разреда.Трећи разред је имао ревију фризура и шешира коју су сви ученици са занимањем 

пропратили. Другаци су украшавали високо растиње у дворишту школе на које су качили 

поруке о правима деце. Најмлађи прваци су на платоу школе,кредама у боји осликавали 

простор уз песму и игру. Сви ученици су показали велику хуманост,продајући колаче,чији 

новац иде за болесну децу наше школе.Цела недеља је прошла у веселој атмосфери у којој 

су ученици уживали. 
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Уторак, 8. октобар у 12 ч (4/1и 4/4) 

Сала Културног центра  

Дечја представа, “Симфонија у Г дуру, илити мала лекција против шунда” 

Аутора Цветина Аничића 

 

  Причу о значењу класичне музике током одрастања, на комичан и деци прихватљив начин 

говори чувени композитор Доминико Ђузепе Скарлати. Кроз животну причу о настанку 

његове чувене “мачије фуге” откривамо лепоту звукова класичне музике.  

  Рођен у Напуљу 1685, исте године када и Бах и Хендл, постао је композитор 

и оргуљаш напуљске Краљевске капеле 1701. године. 

Легенда каже да постоји композиција која је настала захваљујући једној мачки. Мачка се 

звала Пулчинела, а живела је пре више од 200 година, кад и њен власник, познати 

композитор Доменико Скарлати. Према причи, Скарлати је имао чембало чији звук је 

изгледа био занимљив Пулчинели, па је зато често шетала по клавијатури инструмента. 

Једном приликом композитор је записао тонове које је мачка направила приликом једне од 

својих шетњи и онда их искористио за тему композиције, коју је даље разрадио и од ње 

направио фугу. Дело је објављено у Лондону, давне 1739. године.  

Представа је ауторски рад уметника Цветина Аничића, којем је на овогодишњем фестивалу 

монодраме у оквиру Змајевих дечјих игара донела прву награду. 

 

Класична музика је катализатор за креативност јер нема речи па не спречава креативни 

процес и није извор ометања и скретања пажње, већ напротив, она подстиче креативно 

размишљање. 

 

Четвртак, 10. октобар у 12 ч (5/2 и 5/4) 
Сала Културног центра 

Представљање књиге Драгане Младеновић, Дар-мар 

 

Читајте, драги читаоци, пажљиво, будите критични, не верујте очекивањима, очекујте да 

будете преварени, не дозволите да вас поезија успава“, поручује песникиња Драгана 

Младеновић на почетку своје збирке песама „Дар-мар“. 

„Дар-мар“, са илустрацијама Бориса Kузмановића, у издању „Kреативног центра“, књига је у 

којој живе песме с грешкама, али не са обичним грешкама, већ са оним намерним – у свакој 

песми неке речи су уљези. Трагање за уљезима, изразима који не припадају одређеним 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Напуљ
https://sr.wikipedia.org/wiki/1685
https://sr.wikipedia.org/wiki/Јохан_Себастијан_Бах
https://sr.wikipedia.org/wiki/Георг_Фридрих_Хендл
https://sr.wikipedia.org/wiki/Оргуље
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скуповима речи, претвара, према замисли ауторке, читање у замршену авантуру која захтева 

пажњу и посвећеност. „Kо чита напамет, неће ни приметити да је током недељног ручка 

прогутао ауспух“, упозорава Младеновић младе читаоце. Описујући главни концепт књиге, 

ауторка објашњава да „Дар-мар“ захтева пажљиво читање, јер онај који чита напамет може 

бити преварен. Читање ове књиге утиче на повећање фонда речи, отвара нове видике, утиче 

на брже размишљање, поспешује успешно сецкање першуна, води бољем разумевању 

света… 

Ову необичну књигу илустровао је Борис Kузмановић, користећи комбиновану технику у 

којој преовладава прожимање цртежа и колажа. 

Драгана Младеновић (1977) дипломирала је и магистрирала на Филолошком факултету у 

Београду. Објавила је неколико збирки поезије, њена књига „Родбина“ преведена је на 

немачки и шведски, а песме су јој превођене на италијански, енглески, француски, грчки, 

мађарски и словеначки. Добитница је три награде за поезију и једне за причу. 

 

Петак, 11. октобар у10 ч (8/1 и 8/4) 

Сала Културног центра 

Изложба и трибина 

Поводом Седамдесет година од оснивања Музеја Вука и Доситеја 1949 – 2019. год. 

«Језик је хранитељ народа» 

Изложба је настала поводом обележавања двестоте годишњице од објављивања првог 

издања Вуковог Српског рјечника, и првобитно је била намењена српској деци у дијаспори. 

На двадесет различитих паноа на домишљат и занимљив начин представљено је дело 

Доситеја Обрадовића и Вука Стефановића Караџића као и сам Музеј Вука и Доситеја. 

Текстове на паноима прате одабране репродукције портрета великана српске културе, као и 

пејзажи, рађени техником уља, цртежа и акварела, дело више уметника. Уз њих се налазе и 

репродукције личних предмета и фотографије породице Вука Караџића. Све то прати 

интересантна прича о најстаријем делу града у којем се налази музеј, Дорћолу, и историји 

саме зграде. 

Стручно вођење кроз изложбу, мр Катарина Јанковић Поповић 
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ЗЕМЉОПИС -  ИГРАЈ И ПОБЕДИ! 

 

У оквиру Дечје недеље одржан је квиз „Зељопис – играј и победи!“ у коме су учествовали 

ученици седмог и осмог разреда. 

 

 
 

Извештај о Дечијој недељи 

 

     Дечија недеља под слоганом ,,Да право свако- дете ужива лако“ обележена је од 7.10. до 

11.10.2019. год. низом активности. 

 Актив другог разреда је у уторак, 8.10. организовао активност под називом ,,Дрво дечијих 

права“. Ученици су правили листове од хамера на којима су исписивали дечија права и 

обавезе и са њима украшавали дрвеће у школском дворишту. Ученици су били укључени и у 

хуманитарно-продајну изложбу под називом ,,Друг-другу“, која је организована у петак 

11.10. у школском дворишту. Сви су донели колаче и организована је дегустација и продаја 

слаткиша у коју су били укључени и родитељи ученика. Сав новац који је прикупљен упућен 

је болесним ученицима наше школе.  
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 У ИШЈ је Дечија недеља такође обележена низом активности. У понедељак је организован 

спортски дан, у уторак одлазак у Шабац у библиотеку, у среду заједничко дружење у 

Богосавцу, у четвртак дружење са предшколцима и у петак посета школи и манастиру у 

Радовашници. 

    Дечија недеља је као и увек протекла у веселом расположењу и заједничком дружењу. 

