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ПРИЈЕМ ПРВАКА 
 

     Ученици другог разреда и учитељи Рада Павловић, Зорица Адамовић, Сузана 

Мијушковић и Јасмина Јокић су приредили приредбу за пријем првака у наш колектив. 

     Приредба је одржана 1.септембра уз присуство будућих првака,њихових родитеља, бака, 

дека и многих других гостију. 

     Уз пригодан рецитал и прикладне песмице желели смо да улепшамо први дан у школи 

новим ђацима. 

       
     Било је веома интересантно и забавно. Сви су били узбуђени и весели слушајући лепе 

поруке од својих другара. 

     Приредба је на задовољство свих пропраћена бурним аплаузом уз понос и задовољство 

извођача. 

      Град Шабац је за прваке приредио пригодне поклоне, који су подељени на Градском 

тргу. Приређен је пригодан програм, а ученицима и њиховим родитељима Градоначелник 

Шапца пожелео је срећан полазак у школу. 

  

 
Зорица Адамовић,рук.већа млађих раз. 
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Исти услови за учење и рад – реконструисана 
школа у Цуљковићу 

 
 
  Реконструисана школа у Цуљковићу - деца у овом поцерском селу добила адекватне услове за 
учење и рад. После крова, у поптуности обновљена унутрашњост зграде, а у ове послове град је у 
последње две године уложио више од 2 милиона динара. Са школарцима, учтиељима и мештанима 
овог села данас је током посете овом селу разговарао Немања Пајић, председник Скупштине града 
Шапца са сарадницима. 
 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fskupstinagradasapca.rs%2F2017%2F09%2F07%2F%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%259A%25D0%25B5-%25D0%25B8-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B8%25D1%2581%2F&h=ATP2T_zIjLa-4XWPeUGqQx5lrltBHmesOeiTXgld81WxJlMF3IBuxbWQJ0_t8YzVJO6qbEtdGuF3FLIMUgRGr9EnKyG7rVtZ4bxJ9MnM2nZ24KZKSbKTSPTzY-QGGOfR9Rx5iBSCMOr80nLUM9-BvRmv5RfhjDNUSX9x1KhpOzmRDyQmGzxpYV561h07fZd-kd6eQDz_gtkddyzXBywzMjrMXQV5KRS9M7xu2XYtOOyyRbXURyMGn20CLVbYxg62N_ESO2Mmfpm_1PoCsR1JEdhLPNbEPnZtPy42dWxmDptcXqcpcd4cXbBMoRYIbnb0QxJ8pwI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fskupstinagradasapca.rs%2F2017%2F09%2F07%2F%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%259A%25D0%25B5-%25D0%25B8-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B8%25D1%2581%2F&h=ATP2T_zIjLa-4XWPeUGqQx5lrltBHmesOeiTXgld81WxJlMF3IBuxbWQJ0_t8YzVJO6qbEtdGuF3FLIMUgRGr9EnKyG7rVtZ4bxJ9MnM2nZ24KZKSbKTSPTzY-QGGOfR9Rx5iBSCMOr80nLUM9-BvRmv5RfhjDNUSX9x1KhpOzmRDyQmGzxpYV561h07fZd-kd6eQDz_gtkddyzXBywzMjrMXQV5KRS9M7xu2XYtOOyyRbXURyMGn20CLVbYxg62N_ESO2Mmfpm_1PoCsR1JEdhLPNbEPnZtPy42dWxmDptcXqcpcd4cXbBMoRYIbnb0QxJ8pwI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fskupstinagradasapca.rs%2F2017%2F09%2F07%2F%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%259A%25D0%25B5-%25D0%25B8-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B8%25D1%2581%2F&h=ATMupe9Z_0-d_zaGXY-B7b0ogcNhsamEsH8G6byKpOciJuAn0leWsllqaK96Q7gg8hPhy23bvW9hQXXPlws8CEqo2CUJX_gR33mt6FeVQCx3XnwiC7Mi19OmRoasecdLKx7QXTTBbRYzQqE5aGvAUxOPgNkUdi0zus1TDLx8tBYQ4KG8Ni0g2VqwT4_W0cbc20XOczQ4tSQN4zoOEylfATit4NlPWqrqAL6jwbPIgak32WCnvM8eUh-MNyUOrbc_sOwcb1Ql09mn_XPipiq_c8wQs3YWnk72aY9W08sDLzRuH3V52pXmGvzjIm5OgE2SGIMHAv8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fskupstinagradasapca.rs%2F2017%2F09%2F07%2F%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%259A%25D0%25B5-%25D0%25B8-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B8%25D1%2581%2F&h=ATMupe9Z_0-d_zaGXY-B7b0ogcNhsamEsH8G6byKpOciJuAn0leWsllqaK96Q7gg8hPhy23bvW9hQXXPlws8CEqo2CUJX_gR33mt6FeVQCx3XnwiC7Mi19OmRoasecdLKx7QXTTBbRYzQqE5aGvAUxOPgNkUdi0zus1TDLx8tBYQ4KG8Ni0g2VqwT4_W0cbc20XOczQ4tSQN4zoOEylfATit4NlPWqrqAL6jwbPIgak32WCnvM8eUh-MNyUOrbc_sOwcb1Ql09mn_XPipiq_c8wQs3YWnk72aY9W08sDLzRuH3V52pXmGvzjIm5OgE2SGIMHAv8
https://l.facebook.com/l.php?u=http://skupstinagradasapca.rs/2017/09/07/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%81/&h=ATP2T_zIjLa-4XWPeUGqQx5lrltBHmesOeiTXgld81WxJlMF3IBuxbWQJ0_t8YzVJO6qbEtdGuF3FLIMUgRGr9EnKyG7rVtZ4bxJ9MnM2nZ24KZKSbKTSPTzY-QGGOfR9Rx5iBSCMOr80nLUM9-BvRmv5RfhjDNUSX9x1KhpOzmRDyQmGzxpYV561h07fZd-kd6eQDz_gtkddyzXBywzMjrMXQV5KRS9M7xu2XYtOOyyRbXURyMGn20CLVbYxg62N_ESO2Mmfpm_1PoCsR1JEdhLPNbEPnZtPy42dWxmDptcXqcpcd4cXbBMoRYIbnb0QxJ8pwI
https://l.facebook.com/l.php?u=http://skupstinagradasapca.rs/2017/09/07/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%81/&h=ATMU4UxcP6jRcPUPK8pIDeTWgX2VxaoqPdNVeP8cSfqX84sqDP6E1Uvjd3cUC20ev0qGGY2-XObAIVnvONlkXO2akQcai8mhdwzD-uxmnDn69onc7XWSgtRioI6_w-9El7JlR6sf6vgdUbQMx3GtiPMdtJ653UiHiGC-ZclVPfvicH8VwqpHeLZoe4ETM5Qrj5SQ6c_EMk3VoC-zcGtzsR89JuEQsOgx49ZDHmRichnVtlG3j2ybFwnue95DHo0QCvzgO3ww8v0dhJ0ohK26X9XTj2h9UjRdu1IByiJSFveqm0h4mSx2qGfcxu9aItQYNFIIGgI
https://l.facebook.com/l.php?u=http://skupstinagradasapca.rs/2017/09/07/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%81/&h=ATMupe9Z_0-d_zaGXY-B7b0ogcNhsamEsH8G6byKpOciJuAn0leWsllqaK96Q7gg8hPhy23bvW9hQXXPlws8CEqo2CUJX_gR33mt6FeVQCx3XnwiC7Mi19OmRoasecdLKx7QXTTBbRYzQqE5aGvAUxOPgNkUdi0zus1TDLx8tBYQ4KG8Ni0g2VqwT4_W0cbc20XOczQ4tSQN4zoOEylfATit4NlPWqrqAL6jwbPIgak32WCnvM8eUh-MNyUOrbc_sOwcb1Ql09mn_XPipiq_c8wQs3YWnk72aY9W08sDLzRuH3V52pXmGvzjIm5OgE2SGIMHAv8
https://l.facebook.com/l.php?u=http://skupstinagradasapca.rs/2017/09/07/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%81/&h=ATN9swKGOEoSEwKjv_cdXKgvkyh7rxsdpIF8BkalkBJL0gL4YJ6qYn9BQrktmid0dGQO25MkaNe6K0O73EUM9q1GcMEDOL5hsrLLWGihxbhZvS1fDW1rHeV5Ok-XRZnpHN4AU7dOYP23ABu3m9Kn71g1lsTkTS-KB-BlrbTBPO9u4-lUVxyb3q8MAqAfkrXSJ_OgcXe0hOa8wmWEbd8fwmpo7bmKw9aPtStfyluLFkCgizNylpgTQMkWeQef4mOrxAetQ-Iw8yx1sMx4TiY_bfWsNc1LAF2erZnVbJW4n9Rc_gvbmlGq87-SV3btVLVgjs4677U
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30.9.2016.  

