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22-27.2016. 

ПОНОС НАШЕ ШКОЛЕ 
 

Летњи математички камп 

Овогодишњи ЛМК, jеданаести по реду, одржан је у ОШ „Николај Велимировић“ од 22-27. 

августа 2016. године. Теме математичког садржаја обрађиване су према програму који су 

осмислили наставници математике ОШ „Николај Велимировић“ и Милоје Јоксимовић 

(ученик треће године Математичке гимназије из Београда).  

Пре почетка манифестације уложен је максималан напор на проналажењу спонзора и самој 

организацији. Велику економску помоћ, захваљујући руководству школе, пружила је 

Градска управа, као и наши стални донатори - Телеком Србија и Microsoft. Све активности, 

почев од отварања кампа пропратили су локални медији. 

„Камп“ је свечано отворен 22-ог августа. На свечаности су били присутни сви предавачи и 

ментори, представници донатора и медија и заменик градоначелника града Шапца .  
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У раду је учествовало око 160 ученика ( 40 учесника из више од 20 градова Србије, Црне 

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

подељени у 6 група (од трећег до осмог разреда). Радило се по 5 часова дневно (4 часа 

математике, 1 час мотивационих предавања). Рад предавача био је бесплатан, као и смештај 

и исхрана за  40 учесника са стране који су били смештени у павиљонима предшколске 

установе „Наше дете“  на  шабачком излетишту Летњиковац, уз 24-часовну пратњу 

изузетног водича. Сваки учесник „Кампа“ је као промотивни материјал добио мајицу са 

знаком нашег „Кампа“. 

Предавања су припремили учитељи наше школе (Душица Старчевић, Јасмина Јокић, 

Даринка Исаиловић, Милица Гачић и Јелена Степановић), наставници (Владимир 

Михаиловић, Миољуб Исаиловић, Даница Исаиловић, Мирјана Обрадовић), као и ученици 

МГ из Београда и Гимназије из Шапца. Одржано је укупно 

120 часова математике. 

 

 

 

Основни циљеви нашег „Кампа“,  проширивање стечених знања 

вршњачком едукацијом и вршњачко умрежавање младих са 

истим интересовањима у потпуности су остварени овогодишњим 

радом али и обогаћени новим садржајима.  

Полазници су били у прилици да боље упознају наш град. 

Посетили су Музеј града Шапца, Библиотеку шабачку, Парк 

науке Шабац и шабачки Стари град.  
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Искусили су оптичке илузије, 

испитивали да ли је најкраћи 

пут и најбржи, „видели” доказ 

Питагорине теореме и још 

много тога занимљивог из 

света науке. 
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Приликом боравка на Старом граду дружили су се са нашим олимпијцима кајакашима 

Марком Томићевићем и Миленком Зорићем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током трајања „Кампа“ одржано је  пет мотивационих предавања . 

Првог дана „Кампа“  представили су се наши млади предавачи из математике, ученици 

Математичке гимназије, Шабачке гимназије и студенти Математичког факултета 

Универзитета у Београду. Са поносом можемо рећи да су се међу њима нашли и бивши 

ученици наше школе и сами  некадашњи полазници ове манифестације. Говорили су о 

својим почецима, начину рада и успесима на такмичењима, о путовањима и упознавању 

различитих култура које су успели да остваре захваљујући својој љубави према математици. 

Присутним ученицима било је занимљиво да чују искуства другова тек коју годину старијих 

од њих. Предавање је водио наш бивши ђак, а сада један од организатора „Кампа“, Милоје 

Јоксимовић. 
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Другог дана Кампа полазнике су мотивисали ученици наше школе  презентовањем свог 

студијског путовања у Енглеску. Презентацијом под мотоом „Математика описује и повезује 

свет” они су пренели знања и  утиске које су стекли на овом импресивном путовању. За 

један сат презентације наши ђаци покушали су да дочарају својим другарима како је то бити 

научник-истраживач на једном модерном европском  универзитету. 

 

 

 

 

 

 

Наредна три дана ученици су презентовали своје радове које су послали као својеврсну 

врсту улазнице у „Камп “. Ученицима је представљен „Зборник радова” ученика полазника 

нашег прошлогодишњег „Кампа“. Као будући млади стручњаци, писањем ових радова 

ученици стичу неопходно искуство за ову врсту активности, али уједно и продубљују своја 

досадашња знања. Сем радова на задате теме, нашли су се и радови на теме по сопственом 

избору, што нас посебно радује и што нам поручује да се међу нашим полазницима „Кампа“  

засигурно налазе будући млади научници. 
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Рад „Кампа“ је медијски пропраћен од стране новина и радио и ТВ станица (Радио Шабац, 

ТВ Шабац, ТВ Ас, РТС, ТВ Коперникус, Подринске новине, Глас Подриња), од најаве, 

током и на затварању  „Кампа“. Приказани су, на ТВ Шабац и ТВ АС, кадрови са предавања 

и разговори са учесницима и предавачима. 

 

 

 

 

 

 

Милоје Јоксимовић и Владимир Михаиловић су гостовали на ТВ Шабац у оквиру емисије 

„Шабачка хроника“, где су најавили „Камп“  и изнели своја очекивања.  

У суботу, 27.8.2016. одржано је такмичење из математике. Најбољима од најбољих, можемо 

са поносом рећи, јер су полазници нашег кампа најбољи млади математичари Србије, 

освајачи највећих признања на такмичењима највишег ранга, на свечаном затварању 

„Кампа“ уручене су дипломе, а предавачима захвалнице. Свечаном затварању присуствовао 

је велики број ученика и родитеља. Кроз дружење учесника, њихових родитеља, 

организатора, донатора и сумирано је постигнуто и прављени су планови за следећу годину. 

 

  

Потврде да смо и овогодишњу манифестацију успешно привели крају јесу успех наших 

полазника на завршном такмичењу, поздрави на растанку наших полазника, похвале и речи 

захвалности родитеља који су дошли по децу, велики број ученика који су били учесници и 

ранијих година, нови полазници који су за рад нашег „Кампа“  сазнали од својих другара, 

родбине...  
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ЛЕТЊИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП НАСТАВЉА, ИЗ ГОДИНЕ У ГОДИНУ, ДА 

ПРОМОВИШЕ ПРАВЕ ВРЕДНОСТИ. 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2016. 

Дочекали смо прваке 
 

И ове године 1.септембра, са платоа школе у своје нове учионице кренули су ученици првог 

разреда. Нову генерацију дочекали смо,  као и увек, песмом и добородошлицом.  

То су ове године учинили ученици другог разреда са учитељицама: Славицом 

Вишњић,Зорицом Петровић, Биљаном Гмизић, Јеленом Степановић,  уз пригодан програм и 

дечије песме.  

Директор школе Весна Живановић,придружила се добродошлици,пожелевши ученицима 

напредовање у школовању  и родитељима добру сарадњу. 

Њих  110, распоређено је у четири одељења и након свечаног прозивања заузели су места у 

клупама мале школе заједно са својим учитељицама Р.Павловић,З. Адамовић,С.Мијушковић 

и Ј. Јокић.  
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На лицима првака и њихових родитеља огледала се радост и узбуђење коме је допринела и 

свечана атмосфера у кругу наше школе. 

 

.   

 

 

 

 

 

 

8.9.2016. 

Бринемо о безбедности ученика  
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Дана 8.9.2015.одржан је  састанак Полицијске управе-Шабац иТима за безбедност деце у 

основним и средњим школама. Школе града Шапца  покрива шест школских полицајаца, а 

ПУ-Шабац покрива 18 средњих , 44 основне школе у 8 општина. 

Састанак су водили Трифуновић ,начелник школске полиције,Ивана Јанковић,Зоран 

Селенић,Милена Јелић и Нада Илић. Присуствовали су и директори основних и средњих 

школа, Снежана Мијаиловић (задужена за пројекте везаних за безбедност деце),школски 

полицајци , представници тимова за безбедност . 

Представници наше школе учествовали  суи дали значајан допринос у предлозима за 

решавање евентуалних проблема. 

 

 

15-17. 9. 2016. 

Карневал унашем граду 
 

 
У оквиру Чивијаде организована је „Шампитијада“.  Ученици другог разреда из свих 

основних школа , 15.9.2016. су се такмичили. Ученици наше школе су освојили 2. место и 

показали такмичарски дух и добру забаву. 

Ученици 4. разреда у сарадњи са локалном заједницом су 16.9.2016. учествовали на 

карневалу. 

Учесници су кренули из Великог парка кроз Главну улицу до центра где се изводила тачка. 

Почетак је био заказан за 17 часова. Ученици четвртог разреда су се представили под 

називом „Вашарски слаткиши“.  

Учитељи 4. разреда: Даринка Исаиловић, Биљана Лазић, Милорад Миловановић и Светлана 

Кузмановић су осмислили кореографију и костиме. Рад и припрему ученика су помогли 

наставник Предраг Брајић и Исидора Ковачевић из КУД „Абрашевић“. 

Деца су била веома запажена, весела и необична у својим костимима. 

Наступ је попримио овације публике и жирија. Локални медији су пропратили наступ наше 

школе, што је још више допринело да наступ буде запажен. Учитељи су дали свој допринос 

маскирањем и костимима.  

Целокупан наступ је оставио снажан утисак на жири и публику. 

Оставили смо леп утисак о школи коју представљамо. 

Манифестација „Чивијашки генијалци“ одржана је 17.9.2016. на којој су учествовали 

ученици петог разреда и наставница Слађана Бекић. 
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Најслађе на Чивијади 
 

На градском тргу  Слобода,у 20 часова отворена је градска манифестација  ,,Чивијада“. У 

оквиру  тога одржано је такмичење ученика кругих разреда-представника шабачких школа, у 
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брзом једењу шампита. Нашу школу представила су четири ученика –три дечака и једна 

девојчица,који су заједно са својим  учитељицама присуствовали овом  такмичењу.  

Ученик Михаило Иванковић представник II - 1 је заузео друго место у финалном делу.  

 

30.9.2016. 

ШКОЛСКИ ЈЕСЕЊИ КРОС  
 

Јесењи школски крос  одржан је 30.9.2016.године на Градском стадиону (Грбавица) у оквиру 

Недеље спорта. 

Учествовало је 620 ученика од другог до 

осмог разреда. Из безбедносних разлога 

учитељи првог разреда нису доводили 

децу на школски крос. Трка млађи узраст 

почела је у 10:30 а старији у 11:30. 

Ангажоване су све одељенске старешине 

да би се повећао ниво безбедности. 

Судије су били наставници разредне 

наставе и професори.  Обезбеђене су 

дипломе за прва три ученика  а похваљено 

и сликано пет у сваком разреду.  Крос је 

протекао у најбољем реду.                                                            
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24.9.2017. 

 Европски дан језика 
 
Културни центар je и ове године обележиo, 

Европски дан језика, манифестацијом која носи 

назив „Књига мења свет“. Наша школа је 

учествовала у програму који се одржао у суботу, 24. 

септембра, од 11 до 13 часова, у пешачкој зони 

испред Културног центра. Програм се одвијао на 

штандовима, на којима смо представили радове 

ученика. Радови су били замишљени као 

обележивачи за књиге и као илустрације омиљених 

или замишљених књига. Ученици су у сарадњи са 

наставницима страних језика, наставницима 

ликовне културе и српског језика, а у млађим 

разредима и са својим учитељима и учитељицама 

креирали обележиваче и илустрације књига. Вредно 

су радили и направили много лепог материјала. На 

нашем штанду су своје рукотворине продавали, по 

ценама које су биле у рангу добровољног прилога. 

Штанд смо обележили златном траком, а новац 

сакупљен током манифестације је уплаћен у 

добротворне сврхе, и то удружењу родитеља деце 

оболеле од рака ,,Звончица“, при Институту за 

здравствену заштиту мајке и детета Србије у 

Београду. Учесници су такође могли и да понесу 

књиге на српском или неком страном језику и 

размене је са неким. 

Наша школа је била врло успешна, укупно смо сакупили 23.348,00 динара.  Овакав програм 

свакако је била прилика да се презентујемо и да у најбољем светлу покажемо таленат и 

вештине ђака.Дружили смо се, промовисали разне државе,језике и књиге, па тако и научили 

нешто ново, а најважније од свега је то што смо се много трудили да помогнемо онима 

којима је помоћ потребна.  

 Хвала свим ученицима, њиховим родитељима, бакама, декама и свим другим људима који 

су учествовали у овој акцији и тако учинили добро дело! 
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3-9. 10. 2016. 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА ПОД СЛОГАНОМ- НЕЋУ ДА 

БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ!, 
 

ТОКОМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ ИЗДВОЈЕНХ  ШКОЛСКИХ   ЈЕДИНИЦА  ЦУЉКОВИЋ И 

РАДОВАШНИЦА 

ПОНЕДЕЉАК-ИЗРАДА ПАНОА НА ТЕМУ –НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ, 

ПИСАЊЕ СТИХОВА НА ЗАДАТУ ТЕМУ 

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

школе.Писали су и читали  рецитације посвећене Дечјој недељи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТОРАК-МУЗИЧКИ КВИЗ 

Организована су међуразредна музичка такмичења. Ученици су се такмичили у брзини 

препознавања текста на задату мелодију , играли су музичке пантониме  и музичких 

столица.  
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СРЕДА-ЂАЧКИ БИОСКОП 

Ученици  су  овај дан провели у друштву својих цртаних јунака гледајући  дечје филмове. 

Као у правом биоскопу били су ,,наоружани"грицкалицама и уживали у чарима биоскопа. 

ЧЕТВРТАК-СПОРТСКО ДРУЖЕЊЕ 

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  школском дворишту. 

  

ПЕТАК-ПРАВЉЕЊЕ ИГРАЧАКА И НАКИТА ОД ЈЕСЕЊИХ ПЛОДОВА И МАСКЕНБАЛ 

Ученици су   били веома  креативни у изради накита и играчака од јесењих плодова. Од куће 

су донели доста материјала за рад.       

Ученици  су за овај дан  израдили веома лепе и занимљиве маске.Наши маскирани 

"принчеви" и "принцезе" ђускали су и певали уз веселе дечје песме. 
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У свим нашим активностима поводом Дечје недеље ,  учествовали су и предшколци са 

својом васпитачицом.  

 

3.10.2016.  
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД И ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

 
Обележавање Дечије недеље традиционално се прославља прве недеље октобра. 

Од 3.10.2016. до 9.10.2016. у нашој школи је приређен пригодан програм поводом Дечије 

недеље. Сваки разред је имао одређене активности и  на тај начин дао допринос 

манифестацији под слоганом „Нећу да бригам хоћу 

да се играм“. 

Дана  3.10.2016. године ученици четвртог разреда 

су пригодним програмом отворили Дечију недељу. 

На почетку  ученици сва четири одељења су извели 

шаљив скеч на тему  „Нећу да бригам хоћу да се 

играм“, а затим су извели карневалску тачку „ 

Вашарски слаткиши“. 

Ученица седмог разреда  Тара  Цветковић    је 

извела две тачке модерног балета. Сви ученици 

млађих разреда су је поздравили са одушевљењем. 

После њеног наступа  дружење је настављено уз 

музику за игру и плес. Ученици са својим 

учитељицама и учитељима су уживали у веселим 

мелодијама дечије и забавне музике. 
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Дечја недеља  
 

Прву октобарску недељу посвећену деци ученици у Добрићу, од првог до четвртог разреда, 

дочекали су са пуно ентузијазма и радости. Целокупна недеља протекла је у духу  

хуманости, дружења и игре. Ученици су најпре упознати са дечјим правима, као и са 

значајем схватања различитости, толеранције, важности љубави и поштовања у школи и у 

породици.  

 

Понедељак,  3. 10. 2016. год.  

 

Први дан Дечје недеље започели смо читањем песме Драгана Лукића, Смеха деци, уз 

дискусију о песми и разговоре о авантурама и доживљајима ученика дружење смо наставили 

израдом  паноа, где смо тежили да представимо игру, радост и весеље.  