 

 

 

 

Снежана Павловић   
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                ИЗВЕШТАЈ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ПОВОДОМ "ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ" 

 

Поводом "Дечје недеље" ученици трећег разреда су приредили  шетњу приказујући 

најлепше фризуре и шешире. 

Свако одељење трећег разреда је кроз једну лепу шетњу испред школе показало свој труд и 

умеће у прављењу фризура и шарених шешира. 

Ученици су својом маштом дочарали све боје јесени, али занимљиве детаље како на 

шеширима тако и у коси.  

На крају параде позвали су све ученике да им се придруже у музичком делу, па су заједно 

играли  на платоу испред школе. 

                            

                               

                      

               Извештај подноси: Светлана Кузмановић 
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ОШ“ НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“, ШАБАЦ ИЗВЕШТАЈ О  ХУМАНИТАРНОЈ  

АКЦИЈИ: `` ДРУГ ДРУГУ 
 

         На крају Дечије недеље, у  петак,  11.октобра  2019.године, у школском дворишту  

ОШ“ Николај  Велимировић“  у Шапцу, одржана је хуманитарна акција  прикупљања  новца 

за лечење два ученика  наше школе.  

        На предлог ученика осмог разреда у Парламенту, организатори  акције су били ученици  

осмог разреда који слушају  изборни  предмет  Домаћинство. Велику,  несебичну и 

материјалну помоћ  

дали су наставници  и ученици  свих разреда наше школе. 

       Акција је почела  у понедељак, 7. октобра, тако што су ученици убацивали новац у кутију  

која је стајала у холу школе. Током недеље су одељења појединачно у ковертe сакупљали  

новац.  

        На дан акције, 11. октобра, велики број  ученика наше школе је донео колаче које су 

направили  

код своје куће, пажљиво умотане у целофан. Продавали су их  представници свих разреда са 
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 организаторима ове акције насмејаних лица.   

  

              Учешће у овој акцији  су узели ученици од првог до осмог разреда, њихови 

родитељи, учитељи,  

 разредне старешине,  сви  наставници и остали радници наше школе.  

       Ученици старијих разреда са организаторима  су изнели  столове и лепо их аранжирали.  

Наставници ликовног  су креативно исписали назив акције а кутије  украсили срцима. 

 
        Столови су били препуни најразноврснијих  колача.  И деца и родитељи су се једва 

могли одлучити  

 који од толиких лепих и с љубављу направљених колача да узму. Учешће у акцији имао је и 

родитељ  

нашег ученика, који је продајом сокова допринео већој суми новца.  
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Посебно се захваљујемо Ољи Милутиновић, која је била координатор и доста помогла 

успеху ове акције. 

Било је много посетилаца из града и ученика из других школа који су дошли да учествују у 

акцији. 

По  завршетку акције организатори су пребројали новац . Укупно, за две недеље је 

сакупљено  445 000 динара. 

Та сума је подељена и на жиро рачун  је сваком детету уплаћено  по 222 500 динара помоћи. 

 

 
 

Од  другова, за другове! 

У Шапцу, 11.октобра 2019.године                                            Организатори акције: 

                                                                                                            ученици осмих разреда из 

Домаћинства и  

                                                                                             предметни наставник Слободанка 

Милосављевић  
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ИЗВЕШТАЈ   О  ИЗВЕДЕНИМ АКТИВНОСТИМА  У   ТОКУ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

ИЗДВОЈЕНХ   ШКОЛСКИХ   ЈЕДИНИЦА  ЦУЉКОВИЋ, РАДОВАШНИЦА, 

БОГОСАВАЦ И ДОБРИЋ 

                                             ДЕЧЈА НЕДЕЉА ПОД СЛОГАНОМ-   

                                    ДА ПРАВО СВАКО ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО 

                                             ОД 7. ДО 12. ОКТОБРА 2019. 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ 

 

ПОНЕДЕЉАК-ИЗРАДА ПАНОА НА ТЕМУ –ДА ПРАВО СВАКО ДЕТЕ  УЖИВА ЛАКО 

Ученици су  уз нашу помоћ израдили пано за Дечју недељу. Паноом смо украсили хол наше 

школе. Писали су и читали  дечја права посвећена деци и  Дечјој недељи. 

 

                                 УТОРАК-ПОСЕТА БИОСКОПА И ШЕТЊА ГРАДОМ 

Ученици  су  овај дан провели у друштву својих вршњака и одгледали филм  

Планета ...у биоскопу у Шапцу.  Шетња градом и одлазак у парк за ученике је 

било право уживање.   
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             СРЕДА- ДРУЖЕЊЕ ИЗДВОЈЕНИХ ШКОЛСКИХ ЈЕДИНИЦА У БОГОСАВЦУ 

Овом дану  су се највише радовали дечаци  због дуго очекиваног турнира у 

фудбалу. Док су дечаци одмеравали  своје фудбалске способности,  

девојчице су  се тачмичиле у прескакању вијаче, Између две ватре, Школице 

и  цртању у  школском дворишту 

      

                                                     ЧЕТВРТАК-ДЕЧЈЕ ИГРЕ 

Организована су међуразредна такмичења дечјих игара. Ученици су се играли разних дечјих 

игара и такмичили .       
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                                      ПЕТАК-ИЗЛЕТ У МАНАСТИР РАДОВАШНИЦА 

Весели и раздрагани ученици су уживали у шетњи  шумским стазама и 

пропланцима планине Цер. Обилазак и боравак у манастиру Радовашница 

ученицима је било право уживање. 
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Након посете манастиру шетња је настављена до основне школе у Радовашници, где су 

ученици предахнули и уживали у спортским играма. 

 

            

 

                                                      

                                                                          Извештај подносе  учитељи издвојених     

                Школских јединица: Богосавац,  Добрић, Цуљковић и Радовашница. 
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Обавештење о резултатима  литерарног конкурса на теме 

,,Ослонимо се једни на друге“ и ,,Старима с љубављу“ 
 

На литерарном конкурсу Геронтолошког центра на теме ,,Ослонимо се једни на друге“ и 

,,Старима с љубављу“ учествовали су ученици Основне школе ,,Николај Велимировић“. Све 

три награде освојили су ученици осмог разреда. Прву награду на тему ,,Старима с љубављу“ 

освојио је Лука Милутиновић, ученик првог одељења осмог разреда, другу награду на исту 

тему освојила је ученица из истог одељења, Елена Гаваловски и трећу награду на тему 

,,Ослонимо се једни на друге“ освојила је Елена Ковачевић (ученица другог одељења осмог 

разреда). На манифестацији ,,За сунчану јесен живота“ првонаграђени ученик Лука 

Милутиновић је пред публиком прочитао свој рад, а сви ученици су добили дипломе и 

књиге. Наставник српског језика Катарина Матић примила је захвалницу Геронтолошког 

центра за учешће школе на конкурсу. Ученици су са наставницом испратили целокупни 

музички програм. 