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 

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.  

     Сваке године у нашем граду се одржава манифестација „Чивијада“. 

     У оквиру сарадње школа и локалне заједнице ученици наших школа учествују у свим 

манифестацијама „Чивијаде“. 

    Прва менифестација је „Шампитијада“. Ученици другог разреда 8.9.2017. су учествовали у 

припремном такмичењу у брзом једењу шампита. Од 12 ученика одабран је победник, 

представник наше школе на следећем такмичењу на нивоу града, то је ученик из одељења 

II4, Мирко Ђилас. 
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     Следеће такмичење је одржано 14.9.2017. на Градском тргу Слобода у 20 часова. Наш ученик са 

својом учитељицом Јасмином Јокић је био на тргу и такмичио се са другим учесницима  у брзом 

једењу шампита. 

         

     Иако наш представник није победио, било је забавно и лепо дружење. 
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14.9.2017.  

„ЧИВИЈАШКИ КАРНЕВАЛ“ 
 

„БЕЛА ДАМА, ЦРНИ КРАЉ“ 
ЖИВОТ ЈЕ НАШ КАО ШАХОВСКА ТАБЛА  
НА КОЈОЈ ФИГУРЕ СЛАЖЕМО, 
ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП, ЗАТО ГА ВЕСЕЛО ЗАИГРАЈМО, 
СА БЕЛОМ ДАМОМ И ЦРНИМ КРАЉЕМ  
ИЗ ОШ“НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“ 
 
„ЧИВИЈАШКИ ГЕНИЈАЛЦИ“ Име и презиме ученика: 

 Вук Заплатић – 5/2 
     Било би лепо посетити Шабац, због лепог центра где пролази много људи, због дивне Саве и 
шабачке тврђаве. 