 
 

Једна од новина у нашој школи била је и хуманитарна акицја „Чеп за хендикеп“. Циљ ове 

акције јесте прикупљање пластичних чепова како би се новцем од њихове рециклаже 

обезбедила куповина инвалидских колица и ортопедских помагала за особе са 

инвалидитетом.  
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Најпре смо упознали ученике са акцијом и њеним хуманим циљем, а онда, како то и следи, 

наступило је и играње. Од пластичних чепова правили смо цветиће, куће, пирамиде и друге 

занимљиве облике. Пред крај дружења све чепове убацили смо у кутију коју смо израдили 

специјално за ову прилику. На крају недеље све чепове донирали смо у оближњу радњу 

Гомекс одакле ће чепови стићи на праву адресу. Акцију су подржали предшколци, као и 

други запослени у школи. Наша акција не завршава се са овом недељом, већ ће бити 

настављена током целе школске године.  
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Уторак, 4. 10. 2016. год.  

 

Другог дана Дечје недеље организовали смо Јесењу радионицу са нашим предшколцима. 

Предшколцима смо организовали топао дочек уз бомбоне и многобројне осмехе. Користећи 

сва блага јесени, као што су кестење, лешници, кукуруз и друга добра која нам доноси јесен, 

израђивали смо разне предмете и животиње, а све уз помоћ наших учитеља, васпитачице и 

вредне вероучитељице. Овај дан обележили смо и паном који смо назвали Дрво 

пријатељства, а који је пронашао посебно место у холу наше школе. Уз рад и дружење 

привели смо и овај дан крају изложбом наших радова. На обострану радост и задовољство 

дружење смо заказали и за четвртак. 
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Среда, 5. 10. 2016. год. 

 

Како овогодишњи слоган Дечје недеље поручује „Нећу да се бригам, хоћу да се играм“, тако 

смо се и ми одлучили да трећи дан Дечје недеље посветимо игри. Организовали смо 

штафетне игре на школском терену. Ученици од првог до 

четвртог разреда такмичили су се у спретности, брзини, 

координацији и другим способностима. Ученици су 

најпре урадили вежбе загревања и обликовања како би се 

адекватно спремили за такмичење, а након тога поделили 

смо се у две равноправне екипе. Реализовали смо следеће 

игре: Брзо ходање; Где ја стадох ти продужи; Скакање на 

једној нози; Трчање са заокретом; Кретање у чучећем 

ставу; Обилажење препрека; Прескакање препрека. 

Бројећи и славећи победе силно смо се забављали и 

веселили. Крај данашњег дана обележили смо слоганом 

У здравом телу здрав дух. Желели смо да развијемо 

такмичарски дух, фер-плеј, као и да нагалсимо значај 

свакодневног физичког вежбања кроз забаву и игру.  
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Четвртак,  6. 10. 2016. 

 

Претопследњи дан Дечје недеље дочекали смо на окупу са предшколцима. Одлучили смо да 

овај дан посветимо музицирању. Како међу нашим ђацима има сјајних певача желели смо да 

уживање поделимо са предшколцима. Најпре смо певали сви у хору  песме као што су 

Другарство, Телефонијада, Др, Кад си срећан и многе друге, и не, нисмо заборавили да 

отпевамо и Јесењу песму. Најсмелији ученици наступили су самостално, у пару, као и у 

групама.  

 

  

  



ОКТОБАР ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“  

 

25 Дечја недеља | школска 2016/2017. 

 

  

Очарани музиком дружење смо наставили на школском терену, где смо своје емоције 

исказали цртежима. Наши ђаци пркосили су јесени цртајући Сунце и цвеће, а најмлађи 

предшколци поносно су писали своја имена. Уз смех и играње опростили смо се са нашим 

другарима договарајући нека будућа дружења.   
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Петак, 7. 10. 2016. год. 

 

Са великим нестрпљењем дочекали смо последњи Дан дечје недеље, за који смо заказали 

Бициклијаду. На школски терен поставили смо препреке и договорили путању. Најпре су 

најстарији ученици кренули у изазов, а за њима и млађи. На одушевљење ученика и 

учитељице су учествовале у вожњи. Један по један ученик савлађивао је препреке, уз узвике 

подршке и аплаузе. Међу нашим ђацима било је и оних који још увек нису савладали ову 

вештину, но, и за њих смо пронашли решење. Вожени од стране старијих ученика наши 

мали ђаци били су пресрећни. Ситне поправке на бициклима регулисали су највештији ђаци, 

који већ имају искуства са тим. За крај смо организовали и трке за оне најспретније. 

Спортску атмосферу употпунили смо и фудбалском утакмицом.   
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ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ - Богосавац 
„Нећу да бригам, хоћу да се играм.“ 

 

 

 

Понедељак 3.10.2016.  

Дечија недеља отворена је заједничким дружењем ученика, 

писањем литерарних радова (3. и 4. rазред) као и писањем 

порука на балонима и пуштањем истих. Заједничким радом 

направљен је и пано посвећен теми Дечје недеље „Нећу да 

брига, хоћу да се играм“ 

Уторак 4.10.2016. 

Другог дана Дечије недеље организован је „Школски 

биоскоп“. Ученици су гледали садржаје примерене њиховом 

узрасту (цртане филмове и филмове за децу), забавног и 

едукативног садржаја.  

Среда 5.10.2016. 

Радионица „Слани залогајчић“, организована у сарадњи са 

ученицима и родитељима ученика сва четири одељења, као и 

у сарадњи са предшколцима, надмашила је сва очекивања. 

Ученици и родитељи су се лепо забавили и дружили и сви 

заједно уживали у плодовима заједничког рада.  

Четвртак 6.10.2016.  

У четвртак, ученици су на терену „шарали и стварали“ 

кредама у боји, играли се децијих игара „Школице“, „Твист“, 

као и елементарних дечијих игара. Игра и креативност најбоље 

су се осликавали на дечијим насмејаним лицима и кроз њихова 

уметничка дела. 

Петак 7.10.2016. 

„Дечја недеља“ заокружена је креативном радионицом 

„Играјмо се витаминима“ која је организована у сарадњи са 

ученицима и родитељима сва четири одељења. Идеја и 

концеп радионице осмишљен је тако да ученици заједно са 

родитељима и учитељима, од јесењих плодова праве 

креативне  фигуре и облике. По завршетку радионице 

направљена је изложба, и подељене су дипломе и симболичне награде најуспешнијим 

учесницима. Креативност је победила!  
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СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 

 

РЕВИЈА ФРИЗУРА 

 

ПАНО У ХОЛУ ШКОЛЕ 
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АКЦИЈА ГРАДА ШАПЦА ``УСПОРИ У ЗОНИ ШКОЛЕ`` 

 

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА НА ТЕМУ „МОЈА ПОРОДИЦА“ 
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ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА НА ТЕМУ „МОЈА ПОРОДИЦА“ 

 

ДАН ЗА ДОБРОТУ „ДЕЦА ДЕЦИ“ 

 

 

ЦРТАМО У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ, ПЕВАМО И ИГРАМО 
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11.10.2016 

Првенство града и округа у стоном тенису за 

основне школе 
 

Око тридесет ученика и ученица основних школа узело је учешће на данашњем 
Општинском и Окружном првенству у стоном тенису. Такмичење се одржало у 
просторијама МЗ Касарске ливаде, где се играло на три стола у појединачној и екипној 
конкуренцији дечака и девојчица. Након што су се пријавиле све школе, екипна такмичења 
су стартовала и врло брзо добијени су резултати код девојчица, где су биле пријављене три 
екипе, које су за разлику од дечака, играле лигашки систем, тј. свако са сваким. 

Коначни пласман екипног такмичења код девојчица: 

1. ОШ “Вук Караџић” – 2/0 (4:2) – екипу су чиниле Марија Бабић, 

Теодора Мањенчић и Јована Жикић. 

2. ОШ “Краљ Александар Карађорђевић”  – 1/1 (3:2) – екипу су чиниле 

Сања Руднички и Теодора Бајић. 

3. ОШ “Лаза К. Лазаревић” 0/2 (1:4) – екипу су чиниле Марија 

Стојаковић, Лана Грујић и Милица Стевановић. 

 

 
 
 Код дечака се пријавило 7 екипа где се играло на испадање, а у финалу су се састале 

 ОШ “Лаза К. Лазаревић” и ОШ “Николај Велимировић”. Чисту победу од 2:0, однела је 

екипа ОШ “Лаза К. Лазаревић” ,чиме су постали прваци општине Шабац. Након овог 

финала, уследио је меч којим се одлучивало о прваку Мачванског округа, а састали су се 

ОШ “Лаза К. Лазаревић” и вршњаци из ОШ “Петар Тасић” из Лешнице, прваци општине 

Лозница. Опет након резултата 2:0, ученици ОШ “Лаза К. Лазаревић” постали су и прваци 

округа. 

http://sportsabac.org.rs/%d0%bf%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8-4/slikaaaa/
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У појединачном такмичењу за девојчице, пријављено је укупно шест ученица где је 

остварен следећи пласман: 

1. Сања Руднички, ОШ “Краљ Александар Карађорђевић” 

2. Марија Бабић, ОШ “Вук Караџић” 

3. Милица Стевановић ОШ “Лаза К. Лазаревић” 

 
У појединачном такмичењу за дечаке, пријављено је укупно 14 ученика, а остварен је 

следећи пласман: 

1. Звездан Грујић, ОШ “Лаза К. Лазаревић” 

2. Душан Марковић, ОШ “Николај Велимировић” 

3. Никола Андрић, ОШ “Лаза К. Лазаревић” 

 

http://sportsabac.org.rs/%d0%bf%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8-4/pic_0587/
http://sportsabac.org.rs/%d0%bf%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8-4/za-sajt/
http://sportsabac.org.rs/%d0%bf%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8-4/saaaaaa/
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21.10.2016 

ПРЕДСТАВА  ,,ПАЖЉИВКОВА ПРАВИЛА“ 
 

Дана 21.10.2016.године Граб  Шабац  је у сарадњи са са установом ,,Наше дете“ организовао 

едукативну представу о саобраћају под називом ,,Пажљивкова правила“. Организован је 

превоз свих ђака првака до хале ,,Зорка“  и сваки ученик је добио поклон пакет. 

Тако су најмлађи ђаци уз дружење са Пажљивком, Зебраилом и саобраћајним полицајцима 

научили основна правила понашања у саобраћају.  

               

Град Шабац, уз подршку Агеније за  безбедност саобраћаја, је показао да се доста пажње 

поклања овој теми, јер нам  је безбедност  најважнија и испред свега. 

Представа је била веома занимљива као и начин комуницирања (интерактиван) са децом. 

Овако стечена знања ће дуже памтити и лакше примењивати.
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21.10. 2016. 

Групна посета научном скупу - Прва ЛЕГО лига  
 

 У Центру за стручно усавршавање у Шапцу, је у петак , 21.10. 2016. формирана прва ЛЕГО 

лига (First LEGO league). Отварање скупа и мултимедијалну презентацију водио је Ален 

Пиљак ,иначе председник и оснивач  ЛЕГО  лиге  у  Србији из Научно-технолошког парка у 

Београду. Присуствовали су уценици 6.разреда наше школе: Вук Матић, Тара Поспишек, 

Страхиња Благојевић и наставник физике и техничког Александар Пузовић. Идеја ове нове 

информатичко-програмерске секције је да се деца нашег града упознају са конструкцијом 

једноставних робота из постојећих комплета, са програмирањем  истих ( у чему су се одмах 

и опробали )  и да учествују у великом ЛЕГО  такмичењу  ученика  узраста од 9 - 16 година 

на нивоу Србије , па затим Европе и света. ФЛЛ  је међународни интердисциплинарни  

пројекат који децу учи о науци и труди се да их заинтересује за каријеру у некој научној 

области. 

 

Тимови се састоје од 1-2 одрасла ментора и 4-10 деце која учествују. 

У Србији тренутно постоји шеснаест тимова који се такмиче, a десет је из Београда.  Само 

такмичење негује тимски дух,истрајност,интересовање за науку, вештине учења и 

програмирања. Овогодишња  тема је везана за биологију и човека као савезника животиња. 

Ученици ће истраживати не само на пољу конструкције и програмирања, већ  и  на пољу 

биологије, социјалних  вештина, као и  вештина комуникације . На самом финалу  сезоне , 

турниру  на  нивоу  државе, ученици показују своје резултате оцењивачима  и  осталим 

људима који имају жељу то да виде. Два најбоља тима путују на даље такмичење  у 

Словенију , а потом је могуће у Европу и  у свет. Тренутно је у овај пројекат на нивоу света 

укључено 290000 ученика.  

 

Овакви  турнири  су све популарнији међу ученицима  и наставницима и представљају један 

велики фестивал знања који служи да деца осете да је њихов труд цењен, поштован и 

вреднован. 
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ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОД 1. ДО 5. 

РАЗРЕДА 
 

Током септембра и октобра одржани су часови одељењских заједница, од 1. до 5. разреда, на 

тему правила лепог понашања, под називом „Бонтончић“ или „Како свима бити пријатељ“. 

Одељењске заједнице је реализовала О. Милуитиновић, специјални педагог у сарадњи са 

одељењским старешинама од 1. до 5. разреда.  

Циљ ових часова био је да деца усвоје правила лепог понашања и на тај начин покажу 

поштовање и уважавање како себе, тако и других из своје околине. Акценат је стављен на 

лепоти различитости и толеранцији међу вршњацима.  

Час је реализован у мултимедијалној учионици уз припремљену презентацију која је богата 

фотографијама и примерима из свакодневног живота. Ученицима су постепено постављана 

све сложенија питања и пред њих су постављани различити захтеви (повезивања, 

размишљања, анализирања, давање примера из свакодневног живота и др.). Ученици су били 

активни, заинтересовани и истрајни у проналажењу тачних одговора и навођењу примера. 

Процењивали су тачност одговора. Ученици су користили сваку прилику да постављају 

питања, дискутују и коментаришу у вези са датом темом учења на часу.  

     У завршном делу часа ученици су имали прилику да коментаришу и оцене реализовану 

активност и том приликом су изнели само позитивне коментаре (нпр. „ било је корисно, 

занимљиво, пуно смо научили, волели бисмо да још буде таквих активности, пуно има 

примера из живота, презентација је занимљива, добра организација“ и сл.) 

 

„БОНТОНЧИЋ“ 

„ Како свима бит и пријат ељ“ 
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1.11.2016. 

ПАРНО ГРЕЈАЊЕ У ШКОЛИ У БОГОСАВЦУ 
 

Старе пећи у Школи „Николај Велимировић“ у Богосавцу ускоро ће заменити нови 

радијатори. У току је изградња котларнице поред школског објекта помоћу које ће се на 

парно грејање прикључити зграда школе, коју користе и предшколци, и канцеларија Месне 

заједнице. 

Градоначелник Небојша Зеленовић данас је са сарадницима присуствовао радовима и 

нагласио неопходност да школе на сеоском и градском подручју имају једнаке услове за 

образовање ученика и рад наставника. 

- У Богосавцу су све бројнија одељења и то је добра вест за читав шабачки крај, а ми као 

Град смо у обавези да обезбедимо услове за наставу на највишем нивоу. И то мора да буде 

тако без обзира да ли је реч о Поцерини, Мачви или Посавини. Имамо план да у следеће 

четири године деца заиста иду у школу у једну смену, имају уједан сат физичке активности и 

топли оброк, подсетио је градоначелник Зеленовић. 

Школу у Богосавцу похађа 46 ученика нижих разреда и 18 предшколаца, будућих првака. 

Директорка школе Весна Живановић казала је да ће нови систем грејања бити једноставнији 

и квалитетнији. 