 

 

 

Катарина Матић, професор српског језика 
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Извештај о прослави Дана пензионера 
 

Сваког првог петка у новембру, ученици трећег разреда припремају пригодан програм 

поводом Дана пензионера. 

1.11.2019. године са почетком у 15 часова почело је традиционално дружење са 

пензионерима наше школе. 

Ученици трећег разреда заједно са својим учитељима:Даринком Исаиловић,Биљаном 

Лазић, Милорадом Миловановићем и Светланом Кузмановић приредили су пригодан 

програм под називом „Од Николе до Николаја“,посвећен животу и делу владике Николаја 

Велимировића.Да све буде свечано и достојно драгих нам колега у пензији у помоћ су нам 

притекли Гордана Јовичић из Музичке школе, ЦОКТ“Абрашевић“ и учитељица Славица 

Вишњић без чије хармонике се не може замислити ни једна приредба. 

Звуци виолине, шаренило народне ношње и најлепши тонови са хармонике, учинили су да 

се громки аплаузи  упуте деци која су својом ведрином и осмехом држала пажњу  и будила 

емоције на прошла времена. 

После програма, дружење се наставило у просторијама школе. 

 

  

                                                          Руководилац Стручног већа Милорад  Миловановић 
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Представа "Од Николе до Николаја" 
 

Представа посвећена свим пензионерима у ОШ "Николај Велимировић" у Шапцу одржава се 

традиционално првог новембра. Ове године у договору са учитељицама наслов представе 

направила сам од хамер папира, калиграфским словима из писма Мирослављевог 

јеванђеља.  

У прилогу је фото-документација.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Јелена Живановић 

                                                                                                                                   2.11.2019. 
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Извештај поводом посете „Културном центру“ 

 

Дана 8.11. 2019.године ученици трећег разреда су посетили „Културни центар“.  

Приликом посете која је организована због пројекције у балону под називом 

„Планетаријум“,у великој сали је постављена изложба и балон посвећен човековом 

достигнућу  у истраживању свемира. 

Ученици су посматрали звезде, планете и упознали нека сазвежђа. Научили су како да 

препознају звезду Северњачу.Сазнали су колико има планета у Сунчевом систему и како која 

изгледа. 

Заједно са својим учитељима:Даринком Исаиловић,Биљаном Лазић, Милорадом 

Миловановићем и Светланом Кузмановић , понели су пуно лепих утисака у школу. 

 

 

 

                                                                                    Руководилац Стручног већа 

 Милорад Миловановић 
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Извештај са изложбе Магија изговореног  (историјска секција) 
 

Изложба Магија изговореног - између слободе и ограничавања, ауторке мср Ана 

Чугуровић отворена је 12. новембра у 13 часова, у Културном центру. Ученици 6-2 одељења 

су присуствовали отварању. Кроз изложбу су нас провеле ауторка изложбе, као и мр 

Катарина Јанковић Поповић 

      Некада је слобода нашег говора нарушена неповерењем, некада туђе речи покушавају 

нашу стварност да ставе у своје оквире. Погледали смо како све то звучи и значи у народним 

изрекама које је забележио Вук Стефановић Kараџић. Слушали смо  о чему су говориле 

клетве, заклетве и благосиљања, и на који начин је то повезано са нашим савременим 

навикама у говорењу које често изгледају као да немају никакве везе са тим. 

Покушали смо са ђацима освестити   чињеницу да се ЈЕЗИКОМ ЧИНИ, ДЕЛУЈЕ и да је 

потребно водити рачуна о ономе шта се говори, у којем контексту и са којим циљем, те да у 

том смислу треба неговати асертивни језик, језик толеранције и разумевања. 
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Пано "Арабеска" 
 

 Ученици одељења VII-5 и VII-6 на задату тему одговорили су са много уложеног труда 

и разумевања, самим тим радови су од изузетног значаја. Препознавши њихову жељу за 

презентацијом успешних радова, селектовањем из оба одељења, добили смо један веома 

квалитетан пано у холу школе који је одговор на наставну јединицу "Арабеска". Овај пано је 

замишљен као показатељ другим одељењима и као подстицај свима који га посматрамо, да 

се уз дисциплину и рад могу постићи изванредни резултати. Од преко 40 радова изабрали 

смо 12 који представљају ова два одељења. Резултат ове изложбе на паноу је имао 

позитивне резултате. Много је заинтересованих ученика који се такмиче и напредују у свом 

раду како би се изборили за место на паноу.    

 

26.9.2019.                                                   Јелена Живановић 
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Међународни дан хране 
 

Поводом међународног дана хране ученици одељења V-5 ОШ "Николај Велимировић", 

Шабац, издвојене јединице у Добрићу, на задату тему направили су пано под менторством 

наставнице Јелене Живановић. Радови су реализовани у току два часа ликовне културе у 

склопу наставне јединице "Карактер линија". Са претходног часа ученици су имали задатак 

да обезбеде кукуруз, као најбољи мотив за предстојећу наставну јединицу у вези са 

обележавањем међународног дана хране. Уз предавање и практичан рад, разговарали смо 

о здравој храни, преради житарица, повезали научено градиво везано за линије у природи и 

свету око нас. Пано се налази у учионици петог разреда у Добрићу.  

 

16.10.2019. 
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„Архимедесова дописна математичка олимпијада“ 
 

Ученици наше школе сваке године узимају учешће на „Архимедесовој дописној 

олимпијади“. Такмичење има 3 кола: први круг (квалификациони ниво), други круг и 

финале. Финале се одржава у Београду у просторијама МД „Аримедес“. 

На овогодишњем такмичењу наши ученици су постигли запажене резултате.  

ДРУГИ КРУГ (окружни ниво): 

1. Пети разред: Хана Алимпић (четврти разред), Урош Бабић, Лука Јоцић (прва награда), 

Огњен Гајић, Борис Радовановић (трећа награда), Матија Гладовић, Дуња Ненадић, 

Ана Срдановић (похвала); 

  

2. Шести разред: Петар Поповић (друга награда) Лена Кијурина, Андреј Михаиловић 

(трећа награда), Јована Поповић, Софија Бајић, Стеван Савић (похвала); 

 

3. Седми разред: Милош Савић (прва награда), Сара Вилотић (похвала); 

 

4. Осми разред: Вукашин Бабић (прва награда), Лука Костић, Милош Раковић, Сара 

Видовић (трећа награда); 

 

 



НОВЕМБАР ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

38 ДОПИСНА ОЛИМПИЈАДА 2019 Републичко финале | школска 2019/2020. 