 Лука Марковић – 6/1 
Дођите нам у посету, Шабац не зна за освету. 
Историју има дугу, да испричате неком другу. 
Стално нуди склад и срећу, па где ћеш радост већу! 

 Ива Зарић – 7/1 
  Посетите Шабац! 
     Чекају вас свеже окречене фасаде, 
     Окупани Трг, 
     Насмејана лица и 
     Прегршт вашарских ситница! 

 Душан Бегуш – 8/3 
Поменућу само ВАШАР и нека то буде довољно! 
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Жогарија -2017 
 
              Основна школа „Николај Велимировић“ из Шапца, као победник државног првенства „ 

Жогарије 2017“- Нови Сад, представљала је Србију у Загребу 15.09.2017 на Међународном финалу „ 

Жогарија 2017“. Екипу школе је представљало 14 ученика.  

Овогодишња, 12-та по реду, сезона Жогарија окупила је више од 130 школа из 9 европских земаља. 

                Поред Словеније која је оснивач ових игара , учествовали су 

Италија,Аустрија,Мађарска,Босна и Херцеговина ,Црна Гора,Македонија,  

Хрватска и Србија. 

Завршни суперфинални турнир одржан је 15.09.2017. год. у ОШ „Алоjзија Степинца“ у Загребу. 

На завршном такмичењу наступило је 8 школа из 7 земаља,које су се такмичиле у следећим 

дисциплинама: 

Фудбал 3 на 3 

Полигон спретности 

Наставниче и Ви 

Квиз знања 

Плес 

Као првопласирана у квалификацијама ОШ „Николај Велимировић“ у финалу је имала за противника 

ОШ“Блаже Конески „ из Македоније. 

У неизвесном финалу физичка доминантност ученика из Македоније пресудно је утицала на крајњи 

резултат (15:14) у њихову корист. 

Испоставило се да је то „пирова победа“ , јер увидом организатора у документацију победничке 

екипе установљено је доста неправилности из којих је произашла дисквалификација школе из 

Македоније. Једна од главних неправилности односила се на непоштовање старосне категорије 

учесника. 

Услед новонасталих околности уз детаљно образложење дешавања на такмичењу организатор је као 

победника Међународног финала „ Жогарија -2017“  прогласио ОШ“Николај Велимировић“  из 

Шапца. 

Треба истаћи изузетно гостопримство и професионалну организацију домаћина такмичења ОШ“ 

Алојзија Степинца“ . 

И овог пута од стране Градске Управе и Управе Школе игре „Жогарије“  препознате су  као вид 

развоја  и унапређења физичке активности код деце. Захваљујући њима обезбеђена су средства за пут 

и смештај такмичарске екипе. 

Овакви међународни турнири су од изузетног значаја за децу, како за развој такмичарског духа тако 

и за стицање спортско-етичких вредности. 

Наставници: Милорад Миловановић, Предраг Брајић, Маја Перић, Андријана Илић 
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ПОСЕТA УДРУЖЕЊА ЖЕНА 

,,ЉИЉАН"ИЗДВОЈЕНОЈ ШКОЛСКОЈ ЈЕДИНИЦИ 

ЦУЉКОВИЋ 
 

             Удружење жена ,,Љиљан" из Шапца,традиционално на почетку школске 

године, посети ученике неке основне школе. Ове школске године,  посетило је нашу  

издвојену школску јединицу. Приликом посете  уручили су нашим ученицима 

пригодне поклоне, као и ученицима из Радовашнице. Поклони у виду  школског 

прибора у бојама за дечаке и девојчице увеселили су и обрадовали наше ученике, 

који су им захвалност исказали  срдачном добродошлицом  и пригодним програмом. 

Уз глуму, игру и песму  наши ученици су увеселили госте. Чланице удружења су биле 

одушевљене  спонтаношћу, креативношћу и непосредношћу наших ученика. 

Дружење смо провели у веселој и пријатној  атмосфери. 

   

 

Извештај писали учитељи ИШЈ Цуљковић и Радовашница. 
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Европски дан језика 
 

 Културни центар je и ове године обележиo Европски дан језика, манифестацијом 

под називом „Оптимизам крепи организам“. Наша школа је учествовала у програму 

који се одржао у суботу, 23. септембра, од 11 до 13 часова, у пешачкој зони испред 

Културног центра. Програм се одвијао на штандовима, на којима смо представили 

радове наших ученика. Радови су били замишљени као креације на којима су биле 

исписане поруке оптимизма на матерњем или страном језику. Ученици су у сарадњи 

са наставницима страних језика, наставницима ликовне културе и српског језика, а у 

млађим разредима и са својим учитељицама, креирали и украсили разне предмете-

чаше, саксије, заставе, кутије, пернице, вазе, свеске, рамове, играчке и многе друге 

занимљивости. Вредно су радили и направили много лепог материјала. На нашем 

штанду су своје рукотворине продавали по ценама које су купци сами одређивали. 

Наша школа је била врло успешна, укупно смо сакупили 33.333,00 динара. Новац 

сакупљен током манифестације је уплаћен у добротворне сврхе, и то удружењу 

родитеља деце оболеле од малигних болести ,,Звончица“, при Институту за 

здравствену заштиту мајке и детета Србије. 

Овакав програм свакако је била прилика да се презентујемо и да на најбољи начин 

покажемо таленат и вештине наших ђака, али и да будемо хумани. 