-До сада смо се грејали на пећи које су старе и које су користиле чврста горива. Оне нису 

добро загревале просторије и превише су димиле. Увођењем парног грејања решићемо 

велики проблем, рекла је директорка Весна Живановић. 

Увођење парног грејања у просторије школе и канцеларије Месне заједнице подржао је и 

одборник у Скупштини града Шапца Раде Јованић који каже да је решавање проблема са 

грејањем био један од приоритета у његовом раду. 

За ову инвестицију Град Шабац издвојио је 1,6 милиона динара, а нова котларница ускоро ће 

грејати близу 250 квадрата. 
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8.11.2016. 

ПОВОДОМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ О КОСМОСУ 
У сарадњи са Културним центром ученици четвртог разреда су посетилипрезентацију  

младих  физичара на тему „Планетаријум“.  

Ученици четвртог разреда су 8.11.2016.године посетили Културни центар и присуствовали 

презентацији  о космосу. Ученици су са одушевљењем посматрали пројекцију  о положају 

планета и звезда у Сунчевом систему. 

Упознали су се са положајем звезда  и тумачењем  облика животиња које формирају  звезде.  

Симулиран је мали брод који путује од једне планете до друге и кроз друге галаксије. Деца 

су упознала термине:  галаксија, млечни пут, црна рупа  и  супернова. Ученици су стекли 

нова знања о својој планети и положају других планета у Сунчевом систему. Открили су 

како изгледају друге планете и њиховсастав. Са великим одушевљењем су одгледали све 

пројекције са жељомда поново дођу. 

 
Предавање је на један веома занимљив начин водио проф. Бранимир Ацковић. Он је пружио 

ученицима могућност да кроз једноставне огледе са савременим инструментима и пратећим 

предавањем упознају са неким интересантним феноменима светлости. У току предавања 

најпре  је показао осциловање клатна и повезао га са звучним таласима као и са таласима на 

води, а затим прешао на излагање о појму светлости. Потом је уз помоћ тон генератора и 

осцилоскопа демонстрирао врсте звучних таласа, а након тога и уз помоћ монокорда, ужета 

и електричне машине осцилатора. Затим је прешао на електромагнетне и радио таласе, 

демонстрирајући то са диполним антенема (предајник и пријемник). 

У једном од експеримената са ласером учествовали су и ученици, мерећи одређене физичке 

величине  и израчунавајући дебљлину длаке ( око 0.08мм). Касније су ученици прешли у 

просторију са изложеним експонатима и апаратурама где су могли непосредно да користе, 

гледају и на неки начин играју са физичким појавама о светлости и таласима: препознавали 

оригиналне и лажне новчанице, користили Гајгер Милеров бројач, радио-активни фосфор на 

казаљкама сата, посматрали  и правили Лисажуове фигуре, хватали радио станице, лоцирали 

летелице на ел.мапи, гледали спектар боја . 

На крају су се ученици вратили у учионицу, где су сви учествовали у радионици, правивши 

кутије од хамера са комадићима CD-а унутар,а кроз мали отвор посматрали спектар боја уз 

помоћ интерференције светлости. Тиме је посета била завршена. 
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Утисак је да је ово био један изванредан догађај и права промоција науке, пре свега физике, 

којим се она још више приближила ученицима, постала опипљивијом и надамо се још 

вољенијом. 

18.11.2016. 

ОРНИТОЛОШКИ ШКОЛСКИ КЛУБОВИ 
 

Пројекат „Орнитолошки школски клубови“ покренуло је Друштво за заштиту и проучавање 

птица Србије са циљем да едукују децу о угрожавању и заштити природе и да их активно 

укључе у програме заштите природе како би се временом развили у личности које ће се 

понашати савесно и одговорно према својој животној околини. 

Пројекат је осмишљен да се изводи едукацијом наставника и пет ученика из школе, а потом 

повезивањем школа и њихових клубова са континуираним активностима чиме би се 

обезбедила и популаризација орнитологије кроз низ генерација у оквиру ваннаставних 

активности. 

Пројекат се реализује кроз предавања и радионице са следећим активностима: 

11:00 Предавање о птицама (истраживање и заштита) 

11:30 
Прављење кућица, хранилица и појилица за птице (прeдавање 

и практичан рад) и подела брошуре са упутствима 

13:00 
Предавање о значају и методологији пописа птица и кратак 

излет као практична вежба 

14:30 Игрица са коришћењем едукативне табле 

*Сатница одржавања наведених активности је подложна променама 

Када смо добили позив да се укључимо као једна од 4 школе из Шапца у овај пројекат, врло 

смо радо прихватили. Сазнања о птицама, развијање свести о значају заштите како врста 

тако и њихових станишта је један од кључних задатака екологије у Србији данас, обзиром да 

Србија представља последњу оазу за гнежђење многих угрожених врста и врста пред 

нестајањем. Такође, Србија се налази на путевима миграције многих врста којима прети 

нестајање због уништавања станишта урбанизацијом првенствено на подручју читаве 

Европе. 

Скоро све активности које обухвата формирање и функционисање школског орнитолошког 

клуба се изводе у природном окружењу, чиме ће ученици проводити време напољу, у 

природи. Такође, развијаће одговорност и тимски рад, али и мануелне вештине и спретност. 

Посматрање, праћење и описивање појава и промена захтевају континуираност у раду чиме 
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се развија посвећеност и развијање опажајних способности. Уочавање узрочно-последичних 

веза значајно развија интелектуалне и сазнајне способности и вештине. Наравно, дружење у 

природи и са природом увек оплемењује дух и душу, утичући на повољно развијање 

личности и карактера. 

   

     

        

сл. 1 - 6: Након предавања, сазнали смо довољно о основним потребама птица, али и о многим 

заблудама и грешкама које се праве при изради кућица за птице. Са правим информацијама, 

материјалом и стручном помоћи, врло предано смо се бациле на израду кућице за птице. 
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сл. 7 и 8: И ево наше прве кућице! Колико смо задовољне и поносне, прочитајте са наших лица  
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сл. 9 - 12: Каква срећа да нас је време послужило! Излет  или, орнитолошкије, излазак на 

терен је, признајемо, неочекивано био најинтересантнији и најлепши. Шетајући се кроз 

Мали и Велики парк, уз упутства уочили смо, посматрали, слушали и учили да распознајемо 

оглашавање врста које су најчешће у нашим парковима. Какво откриће!Колико заправо 

врста има, а које нити чујемо, нити видимо! Шетње по граду, кроз парк, двориште, обалом 

реке више никада неће бити исте јер сад видимо и чујемо нешто на шта раније нисмо, из 

незнања и неинтересовања, обраћали пажњу. 

У радионицама су учествовале ученице шестог разреда: Ленка Росић, Јана Мићић, Марта 

Јовичић и Јелена Шушић и наставник биологије Јелена Палинкаш. Активности изведене 18. 

11. 2016. године у ОШ“Лаза К. Лазаревић“ и градским парковима. 
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20.11.2016. 

Архимедесова дописна олимпијада 
 

Финале „Архимедесове дописне олимпијаде“ одржано је у Београду, 20.11.2016. У 

финалу су учествовали ученици од петог до осмог разреда из целе Србије, међу којима и 9 

ученика Основне школе „Николај Велимировић“: 

Вукашин Бабић-пети разред; 

Ива Мијаиловић, Марија Савић, Љубица Мирковић, Душан Бегуш-седми разред; 

Маша Ђурић, Милица Мирковић, Душан Обрадовић, Урош Пантелић-осми разред. 

Након два квалификациона кола и одржаног финала, можемо рећи да је наша школа 

остварила велики успех освајањем 7 републичких награда и једне похвале. 

Прву награду је освојио Душан Бегуш, друге награде Вукашин Бабић, Маша Ђурић и 

Милица Мирковић, треће награде Ива Мијаиловић, Марија Савић и Душан 

Обрадовић, а похвалу Урош Пантелић. 

ОШ „Николај Велимировић“ је наставила низ успеха на „Архимедесовим“ такмичењима 

која имају дугу традицију. Посебно треба истакнути да је на финалу наша школа имала 

највише учесника и освојила највише награда од свих школа у Србији. 
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„УРБАНО БАШТОВАНСТВО“ 
 

У свим одељењима II разреда одржана је интерактивна радионица „Урбано баштованство“, 

у трајању два школска часа ( 90 минута). У оквиру ње, примењене су методе неформалне 

едукације у раду са децом.  

Сви ученици су активно учествовали, како у игрицама тако и у реализацији програма 

стварања компоста и сађења биљака. Приказан је и кратки анимирани филм где  су ученици 

могли да виде последице глобалног загађења природе. 

Радионицу су реализовали чланови удружења „Светлост“, Гордана Мандић Радосављевић и 

Кристина Васић, које су на креативан начин приближиле деци теме из предмета Свет око 

нас и Чувари природе. 
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4.11.2016. 

Поново са драгим пензионерима 
 

Традиционално као и претходних година одржана је приредба за пензионере. 

Дружење је заказано 4.11.2016. године у 15 часова у просторијама наше школе. 

Приредбу је припремило Стручно веће трећег разреда.  

Ученици су песмом, причом, игром и глумом приказали пут школе и књиге кроз временска 

раздобља. 

Ишли су путем Св. Саве, Вука С. Караџића, Доситеја Обрадовића и Николаја Велимировића. 

Приказано је време Јосипа Броза Тита и пионирских заклетви. Путујући са књигом стигли су 

до садашњег времена, време напретка  и технологије.  

Све ово је било пропраћено пригодном музиком. Ученици су били обучени у складу времена  

о ком су причали, а и сцена је одговарала теми приредбе.  
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15-18.12.2016. 

Фестивал науке  
 

Јубиларни 10. Фестивал науке одржан је 15-18.12.2016. на Сајму у Београду. Посетили смо 

Фестивал,  другог дана у петак 16.12.2016.   

 На Фестивал је ишло четрдесет ученика 6,7, и 8. разреда наше школе који су постизали 

резултате на такмичењима из природних наука и осам наставника. Прво смо посетили 

физичко-ласерски шоу Универзитета Лунд из Шведске, који су на интересантан начин 

изводили огледе из физике и хемије а на крају ласерски спектакл који је децу и нас 

наставнике оставио без даха. 
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Након физичко-ласерске представе, посетили смо и остале поставке, где  као и претходних 

година, велики број демонстратора потрудио се да представи науку на занимљив, 

инспиративан и поучан начин садржајем који је подељен у неколико програмских целина: 

интерактивне поставке, радионице и изложбе. 

   

 

     

На НННа 
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Посета Фестивалу искоришћена је као допуна програму који се ради на предметима из 

природних наука, и као место на којем се експерименти из уџбеника изводе уживо и где се 

пружа ученицима прилика да и у њима сами учествују. Општи утисак је да је одлазак на 

Фестивал науке био пун погодак а  да би  наредне године могао да се повећа и број ученика 

који ће ићи,поготову што наша школа је препознатљива по ученицима који остварују сјајне 

резултате из природнин наука. 
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4.1.2017. 

Стони тенис за време празника -“Отворено 

Првенство Града“ 
 

У организацији ОШ“Николај Велимировић“ сарадњи са стонотениским клубовима у 

Шапцу, 4.1.2017.  одржано је за време празника трационално такмичење у стоном тенису 

под називом „Отворено Првенство Града“. 

Шездесет такмичара се борило у три категорије на десет такмичарских столова.Учествовали 

су стонотенисери из Ниша, Лазаревца, Лајковца, Ваљева, Зворника, Љубовије, Сремске 

Митровице , Београда, Бијељине, Шида, Опатије и стонотенисери из Шапца. 

Такмичари су награђени пехарима ,медаљама и дипломама.  

На турниру је учествовао Митар Паликућа , репрезентативац Србије (прослављени 

олимпијац), који је освојио треће место у ветеранској категорији 40+ и проглашен за 

најбољег играча турнира. 

 

Победници по категоријама: 

Кадети до 15 година: 

1.Петровић Ђорђе, СТК“Железничар“Ниш 

2.Николић Вук,“СТК“Лав“Јевремовац ОШ“Вук Караџић“М.Причиновић 

3.Марковић Душан ,СТК“АС“Шабац ОШ“Николај Велимировић“Шабац 

3.Павловић Јован , СТК“Колубара“ Лазаревац 
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Апсолутна категорија: 

1.Маринковић Милош, СТК“Партизан“Београд 
2.Манојловић Милан, СТК“АС“Шабац 
3.Тиосављевић Милош, СТК“Партизан „Шид 
3. Немања Митровић ,СТК“Радник „Бијељина 
 

 
 
Ветеранска категорија 40+ 
1.Чупић Владан, СТК“Спин“С. Митровица 
2.Симовљевић Раско, СТК“Спин“С. Митровица 
3. Паликућа Митар, СТК“Спин“Нови Сад 
3. Петровић Драган ,СТК“Железничар“Ниш 
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19.1.2017. 

Учење кроз дружење 
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27.1.2017. 

Савиндан у ОШ ,,Николај Велимировић“ 
 

 Овогодишњу прославу Савиндана у нашој школи обележили су свечани догађаји. Сви 

ученици окупили су се  са својим одељењским старешинама, и у оквиру својих одељењских 

заједница, пригодним садржајем отпочели овај свечани, и за све ђаке значајан, дан. Наставак 

свечаности употпунили су уважени гости Српске православне цркве на челу са владиком 

шабачким, господином Лаврентијем , који су заједно са нашим ученицима обавили 

церемонијално ломљење славског колача. Пригодним речима подстицаја и подршке 

ученицима и свим гостима обратила се и директорка школе Весна Живановић.  

  Наставак свечанаог обележавања школске славе протекао је у пригодном рецитаторском и 

музичком програму ученика петог разреда и школског хора, који су припремили њихови 

наставници Маријана Карић, Слађана Бекић и Драган Павић. Овом  програму присуствовали 

су бројни гости , пријатељи школе.  

 За све госте припремњен је славски ручак , на коме је настављено пријатно дружење.  
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7-9.22017. 

Зимска математичка школа 2017. 
 

Зимска математичка школа одржана је у ОШ „Николај Велимировић“ од 7-9.2.2017. године. 

Овогодишња „Школица“ окупила је преко 150 ученика од трећег до осмог разреда основне 

школе из Шапца и других места Србије. 

Циљеви ЗМШ су проширивање и продубљивање математичких знања путем вршњачке 

едукације, али и међусобно дружење деце из различитих школа и градова. 

ЗМШ су свечано отворили Весна Живановић-директор школе, Миољуб Исаиловић-идејни 

творац и наставник у нашој школи и Бојана Младеновић-начелник за друштвене делатности 

града Шапца. 

 

Укупно је одржано 36 предавања. Предавачи су били учитељи и наставници ОШ „Николај 

Велимировић“, наставница из ОШ „Стојан Новаковић“, као и бивши ученици наше школе, 

који су и сами некада били полазници. 

Заинтересованост ученика за математику и рад ученика и наставника током распуста 

адекватно су пропратили и локални и републучки медији: РТВ Шабац, ТВ АС, РТС. 

ЗМШ је испунила своје циљеве-окупила је велики број ученика заинтересованих за 

математику, обрађене су све теме битне за наставак математичких такмичења у другом 

полугодишту и повезала је ученике из различитих школа који имају заједничка 

интересовања. 

Учеснике ЗМШ смо позвали да нам се прикључе и у августу, када ће се одржати 

традиционални „Летњи математички камп“. 
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8.2.2017. 

ШАБАЧКИ ФИЗИЧАРИ – ПРОМОТЕРИ ГРАДА 
 

 
 

Шабац ће у априлу и мају бити домаћин републичког семинара о настави физике и 

републичког такмичења за основце из физике, најавио је Горан Стојићевић, помоћник 

градоначелника за образовање, и истакао да је организација овако два значајна догађаја у 

истом граду јединствена у досадашњој пракси Друштва физичара Србије (ДФЗ). 

Шабац су за то квалификовали добри резултати ученика, што је, према речима Бојане 

Младеновић, начелнице Одељења за друштвене делатности, још једна потврда да је Шабац 

град знања. 