 

На републичко финале позвани су ученици који су имали 100 бодова на окружном нивоу 

(прва награда)-5 ученика ОШ „Николај Велимировић“ . Финале је одржано у Београду, 

17.11.2019.  

ФИНАЛЕ: 

1. Пети разред: Лука Јоцић (прва награда), Урош Бабић (друга награда)-наставник 

Мирјана Обрадовић, Хана Алимпић (трећа награда)-наставник Рада Павловић; 

 

2. Седми разред: Милош Савић (прва награда)- наставник Миољуб Исаиловић; 

 

3. Осми разред: Вукашин Бабић (друга награда)-наставник Владимир Михаиловић. 

Лука Јоцић је добио и специјалну прву награду: бесплатну „Архимедесову зимску школу 

математичара“ на Тари. 

Стручно веће наставника математике 

ДОПИСНА ОЛИМПИЈАДА 2019 Републичко финале  
 

                                                                        Београд, 17.11.2019. године 

 

Презиме, име Наставник Бодови Награда 

V РАЗРЕД 

Јоцић Лука 
Мирјана 

Обрадовић 
25 I награда 

Бабић Урош 
Мирјана 

Обрадовић 
23 II награда 

Алимпић Хана 

(IV разред) 
Рада Павловић 20 III награда 
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VII РАЗРЕД 

Савић Милош 
Миољуб 

Исаиловић 
25 I награда 

VIII РАЗРЕД 

Бабић Вукашин 
Владимир 

Михаиловић 
24 II награда 

 

 И ове године је за најбољи резултат на Финалу додељена специјална прва награда. 

То је "Архимедесова" зимска школа младих математичара "Тара 2020" (2-11. фебруара 2020. 

године). Пошто је било неколико ученика са максималним бројем бодова (100%), према 

пропозицијама, добитник те награде добијен је јавним извлачењем ("из шешира"), које је 

обављено комисијски у "Архимедесу", 20.11.2020. године. 

Добитник ове награде је Лука Јоцић, V раз. ОШ "Николај Велимировић" , Шабац.  
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ИНТEРНET ОЛИМПИЈАДА 2019, ДМ „Архимедес”Републичко финале  
                                                        

                                                           Београд, 24.11-1.12.2019. године 

Презиме и име Наставник Бодови Награда 

IV РАЗРЕД 

Крстић Маша 
Рада 

Павловић 
20 III награда 

Алимпић Хана 
Рада 

Павловић 
19,5 III награда 

Ђорђевић Адриан 
Рада 

Павловић 
16,5 Похвала 

V РАЗРЕД 

Гајић Огњен 
Мирјана 

Обрадовић 
22 III награда 

Бабић Урош 
Мирјана 

Обрадовић 
20 III награда 

VI РАЗРЕД 

Кијурина Лена 
Мирјана 

Обрадовић 
24 II награда 

Поповић Петар 
Мирјана 

Обрадовић 
23 II награда 

Мијаиловић Ленка 
Мирјана 

Обрадовић 
21 III награда 
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VII РАЗРЕД 

Савић Милош 
Миољуб 

Исаиловић 
23 II награда 

VIII РАЗРЕД 

Бабић Вукашин 
Владимир 

Михаиловић 
25 I награда 

Раковић Милош 
Владимир 

Михаиловић 
24 II награда 

Ђорђевић Викториа 
Владимир 

Михаиловић 
24 II награда 

Костић Лука 
Владимир 

Михаиловић 
24 II награда 

Видовић Сара 
Владимир 

Михаиловић 
18 Похвала 
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                   ИЗВЕШТАЈ     О    ПОСЕТИ   ШАБАЧКОЈ    БИБЛИОТЕЦИ     
 

Дана 27. новембра ученици првог разреда су посетили библиотеку града Шапца.Посета је 

везана за час пројектне наставе у којој су ученици требали да што боље упознају свој 

град(знаметиности, личности, грађевине) и да то после ликовно представе кроз 

радионичарски рад. Посета је имала двоструку улогу, у којој се огледа сарадња библиотеке 

са школом. 

Библиотекарка Биљана Богојевић је деци у делу за читање на креативан и занимљив начин  

приближила нова издања књига,објаснила како могу на лак начин да дођу до занимљивог 

штива и на крају разговора им поделила књиге-вредна издања која се не издају већ се само 

користе у библиотеци због њихове вредности. 

Ученици су па пажњом учествовали у разговору и прелиставању књига и часописа. 

Са задовољатвом су напустили библиотеку и скоро сви у жељи да постану нови корисници 

њених услуга. 
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ИЗВЕШТАЈ СА ФЕСТИВАЛА НАУКЕ 2019. 

 

Већ традиоционално, ове године четврти пут,наша школа је водила ученике  на 13. Сајам 

науке у Београд. Задњег дана фестивала 50 ученика и наставника наше школе посетили су 

фестивал. 

Прво смо посетили научно-фантастичну бину, на којој је био Фасцинатни физички театар из 

Чешке. Овај научни шоу показао  је да је понекад потребно да имаш много више поверења у 

науку него у сопствена чула.Након тога  смо посетили халу 3 београдског сајма где смо 

присуствовали занимљивим огледима из разних природних и друштвених наука.Ученици су 

долазили до научних сазнања поред огледа и у разговору са демонстраторима, од којих су 

неки били њихови вршњаци. 

 

Препуни утисака  и позитивних коментара и са општим утиском да једва чекају следећи 

фестивал, отишли смо у ТЦ Ушће где смо провели неко време до поласка за Шабац. 
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Фестивал је оправдао очекивања, што најбоље говоре утисци ученика и коментари које ће 

пренети другарима да се знање исплати. 

 

 

Душко Митровић 

Наставник хемије 

10.12.2019. 

  



Децембар ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

45 Извештај о радном састанку | школска 2019/2020. 

 

Извештај о радном састанку 

 

Спољни сарадник за заштиту од насиља у МПНТР-Школска управа Ваљево,Слободанка 

Алексић,психолог , 13.12.2019., у времену од  12:00 до 14:00 часова у Регионалном центру за 

стручно усавршавање у Шапцу,одржала  је двочасовни радни састанак са родитељима, 

стручним сарадницима ,координаторима тимова за заштиту ученика од дискриминације 

,насиља,злостављања и занемаривања. 

Циљ састанка је унапређивање рада на превенцији и заштити ученика од дискриминације и 

насиља,злостављања и занемаривања кроз укључивање родитеља и превентивне 

активности и превентивни рад са родитељима.Из наше школе састанку су присуствовали 

Мирјана Поповић;Оливера Милутиновић и моја маленкост Предраг Брајић. 