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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Из Културног центра смо добили писмо захвалности 

 

Поштовани, 

   Желим да Вас обавестим да је Културни центар заједно са шабачким основцима, 

учесницима манифестације Дан европских језика, сакупио 167. 846. 00 динара. Заједно са 

нашим основцима послали смо дивну поруку солидарности, љубави и хуманости, што и 

јесте задатак свих нас који учествујемо у процесу васпитања и образовања, а то је да нашу 

децу научимо изнад свега да буду добри људи. Културни центар се захваљујем свим 

учесницима као и медијима који су ову нашу манифестацију подржали 

Срдачно, 

 

Мр Катарина Јанковић Поповић 

Главни и одговорни уредник програма 
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Градимо мостове међу генерацијама ЗА РАДОСТ 

СВАКОГ ДЕТЕТА 
ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 

ОД 2. ДО 8. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ 

 

 

ДАН 

 

ТЕМА ДАНА АКТИВНОСТ ОРГАНИЗОТАР РЕАЛИЗАТОР 

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК 

2.10.2017. 

 

 

 

Свечано отварање 

Дечје недеље 

 

 

„Бела дама 

Црни краљ“ 

- карневалска тачка- 

 

4. разред 

 

 

I – IV 

Разреда 

 

„Дом је тамо где је 

срце“ 

 

  Ликовна радионица 

 

2. разред; 

Културни центар 

 

II разред 

УТОРАК 

3.10.2016. 
„Најфризуре“ Ревија фризура 3. разред III разреда 

СРЕДА 

4.10.2016. 

„Поруке захвалности 

бакама и декама“ 
Радионице 2. разред II разред 

„Витамини  

здрави фини“ 
Дечија представа 

1. разред; 
Културни центар 

I разред 

     ЧЕТВРТАК 

5.10.2016. 

Дан за доброту 

„Друг-другу“ 

Прикупљање играчака 

за боравак 
1 – 4. разреда 

I – IV 

Разреда 

ПЕТАК 

       6.10.2016. 

„Из бакине и декине 

корпе“ 

Јесења пијаца 

за предшколце и 

школарце 

1.разред; 

ПУ« Наше дете» 
I разред 
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„Рокенрол водич“ 

Посета изложби 

илустрација -

Илустрована рок 

енциклопедија 

5 – 8. Разреда 

Културни центар 

Наставници 

ликовне и музичке 

културе, 

грађанског и 

одељењске 

старешине 

ТОКОМ НЕДЕЉЕ 

ДЕЧИЈА, ОДГОВОРНОСТ,  

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА 

- Тема по избору 

ученика - 

Часови одељењске 

заједнице 
1 – 8. разреда 

Одељењске 

старешине 

I-VIII разреда 

 

„ЗАБАВНИ ДАН“ 

Цртамо, певамо, 

играмо се, дружимо 

се, идемо у природу... 

1 – 4. разреда 
Продужени 

боравак 

„Сада сам и ја ђак 

првак“ 

Тематски родитељски 

састанак 1. разред 
Тим за подршку 

породици 

 
Приредба ‒ Радост деци 

Ученици млађих разреда Основне школе „Николај Велимировић“ из Добрића по други пут 

су дали свој допринос Удружењу хранитеља Шабац. Поводом отварања Дечје недеље 

удружење је организовало дружење ком су присуствовала деца из хранитељских породица 

из Београда, Обреновца и других градова. Ђаци наше школе приредили су адекватан 

програм за ову манифестацију, извели су представу под називом „Деца су увек у праву“ и 

плесну кореографију уз песму „Мали слонови“. Целокупни програм протекао је у добром и 

веселом расположењу.  
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27.10. 2017.  

Радионице у ,,Парку науке “ у Шапцу 
 

              У Парку науке у дворишту Центра за стручно усавршавање у Шапцу, су у петак  

27.10. 2017. године од 13 h до 16 h одржане радионице у оквиру научног скупа ученика и 

наставника ОШ ,, Николај Велимировић “. Ове нове радионице су део пројекта ,, 

Посматрања, мерења и експерименти на апара- турама у Парку науке у Шапцу “, који је 

добио лепу подршку на овогодишњем  Конкурсу Центра за промоцију науке.                                                                                 

           Ученици су били организовани у 2 групе по 15 ученика 6, 7 и 8.разреда ОШ ,, Николај  

Велимировић “ испред којих су били наставници физике Весна Рибић и Александар 

Пузовић, такође био је обезбеђен и аутобуски превоз испред наше школе са поласком у 12.30 

h. 

       Током радионица су биле коришћене разне инсталације као што су: поучна фонтана са 

три млаза, Дан и Ноћ и Година Глобус-ДИНГ, Прандтлова столица, графенска учионица са 

периодним системом елемената,параболична огледала за звучне и оптичке таласе,табла са 

фотоћелијама,правоугаоне и цилиндричне посуде с течностима за експерименте из оптике и 

хидродинамике итд. Рад се одвијао по следећим темама:1) Торичелијева фонтана 2) 

Аналогије у кретању капљица из поучне фонтане и трајекторије тениске лоптице испуштене 

у трку 3) Посматрања и мерења на ткз. ДИНГ Глобусу 4) Цилиндрична сочива и ткз. 

параболична огледала у настави оптике и уметности магије 5) Игре са картама периодног 

система у графенској учионици 6)Појава сејше у природи и школској лабораторији.  