 Континуирано улагање Града у систем образовања и побољшање услова рада у школама 

резултира успехом који наши ученици и наставници постижу, али и поверењем које нам 

указује Министарство просвете и први пут, Друштво физичара Србије, рекла је Бојана 

Младеновић. 

Републички семинар о настави физике биће одржан од 11. до 13. маја у Хотелу „Слобода“, а 

садржај обухвата предавања о Нобеловој награди, актуелностима и тренутним достигнућа у 

области физике, радионице за усавршавање наставе, као и угледне часове који ће показати 

како конкретно треба да изгледа час физике. 

 Др Мирко Нагл, председник Подружнице ДФЗ за Мачвански округ, очекује око 400 

учесника, међу којима и значајна имена у области науке. Републичко такмичење из физике 

биће одржано у априлу, у Основној школи „Николај Велимировић“, а директорка Весна 

Живановић верује да ће и град и школа оправдати указано поверење. 

 Општинска такмичења почињу у фебруару а затим и окружна, када ће се издвојити ученици 

са довољним бројем бодова за републичко такмичење. Очекује се учешће више од 500 

ученика. 
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17.2.2017. 

ДЕЧЈИ КАРНЕВАЛ У РИЈЕЦИ 
 

„ВАШАРСКИ СЛАТКИШИ“ 

 
Са првим сунчевим зрацима у петак, 17.2.2017. године ученици четвртог разреда ОШ 

„Николај Велимировић“ кренули су са својим учитељима Даринком Исаиловић, Биљаном 

Лазић, Милорадом Миловановић и Светланом 

Кузмановић на карневал у Ријеку. Представници 

школе  који су заједно са нама ишли су Оливера 

Милутиновић, Гордана Милићевић и 

координатор Предраг Брајић као представници 

школе, организатор карневала Радушко Јанковић 

са својим сарадницима и Исидора Ковачевић 

испред КУД „Абрашевић“. 

Већ осам година ОШ „Горња Вежица“ и ОШ 

„Николај Велимировић“ негују сарадњу, која је 

прерасла у право пријатељство. Наши љубазни 

домаћини су нас угостили на учешћу наше 

школе на карневалу у Ријеци. Били смо њихови 

гости од 17. до 19. фебруара 2017. године. 

Смештени смо у „Црвени криж“ у Ријеци. 
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У ОШ „Горња Вежица“ смо стигли око 16 часова. ТУ су нас срдачно дочекали директорка 

Бојана и колеге, као и ученици. Показали су нам школске просторије и начин на који школа 

функционише. Ту су деца са одушевљењем упознала своје нове другове и другарице. 

Директорка школе нам је саопштила редослед  дешавања наредна два дана. По повратку у 

„Црвени криж“ прошетали смо до центра града. 

 

Договорено је да после доручка , у суботу 18. 2. 2017.  кренемо у Опатију. Заједно са 

делегацијом школе упутили смо се у панорамско разгледање града. Ту смо видели велелепне 

хотеле и друге грађевине. Обишли смо приобални део где је постављена скулптура девојке 

која чека свог морна ра да се врати, али има тужан крај. Прошли смо кроз парк у коме су 

посађене биљке из различитих крајева света. Прошетали смо плочником на коме се налазе 

уклесане звезде са именима познатих медијских личности.  
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Пуни утисака враћамо се у Ријеку и спремамо за наступ на карневалу. Око 13 часова стигли 

смо у карневалску колону коју је чинила лепеза разнобојних костима и маски. Наступали 

смо под редним бројем 57 под називом „Вашарски слаткиши“. 

 Наступ „Вашарски слаткиши“ пропраћен је овацијама публике као и медијски. Неколико 

новинарских екипа је интервјуисало децу. На локалној телевизији приказан је наступ, као и 

гостовање код градоначелника. По завршетку наступа пришао нам је српски амбасадор у 

Хрватској и похвалио наш наступ.  

 

У поподневним сатима смо отишли до школе где је приређена вечера и забава за наше 

ученике. Уз музику и игру деца су се још више зближила. „Музичке столице“, „Кипови“ и 

караоке  су неке од дешавања где су деца уживала. Игра и песма су говориле више од 

речи.Наравно, било је ту и непознатих речи које је требало објаснити деци(жлица, спужва). 

По завршетку забаве деца су разменила поклоне и телефоне. У нади да ће се поново видет, 

кренули смо у наш смештај. Позвали смо их, да буду наши гости у септембру на карневалу. 
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 Недеља најављује да је крај и да треба кренути 

кући. После доручка у 9 часова изашли смо на море 

и прошетали плажом. Деца су са одушевљењем 

скупљала каменчиће и фотографисала природу. У 

даљини на врховима планина белео се снег. Диван 

осећај. Спој лета и зиме кроз ваздух и мирис мора.  

Одлазимо на видиковац изнад града где се налази 

кула из римског периода. Тај део града назива се 

Трсат. Панорама града и околине,све је као на 

длану. Права лепота : град, лука, море...снежни 

врхови планина. 

 

 На излазу из старог града сачекао нас је господин Радушко Јанковић са својим пријатељима 

из Ријеке, Патрицијом и Давором Шкерјанац, који су нам припремили дивно изненађење, 

свечани, опроштајни ручак за децу, учитеље и остале чланове групе.  Сви смо се у пријатној 

атмосфери почастила и дружила препричавајући доживљаје које носимо из Ријеке. 
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Од школе, деца су добила ланч-пакете за пут. У Шабац смо се вратили око 21 час. Пуни лепих утисака 

испратили смо децу кући са жељом да ћемо се опет дружити са нашим пријатељима из Ријеке, јер 

Ријека је град који тече и надамо да ће за „ШАБАЧКЕ ВАШАРЕ И МАЛЕ ГОСПОЈИНЕ“ стићи и до наше 

реке Саве како бисмо и ми били у прилици да узвратимо  љубазност и гостопримство. 

 

 

Након повратка, деца су данима  усхићено препричавала догађаје са овог карневалског 

путовања, са жељом да се што чешће реализују оваква дружења. 
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10.3.2017. 

Посета Библиотеци шабачкој, негујмо српски 

језик 
 

 У петак, 10.3.2017. године, ученици шеестог, седмог и осмог разреда су заједно са 

наставницом Маријаном Карић учествовали у креативној радионици,, Негујмо српски 

језик,,, која се одржала у Анексу библиотеке шабачке. Радионицу су одржали библиотекари 

из Библиотеке Града Београда у сарадњи са нашим , шабачким библиотекарима. Циљ 

радионице је заједнички рад на отклањању недоумица у српском језику . Кампања је 

покренута раније у сарадњи са Филолошким факултетом у Београду. Урађени су постери на 

којима су наши познати глумци , спортисти и друге јавне личности које указују на честе 

недоумице и правилан изговор , као и на потребу поштовања правописне норме. 

 Ученици који су учествовали у радионици су : Ива Зарић, Јана Јелесић,Страхиња 

Благојевић,Тамара Јанковић, Доротеја Дракић, Катарина Симић, Теодора Глигорић, 

Наталија Тошић, Анђела Поспишек, Вук Станковић, Јована кКарић, Исидора Јовић, Ксенија 

Маринковић, Нина Павловић. 
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29.3.2017.  

Гимнастикa 

 

Такмичење из гимнастике одржано је 29.3.2017.године у сали  Медицинске школе. Било је 

то Општинско и Окружно такмичење за девојчице и дечаке, појединачно и екипно у три 

категорије. Наша школа имала је такмичарке у две категорије и то екипно, млађи узраст од 

првог до четвртог разреда и средњи од петог до шестог разреда. 

РЕЗУЛТАТИ: 

 
Млађи узраст  II  МЕСТО ЕКИПНО        Средњи узраст  III  МЕСТО ЕКИПНО 

Екипa млађег узраста:                               Екипa средњег узраста:            

Нађа  Василић            41                                1. Вања  Терзић                   62 

Ана  Арсеновић          41                               2. Аника   Миловановић    54 

Хелена  Пантелић      11                                3. Марија  Тошић                54 

Јована  Лазаревић     11    
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9.4.2017. 

39. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА  

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 
Такмичење jе одржано 

у недељу 9. априла 2017. године 

 
- Домаћин такмичења: ОШ «Николај Велимировић» - Шабац 

- Покровитељ такмичења: Град Шабац 

- организатори: Друштво физичара Србије и 

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
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ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА 

  

Субота 8. април 2017. године 

Долазак  и  смештај  учесника  такмичења у  пратњи  њихових  наставника,  у  току 

поподнева и вечери. 

17.00 - 20.00 h, Регистрација ученика учесника такмичења у пратњи  њихових  нас- тавника у 

ОШ „Николај Велимировић“ у Шапцу. 

 

Недеља 9. април 2017. године 

8.00 – 8.45 h, Регистрација преосталих , тог јутра пристиглих, ученика  у пратњи  њихових  

наставника ; 

9.00 – 9.30 h, Отварање  такмичења. Поздравни  говор и упознавање  са протоколом 

такмичења (рукометни терен–игралиште, поред школе); 

9.30 – 9.45 h, Размештај ученика по учионицама (у пратњи ученика волонтера наше школе 

који воде ученике до одрећених учионица); 

10.00 –13.00 h, Израда задатака (обезбеђено освежење током израде задатака и сендвич 

након завршетка израде по изласку из учионица); 

10.45 –12.00 h,Изборна скупштина одељења основних школа ДФС,место одржавања  

 Хотел «Слобода» – Кристална дворана; 

12.15 – 13.30 h, факултативна посета Центру за стручно усавршавање у Шапцу и  «Парку 

науке» (обезбеђен превоз испред хотела); 

13.30 h –...Рад Комисије за преглед задатака  6.7. и 8. разреда; 

14.30 h –...Сукцесивно објављивање прелиминарних резултата, по групама(10 до 20) 

Ученици и наставници су у обавези да одмах након објављивања оцена прегледаних 

задатака припреме евентуалне жалбе; 

15.00 h – .....Решавање жалби (Централна Комисија ДФС-а) 

 

Понедељак  10. април 2017. године 

11.00 h – Проглашење резултата и свечана додела награда, тј. диплома, похвала и медаља за 

ученике као и признања за њихове наставнике (Хотел «Слобода» – Кристална дворана) 
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У нашој ОШ „Николај Велимировић“ у Шапцу је одржано 39. по реду Државно такмичење 

из физике за ученике основних школа. Учествовало је око 500 ученика из 78 градова и 

општина, а у пратњи преко 250 њихових наставника, као и доста родитеља ученика. Затим, 

ако се томе додају они који су задужени у припреми и организацији самог такмичења као 

што су запослени у школи, онда дежурни учитељи и наставници, одређен број професора из 

комисије за преглед из ДФС-а, ученици волонтери из наше школе, а и понеки случајни 

пролазник-намерник, слободно можемо рећи да је било око 1000 присутних.  

 Мора се признати грандиозна манифестација, вредно се припремала, организовала и 

успела...што се могло чути на сваком кораку, а посебно су истицали гостољубивост наше 

школе тј. њених запослених.  

Велика подршка је била од стране Града, помоћника Градоначелника Горана Стојићевића, 

начелнице одељења, Бојане Младеновић и председника Подружнице ДФС-а, Мирка Нагла. 

Државно такмичење из физике отворио је Председник Скупштине Града, Немања Пајић. 

Напомињемо да је сваки ученик добио неко од признања - они који нису освојили медаљу, 

диплому или похвалу добили су заслужено Признање за учешће на такмичењу. Треба истаћи 

да су по први пут награђени ученици имали прилику да добију симбол победе - одговарајуће 

медаље. Признања која нису преузета на затварању Државног такмичења биће понета на 

Семинар о настави физике који се одржава 11-13. маја такође у Шапцу у Хотелу «Слобода». 

Биће подељена присутним наставницима, а преостала ће бити предата председницима 

подружница по окрузима где ће моћи да их преузму власници. 

Ученици наше школе су, већ традиционално, показали изванредне резултате, поредећи их са 

школама из других градова, они су предњачили, другим речима највећи број најбоље 

рангираних ученика-освојених 1.2.3. награда из неке школе је управо био из       ОШ 

„Николај Велимировић“ из Шапца. 

Од укупно 20 ученика наше школе који су учествовали на државном такмичењу чак 17 

ученика је освојило награде и медаљу, 2 ученика су добили похвалу и 1 признање. Детаљно 

табеларно приказано,наши ученици 6.7.и 8.разреда су постигли следеће резултате  

(ово су коначни резултати такмичења, након унетих свих измена због одређених жалби) : 

 

6. разред 

 

име и презиме 

ученика 

 име и 

презиме 

наставника 

Зад.1 Зад.2 Зад.3 Зад.4 Зад.5 
Укуп. 

поена  

Стеван 

Маринковић  

Александар 

Пузовић 
20 20 20 15 20 95 

I  

награда 

Дарио Радојчић  
Јово 

Михајловић 
20 20 20 18 7 85 

II  
награда 

Ленка Росић  
Јово 

Михајловић 
20 20 20 0 13 73 

III 
награда 

Игор Јовановић 
Александар 

Пузовић 
8 15 0 2 0 25 

  
призн. 
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7. разред 

 

име и презиме 

ученика 

 име и 

презиме 

наставника 

Зад.1 Зад.2 Зад.3 Зад.4 Зад.5 
Укуп. 

поена  

Душан Бегуш 
Јово 

Михајловић 
20 20 20 20 20 100 

I 

награда 

Савић Марија 
Јово 

Михајловић 
14 20 14 20 20 88 

I 

награда 

Марија Новаковић  
Јово 

Михајловић 
14 20 11 20 20 85 

I 

награда 

Ива Мијаиловић  
Јово 

Михајловић 
12 9 20 20 13 74 

II 
награда 

Вељко Божић   
Јово 

Михајловић 
18 6 20 15 11 70 

III 
награда 

 Јана Јанковић  
Александар 

Пузовић 
10 20 20 9 11 70 

III 
награда 

 

 

 

8. разред 

 

име и презиме 

ученика 

 име и 

презиме 

наставника 

Зад.1 Зад.2 Зад.3 Зад.4 Зад.5 
Укуп. 

поена  

Маша Ђурић 
Јово 

Михајловић 
20 20 15,2 19 20 94,2 

I 

награда 

Ања Петровић Весна Рибић 20 20 20 20 14 94 
I 

награда 

Урош Пантелић 
Јово 

Михајловић 
20 11 16 20 20 87 

I 

награда 

Душан Обрадовић 
Јово 

Михајловић 
20 20 16 7 15 78 

II 
награда 

Лука Поповић 
Јово 

Михајловић 
20 20 16 8 13 77 

II 
награда 

Матија Поповић 
Јово 

Михајловић 
20 11 16 8 13 68 

III 
награда 

Милица Мирковић 
Јово 

Михајловић 
3 3 20 20 20 66 

III 
награда 

Јоаким Радојевић 
Јово 

Михајловић 
20 0 20 8 17 65 

III 
награда 

Матија Новаковић 
Јово 

Михајловић 
20 4 5 0 20 49 

 

похвала 

Марија 

Живановић 
Весна Рибић 20 0 5 10 13 48 

 

похвала 
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фотографије са такмичења 
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13.4.2017.  

ДЕЦА ‒ ДЕЦИ 
 

У сарадњи са Удружењем хранитеља Шапца ученици млађих разреда из Добрића 

организовали су ускршњу представу за децу из хранитељских породица.  Представа је 

одржана у Културном центру Шабац, 13. 4. 2017. год.  

Наши ђаци су приредбу отворили рецитацијама посвећеним деци и хранитељима. Након 

тога, у духу празника, извели су представу Кад баба фарба јаја. Представа на духовит и 

забаван начин приказује обичаје и традицију нашег народа. 
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 Други део представе ученици су извели на руском језику. У сарадњи са наставницом руског 

језика, Наталијом Крсмановић, ученици су спремили кратак сценски приказ на руском 

језику, а представу су затворили живописном песмом о Ускрсу.   