 

                            

             Извештај урадио : 

                                                                                                                         Предраг Брајић 
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МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ 2019. године 
 

Регионални  ниво такмичења организован је 14.12.2019. у сали Центра за стручно 

усавршавање у Шапцу.  

У категорији старијих разреда такмичило се осам екипа:  ОШ „Николај Велимировић”, 

Шабац, ,,ОШ „Жика Поповић” , Владимирци, ОШ „Димитрије Давидовић”, Смедерево, ОШ 

„Бранислав Нушић”, Смедерево, ОШ „Десанка Максимовић”, Ваљево, „Прва основна 

школа”, Ваљево, ОШ „Мића Станојловић”, Коцељева и ОШ „Мића Станојловић”, Драгиње. 

Екипу старијих разреда наше школе чинили су следећи ученици: Огњен Гајић, пети разред, 

Петар Поповић, шести разред, Милош Савић, седми разред, Анђелија Тошић, осми разред . 

Председник Комисије за организацију математичког квиза ДМС, Срђан Стефановић, био је 

организатор и реализатор овог такмичења у Шапцу. Ментор екипе била је Мирјана 

Обрадовић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Задаци су били распоређени у четири круга. Прву групу задатака ученици су радили 

колективно у оквиру екипа. Време израде задатака у овом кругу је било један минут. Другу 

групу задатака ученици су радили појединачно по разредима. Време израде задатака у овом 

кругу је било један минут. Трећу групу задатака ученици су радили колективно у оквиру 

екипа, али су бодове добијале екипе које се пре јаве за одговор, прве три екипе са тачним 
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одговорима. Време израде задатака у овом кругу је било два минута. Четврту  групу 

задатака ученици су радили по групама, ученици петог и шестог разреда су чинили једну 

групу, а ученици седмог и осмог разреда другу групу. Време израде задатака у овом кругу је 

било два минута.  

Од самог почетка такмичења, екипа наше школе преузела је вођство на табели и на крају 

изашла као убедљиви победник чиме је остварила је пласман на државни ниво такмичења. 

У категорији млађих разреда такмичило  се шест екипа:  ОШ „Николај Велимировић” и ОШ 

„Јеврем Обреновић” из Шапца, „Прва основна школа”, Ваљево, ОШ „Андра Савчић”, Ваљево 

, ОШ „Мића Станојловић”, Коцељева и ОШ „Мића Станојловић”, Драгиње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екипу млађих разреда наше школе чинили су следећи ученици: Реља Рувидић, први разред, 

Теодор Митрић, други разред, Андрија Јоцић, трећи разред и Марко Јовановић, четврти 

разред. Ментор екипе била је Катарина Јанковић. 
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Након 60 минута  неизвесне борбе екипа наше школе изашла је као другопласирана, 

изгубивши победу у последњој игри, за 2 бода. Ово је сјајан резултат за екипу млађих 

разреда, којој је ово први наступ на једном оваквом такмичењу. Њима такмичарски 

резултати тек предстоје. 

 

Председник Комисије за организацију математичког квиза ДМС, Срђан Стефановић, био је 

организатор и реализатор овог такмичења у Шапцу. Ментори обе екипе учествовали су у 

раду Комисије овог такмичења. 

 

Стручно веће наставника математике 

ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ ИШЈ ЦУЉКОВИЋ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Месна заједница Цуљковић са нашом ИШЈ има веома уску сарадњу. Укључени смо 

заједно у бројне активности, како Месне заједнице тако и активности наше школе. Локална 

заједница је  традиционално и ове године  наше  ученике обрадовала новогодишњим 

пакетићима. Ученици су им своју захвалност исказали кроз  новогодишњу приредбу на коју 

су били позвани као гости. 

 

      

      Цуљковић, 27. 12. 2019.                                   Извештај писали учитељи ИШЈ Цуљковић 
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Извештај – Новогодишња приредба 
 

У сусрет новогодишњим и божићним празницима ученици нижих разреда из Добрића 

припремили су свечану приредбу под називом „Новогодишња ноћ“. Целокупна приредба 

била је у духу љубави, толеранције и дружења. Посебну чар приредили су костими наших 

ђака. Насмејана лица публике говоре нам да смо успешно обавили још један задатак. 

Ученице петог разреда употпуниле су приредбу новогодишњом плесном кореографијом. 

Ученици су несебично помагали једни другима, вредно су радили и заслужују све похвале.  
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ОШ “Николај Велимировић“ Шабац 

Ул. В. Јовановића 52  

 

„Отворено Првенство Шапца“ у стоном-тенису 

 
 ОШ “НиколајВелимировић“ у сарадњи са  стонотениским клубовима (СТК 
“АС“ Шабац, СТК “Лав“Јевремовац и СТК “Партизан“ Шабац) организовала  
је традиционално „Отворено првенство Шапца“ на ком је учествовало 70 
такмичара у пет категорија. Првенство је одржано 4.1.2020.године у 
спорској сали Екмонимске школе „Стана Милановић“ Шабац. 
Покровитељ такмичења је Град Шабац и Спортски Савез Шабац. 
Митар Паликућа, репрезентативац Србије и прослављени олипијац, 
уручио је награде. 
Награђени у категоријам су: 
 
Катети: 
1.Вук Николић СТК ”Лав“ Јевремовац 
2.Марко Вученовић СТК “Срем“ Ср.Митровица 
3. Ренато Трутић ОШ “Николај Велимировић“ Шабац 
3. Лазар Керавица  СТК “Партизан“ Шид 
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Апсолутна категорија: 
1.Јован Јоцков СТК “Нови Сад“ Нови Сад 
2.Милош Маринковић СТК “Опатија 08“ Опатија 
3.Славиша Миленковић СТК “АС“ Шабац 
3.Звездан Грујић СТК “Лав“ Јевремовац 
 

                               
 
Категорија 35 - 50 година: 
1.Славиша Лазић  СТК “Славуј“ Брчко 
2.Ђорђе Филиповић СТК “Нец“ Љубовија 
3.Рубен Чањи СТК “Партизан „ Шид 
3. Хамо Токић СТК “Срем“ СР.Митровица 
 

                           
 
 
Категоруја 50 – 60 година: 
1.Влада Чупић СТК “Спин“ Ср.Митровица 
2.Раско Симовљевић СТК „Рума“ Рума 
3.Славиша Миленковић СТК “АС“ Шабац 
3.Предраг Брајић СТК “АС“ Шабац 
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Категорија 60+ 
1.Жељко Басарић  Београд 
2.Дејан Петровић СТК “Лав“ Јевремовац 
3.Живан Јовановић СТК “Срем“ Ср.Митровица 
3.Ђуро Чучковић  Нови Сад 
 
 

 

                                       

 

Датум:  

5.1.2020. Извештај урадио: 

                                                                                                                          Предраг Брајић 
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ПОБЕДНИЦИ ДРЖАВНОГ ФИНАЛА МАТЕМАТИЧКОГ КВИЗА 

ДМС, 17.01.2020. 