        Ево и једног утиска а овде и закључка, ученице 7. разреда Јане Јанковић :  

,, Приликом посете Парка науке Центра за стручно усавршавање у Шапцу видели смо доста 

занимљивих експоната којi су деци нашег узраста веома интересантни. На програму 

радионица које смо похађали сусрели смо се са стручњацима из разних области од којих смо 

могли да сазнамо јако значајне чињенице. Реализатори овог прoјекта су изводили огледе које 

нисмо баш у могућности да видимо у нашим школама. Имали смо изванредну прилику да 

будемо на стручном часу у природи. Најзанимљивији део ми је била посета графенској 

учионици где су нам на занимљив начин представили тј. показали како можемо да учимо уз 

коришћење слагалица, асоцијација, домина итд.  “ 
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3.11.2017.  

Пензионери наше школе и ми 
 

    Ученици трећег разреда су, као и сваке године , првог петка у новемру (3.11.2017.) 

приредили свечаност поводом сусрета пензионера и колектива наше школе. 

    У реализацији припреме узело је учешће 57 ученика, кроз различите врсте 

активности.Тема која је повезивала песму, игру, рецитовање и сценско представљање 

одниси се  на живот у школи и ђачка осећања у различити школским ситуацијама. Деца  су 

веселим песмама , игром  и казивањем  изазвала осмехе и пријатно расположење гостију и 

били награђени аплаузом. 
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15.11.2017. 

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ 
 

Такмичење у пливању одржано је на градском базену у Крагујевцу 15.11.2017.год. 

Учествовало је укупно 745 пливача из основних и 244 средњих школа . 

Шабац је представљало 50 ученика које су водили 10 наставника физичког васпитања. 

С- обзиром да Наша деца нису имала базен од 50 м (већ 33м) и нису имала измерено 

време,такмичили смо се у првим групама по категоријама и то нам је била отежавајућа 

околност.Свака категорија у просеку је имала 17 пливача. 

За разлику од прошле године кад сам водио пет ученика сад је из Наше школе било седам и 

заузели су следаћа места: 

 

РБ. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                                  

СТИЛ 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

РАЗ.       ВРЕМЕ 

50м 

1. Андрија Марковић                             

делфин 

дисквлификован 3-1                            

/ 

2. Софија Десанчић                                    

краул 

15 4-2                        

46,08 

3. Никола Јовановић                                 

краул 

8 5-2                        

37,02 

4. Филип Новаковић                                 

леђно 

дисквалификован 5-3                             

/ 

5. Теодор Тадић                                         

краул 

15 6-2                        

36,30 

6. Игор Јовановић                                   

делфин 

13 7-3                        

48,36 

7. Нађа Грубан                                            

прсно 

8 8-4                        

42,66 
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7.12.2017. 

ОПШТИНСКО   ТАКМИЧЕЊЕ  У   ОДБОЈЦИ 
     Општинско  такмичење  у  одбојци  одржано  је 7.12.2017.године  у  сали  Основне школе 

,,Лаза К. Лазаревић`` у  Шапцу. Наша  школа  имала  је  само  женску  екипу  за  ово  

такмичење. То  су  девојчице  које  већ  тренирају  дуги  низ  година  у  својим  одбојкашким  

клубовима, и  биле  су  утрениране  и  на  секцијама , које  су  се  интезивно  одржавале  

пред  само  такмичење, тако  да је  екипа  била  спремна  за  освајање  највиших  одличја. На  

такмичењу  је учествовало  шест  екипа. Прву  утакмицу  смо  победили  и  ушли  у  

полуфинале, али смо  на  велику  жалост  ту  и  изгубили  и  остали  без  медаље. Такмичарке  

су: 

1.Срнић  Александра    8-5                                2. Мила  Петровић            8-1 
3. Ива  Зарић                     7-1                                 4. Миа  Орешки                  8-2 
5. Дејана   Шобић            8-2                                 6. Николина  Павловић     8-3 
7. Ксенија  Арсеновић    6-3                                 8. Јана   Орешки                  8-2 
                                                                                    9. Барбара   Алија               8-4 
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ДОПИСНА ОЛИМПИЈАДА, 2017. 
 

Резултати републичког финала  

Презиме, име Наставник Бодови Награда 

V РАЗРЕД 

Савић Милош 
Миољуб 

Исаиловић 
24,5 I награда 

VI РАЗРЕД 

Бабић Вукашин 
Владимир 

Михаиловић 
25 I награда 

Костић Лука 
Мирјана 

Обрадовић 
20 III награда 

VIII РАЗРЕД 

Бегуш Душан 
Даница 

Исаиловић 
24 I награда 

Мијаиловић Ива 
Даница 

Исаиловић 
22 III награда 
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14.12.2017  

Фестивал науке 

  Једанаести Фестивал науке одржан је 14.-17.12.2017. на Сајму у Београду. Ми смо посетили 

Фестивал,  трећег дана у петак 16.12.2017.   

 На Фестивал је ишло 44 ученика 7., и 8. разреда наше школе који су постизали резултате на 

такмичењима из природних наука и 7 наставника. Прво смо посетили шоу „Наука у филмовима“ 

Стива Вулфа, који је иначе сарађивао са многим холивидскум звездама као што су Том Круз и Ал 

Паћино. Он је на занимљив начин објаснио како се у филмовима на безбедан начин изводе паљења 

кућа, експлозије аутомобила, како глумци скачу с крова...    