 

 
 

На крају представе ученици су са ускршњом корпом прошетали кроз публику делећи 

слаткише деци. Учешће у овој приредби допринело је развоју солидарности, хуманизма и 

осећају заједништва код наших ученика. 
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21.4.2017. 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА У КРУПЊУ 
 

 У Крупњу је дана 21.04.2017. године одржано Окружно такмичење рецитатора.Општину 

Шабац представљало је 15 рецитатора, по 5 ученика из сваке категорије. 

Из наше школе, ОШ „Николај Велимировић“, пласман на општинском такмичењу остварили 

су: Лана Лазић и Алекса Чолић, ученици другог разреда у најмлађој категорији; Лана 

Нешковић, ученица петог разреда и Вук Станковић, ученик осмог разреда у средњој 

категорији. 

  Оба ученика из средње категорије ушла су у финале такмичења, а у својој категорији 

победио је Вук Станковић, који ће представљати округ на Републичком такмичењу. 

Организатор одласка у Крупањ био је Културни центар града у сарадњи са  Градском 

управом Шабац. 

 

21.4.2017. 

НАСТАВНA ЕКСКУРЗИЈA  
-ОСМИ РАЗРЕД- 

 Општи подаци 

 Предвиђена релација: Добрић - Шабац - Манасија - Ресавска пећина - Раваница - Ниш 

(Чегар, Ћеле кула, Медијана, тврђава) - Смедерево - Шабац - Радовашница. 

Време реализације: петак и субота, 21-22. април 2017. године. 

Учесници екскурзије: ученици VIII разреда. 

Реализатори екскурзије: Душан Митровић, Милан Ђурић, Миољуб Исаиловић, Љубинка 

Станишић и Јелена Палинкаш, одељенске старешине; Весна Митрић - помоћник директора; 

лекар пратиоц. 

 Техничка подршка: туристичка агенција „Сан турс“. 

Екскурзија 

Одељенске старешине одељења осмог разреда из издвојене школске јединице су у 6.30h 

отишле по ученике у Добрић и довезли их до школе у Шапцу. Остали ученици и наставници 

окупили су се испред матичне школе у 7.30h. Директор школе и бројни родитељи су нас 

испратили и пожелели срећан пут. 
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На путу ка првој дестинацији, направили смо паузу коју смо искористили за кратко 

одељенско веће старешина осмих разреда . 

 

 

сл. 1: Радни састанак на првој паузи. 

   Прва предвиђена дестинација била је Манасија, манастир из средњег века, задужбина 

деспота Стефана Лазаревића, познат и као седиште Ресавске школе. У својим утисцима у 

анкети након екскурзије, ученици су истакли да им се посебно свидео манастир Манасија јер 

„делује као да смо се нашли у средњем веку“, као и због „веома интересантне приче о 

историји манастира коју смо чули од монахиње“. 

 

сл. 2: Комплекс манастира Манасија 

   Након посете Манасији, упутили смо се ка Ресавској пећини. Иако већ крај априла, 

варљиво пролеће је показало сву своју непредвидивост, тако да смо се нашли у зимском 
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амбијенту. Ученици су у својим утисцима истакли „памтићемо ову екскурзију и по томе што 

смо доживели снежну вејавицу у априлу“. Заиста је деловало нестварно видети олистале 

шуме покривене дебелим слојем снега. 

         

 

сл. 3-5: Зимска идила у априлу 

 

 Кроз нестваран амбијент наставили смо ка Ресавској пећини, једној од највећих пећина у 

нашој земљи. Пећина је стара око 80 милиона година, а процењује се да је пећински накит у 

њој стваран током 45 милиона година. Пећина је дуга око 4,5 км, али је посетиоце опремљен 

део у дужини од око 800м. Ученици су у својим утисцима истакли да их је посета Ресавској 

пећини „оставила без даха“, „задивила“, заголицала машту“ и „натерала ме да покушам да 

замислим колико је то дуго време, али нисам успео“. 
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сл. 5-6: Ресавска пећина оставила је без даха и ученике и одељенске старешине. 

  

Под утиском који је на све оставила Ресавска пећина, и даље кроз нестваран зимски 

амбијент у сред пролећа, упутили смо се ка манастиру Раваница. Сазнали смо да је овај 

манастир задужбина цара Лазара и да је саграђен у другој половини 14. века, пре Косовске 

битке. У манастиру су положене и мошти цара Лазара. 

 

сл. 7: Црква у оквиру комплекса манастира Раваница. 
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 Ученици су били веома заинтересовани да чују детаље о историји овог манастира, о 

фрескама и другим детаљима, али нису могли да задовоље своју радозналост јер су се 

монахиње већ повукле у своје келије. Да ли због екскурзије која нарушава њихов мир или 

због вечерњег, нисмо сигурни. У сваком случају, у својим утисцима са екскурзије, многи 

ученици су навели да им је жао што нису били примљени као у Манасији и да су остали 

ускраћени за информације које су их интересовале. 

Из Раванице кренули смо у Ниш, у хотел у ком ћемо преноћити и у ком ће бити 

организовано забавно слободно време за ученике да би могли да се друже. 

 

сл. 8: Детаљ из хотела, са вечере 

 Ученици су сви до једног посебно истакли да им се свидео смештај, храна и игранка која је 

организована у хотелу „Видиковац“. Нагласили су да овај смештај никако не би требало 

мењати у следећим генерацијама. 

Сутрадан је планирана посета Чегру, брду на ком се одиграла битка са великим историјским 

значајем за ослобођење Србије од Турака. На Чегру нас је домаћински дочекао господин 

Селомир Марковић који са својом породицом више од 10 година води и уређује овај 

изузетан историјски локалитет. Сви ученици су као најснажнији утисак са екскурзије навели 

посету Чегру и причу о бици која се одиграла на овом брду. Оваквим утисцима је заслужан 

господин Марковић који је изузетно надахнуто, искрено и са пуно љубави и националног 

поноса ученицима оживео пред очима битку коју је водио војвода Стеван Синђелић са 

својом браћом. 

 

сл.9: Генерација на окупуна брду Чегар 
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Са Чегра смо наставили ка Нишу и Ћеле Кули насталој као упозорење за побуњене Србе. 

 

сл. 10: Детаљ из Ћеле Куле 

 Ниш је богат и историјом из римског доба коју смо требали да посетимо на локалитету 

Медијана која је била летња палата римског цара Константина, пореклом из ових крајева. 

Пошто се Медијана рестаурира, неки од експоната су изложени у музеју који смо заправо 

посетили. 

 

сл. 11: Неки од изложених експоната са локалитета Медијана 
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 Нисмо посетили Нишку тврђаву првенствено због безбедности ученика, али смо зато имали 

времена да прошетамо центром Ниша уживајући у сунчаном времену, са неверицом да смо 

заиста доживели снежну мећаву претходног дана. 

 

 Након ручка у хотелу, напустили смо Ниш и кренули ка Смедереву и чувеној Смедеревској 

тврђави. Ученици су као други најјачи утисак са екскурзије, после Чегра, наводили управо 

Смедеревску тврђаву. Нису били задовољени само подацима које им је дао водич већ су се 

интересовали и тражили још информација.  

 

слика 12: Заједничка фотографија ученика из издвојене јединице у Добрићу на Смедеревској 

тврђави 

Реализација циљева: 

Скоро сви циљеви постављени овом екскурзијом су реализовани. Једино је дошло до 

промене везано за посету нишкој тврђави коју смо изоставили због безбедности ученика. 

Посебно бисмо истакли циљ социјализације и успостављања контаката између ученика 

различитих одељења. Дружење је било изузетно и за сваку похвалу.  

Посебно истичемо и похваљујемо изузетно примерно, заинтересовано, достојанствено и за 

понос понашање ученика при посети свих локалитета. Стечена зрелост, поштовање према 

историји и школи коју представљају у сваком тренутку били су на неочекивано високом 

нивоу. 

 Успешности екскурзије веома су допринели чланови тима из агенције са којима смо имали 

сјајну сарадњу, комуникацију и разумевање. Ученици су у анкетама такође похвалили 

удобност и чистоћу аутобуса. 

У целини посматрано, екскурзија малих матураната је била у потпуности успешна. 
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Због огромних жртава и јуначког отпора непријатељу, Прњавор је  одликован за 

храброст Орденом Карађорђеве звезде са мачевима – четвртог реда. Злочине које је 

починила Аустроугарска војска у Прњавору, пред светску јавност изнео је др Арчибалд Рајс 

професор Лозанског универзитета. 

 
Наставак приче о страдању српског народа у Првом светском рату, наставља се у Текеришу 

где се одиграла одлучујућа битка у Церској операцији. Српска војска извојевала је победу 

над аустроугарском, уз велике жртве. У центру 

села, на југоисточним огранцима планине Цера, 

налази се Спомен-костурница, откривена 28. јуна 

1928. године. У њеним темељима су сахрањени 

посмртни остаци палих ратника. Поред опште 

познатих података ђаци су могли да чују приче, 

којих нема у историјским уџбеницима, као што је 

дирљива прича о деветогодишњем, најмлађем  

каплару на свету, Момчилу Гаврићу или прича о 

војнику Милети Милутиновићу који је преживео 

Церску битку јер је своје ране подвезао пешкиром 

девојачке спреме  Персе Спајић и целог живота 

носио га као амајлију док га није вратио у село 

одакле га је узео. 
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После овог интересантног часа историје следио је одмор у шуми на локацији „Липове воде”. 

Уз цвркут птица прича је добила митске размере, па су деца могла уживати у церским 

легендама везаних за Цара Трајана и његове кћери и порекло имена оближњих села.  

 

Уз пут смо прошли поред црквице  Св. Јована Шангајског посвећене палим церским 

јунацима. Спуштајући се низ падине Цера сазнали смо за његову богату флору и фауну, 

ретке и заштићене врсте и уживали у панорамном погледу на Јадар, Поцерину и Мачву.  

Романтичну причу о забрањеној љубави српских Ромеа и Јулује, вечној теми песника, чули 

смо на локацији „Ашиков гроб”. Њихову судбину сачувао је од заборава наш познати писац 

Јанко Веселиновић. 

Пре повратка у Шабац уз домаћи сок од зове и палачинке окрепили смо се у Вили „Албедо”. 

Одмарајући се у амбијенту старог сеоског домаћинства понешто смо научили и о традицији 

и обичајима наших предака. Последњи сунчеви зраци пожелели су нам срећан пут. 

Пуни лепих утисака и позитивне енергије вратили смо се у свакодневницу нашег топлог 
града. 
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27.4.2017. 

ДАН ДЕВОЈЧИЦА И ОШ“НИКОЛАЈ 

ВЕЛИМИРОВИЋ“ 
 

 Наша школа је и ове школске године учествовала у оквиру манифестације „ДАН 

ДЕВОЈЧИЦА“ који је реализован 27.4.2017. године.  Учешће је узело 25 девојчица, од тога 

15 ученица осмог разреда и 10 ученица седмог разреда. Ученице су у пратњи наставница Б. 

Зарић , Љ. Станишић и Ј. Вујанић посетиле призводњу и продају сирове хране " Корен, лист 

и плод" власнице Славице Илић, која им је одржала радионицу и кратко предавање о сировој 

храни, њеној важности, начину припреме, и припремила послужење одређеним 

производима. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посета призводње и продаје сирове хране " Корен, лист и плод" власнице Славице Илић 
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 Исто тако имале су прилику и да посете предузеће "АУРА профи"  ланац салона лепоте и 

негу коже, власнице Александра Сања Лазаревић , где су их запослени  дочекали,  провели  

кроз своје просторије и упутили их у тајне "заната" у циљу очувања лепоте. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посета "АУРА профи"  ланац салона лепоте и негу коже, власнице Александра Сања 

Лазаревић 

Након реализације ових активности ученице су попуниле евалуационе упитнике, где су 

истакле да им је овакав вид активности углавном доста помогао за наставак школовања. 

Сматрају да је садржај обуке био користан, инструктори добри, очекивања испуњена, имали 

су контакт са послодавцима, размену искуства и информација са вршњацима, добили су 

потребне информације и стекли нова сазнања. 

Све ово говори у прилог да су овакве манифестације потребне и треба их организовати што 

чешће.  
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3.5.2017. 

Екскурзије 
 

Циљ екскурзије: 

Упознавање ученика са културним, историјским и духовним наслеђем нашег народа, нашом 

домовином  и повезивање предвиђених садржаја са наставним планом и програмом, 

 

Задаци екскурзије: 

Упознавање Ваљевског краја и начина живота и рада људи некад и сад; 

Упознавање важних културно-историјских личности и историјских догађаја;  

Развијање етичких и естетских вредности; 

Развијање и подстицање здравог начина живота и биге за околину; 

Развијање спортског духа и такмичарских вредности; 

Подстицање испољавања емоционалних доживљаја; 

 

Ток екскурзије: 

Полазак на екскурзију организован је 28.4.2017. године са почетком у 7 часова испред 

матичне школе у Шапцу. Након техничке провере аутобуса и провере путних налога 

аутобуси су се у 7 часова и 15 минута упутили ка Радовашници. 

Након преузимања ученика и провере бројног стања сва три аутобуса заједно су кренули из 

Богосавца око 8 часова ка Бранковини. 

На путу ка Бранковини прошли смо кроз разна насеља и о некима од њих научили по нешто 

(легенда о настанку имена села Драгиње). Пре самог доласка у Бранковину љубазни и 

професионални водичи су ученицима у кратким цртама објаснили културно-историјски    

значај Бранковине. 

По доласку у Бранковину око 9 часова, ученици су уз пратњу учитеља и кустоса прво 

обишли гроб наше прослављене песникиње Десанке Максимовић где су упознати са њеним 

животом и делом. Након обиласка гроба Десанке Максимовић, ученици су посетили цркву у 

оквиру комплекса у чијој је порти сахрањен чувени Прота Матеја Ненадовић заједно са 

својим славним прецима и потомцима. 

У прекрасном амбијенту, окружени природом, ученици су доручковали а одмах потом 

обишли и стару школу коју је Десанка Максимовић похађала до 3. разреда, када се због 

премештаја свога оца, који је био учитељ, одселила из Бранковине. У старој школи ученици 

су имали могућност да се упознају са начином школовања тога доба ( писали су помоћу 
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туша и пера, по воштаним таблицама, у песку, седели у скамијама и на тај начин се 

приближили Десанки Максимовић). 

Велику школу, која је претворена у музеј посвећен Десанки Максимовић посетили су одмах 

након тога. Ту су имали прилику да у спомен- соби виде предмете које је песникиња 

користила за живота (колекцију њених  шешира које је волела да носи, накит, пиаћу машину 

на којој је стварала, фотографије, дипломе...) 

Због пијачног дана у Ваљеву, у договору са водичима, маршрута је промењена, те смо прво 

посетили манастир Лелић а након тога град Ваљево.  

У манастиру Лелић, где смо стигли око 12 часова, ученици су од монаха сазнали 

појединости о животу и делу Владике Николаја Велимировића чије свето има носи и наша 

школа. Такође су сазнали и да је манастир Лелић његова задужбина, у којој се и данас налазе 

његове мошти,  као и о хуманитарном раду, учености и свеопштем поштовању које је 

завређивао за живота а и данас. 

Посетили смо и музеј у склопу манастира са личним предметима Владике Николаја. 

Манастир смо напустили око 14 часова, а недуго затим стигли смо у Ваљево.  

Водичи су ученицима док смо путовали, а и у самом граду, прикладно њиховом узрасту 

говорили о значају града Ваљева, војводи Живоину Мишићу, Колубарској бици, сечи 

кнезова и Муселимовом конаку. Након шетње Тешњаром ,најстаријим делом града, ученици 

су заједно са учитељима прошетали осталим улицама и све до повратка, око 17часова и 45 

минута, незаборавно се провели у забавном парку поред Колубаре. 