ОШ „Мића Станојловић” , Коцељева 

 

Екипа старијих разреда наше 

школе: 

   

      1. Огњен Гајић 

      2. Петар Поповић 

      3. Милош Савић 

      4. Анђелија Тошић 
 

 

  Вођа екипе: Мирјана 

Обрадовић   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бодрила их је екипа млађих разреда: 

 

      1. Реља Рувидић 

      2. Теодор Митрић 

      3. Андрија Јоцић 

      4. Марко Јовановић 
 

Вођа екипе: Катарина Јанковић 
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МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ 2019. године 
 

„Математички лист“ за ученике основне школе и Друштво математичара Србије у 2019. 

години наставили су  са организацијом и реализацијом МАТЕМАТИЧКОГ КВИЗА. 

     У 2019. години квиз је организован под називом РАУХОВ МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ, јер је 

компанија РАУХ СРБИЈА – Коцељева (произвођач сокова) прихватила да у овој години буде 

покровитељ реализације квиза.  

 Организацију квиза реализовала је Комисија за организацију математичког квиза 

Друштва математичара Србије. 

У 2019. години квиз је  реализован  у две категорије: 

ученици млађих разреда основне школе, при чему једну екипу чине по један ученик првог, 

другог, трећег и четвртог разреда;  

ученици старијих разреда основне школе, при чему једну екипу чине по један ученик петог, 

шестог, седмог и осмог разреда. 

Наша школа учествовала је ове године први пут на овом  такмичењу и то у обе категорије. 

     У 2019. години планирано је да квиз буде реализован на четири нивоа: 

 

Ниво Реализатори Рок 

Општински Општински активи наставника математике до 26.10.2019. 

Окружни Подружнице математичара по окрузима до 23.11.2019. 

Регионални  
Подружнице математичара Београд, Нови Сад, 

Крагујевац и Ниш 
до 14.12.2019. 

Државни  Комисија математичког квиза ДМС субота 18.01.2020. 

  

Општински ниво такмичења организован је 2.11.2019. у сали Културног центра у Шапцу, а 

како се  није пријавила ниједна екипа из Лознице, овај ниво такмичења  изједначен  је са 

окружним нивоом такмичења.  

У категорији старијих разреда такмичило се пет екипа:   ОШ „Николај Велимировић”, ОШ 

„Јеврем Обреновић”, ОШ „Јанко Веселиновић”, ОШ „Жика Поповић”, Владимирци, ОШ 

„Лаза Лазаревић”. 
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Екипу старијих разреда наше школе чинили су следећи ученици: Огњен Гајић, пети разред, 

Петар Поповић, шести разред, Милош Савић, седми разред, Анђелија Тошић, осми разред 

Председник Комисије за организацију математичког квиза ДМС, Срђан Стефановић, био је 

организатор и реализатор овог такмичења у Шапцу. Ментор екипе била је Мирјана 

Обрадовић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаци су били распоређени у четири круга. Прву групу задатака ученици су радили 

колективно у оквиру екипа. Време израде задатака у овом кругу је било један минут. Другу 

групу задатака ученици су радили појединачно по разредима. Време израде задатака у овом 

кругу је било један минут. Трећу групу задатака ученици су радили колективно у оквиру 

екипа, али су бодове добијале екипе које се пре јаве за одговор, прве три екипе са тачним 

одговорима. Време израде задатака у овом кругу је било два минута. Четврту  групу 

задатака ученици су радили по групама, ученици петог и шестог разреда су чинили једну 

групу, а ученици седмог и осмог разреда другу групу. Време израде задатака у овом кругу је 

било два минута.  
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После не лаке борбе од 60 минута екипа наше школе изашла је као убедљиви победник. 

Заједно са другопласираном екипом, ОШ „Жика Поповић”, Владимирци, остварила је 

пласман на регионални ниво такмичења. 

У категорији млађих разреда такмичиле су се две екипе:  ОШ „Николај Велимировић” и ОШ 

„Јеврем Обреновић”. 

Екипу млађих разреда наше школе чинили су следећи ученици: Реља Рувидић, први разред, 

Теодор Митрић, други разред, Андрија Јоцић, трећи разред и Марко Јовановић, четврти 

разред. Ментор екипе била је Катарина Јанковић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Након 60 минута  неизвесне борбе екипа наше школе изашла је као победник. Заједно са 

другопласираном екипом, ОШ „Јеврем Обреновић”, остварила је пласман на регионални 

ниво такмичења. 

Председник Комисије за организацију математичког квиза ДМС, Срђан Стефановић, био је 

организатор и реализатор овог такмичења у Шапцу. Ментори обе екипе учествовали су у 

раду Комисије овог такмичења. 

Стручно веће наставника математике 
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ВОЛОНТЕРИ ЦРВЕНОГ КРСТА  У ШКОЛИ 

 

У сарадњи са Црвееним крстом Шабац, 11.3. 2020. године, реализована је радионица са 

ученицима четвртог разреда. Едукована волонтерка, наша бивша ученица Кристина 

Поповић је своја знања о настанку Црвеног крста, принципима и знаку, као и активностима 

којима се бави ова највећа светска хуманитарна организација пренела ученицима свих 

одељења четвртог разреда ОШ „Николај Велимировић“. Деца су посебно била 

заинтересована за цртани филм „Помоћко“ који се користио током активности, а у циљу 

промоције хуманости и људске солидарности.  
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„Шта ћу бити кад порастем?“ 

 

Професионалана оријентација је веома значајан и друштвено одговоран задатак, јер од 

правилно професионалне усмерености зависи да ли ће прави човек доћи на право место, 

његово лично задовољство на раду, а тиме и задовољавајући ефекти рада.  

 Професионална оријентација у ОШ “Николај Велимировић“ подразумева две битне 

компоненте - Професионално информисање ученика и Професионално саветовање 

ученика, које се одвијају кроз неколико фаза. Како би испунили прилично сложен задатак, 

Тим за професионалну оријентацију у ОШ „Николај Велимировић“ кроз образовно – 

васпитни процес континуирано прати и упознаје личност ученика, њихове предиспозиције, 

склоности, ставове, а све у циљу помоћи ученицима да  и сами препознају сопствене 

капацитете и склоности. 

Осим тога, у сарадњи са релевантним институцијама и организацијама, унапређују однос 

према раду, према разним врстама занимања, а посебно је значајно организовање 

колективне, васпитне активности са ученицима. Током школске године, у ОШ „Николај 

Велимировић“  реализоване су  бројне активности из области професионалне оријентације, 

међу којима је и трибина за ученике осмог разреда, на тему „Шта ћу бити кад порастем?“.  