 

Након шоуа, 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. 
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На НННа 

   

   

На крају отишли смо у ТЦ Ушће, где су деца ручала и сводили утиске са Фестивала. 

 

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 испунио 

очекивања деце и нас наставника. 
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4.1.2018. 

СТОНИ ТЕНИС ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА 
 

  Традиционални турнир за време зимског распуста „Отворено првенство Шапца“одржано је 

4.1.2018.године. 

Ово је десета година за редом,организује га ОШ“Николај Велимировић“ (актив професора 

физ.васпитања Јоцић Велимир и моја маленкост Предраг Брајић) у сарадњи са стонотениским 

клубовима Града.Покровитељ Град Шабац и Спортски Савез Шабац. 

На турниру је учествовало 50 играча из више градова(Београд;Нови 

Сад;Шид;Ваљево;Лазаревац;Љубовија;Бијељина;Сремска Митровица и играч Наш бивши јуниорски 

првак Србије Никола Маринковић ,сада члан Казлеслаутеара – Немачка,узео је активно учешће и 

заузео прво место у апсолутној категорији. 

Играло се у 4 категорије , резултати су следећи: 

Кадети : 
1. место Звездан Грујић СТК“Лав“Јевремовац 
2.место Вук Николић СТК“Лав“Јевремовац 
3.место Бојан Џиновић СТК“Лав“Јевремовац 
3.место  Јован Павловић  СТК“Колубара“Лазаревац 
Апсолутна категорија : 
1.место Никола Маринковић Казеслаутер Немачка 
2.место Александар Радаковић СТК „Примар ко“ Београд 
3.место Стојић Немања         СТК „Железничар“Ваљево 
3.мест  Дарко Цвејић              СТК“АС“ Шабац 
Категорија 40 – 49 година : 
1.место Митар Паликућа     СТК“Спин“ Нови Сад 
2.место Милан Митровић   СТК“Колубара“Лазаревац 
3.место Немања Митровић СТК“Мачва“Шабац 
3.место Раско Симовљевић СТК“ Срем Спин“ Сремска Митровица  
Категорија 50 + 
1.место Чупић Влада          СТК „Срем Спин“Сремска Митровица 
2.место Славиша Миленковић СТК „АС“Шабац 
3.место Дамир Босанац              Нови Сад 
3.место Драган Барна                СТК„Партизан“Шид 
 

На такмичењу је учествовао и репрезентативац Србије прослављени параолимпијац Митар Паликућа 

чи су почеци били баш на овом такмичењу Наше школе пре 10 година. 

Уважени тренер паролимпијаца Златко Кеслер и Кристина Аранчић „Спин“Нови Сад били  су гости 

турнира.Активно учешће су узели и стонотенисери са посебним потребама СТК“Мачва“Шабац што 

нас је пријатно изненадило. 

Захваљујемо се свим играчима  , желимо Срећну Нову годину и све најбоље у 2018.години. 
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ВРШЊАЧКА МЕДИЈАЦИЈА 
 

Током зимског распуста,  у ОШ``Николај Велимировић`` у Шапцу,  реализован  је 

семинар ``Вршњачке медијације`` за ученике од 6. до 8. разреда. Обуци је присуствовало 30 

ученика.  Семинар је водила Оливера Милутиновић –  координатор  школског  Тима за 

вршњачку медијацију. 

Школски Тим за вршњачку медијацију бави се вештинама комуникације, односно 

трансформацијом сукоба и оснаживањем младих за самостално решавање проблема са 

којима се суочавају у свом свакодневном окружењу. 

Семинар је организован са циљем,  да деца  усвоје знања и овладају вештинама које 

ће им помоћи, како да на  конструктиван начин превазиђу и реше конфликтне ситуације и на 

тај начин делују превентивно, тако да конфликт не прерасте у сукоб већих размера. Такође, 

један од циљева ове обуке јесте и промоција ове школе, као здраве, безбедне средине и 

добре  комуникације.  

Стечена знања и вештине обучени ученици презентују у својим одељењима и на тај 

начин шире позитивну енергију Вршњачке медијације. 

 

Вршњачка медијација живи у овој школи већ пуних једанаест година, током којих је 

обучено више од 300 ученика.  Велику захвалност дугујемо медијатору Бошку Топаловићу – 

педагогу у активној пензији,  који је у ранијем периоду обучио запослене и оставио пелцер 

Вршњачке медијације у овој школи, који се успешно негује и расте. 

Након успешно завршене обуке ученици су похваљени јер су били активни, пажљиви, 

продуктивни,  успешно су повезивали теорију са практичним примерима, размишљали су и 

постављали веома смислена питања, као и одговоре. Атмосфера је била веома пријатна и 

динамична. Поштовала су се правила рада, која су унапред била заједнички утврђена (од 
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стране ученика и водитеља). Све те похвале поткрепљене су и доделом Сертификата за 

ученике, од стране школе.  

На крају обуке урађена је евалуација активности где су ученици изнели своје утиске и 

запажања. Истакли су да им је било веома корисно и занимљиво. Много су научили о начину 

решевања сукоба, о својим потребама и осећањима, као и о потребама и осећањима других. 