Ученици и учитељи безбедно су стигли у Богосавац, Добрић, Цуљковић и Радовашницу 

између 19 и 19 и 30 часова. 

Општи утисак је да је екскурзија била динамична, занимљива, поучна и да ће без сваке 

сумње остати ученицима у лепом сећању. 

Екскурзија је протекла без здравствених проблема и без замерки, укључујући целокупну 

организацију и све учеснике.  
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9.5.2016.  

ПОЧЕЛИ „НИКОЛАЈЕВИ ДАНИ“ 
 

 

09. Мај 

Приредбом ученика трећег разреда Основне школе „Николај Велимировић“ у овој школи 

свечано су почели „Николајеви дани“ који ће низом активности бити прослављени у 

матичној школи и издвојеним одељењима. 

Приредби су присуствовали градоначелник Шапца Небојша Зеленовић, председник 

Скупштине Шапца Немања Пајић, владика шабачки Лаврентије са свештенством, 

представници школе и градских установа. 

   Обраћајући се присутнима градоначелник Небојша Зелененовић истакао је да се у Шапцу 

цени знање и подсетио да је недавно формиран студентски савет састављен од најбољих 

студената нашег града. 

-Велика је част бити у школи која заједно са другим школама доприноси томе да Шабац 

буде град знања. Ми желимо да промовишемо знање, јер знање је моћ. Желимо да 

омогућимо да млади људи који уче и раде више имају заслужено место у друштву. То је 

један од разлога што смо све бивше ученике свих основних школа у Шапцу, који су данас 

најбољи студенти града, наградили и пратимо њихов рад. Они ће постати део студентског 

савета нашег града који треба да помогне да Шабац буде боље место за живот у које се 

враћају после студирања, рекао је градоначелник Зеленовић. 

Епископ шабачки Лаврентије подсетио је присутне на живот владике Николаја чије име носи 

школа. 

-Владика Николај Велимировић је практично био наш савременик, јер међу нама има људи 

који га се сећају. Драго ми је да школа носи његово име, а чак и у Америци постоји 
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универзитет који се по њему зове. Судбина је удесила да је више времена провео изван 

отаџбине него у отаџбини, рат је омео све то време и нема хришћанина на западу који није 

чуо за епископа Николаја, велико име које је осветлало образ Срба, рекао је епископ 

шабачки Лаврентије. 

Директорка Основне школе „Николај Велимировић“ Весна Живановић подсетила је на 

успехе ове школе и вредности које учитељи преносе деци. 

-И ову школску годину обележио је рад са децом, не само на стицању знања него и на учењу 

правим вредностима како би постали квалитетни људи. Ученици су освојили више од 40 

награда на републичким такмичењима. Ове године имали смо част и обавезу да 

организујемо Републичко такмичење из физике. Поносни смо пре свега на ученике који су уз 

помоћ својих наставника нашу школу и наш град представили у најбољем светлу. Желимо 

да они буду поносни на своју школу као што смо ми поносни на њих, поручила је 

директорка ОШ „Николај Велимировић“. 

У оквиру „Николајевих дана“ до петка ће бити организоване бројне ликовне, уметничке и 

спортске активности, квизови и изложбе. 
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Текст преузет са званичне презентације Града Шапца 
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Почели „Николајеви дани“ у ОШ „Николај 

Велимировић“ 
 

Манифестација у славу једног од највећих српских духовника новог времена 

Приредбом ученика трећег разреда, у присуству представника школе, градоначелника 

Небојше Зеленовића, председника Скупштине Немање Пајића, представника Града и 

Епархије шабачке, у понедељак су свечано отворени „Николајеви дани“ у Основној школи 

„Николај Велимировић“. Програм традиционалне манифестације почео је истог дана у 

преподневним сатима, када су организовани квизови знања из историје и веронауке, као и 

спортске активности. 

 

У обраћању присутнима, директорка школе Весна Живановић навела је да је почетак маја 

период када се сумирају резулати остварени у претходном периоду, те да је и ову школску 

годину обележио рад са децом, не само на стицању знања, него и учењу правим 

вредностима, како би постали квалитетни људи. Залагање је уродило плодом, па су ученици 

освојили преко 40 републичких награда. 
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Ове године смо имали част, задовољство и велику обавезу да организујемо једно од 

најмасовнијих такмичења- Републичко такмичење из физике. Тај посао смо, на опште 
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задовољство свих који су у њега били укључени, урадили изузетно добро, о чему сведоче 

похвале свих релевантних људи. Поносни смо, пре свега, на ученике, који су, уз помоћ 

наставника, нашу школу, а и наш град представили у најбољем светлу. Желимо да они буду 

поносни на своју школу као што смо и ми поносни на њих- поручила је Живановићева и 

додала да ће „Николајеви дани“ бити обележени у свим школским јединицама, укључујући и 

оне на сеоском подручју, те да ће у њима учествовати ученици свих разреда. 

Градоначелник Небојша Зеленовић поздравио је окупљене и том приликом истакао да је 

велика част бити у школи која, заједно са свим другим школама у граду, доприноси да 

Шабац буде град знања. Он је поручио да једино улажући у образовање можемо да се 

надамо бољем животу. 

-Ми желимо да промовишемо знање, јер знање је моћ и желимо да омогућимо да млади 

људи који желе да раде и уче више имају заслужено место у друштву. То је један од разлога 

зашто смо све бивше ученике свих основних школа у Шапцу, који су сада узорни студенти, 

наградили и пратимо њихов рад. Они ће постати део студентског савета нашег града који 

треба да помогне да Шабац буде место у које се млади људи после школовања враћају да 

заједно са свима нама допринесу да од њега учинимо лепо место за живот- истакао је 

Зеленовић. 

Његово преосвештенство епископ шабачки Лаврентије изразио је задовољство што шабачка 

школа носи и слави име владике Николаја, једног од највећих српских духовника новог 

времена. 

-Владика Николај Велимировић је практично био наш савременик, јер међу нама има много 

људи који га се сећају. Драго ми је да школа носи његово име, а чак и у Америци има 

универзитета који носе његово име. Судбина је удесила да је више времена провео изван 

отаџбине, него у отаџбини, рат је омео све то време и нема хришћанина на западу који није 

чуо за епископа Николаја, велико име које је осветлало образ Срба- рекао је епископ 

шабачки Лаврентије. 

У склопу „Николајевих дана“, до петка ће бити организоване бројне ликовне, уметничке и 

спортске активности, квизови знања, као и манифестације изложбеног и продајног 

карактера, чији је приход намењен у хуманитарне сврхе. 

 

Д.Димитријевић 
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Свечана приредба поводом отварања 

„Николајевих дана 
 Свечаном приредбом посвећеном Николају Велимировићу, чије име поносно носи наша 

школа, отворена је седмица посвећена овом великом духовнику, реторичару, филозофу и 

једном од највећих синова српског народа.  

Приредбу су припремили ученици и учитељи ИЈ уз сарадњу са наставницом верске наставе, 

Горданом Гавриловић, која је пажњивим одабиром прилагодила цитате св Владике Николаја 

прилици и узрасту ученика. 

Поред цитата и текстова посвећених св Владици Николају, ученици су читали и своје радове 

на тему „Моја школа Николај Велимировић“. 

Поред родитеља, родбине и пријатеља ученика, 

приредби су се, на позив учитеља ИЈ, одазвали и 

представинци месних заједница, као и представници 

свештенства који су својим присуством увеличали 

целокупну манифестацију, и још једном потврдили 

одличну сарадњу школе са МЗ. 

Дан победе над фашизмом, 9. мај, такође је обележен 

уз свеопшти закључак да се такви догађаји више 

никада не понове јер љубав, мир, пријатељство и 

човечност, вредности су које су оличење хуманости и 

свевремености, какав је био и остао и сам владика 

Николај Велимировић. 

 

12.5.2017. 

 „Николајеви дани“-Математика 
 

У оквиру прославе „Николајевих дана“ Стручно веће за математику је учествовало са 

традиционалним квизом за ученике петог разреда-„Математичка лига шампиона“. 

Такмичење је одржано 12.5.2017. године, а сва одељења петог разреда су учествовала са 

својим трочланим екипама. 

За потребе такмичења прво су спроведене квалификације у којима су изабране трочлане 

екипе које ће представљати одељења. У квалификацијама је учествовало око 40 ученика, 

тако да је борба за улазак у екипу била жестока. 

Финално такмичење је одржано у мултимедијалној учионици у присуству навијача, 

родитеља и гостију. Квиз је водио Миољуб Исаиловић, техничку подршку је пружала 

Мирјана Обрадовић, а о регуларности такмичења су се старали Даница Исиаловић и 

Владимир Михаиловић. 
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Сва одељења су се одлично снашла у решавању математичких и логичких задатака, а 

најуспешније је било одељење V-1. За победнике такмичења смо обезбедили вредне награде-

збирке из математике за припрему такмичења. 

„Лига шампиона“ је оправдала очекивања и допринела популаризацији математике у нашој 

школи. Био је то још један математички празник ! 

 

 Николајеви дани – Веће српског језика 
 

У недељи Николајевих дана, Веће Српског језика припремило је једночасовни програм у 

сали наше школе. Уз аплаузе срдачно су дочекани сви ученици, који су у овој школској 

години били засужни и нашу школу представили у најбољем светлу. Прво су нам се 

представили наши рецитатори, који су имали пласман на свим нивоима такмичења, од 

школског до републичког. Затим су прочитана имена свих учесника, који су освојили 

највиша признања на такмичењу из Књижевне олимпијаде и Језика и језичке културе. Ове 

школске године можемо се похвалити великим бројем учесника и високим пласманом. Са 

њима су радили професори српског језика: Љиљана Павловић Дабић, Бранка Зарић, Слађана 

Бекић, Катарина Павловић и Маријана Карић. У наставку програма изведена је представа 

„Черга“ коју су извели чланови драмске секције, а саставни део је такмичарске позоришне 

представе „Весели вашар“. Искористили смо прилику и позвали све присутне, и ученике и 

родитеље и наставнике да нас 3.6.2017.г. у 20 часова, подрже на Великој сцени Шабачког 

позоришта. 

Излет у Шабац 
 

У склопу обележавања Николајевих дана, уторак је дан 

посвећен посети Граду Шапцу. Посета је осмишљена и 

реализована у циљу едукације ученика.  

На излет се пошло у раним јутарњим часовима (7часова и 30 

минута). Шабац су посетили ученици и учитељи све четири 

ИЈ. 

При доласку у град ученици су посетили новоизграђени хотел 

Слободa, након чега су прошетали Карађорђевом улицом. 

После кратке шетње упутили смо се према музеју и градској 

библиотеци.  
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У музеју, кустос музеја одржао је ученицима 

кратко уводно предавање након чега се 

кренуло у обилазак сталне поставке. 

Поставка је тако осмишљена да су ученици 

„прошетали“ кроз рана раздобља развоја 

људске цивилизације и њених тековина од 

праисторијског,римског, па све до 

савременог доба. Најзанимљивији и 

ученицима најинтересантнији детаљ у музеју 

био је холограмски приказ жртава Другог 

светског рата. 

 

Одмах након посете музеју, ученици су прешли 

преко пута у зграду библиотеке где су топло и 

срдачно дочекани. Упознали су се са начином 

функционисања библиотеке и  видели мноштво 

занимљивих књига са којима их је упознала 

библиотекарка. 

Доручак и кратак предах организован је на тргу.  

Излет је приведен крају посетом Великом парку 

и завршен игром и дружењем уз веселу 

атмосферу и осмехе задовољства. Повратак је 

организован око 11 часова и 30 минута. 

 

 

11.05.2016. 

Један разред – једно дрво 
 
У сарадњи са родитељима и ученицима ИЈ у 

среду је организована предивна и веома 

успешна акција уређења школског дворишта и 

школске околине. 

Позиву учитеља одазвао се велики број 

родитеља, па чак и мештана чија деца не 

похађају нашу школу. Они су својим 

ангажовањем прикупили и донели велики број 

садница дрвећа (три украсна багрема, орах, 

трешњу, брескву, вишњу...) као и мноштво 

пољског и саксијског цвећа, украсних лозица и 

другог зеленила. 
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Сви заједно (ученици, родитељи, учитељи и мештани) дали су свој максимум и изузетно 

вредно и креативно осмислили и украсили школско двориште и прилаз школи. 

А као круна целе акције, свако од одељења посадио је „своје“ дрво које ће расти и давати 

плодове не само њима, него и генерацијама које долазе и подсећати их још дуго на њихове 

лепе, безбрижне и веселе школске дане. Јер, као што рече Ј.Ј.Змај:  

„Где год нађеш згодно место ти дрво посади, а дрво је благородно па ће да награди!  

 

12.05.2016. 

Колективно спортско дружење у Богосавцу 
 

Након посета ИЈ Добрић и Радовашница, 

дошао је ред и на Богосавац да организујеме 

колективно дружење и спортско такмичење 

и тиме узврате гостопримство претходним 

домаћинима. 

Ученици ИЈ окупили су се у Богосавцу у 

раним јутарњим часовима, око 8 часова. 

Након срдачног дочека, после кратког 

предаха, дружење је започело такмичењем у 

фудбалу где су дечаци показали своје умеће. 

Након њих, дошао је ред и на девојчице које 

су се такмичиле у игри „Између две ватре“ 

Најмлађи ученици своје умеће и 

такмичарски дух показали су у играма 

„Трка у врећама“ и „Јаје у кашици“ које 

су својом атрактивношћу подигле 

атмосферу и распламсале навијање.  

Пред крај самог дружења киша је 

принудила ученике да се склоне у 

учионице, где је настављено дружење и 

организован „Квиз знања “. 

Ученици и учитељи растали су се око 13 

часова.  
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13.05.2106. 

Маскенбал  
 

Сада већ традиционална манифестација којом су на најлепши и изузетно креативан начин 

затворени Николајеви дани превазишла је очекивања. 

Ученици су се максимално ангажовали да се што оригиналније маскирају и што 

веродостојније уђу у улоге својих ликова. Тако су се међу овогодишњим маскама нашли 

Чарли Чаплин, Велики штумф, највећи мађионичар свих времена Худини и многи други... 

Маскенбал је завршен проглашењем најуспешнијих маски уз поделу симболичних награда, 

дефилеом кроз МЗ и послужењем за ученике.   

 

 

13.5.2017. 

„Архимедесов математички турнир основаца“ 
 
 Екипа ОШ „Николај Велимировић“ је учествовала на „Архимедесовом математичком 

турниру“. Такмичење је одржано у Београду, 13.5.2017, а учешће је узело 106 основних 

школа из целе Србије.  

Наша школа је наставила низ успеха на овом такмичењу освајањем ДРУГЕ НАГРАДЕ у 

екипној конкуренцији и три појединачне награде. Екипу су чинили: 

Владимир Милосављевић-четврти разред; 

Вукашин Бабић-пети разред; 
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Ленка Росић-шести разред; 

Душан Бегуш-седми разред; 

Милица Мирковић-осми разред. 

У појединачној конкуренцији Милица је освојила другу награду, а Душан и Вукашин треће 

награде. 

Нова освојена награда је признање за велики рад ученика и наставника, као и мотив да се 

следеће године понови сличан успех. 

 

16.5.2017. 

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 
 

 У организацији града Шапца у спортској хали „Зорка“ је 16.05.2017. године, одржано 

такмичење Мале олимпијске игре, под слоганом „Живи здраво – спорт у школе“. 

Ученици  I, II, III и  IV разреда су са тренерима после вишемесечних припрема  такмичили  у 

спретности и брзини на полигону ( I, II и  III), а  IV разред  у игри „Између две ватре“ и 

атлетици ( трчање на 60м). 

После свечаног отварања и представљања екипа, почело је такмичење у коме су ученици 

наше школе постигли одличне резултате. 