На иницијативу Ротари клуба Шабац, 10.3.2020. године „малим матурантима“ Николајеве 

школе, представили су се бројни стручњаци из различитих области (од доктора наука, 

педијатра, козметичара, правника, новинара… до пилота). Током оваквих реалних сусрета са 

светом занимања, ученици путем постављања питања имају прилику да добију корисне 

информације о различитим професијама, да се упознају са могућностима школовања и 

каријере које воде до остварења жељеног занимања.  

Овакав концепт професионалне оријентације доприноси да се ученици оспособе за 

доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и 

будућег живота,  као и развијање способности  прикупљања, анализирања, критичког 

процењивања информација, планирања и доношења што реалнијих одлука у даљем 

школовању. 
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                              Тим за професионалну оријентацију ОШ “Николај Велимировић“ 
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НИКОЛАЈЕВИ ДАНИ НА САЈТУ ШКОЛЕ 

ДАНИ НИКОЛАЈЕВЕ ШКОЛЕ НА ДАЉИНУ 
 
У складу са околностима, ове године Николајеве дане не започињемо свечаном приредбом и 

дружењем, али настављамо са традицијом и промоцијом правих вредности. Представићемо вам 
нашу школу и наше ученике, који су се и овог пута, радо одазвали и ангажовали да својим радовима 
улепшају овогодишњу прославу и учине је посебном. Захваљујемо се вредним и креативним 
ученицима и позивамо све суграђане, сараднике и пријатеље наше школе да прате Николајеве дане 
на сајту школе, у нади да ће уживати у активностима које су резултат сарадање запослених школе, 
ученика и њихових породица.  

Кроз разгледање виртуелних паноа, упознаћете се са историјом, животом и мудростима Св. 
Николаја Велимировића. Изложбу дечијег стваралаштва дочараће ликовни, литерални, песнички 
радови и драматизације текстова. Сазнаћете како изгледа фотохербаријум и како звуче разломци – 
рађање C-дур скале, као и то да су математичари „криви“ што данас можемо да уживамо у музици. 
Такође, сазнаћете како живети здраво и усвајати здраве стилове живота, као и колики је значај 
пројекта „Спорт у школе – расти здраво“. Кроз истраживење, упознаћете се о утицају тежине ђачких 
торби на утицај физичког развоја код деце. Решавањем квизова вежбаћете граматику, правопис и 
књижевност. Видећете како на немачком језику изгледа прича о нашој школи, Корона вирусу и по 
чему су познате и неке друге земље ... 

 
У име прошлих, садашњих и будућих дана чувамо 

сећања на вредности које са временом све више добијају на значају: 
 

„Орден Светог Владике Николаја Српског“ који је Епископ шабачки доделио ОШ“Николај 
Велимировић“ 

„За изузетне резултате које постижете у образовању и васпитању младих нараштаја ...“ 
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Кроз живот и рад водимо се мудростима Св. Владике Николаја Велимировића: 
 

ВЕРА нам треба да бисмо се могли надати, 
НАДА да бисмо могли живети, 

а ЉУБАВ, да бисмо могли као културан свет живети. 
 

ДАВАЊЕ ЈЕ ИЗРАЗ ОНОГА ШТО СМО. 
 

Ко ме то гледа нетремице кроза све звезде на небу и све ствари на земљи?                +                                                                                                                                                                        
(Беседа на Гори) 

Као да нас звезде гледају – тако радимо. 

Јер, очи деце и нису ништа друго него звезде. 
 

 
 

СРПСКИ ЕПИСКОП, ТЕОЛОГ, КЊИЖЕВНИК, БЕСЕДНИК, ВЛАДИКА ОХРИДСКИ И ЖИЧКИ, ДВОСТРУКИ ДОКТОР 
НАУКА, ЈЕДНА ОД НАЈУМНИЈИХ ГЛАВА СРПСКЕ ЦРКВЕ УОПШТЕ. ГОДИНЕ 1991. ПРОГЛАШЕН ЗА СВЕТИТЕЉА. 

 

 

У двадесетој години трећег миленијума, желимо да Дан школе буде оно што је увек био – 
празник радости и огледало нас и наших ђака. 

 
 

                      У здрављу живели! 
                                                                                                              

                                                      С поштовањем, 
                                              Колектив ОШ“Николај Велимировић“ 
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НА СЕДНИЦАМА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА УЧЕНИКА ОД ПЕТОГ ДО 

ОСМОГ ПРОГЛАШЕНИ СУ ЂАЦИ РАЗРЕДА: 
ПЕТИ РАЗРЕД- УРОШ БАБИЋ 

ШЕСТИ РАЗРЕД- ПЕТАР ПОПОВИЋ 

СЕДМИ РАЗРЕД- МИЛОШ САВИЋ 

ОСМИ РАЗРЕД- ВУКАШИН БАБИЋ 

НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ И ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ за шк. 

2019/2020. годину 
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МАТУРСКО ВЕЧЕ 
- у слици и речи 

 

ИСПРАТИЛИ СМО ГЕНЕРАЦИЈУ 2019/2020. г. 

 

Дуго очекивани дан за ученике осмог разреда остаће упамћен по реченици да „људи 

праве планове да би засмејали богове“! Првобитно отказан због лошег времена и померен 

за недељу дана када је у најави било излепшавање у најави је изгледао као леп дан 

међутим време се променило у неколико тренутака и изненадна киша и ветар су успели да 

покваре сценографију и мобилијар али не и добро расположење. Ученици су принудно 

ушли у зграду где их је дочекало послужење и добра музика тако да су се они брзо привикли 

на новонасталу ситуацију и извукли максимум из ње. Добре атмосфере и квалитетне забаве 

никада није превише, тако да су ученици били тужни када се све завршило и када су морали 

да се растану од својих другара и професора. 

Ова прослава ће остати упамћена као пример да воља и жеља могу успешно да 

преброде све проблеме поготово оне настале услед временских неприлика. 

За сваког малог матуранта, осмишљавање свог изгледа за најважније вече, задатак  је 

који ступа на снагу најкасније од тренутка када постане осмак.  

Слично питање, питање места славља и свега што уз то иде, поставља се и управи 

школе, одељенским старешинама и уопште читавој свити запосленој у школи која брине о 

томе да школски живот, па и прославе,  својих ђака буду најудобнији и најбезбеднији. Може 

ли се усагласити и једно и друго са трећим, не мање битним, законским оквиром? 