Након овог семинара многе ствари посматрају на други начин и предлажу да треба 

укључити што већи број ученика у Вршњачке медијаторе . Истакли су да им се посебно 

свидело, што су током семинара имали мање теорије а пуно практичних примера и 

различитих конфликтних ситуација из реалног живота, које смо покушали да решимо 

применом вршњачке медијације. Причало се много о култури понашања и комуникације. 

Ученици су такође похвалили и веома пријатну атмосферу која је владала у групи. Развијали 

су се сараднички, другарски па и такмичарски односи. Владали су односи међусобног 

уважавања и поштовања, на свим релацијама.  
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Зимска језичка радионица 
 

Током зимског распуста у ОШ „Николај Велимировић“ je четврту годину заредом одржана 

Зимска језичка радионица. 

Ученици трећег разреда били су подељени у четири групе које су се међусобно надметале у 

различитим дисциплинама на енглеском језику: квиз знања, склапање реченица, познавање 

граматике и вокабулара, асоцијације, пантомима, бинго. Ученици су били веома добро 

организовани, утврдили су већ стечена знања и научили нешто ново. Све активности су им 

се веома допале, што је потврђено у анкети коју су на крају попуњавали, где је већина њих 

написала да су им све активности биле занимљиве и да би волели да се чешће организује 

нешто слично. Лепо су се дружили, а уједно и проширили своје знање енглеског језика. 

Учествовало је 23 ученика. Са њима су радиле проф. Бојана Гавриловић и проф. Бојана 

Јелић. 
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27.1.2018. 

САВИНДАН 
 

У суботу 27.1.2018. одржала се приредба поводом обележавања школске славе у Добрићу. 

Учествовали су ученици петог и шестог разреда, група певача и хор који предводи Јасмина 

Атанацковић. Приредба је почела у осам сати ујутру и трајала је до осам и тридесет. 

Приредба обухвата историјски тренутак (одлазак Светог Саве из свог дома и одлазак у 

манастир), али и садашњи тренутак у којем ученици рецитују стихове, што једном ученику 

нарочито тешко пада (иако је представа озбиљног карактера, потрудили смо се да унесемо 

хумор и шалу тако да не прелазимо границу доброг укуса). Ученици су на леп, пристојан и 

достојанствен начин стали иза имена наше школе и приредба је прошла боље од сваке пробе 

коју смо претходно организовали. Нарочита захвалност дугује се наставницама ликовног 

Марини Арнаутовић, која је насликала манастир Студеницу, залепила на таблу радове 

својих ученика (слова из средњег века) и направила две круне, као и наставници музичког 

Јасмини Атанацковић која је песмама ,,Милешевка“, ,,Ко удара тако позно“ и ,,Химна 

Светом Сави“ увела топлину у представу, али и фине и танане прелазе између целина у 

изведби. Њена група певача од четири девојчице била је душа наше представе. Хор је на 

крају представе певао химну.  Пробе је држала наставница српског Мирјана Ђурић по тексту 

који је приредила наставница српског, Катарина Павловић. 
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 Сваког двадесет седмог јануара традиционално се прославља школска слава Свети 

Сава. Организује се приредба у ту част, на којој се говори о делу и значају Светог Саве за 

српски народ, просвету и културу. Ове године приредбу су припремале професорке српског 

језика Маријана Карић и Слађана Бекић, у сарадњи са професором музичке културе 

Драганом Павићем и фолколорним ансамблом „Абрашевић“.  

 Пригодан програм, уз присуство уважених званица свештенства, локалне самоуправе, 

родитеља, ученика, наставника и учитеља, изведен је у фискултурној школској сали. 

Програм је започет звуцима Светосавске химне, а настављен рециталом уз пратњу оркестра 

и хора. Посебну хармонију приредби приредио је фолколорни ансамбл, који је својим 

градским играма у раскошним ношњама, одвео на Светосавске балове који су саставни део 

Савиндана. 
 Посебна радост дана је и рођендан Његовог преосвештенства епископа шабачког господина 

Лаврентија који је уважени гост на нашим прославама.  Поносни смо што је сваке године са нама и 

пожелели смо му да још дуго година живи и заједно са нама дели ове прелепе тренутке. 
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Ученици млађих разреда из Добрића, као и сваке године, обележили су школску славу 

Светог Саву. Ученици су пригодним програмом представили лик и дело Светог Саве. У  

програму су учествовали и предшколци са рецитаторским делом. 

Светосавски програм започели смо са хорским извођењем химне Светом Сави, како то и 

доликује овом свечаном дану. Након тога, ученици су извели сценске приказе драмских 

текстова „Свети Сава и нерадна жена“, „Није битно шта гледаш, битно је шта видиш“, „Ко 

тебе каменом, ти њега хљебом“. Програм је затворен извођењем песме „Ко урада тако 

позно“.  

Након светосавског програма на ред је дошло ломљење колача,a сви ученици учествовали су 

у овом великом чину. Након што је колач изломљен, а гости послужени житом и вином 

прешло се на закуску. Наиме, сви ученици донели су колаче, пите и остале ђаконије како 

бисмо што свечаније прославили данашњи дан. Прослава је протекла у вредром и добром 

расположењу.  
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30.3.2018.                   

 Састанак у Библиотеци шабачкој  
 

    Састанак који је одржан у Библиотеци шабачкој  био је конструктиван, а пре свега 

пријатан и отворен, какав и треба да буде сусрет људи са истом визијом и истим циљем.  