Први разред (мешовита група): прва екипа је заузела I место, друга екипа је заузела II место 

у конкуренцији 16 екипа. 

Други разред (мешовита група): прва екипа је заузела I место, друга екипа је заузела V 

место у конкуренције 16 екипа. 

Трећи разред: девојчице су заузеле I место, као и децаци I место, у конкуренцији 18 екипа. 

Екипа IV разреда у игри „Између две ватре“ заузела је III место. 

Дечаци IV разред ( трчање на 60 м): прво место Андреј Пауновић, друго место Михаило 

Василић, треће место Василије Ђурић. 

Девојчице IV разред ( трчање на 60 м): треће место Ивана Вукосављевић. 

Све четири екипе добиле су пехаре, а ученици медаље и пласман на Републичко такмичење, 

Дечју малу олимпијаду, која ће се одржати 7. јуна у Јагодини ( Чачку). 
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20.5.2017. 

РЕПУБЛИЧКО  ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 
 

Републичко такмичење из хемије одржано је 20-21.5.2017. год. у ОШ „Јован Јовановић  

Змај“ у Свилајнцу. На такмичењу је учествовало пет ученика наше школе, који су  поред још 

једног ученика, били једини представници наше општине на такмичењу. Они су на сјајан 

начин представили школу и наш град освојивши:  Маша Ђурић 84,  II награду СХД и Душан 

Бегуш ,73 III награду СХД. Милица Мирковић , 84, Ања Петровић, 86 и Теодора Глигорић , 

73 добили су похвале .  Наша школа ове године имала је највећи број учесника на 

републичком такмичењу, и  са освојене ове две награде је и ове године најуспешнија школа 

на такмичењу. Већ годинама на нивоу нашег округа 

(Шабац,Лозница,Љубовија,Богатић,Крупањ,Коцељева,Мали Зворник,Владимирци) освајамо 

највећи број награда и редовни смо представници  на Републичком такмичењу на којем 

остварујемо континуитет у учествовању и освајању награда. 

 

26.5.2017. 

Одлазак у Бању Врујци 
 

Дана 26.05.2017. и 27.05.2017. године, одржан је 13. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ 

СТВАРАЛАШТВА, ВОДАВОДА-КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА, у Бањи Врујци.  

 Тим поводом 26. 05. 2017. године наставница ликовне културе, ОШ „Николај Велимировић“ 

посетила је фестивал и примила дипломе за похваљене 

ученике.  

похвалу су добили ученици: 

Михаиловић Јана , VII-3 

Симић Катарина , VII-3 

Цветковић Тара ,VII-3 

Поповић Лука ,  VIII-1 

Поповић Матија,  VIII-1 

 Награђени ученици су због рекреативне наставе били 

спречени да присуствују фестивалу. У школи на часу ликовне 

културе, ученицима су додељене дипломе, похваљени 

ученици су изузетно заинтересовани за учешће на наредним 
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ликовним такмичењима и мотивисали су своје вршњаке. У циљу побољшања квалитета 

наставе, заинтересованости за конкурсе, овакве и сличне посете фестивалима биће поново 

организоване са надом да ће и ученици посетити фестивал.     

 

26.05.2017 

 „Жогарија” заживела и у Новом Саду 
 

  Регионална дечја манифестација „Жогарија” организована је први пут у Новом Саду, а том 

приликом у играма лоптом такмичило се шест основних школа. 

 

Фото: Малишани се такмичили у фудбалу и играма спретности, фото: В. Бијелић 
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Основци од првог до четвртог разреда такмичили су се у фудбалу три на три, играма 

спретности и квизу знања, а, осим малишана, у  игри су се опробали и професори. Више од 

стотину деце из Новог Сада, Шапца и Зрењанина играло се или бодрило своје другаре на 

платоу испред Спенса. 

Манифестацију је отворио члан Градског већа за спорт и омладину Огњен Цвјетићанин, који 

је рекао да Нови Сад издваја значајне своте за школски спорт, те да ће се потрудити да 

„Жогарија” постане традиционално такмичење у граду.  

“Пресрећан сам што смо извели ђаке напоље и што имају прилику да на тренутак забораве 

на српски и математику, компјутере и телефоне и што кроз игру данас могу да се друже”, 

истакао је Цвјетићанин, додајући да је главни циљ такмичења да се младима усади свест о 

фер борби и навијању. 

 Малишани нису крили узбуђење због борбе, а навијачи су се потрудили да допринесу 

такмичарској атмосфери, узвикујући имена својих школа. Неки су у „Жогарији” учествовали 

први пут, а неки од њих су се већ такмичили и побеђивали раније. Победу је однела ОШ 

„Николај Велимировић” из Шапца, а фер-плеј пехар за најјаче навијање отишао је у руке 

ђака из новосадске ОШ „Вук Караџић”. 

Циљ манифестације, која је потекла из Словеније, а чије име у преводу на српски језик значи 

„лоптарија”, јесте да пошаље поруку деци да се играју лоптом, али напољу. „Жогарија” са 

собом не носи само игру и спорт већ и забаву, али и едукацију, с обзиром на то да је део 

манифестације и квиз знања. 

„Жогарија” је 2010. године од УЕФА проглашена за најбољу дечју манифестацију у Европи, 

а код нас се одиграва осму годину. Новосађани су јуче први пут били укључени у играрије. 

Само једна од школа, која у даљим квалификацијама победи остале из целе земље, биће 

представник државе у финалу на регионалном такмичењу у Ријеци 15. септембра.  

  

Извор: Dnevnik.rs 
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3.6.2017. 

Представа „ Весели вашар“ 
 
Шабачки театарски покрет, ове године, окупио је драмске секције основних и средњих 

школа. Уз вежбање у току школске године, у јуну одржано је такмичење у Шабачком 

позоришту. 

Ученицима наше школе припала је част  да се друже и стичу глумачка искуства уз познатог 

шабачког глумца Ивана Томашевића. Заједно са професорима Слађаном Бекић и Маријаном 

Карић, ученици су вредно радили и окупљали се највише викендима, од новембра, па све до 

јуна месеца. 

У суботу, 3.6.2017.г. изведена је 

представа „Весели вашар“ пред 

пуном салом Шабачког 

позоришта. Гледаоце су забављали 

наши мали глумци на 

импровизованој сцени и у 

шареним костимима, уз звуке 

циркуске музике и атмосфере са 

вашара. 

Уз велики труд и напор, а 

неизвесно до самог краја, као 

награду нисмо добили прво место, 

али ученица Тамара Јовановић 

проглашена је за најбољу женску 

улогу на такмичењу. 

Захвалнице је добила и наша 

школа, као и професори који су 

радили са децом, а за глумце наше 

вечери проглашени су Тамара 

Јовановић и Стеван Марић. 
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3.6.2017. 

КВИЗ„ЗНАЊЕМ КРОЗ СРБИЈУ 
 

Током другог полугодишта ове школске године, ученици четвртог, петог и шестог разреда 

припремали су се за такмичење у квизу „Знањем кроз Србију“. Квиз је организован под 

покровитељством Канцеларије за младе. Са ученицима су суботама радили професори из 

Канцеларије за младе, а знање су употпуњавали уз стална вежбања  са својим професорима 

из школе: Маријаном Карић, Бранкицом Поповић, Данијелом Вукосавовић и Тањом 

Поповић. Ученици су вредно радили и вежбали, тако да су после вишемесечне борбе, стекли 

учешће у финалу заједно са Основоном школом „Мајур“ и ОШ „Лаза К. Лазаревић“. У 

суботу, 3.6.2017.г. са почетком у 12 часова, заједно са својим друговима, родитељима и 

наставницима, храбро су изборили друго место и тиме показали изванредно знање из 

српског језика, историје, биологије, географије и педагогије.  

Ученици учесници квиза су: Невена Тодоровић, Милош Савић, Наталија Ранковић, Лана 

Нешковић, Ђорђе Милошевић, Вукашин Бабић, Радован Василић, Немања Паскота, Јана 

Перишић, Тара Поспишек, Александар Марчић. 
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7.6.2017.  

Четири пехара за четири екипе! 
 
Сјајне вести стигле су из Параћина, где је данас одржано Првенство Србије у Малим 

олимпијским играма. На њима су наступиле четири екипе ОШ “Николај Велимировић”, 

која је пре три недеље у Шапцу, остварила победе у све четири категорије. Са овог 

такмичења ученици се враћају са четири пехара и освојене медаље: 

Забавни полигон (ученици и ученице I разреда ОШ) – БРОНЗА 

Полигон спретности (ученици и ученице II разреда ОШ) – БРОНЗА 

Полигон свестраности (ученици III разреда ОШ) – СРЕБРО 

Полигон свестраности (ученице III разреда ОШ) – БРОНЗА 
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25.3.2017. 

Секција за роботику – „Битка за знање“ 
 

Акција КОДиграње која се спроводи у оквиру програма Битка за знање  има за циљ увођење 

програмирања, као једног од најперспективнијих и најтраженијих занимања, у основне 

школе у Србији. У акцију је од почетка године укључено 344 коле из целе Србије које су за 

своју установу добиле донацију од 5 мБот робота.  

Програм обуке је одржан у Сремској Митровици 

20.02.2017. године у периоду од 14 до 17 часова у ОШ 

„Јован Јованоцић Змај“. Програму обуке сам 

присуствовао са наставником Миленком Пузигаћом. 

Након обуке добили смо потврду о завршеној обуци као 

и сет од 5Мбот робота за нашу школу. Наша школа је 

донацију добила од Еликсир групе.  

Упознавање ђака са роботима, њихово склапање и формирање секције за Роботику започели 

смо 13.3.2017. године. Након упознавања ученика са могућностима мБот робота били су јако 

заинтересовани и мотивисани за едуковање из области програмирања роботике и 

аутоматике. 

 

У раду су учествовали ученици од петог до осмог разреда. Секције смо углавном имали 

након завршетка друге смене радним данима или викендом како би сви ученици који су 

били заинтересовани могли да присуствују. Програмирање робота и решавање многобројних 

задатака су им били јако интересантни јер су јако брзо на практичном примеру могли да 

виде резултате рада што се разликовало од класичног програмирања. Осим учења и 

усавршавања стечених знања постепено смо се припремали и за такмичење у лиги 

КОДиграње под покровитељством фонда Б92. Тимови које чине четири ученика од V до VIII 

разреда такмиче се  у три круга такмичења:  онлајн коло лиге, физичко коло лиге и финале 

лиге. Дисциплинекоје су заступљене су: праћење црте, проналажење изгубљеног пријатеља 

и избегавање препрека. 

http://bitkazaznanje.rs/
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Како би се што боље припремили за прво коло такмичења организатори су нам 13. априла 

послали пробни задатак у коме је циљ да се робот креће по одређеној мапи и извршава 

специфичне задатке. Ђаци су успешно решили задатак и са нестрпљењем смо очекивали 

прво - онлајн коло такмичења од 24.-30. 

априла. 

У понедељак 24. априла прослеђен нам је 

такмичарски задатак за чије решавање и 

слање је дат продужени рок до 4. маја. 

Ученици су одмах добили задатак како би 

самостално могли да се припреме за 

решавање и пребацивање на робота које смо 

одржали у школи. Четири најбоља ученика 

формирали су екипу која је представљала 

школу и чије резултате 

сам послао за коначно 

рангирање у 

конкуренцији 158 школа. 

Тим су чинили по два 

ученика петог и шестог 

разреда - Вујић Никола, Бабић 

Вукашин, Милетић Огњен и 

Радојчић Дарио. Како је тимски 

дух био сјајан чак су смислили 

име екипе – „Дружина Пере 

робота“. Након снимања њихових 

вожњи и бодовања резултата, 

снимке и бодове сам послао 

организатору. Наша екипа 

остварила је максимималан број 

бодова уз што је екипи дало 

додатни мотив пред физички део 

такмичења који нас је очекивао. 

Организатори такмичења су нам 22. маја  послали 

информације и инструкције за физичко коло, као и задатак 

који ученици треба да демонстрирају пред комисијом на самом такмичењу. 

Физичко коло лиге КОДиграње одржано је 27. маја у 11 часова истовремено у 18 градова. За 

нашу школу место спровођења била је ОШ „Нада Пурић“ у Ваљеву“. Управа школе је нашој 

екипи обезбедила комби превоз којим смо око 9 часова кренули за Ваљево. На адресу 

Владике Николаја 33 стигли смо око 10:30.  

Након пријављивања екипе регистровали смо се за такмичење па су ученици могли да 

тестирају своје роботе на припремњеним мапама за спровођење такмичења.  

Школа организатор заслужила је све похвале јер је одлично припремила такмичење уз сву 

потребну документацију, техничке детаље, места за рад ученика и план рада комисије за 

оцењивање као и послужење за учеснике. Након одржаних вожњи свих ученика комисија је 

избодовала све ученике поједниначно и екипе збирно.  

https://vimeo.com/user65996940
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Нашa екипa је остварила најбољи резултат на физичком такмичењу ,али и у укупном збиру 

са претходним кругом такмичења.  „Дружина Пере робота“ је успешно пребродила 

„Вујићеву кривину“ и „Дариову петљу“ и са великим амбицијама очекивала финално 

такмичење у Београду на које се пласирало 30 најбољих школа. 

 

Званична потврда резултата и позив на финално такмичење стигла нам је од организатора 

30. маја. Још једном су напоменули да је основна мотивација омогућавање што шире 

доступности технологије и програмирања у школама и да је овај циклус такмичења 

својеврсни пилот пројекат из кога су извукли многе поуке пошто је општи утисак свих 

наставника на званичном форуму био да постоји доста ствари које је потребно поправити и 

унапредити наредних година. Финале су заказали за 24. јун и обавестили нас да ће они 

сносити трошкове превоза и преноћишта ако је потребно. 

Недељу дана касније добили смо и детаљније информације око самог финалног такмичења, 

места одржавања, пропозиција, начина рефундирања трошкова, агенде догађаја као и анкете 

за наставнике коју сам одмах попунио. Након што је управа школе уговорила превозника 

доставили смо им предрачун превоза који су захтевали.  

На финално такмичење екипа је кренула 24. јуна нешто пре 7 часова. Превозник је био исти 

као и за претходни круг такмичења. И овога пута, иако је температура била висока, све је 

прошло у најбољем реду уз удобан превоз и пријатног возача. У Научно-технолошки парк у 

Београду смо стигли око пола 9.  

Упознали смо се са садржајима које је организатор 

припремио за учеснике и извршили пријаву нашег тима. 

Организатор је обезбедио мајице са натписом сваке 

школе, освежење, послужење као и доста пратећих 

догађаја како би време до такмичења што брже прошло. 

За то време наставници су имали предавање о 

укључивању што већег броја девојчица у СТЕМ 

образовање, дискусију и размену искустава са колегама из 

других школа.  
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Наша група за такмичење почела је са великим закашњењем 

око 13 часова. Овај пут су тимови заједно радили један 

задатак а не појединачно као у претходна два круга. Наша 

екипа остварила је максималан број бодова, али пошто је 

велики број екипа такође успешно решио проблем, време је 

било фактор који је одлучивао коначну ранг листу. 

Нажалост нисмо се пласирали међу прве три екипе које је 

организатор прогласио и 

доделио им вредне награде. Остале екипе су такође добиле награде у виду школског прибора 

и робота, тако да је наша секција постала бројнија за још једног члана а наставник за књигу 

која ће му служити да побољша рад у 

будућности. Треба нагласити да је 

организација била далеко боља него на 

обуци и приликом ранијих кругова 

такмичења и осим неких мањих 

пропуста све је било на одличном нивоу 

који треба пратити и наредних 

такмичарских циклуса. 

Богатији за једно велико искуство 

ученици су били веома задовољни 

постигнутим резултатима, целодневним 

дружењем, стеченим знањима и свиме 

што су имали прилику да виде и доживе 

тога дана али са друге стране помало 

тужни јер ће следеће дружење са старим 

и новим роботом бити тек након распуста. 