Ми, запослени у  ОШ „Николај Велимировић ”, верујемо да може. Плочницима, којима су 

пре осам година газиле дечје ножице, сада су прошетале девојачке сандале и момачке 

ципеле. Бљеснуле су хаљинице са тилом и по која лептир машна. Било је весело, пријатно и 

примерено њиховим годинама.  
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Својим дивним понашањем, овогодишњи матуранти задали су „домаћи задатак” будућим 

генерацијама!  

 

 

Желимо им срећан нови почетак! 
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Евалуација активности из професионалне оријентације школска 

2019/2020. година 
 

„Шта ћу бити кад порастем?“ 

 

Професионалана оријентација је веома значајан и друштвено одговоран задатак, јер од 

правилно професионалне усмерености зависи да ли ће прави човек доћи на право место, 

његово лично задовољство на раду, а тиме и задовољавајући ефекти рада. Активности се 

реализују од првог до осмог разреда, са посебним акцентом на ученике завршног разреда.  

 Професионална оријентација у нашој школи подразумева две битне компоненте -

Професионално информисање ученика и Професионално саветовање ученика, које се 

одвијају кроз неколико фаза. Како би испунили прилично сложен задатак, школски Тим за 

професионалну оријентацију кроз образовно – васпитни процес континуирано прати и 

упознаје личност ученика, њихове предиспозиције, склоности, ставове, а све у циљу помоћи 

ученицима да  и сами препознају сопствене капацитете и склоности. У активности су 

укључени сви ученици, по потреби, њихове породице,  одељењске старешине, већина 

предметних наставника, педагог и психолог школе. 

Осим тога, у сарадњи са релевантним институцијама, установама и организацијама, 

унапређује се однос према раду, према разним врстама занимања, а посебно је значајно 

организовање колективне, васпитне активности са ученицима. Током школске године, 

реализоване су бројне активности из области професионалне оријентације: кроз часове 

редовне наставе, слободних активности, часове одељењских заједница, посете различитим 

организацијама, гостовање родитеља различитих занимања и сл. Такође, организована је и 

трибина за ученике осмог разреда, на тему „Шта ћу бити кад порастем?“. На иницијативу 

Ротари клуба Шабац, у школи су гостовали бројни стручњаци из различитих области (од 

доктора наука, педијатра, козметичара, правника, новинара, архитекте, васпитача … до 

пилота). На интерактиван начин представили су своја занимања малим матурантима. Током 

оваквих реалних сусрета са светом занимања, ученици путем постављања питања имају 

прилику да добију корисне информације о различитим професијама, да се упознају са 

могућностима школовања и каријере које воде до остварења жељеног занимања. Ученици 

су изразили своје задовољство учешћем у оваквим активностима, како и сами кажу, јер су 

динамична, држе пажњу, покрећу на активност и размишљање. Највише питања имали су за 

пилота Бобицу, који је био специјалан гост из Београда и који је разбио предрасуде о 

подели занимања на мушка и женска, јер је његова ћерка успешан(а) пилот(киња).  

Овакав концепт професионалне оријентације доприноси да се ученици оспособе за 

доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и 
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будућег живота,  као и развијање способности  прикупљања, анализирања, критичког 

процењивања информација, планирања и доношења што реалнијих одлука у даљем 

школовању. 

Такође, ученици осмог разреда су интензивно били укључени у интерактивни рад на даљину 

са стручним сарадницима и одељењским старешинама и током ванредног стања. Након 

реализованих одељењских заједница у школи, настављен је рад на професионалној 

оријентацији, али на мало другачији начин, у складу са новонасталим околностима. Ученици 

су уз помоћ стручних сарадника и одељењских старешина проучавали сајт Водич за основце, 

прикупљали корисне информације и решавали упитнике Професионалних интересовања и 

способности. Коначне резултате су слали стручним сарадницима, са којима су се по потреби 

даље консултовали и саветовали око добијених резулатат самопроцене, уз препоруку да се 

у ове активности укључе и породице ученика, у складу са могућностима (мејлом, вибером, 

смс порукама). Са циљем да поред приоритетних, првих жеља за наставак школовања, 

направе што реалнију листу даљих жеља за упис у средње школе, поред испитивања својих 

интересовања и способности, ученици су имали прилику да боље упознају себе и кроз 

откривање различитих особина личности. Све потребне смернице, подршку, информације 

ученици су добијали преко различитих канала комуникације (Сајт школе (Психолошки 

кутак), Мејлови, Вибер групе, СМС поруке). Важно је имати на уму да су резултати које су 

ученици добили рачунати на основу самопроцене ученика (личне процене) и да искључиво 

служе као помоћ при избору даљег школовања, никако као једина смерница. 

У сарадњи са одељењским старешинама психолог и педагог су реализовале планиране 

активности на даљину. Потребно је нагласити да је ово једна од завршних активности у 

целом, вишегодишњем процесу професионалне оријентације, која претходи следећој, 

завршној фази одлуке. Такође, ова активност је добровољна, односно није обавезна за све 

ученике, посебно не за оне који су се већ јасно и реално определили за даље школовање, 

али свакако је корисна.  

С обзиром на ванредне околности, услове рада на даљину и бројне обавезе и изазове које 

су постављене пред ученике осмог разреда, као и на све горе наведено, ученици су били 

активни, заинтересовани, продуктивни и сарадљиви, као и њихове одељењске старешине. 
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``Николајеви дани`` 

 

Стручно веће наставника математике наше школе, као и сваке године, активно је 

учествовало у обележавању „Николајевих дана”. Ове године обележавање је морало бити 

„на даљину”. Тежећи да математику приближи и онима којима то није баш омиљена тема, 

Стручно веће је припремило научно-популарни видео запис „Како звуче разломци?” 

користећи велики потенцијал наших ученика који похађају и музичку школу, а који су махом 

сви одлични математичари. 

 

 

Захваљујући платформи Kahoot! и ове године је у оквиру прославе Дана школе 

„одиграна” традиционална математичка „Лига шампиона”. Стручно веће је припремило 

online квиз у коме су учесници били ученици петог разреда. Ово је један од победничких 

подијума квиза. 
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Успешно је реализован завршни испит из математике за ученике осмог разреда. 

Припремну наставу за ученике осмог разреда су реализовали Владимир Михаиловић 

и Катарина Јанковић. Ученици су већ од почетка школске године започели са припремном 

наставом, а са повећаним интензитетом у другом полугодишту. Неколико ученика је 

остварило упис у Математичку гимназију у Београду и одељење Рачунарске гимназије у 

Шапцу.  

По оцени Стручног већа за математику, протекла школска година, упркос свим 

изазовима које је пандемија изазвала, била је успешна.  Сматрамо да су циљеви наставе 

математике предвиђени за овај наставни период у потпуности реалозовани. 

 

 

  