Прилично уморни у Шабац смо стигли око 17:30 часова и тако завршили овогодишњи рад 

секције. Коначни резултати и фотографије са завршног такмичења су нам накнадно стигли и 

тада смо сазнали да смо освојили 10. место у коначном пласману. 

Сви смо из овог полугодишта  изашли пуно богатији за доста знања и искуства, али остаје 

утисак да смо остали недоречени за неколико секунди како би били међу победничким 

екипама. „Дружина Пере робота“ ће сигурно следеће године покушати да надмаши овај 

резултат. 
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 Награђени ученици на републичким 

такмичењима 
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24. 6.2016. 

За најбоље - додела награда у школи 
 

 Поново смо, и ове  школске године, имали прилику и задовољство да наградимо велики број 

наших ђака и њихових наставника због постизања значајног успеха на разним научним и 

спртским пољима, као и оне ученике који су током осмогодишњег школовања имали 

одличан успех са свим петицама.  

 Мултумедијална учионица наше школе једва да је била довољна да прими све награђене 

ученике, њихове наставнике, и оне који су дошли да им честитају. Окупљенима овим 

поводом обратила се на самом почетку директор школе Весна Живановић, која је уз четитке 

истакла велики број републичких награда које су изборили наши ученици. Било их је више 

од педесет, појединачних и екипних, а у броју освојених републичких  награда посебно се 

истиче ученик Душан Бегуш, чак седам, а не много мање од њега имале су Милица 

Мирковић и Маша Ђурић. Директорка је истакла да су овим наградама на републичком 

нивоу претходиле и бројне награде на општинским и окружним такмичењима, те су оне 

дошле као резултат изузетног залагања и пре остваривања поменутих резулта. 

Наше ђаке су  учили и подржавали , те њиховом успеху допринели  и наставници који су их 

пратили кроз сва такмичења, па нису заборављени ни овом приликом. Примили су књиге као 

знак пажње и као нешто што ће их подсећати на све оно што су заједно са својим ученицима 

пролазили кроз разна такмичења. 

Поред ових награда , нису заборављени ни они који су остварили значајан успех  тако што 

су имали током целог школовања све петице , носиоци  Вукових диплома. Проглашени су и 

најбољи ђаци у сваком разреду( Вукашин Бабић, Ленка Росић, Душан Бегуш, Милица 

Мирковић). Свима њима, најбољим математичарима, као и ђаку генерације , Маши Ђурић, и 

ове године вредне књиге додељене су из фондације „,Александар Ранковић”.  

Награде  најмлађим ученицима, учесницима на Малој спортској олимпијади ,биће додељене 

накнадно , уз поделу ђачких књижица, у којима су такође лепи резултати.  Они су се на 

спортским теренима борили у Параћину, и били поново међу најбољима.  

Овај свечани скуп забележен је и заједничком фотографијом. 

  

 

 

 



Јун ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

138 Ђак генерације | школска 2016/2017. 

 

Ђак генерације 

 

 



ЈУЛ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

139 Уређење матичне школе | школска 2016/2017. 

 

 

Почетак јула 

Уређење матичне школе 
 

На самом почетку месеца у матичној школи изведени су молерско-фарбарски радови уз 

уређење учионица и обнављање намештаја у неким учионицама.у цуљковићу се настављају 

радови на реконструкцији школске зграде ( замена столарије, подова, кречење). 
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21-26.8.2017. 

ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ ЗВАНИ ЛЕТЊИ 

„МАТЕМАТИЧКИ КАМП“ И ДАЉЕ РАДИ! 
 

 

 Овогодишњи ЛМК, дванаести по реду, одржан је у ОШ „Николај Велимировић“ од 21-

26. августа 2017. године. Теме математичког садржаја обрађиване су према програму који су 

осмислили наставници математике ОШ „Николај Велимировић“ и Милоје Јоксимовић 

(ученик четврте године Математичке гимназије из Београда и будући студент Математичког 

факултета у Београду). 

 Пре почетка манифестације уложен је максималан напор на проналажењу спонзора 

и самој организацији. Велику финансијску помоћ, захваљујући руководству школе, пружила 

је Градска управа, као и наши стални донатор -„Телеком Србија“ . Све активности, почев од 

отварања кампа пропратили су локални медији. Гостовањем у емисији „Шабачка хроника“ 

РТВ-а Шабац, као и путем друштвених мрежа и интернет странице наше школе, најавили 

смо ЛМК. 

 „Камп“ је свечано отворен 21-ог августа. На свечаности су били присутни сви 

предавачи и ментори, представници донатора и медија и заменик градоначелника града 

Шапца, г-дин Немања Пајић, који је и отворио „Камп“.  
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 У раду је учествовало око 170 ученика ( 35 учесника из више од 15 градова Србије, 

БиХ, чак и из Брисела и Љубљане). Учесници су на предавањима из математике подељени у 

6 група (од трећег до осмог разреда). Радило се по 5 часова дневно (4 часа математике, 1 час 
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мотивационих предавања). Рад предавача био је бесплатан, као и смештај и исхрана за  35 

учесника са стране који су били смештени у павиљонима предшколске установе „Наше дете“  

на  шабачком излетишту Летњиковац, уз 24-часовну пратњу изузетних водича, Сузане 

Лазаревић и Алије Салкунића, којима дугујемо велику захвалност. Сваки учесник „Кампа“ је 

добио диплому са знаком нашег „Кампа“, као успомену на учешће. 

  Предавања су припремили учитељи наше школе (Душица Старчевић, Јасмина Јокић, 

Даринка Исаиловић, Јелена Степановић, Милорад Миловановић), наставници (Миољуб 

Исаиловић, Даница Исаиловић,Мирјана Обрадовић,Владимир Михаиловић), као и ученици 

МГ из Београда, Гимназије из Шапца и Математичког факултета из Београда. Одржано је 

укупно 120 часова математике. 

 

Основни циљеви нашег „Кампа“,  проширивање стечених знања вршњачком 

едукацијом и вршњачко умрежавање младих са истим интересовањима у потпуности су 

остварени овогодишњим радом али и обогаћени новим садржајима. 

 

Полазници су били у прилици да боље упознају наш град. 

Посетили су Музеј града Шапца,  Парк науке Шабац и цркву на Летњиковцу, шабачку цркву и 

градско језгро и шабачки Стари град. У тренуцима одмора од математике наши ђаци су 

имали прилику да виде знаменитости нашег града 

и околине. 
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Поред популаризације науке циљ „Летњег математичког кампа“ је и подстицање 
ученика да наставе са вредним радом, стварање слике о томе чиме све могу да се баве ако 
добро владају математиком и какав успех у каријери,  захваљујући знању, могу да остваре. У 
складу са тим осмислили смо посебан облик подршке младима у облику мотивационих 
предавања која сваке године изводе еминентни стручњаци из целог света. До сада су наши 
гости били: dr Радослав Димитријевић (The State University of New York, USA), dr Јасмина 
Вујић (University of California, Berkeley, USA), dr Ивана Гудељ (The University of Exeter, UK) i dr 
Зоран Гајић (Rutgers University, USA).  
 

Била  нам је изузетна част што су ове године наши гости - мотивациони предавачи 
били: др Владимир Стојановић (Саобраћајни факултет, Србија), Срђан Стефановић (најбољи 
студент Математичког  факултета) и  мр Мила Миленковић, стручњак из компаније 
„Телеком Србија“.  
 
 Првог дана наше манифестације у поподневним часовима ученицима се обратио др 
Владимир Стојановић, наш познати геометричар, аутор многобројних књига из математике. 
Најавио нам је да ће ускоро објавити своју 100. књигу намењену ученицима и свима онима 
који воле математику. Присећајући се својих школских дана описао је своје прве 
„математичке“ кораке кроз основну школу и гимназију. Постављајући деци интересантна 
питања на која је добијао још интересантније одговоре доказао је своју тврдњу са почетка 
излагања да је свако дете способно да успешно учи математику, само треба да слободно 
размишља и буде упорно.  
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У 
улози мотивационог предавача први пут на нашем „Кампу“, нашао се некадашњи ђак наше 
школе, својевремено један од главних организатора „Кампа“, а пре тога и сам полазник, 
један од најбољих студената Математичког факултета који наставља мастер студије у Бону 
на једној од најбољих катедри за математику у свету, Срђан Стефановић. Пренео је своје 
позитивне утиске о „Кампу“, које је имао као полазник, а касније и као организатор. Осврнуо 
се на свој пут који је градио као не баш увек успешан млади математичар, до садашњих 
блиставих студентских дана. Његове речи које су до скоро долазиле из школске клупе, 
довољан су мотив ученицима да наставе да уче математику. С обзиром да су у публици били 
и наши млади предавачи будући студенти, Срђан је одговарао и на њихова питања и давао 
им корисне савете везане за студије. 

 
 

Треће мотивационо предавање уједно нам је ближе представило нашег 
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дугогодишњег пријатеља и донатора компанију „Телеком Србија“.  Веома је нам је важно да 
ученици стекну свест о томе да њихово знање вреди, да ће им се труд исплатити и да могу 
да очекују сигурну и успешну карујеру захваљујући свом знању из математике. Наш 
предавач била је госпођа Мила Миленковић, Шеф Службе за развој пословања за приватне 
кориснике. На диван начин одржала је презентацију под слоганом "Куда са математиком у 
Телекому Србија ?". Њена презентација нам је представила Телеком, као компанију у којој 
раде запослени који добро знају математику, ма у ком сектору они били, као компанију која 
се развија и која свој развој базира и на подршци младим људима који имају визију како да 
боље и лакше реализију и унапреде свој рад. Ученици су заинтересовано пратили излагање, 
постављали су питања и износили коментаре, а неки од њих су одмах по представљању мтс-
Диска инсталирали свој примерак на телефону ...  
 

Рад „Кампа“ је медијски праћен од стране новина и радио и ТВ станица (Радио 

Шабац, ТВ Шабац, ТВ Ас, РТС,Подринске новине, Глас Подриња), све време трајања почев од 

најаве, до затварања  „Кампа“. Приказани су, на РТС, ТВ Шабац и ТВ АС, кадрови са 

предавања и разговори са учесницима и предавачима. Учесници „Кампа“, Драгана и 

Светлана из Лознице, Петар из Брисела и Анђела из Зајечара, њих четворо, учествовали су у 

емисији „Шабачка хроника“, заједно са наставницом Мирјаном Обрадовић. У разговору 

истакли значај „Кампа“ у свом образовању и стицању нових другова. 
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У петак, 25.8.2017. одржано је такмичење из математике. Најбољима од најбољих, 

можемо са поносом рећи, јер су полазници нашег кампа најбољи млади математичари 

Србије, освајачи највећих признања на такмичењима највишег ранга, на свечаном 

затварању „Кампа“ уручене су дипломе, а предавачима захвалнице. Свечаном затварању, у 

суботу 26-ог, присуствовао је велики број ученика и родитеља. Кроз дружење учесника, 

њихових родитеља, организатора, донатора сумирано је постигнуто и направљени су 

планови за следећу годину. 
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Потврде да смо и овогодишњу манифестацију успешно привели крају јесу успех 

наших полазника на завршном такмичењу, поздрави на растанку наших полазника, похвале 

и речи захвалности родитеља који су дошли по децу. Некима је ово дружење, по речима 

родитеља, била награда за постигнут успех у претходној школској години.  Петру из Брисела 

је ово била „мала заграда“ на распусту.Неки су дошли први пут по препоруци другара, 

родитеља, рођака... Велики део њих  се вратио  у „Камп“  по други, трећи пут по сопственом 

избору, неки поново у  улози полазника, а други, некадашњи полазници, сада зрелији и 

искуснији успешно су се изборили са изазовом, који су са поносом прихватили, да се нађу са 

друге стране клупе и постану нови предавачи „Летњег математичког кампа“. 

 

 

 

ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ ЗВАНИ ЛЕТЊИ „МАТЕМАТИЧКИ КАМП“ И ДАЉЕ РАДИ! 

 

 

 



АВГУСТ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

148 ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ ЗВАНИ ЛЕТЊИ „МАТЕМАТИЧКИ КАМП“ И ДАЉЕ РАДИ! | школска 
2016/2017. 

 

 

                    Помагали су и волонтери 

 

 

   Летњи математички камп и ове године окупио је младе математичаре из Србије, Републике 

Српске и Словеније, њих тридесет двоје  из двадесет места, узраста од девет до петнаест 

година. Уз предвиђени план и програм дневних активности и часова математике, полазници 

овогодишњег Летњег математичког кампа упзнали су и сам град Шабац. Слободно време 

ове године, као и сваке претходне, искоришћено је да се упозна град, институције културе и 

њихов садржај, али као и сваке године, да се млади математичари што боље упознају и 

друже. Нама, као њиховим васпитачима, најбитније је било  да  током боравка на кампу сви 

буду здрави и задовољни и да се са што лепшим утисцима врате у своја места, али и да 

пожеле да наредне године дођу поново у Шабац на Камп. 

     Првог дана, уз шетњу градом, упознавање са архитектонским наслеђем града Шапца, 

обавезни одлазак у посластичарницу „Вишња“, обишли смо и Велики парк, где су кампери 

сазнали нешто више о знаменитим личностима које су рођене, живеле и радиле у Шапцу, а 

чије се спомен обележја налазе у парку. Била је ово  прилика за млађе полазнике да се играју 

на простору парка који је намењен малишанима. 
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    Са простором уз обалу реке Саве, као и са значајем остатака шабачке Тврђаве 

математичари су се упознали током другог дана. Уз шетњу, па и рекреацију уз фризби и 

лопту, малишани су имали прилику да уживају и да се опусте у природном амбијенту, 

поиграју у песку, љуљају на љуљашкама, или једноставно седе на клупама или столу и 

причају. 
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    Трећег дана су се полазници Кампа уверили колико су Шапчани гостопримљиви и колико 

нам је свима битно да им боравак у нашем граду остане у што лепшој успомени. 

Захваљујући запосленима у Народном музеју уприличен им је бесплатан обилазак ове 

институције културе, где су уз стручно вођење сазнали све о историјском , привредном, 

политичком и културном животу града. Након обиласка Музеја, обишли смо Цркву и порту, 

а најмлађи су опет уживали у љуљашкама, тобоганима и игри. Обилазак Трга остављен је за 

крај, уз одушевљење све деце фонтаном, коју су морали доживети на начин својствен деци: 

трчање кроз воду, прскање… 

 

 

 

    Обилазак Парка науке десио се у четвртак, када су након одгледаног картког филма у 

Центру за стручно усвршавање, малишани обишли све инсталације у Парку науке. За кратко 
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су имали прилику и да одиграју партију шаха. Након тога, обишли су новосаграђену цркву 

на Летњиковцу. 

  
 

 

  

 
 

    Вечери, по доласку у смештај, полазници кампа су користили за боље међусобно 

упознавање, друштвене игре, али било је времена и за рад домаћих задатака и читање књига. 
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   Петак, као последњи дан, био је предвиђен за обнављање наученог градива, најпре из 

математике, а затим и кроз поновљену шетњу градом. Кроз такмичарски део у математици 

показали су колико новог су научили, а жељу да се поново врате у Шабац, пренели су нам у 

разговору током вечерњих сати, када су нам неки од њих и кроз писану реч доставили своје 

утиске. 
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    Колективу Основне школе „Николај Велимировић“ хвала на указаном поверењу да и 

четврту, односно трећу годину за редом сво слободно време деца проводе са нама. Дошли су 

здрави, тако су и испраћени кући. Ни на једно предавње, као ни на оброке , нису каснили. Уз 

мале, њихове међусобне препирке и чарке, већих проблема и несугласица није било. Колико 

је Летњи математички камп био успешан показују резултати које су деца показала на 

такмичењу, али и податак да се деца која су пре неколико година први пут дошла на камп, 

ове године као осмаци, опростили од дружења и учења у Шапцу.  
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