Организатори су уз захвалност на одазиву, замолили да својим колегама пренесемо  утиске и 

да пошаљемо своје предлоге и када је набавна политика Библиотеке у питању и када су у 

питању жељене књижевне вечери, предавања, трибине, радионице... Њихова жеља је да се 

сви  ти предлози реализују у будућности. Такође, обећали су  редовно обавештавање  о 

њиховим  активностима, посебно када је језик у питању, да бисмо  могли на директан или 

индиректан начин да учествујемо у самом програму... 

Очекују  наше предлоге на следеће теме: 

- Набавна политика Библиотеке шабачке 

- Радионице за децу и младе 

- Програми за децу и младе (књижевне вечери, предавања, трибине...) 

- Сарадња на сајту за младе (Књигождери, једино претеривање које не шкоди) 

- Предлози за књижевне вечери 

- Предлози за предавања, трибине, округле столове, скупове(пожељно је написати теме које 

нас посебно интересују, као и потенцијалне предаваче...) 

 Такође су нас подсетили да наше часове можемо одржати у простору Дечје читаонице и да 

ученичке представе можемо  извести у Дворани "Винавер “. Уколико  имамо,,можемо 

послати и такве предлоге... 

    Састанак је завршен у неформалном разговору, уз размену искустава и неких идеја и 

предлога. 
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27.4.2018. 

Посета Стартит центру 
 

   Дана, 27.04.2018. године ученици IV разреда су са својим учитељима присуствовали Еко-

креативној радионици „Природу чисти- отпад искористи” у просторијама Стартит центра.  

  Деца су прошла кроз едукативни програм, у коме им је путем презентација приказано како 

заштити животну средину, како се опходити према природи, као и који су то материјали који 

се могу рециклирати и од њих направити разни предмети. 

   Деца су активно учествовала истичући своје знање и стварајући навике од малих ногу како 

заштитити и имати чистију животну средину у којој живимо.  

Након тога њихова машта их је одвела у креативност ,где су своје идеје пренели кроз разне 

поруке и цртеже, који су били изложени на великом паноу. 

   На крају пријатног дружења деца су послужена воћем и слаткишима. 

Овакав вид учења ван учионице им се веома свидео и изразили су жељу да што чешће буду 

део оваквих активности. 
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27.4.2018. 

РЕЦИТОВАЊE   

 

У Крупњу је 27. априла 2018. Одржано Регионално такмичење у рецитовању. Такмичило се 

у три категорије, а представници су били победници општинских такмичења у региону. Из 

Шапца је било 15 представника (по 5 из сваке категорије), од тога четири ученика из наше 

школе. Председник комисије био је Тихомир Арсић, глумац београдског позоришта.  

Након официјалног, приступило се такмичарском делу а жири је одабрао по 5 финалиста из 

све три категорије. Сва четири представника наше школе ушло је у финално такмичење ( 

Лана Лазић и Андреј Ристивојевић - млађи узраст, Лана Нешковић и Викториа Ђорђевић - 

старији узраст).  

У финалу такмичења изабран је по један представник у свакој категорији за Републичко 

такмичење у Ваљеву, од којих су два ученика из Шапца. Организатор ове манифестације био 

је Културни центар Шабац.  
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7-11.5.2018. год. 
 

ПРОГРАМ  ПРОСЛАВЕ ДАНА ШКОЛЕ 

„НИКОЛАЈЕВИ ДАНИ“  
 

ПОНЕДЕЉАК, 7.5.2018. год. 
 
18:00  СВЕЧАНИ ПОЧЕТАК ОБЕЛЕЖАВАЊА НИКОЛАЈЕВИХ 
ДАНА 
                     - ПРИРЕДБА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 
 

УТОРАК, 8.5.2018. год. 
13:00  Изложба ``Свет биљака`` -- Биологија 
18:00  Живот и дело Николаја Велимировића – Историја 
 18:00 Музичко вече  -- Културни центар 

СРЕДА, 9.5.2018. год. 
16:00 Математички квиз – Културни центар 
 
12:00 ``ШАБАЦ – СРПСКИ ВЕРДЕН`` - 100 ГОДИНА ОД ЗАВРШЕТКА ПРВОГ СВЕТСКОГ 
РАТА 

- Предавање и презентација Ане Павловић 
 

13:00  Промоција пројекта ``Спорт у школе –расти здраво`` и представљање 
награђених учесника на општинском такмичењу  МОИ  
 Живот, рад и дело Св. владике Николаја Велимировића и опште познавање вере- 
 квиз из веронауке  
 
9.30-12.45  Изложба ``Карађорђе у музеју`` - ученици седмог разреда 

ЧЕТВРТАК, 10.5.2018. год. 
12:00 Продајна изложба – актив страних  језика 
              Посета градском зеленилу  - четврти разред 
13:00 ``Пролећне играрије`` 1.разред 
               ``Креативне корице`` радионице у библиотеци 
                  Квиз знања- српски језик  - ученици петог разреда 
14:00 ``Показна вежба`` - прва помоћ – осми разред 
 

ПЕТАК, 11.5.2018. год. 
18:00  Трибина за родитеље -   ``Они нису ми`` - недоумице савременог васпитања, 
              Катарина Jовановић, психолог 
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ИЗДВОЈЕНЕ ШКОЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОРГАНИЗУЈУ ПРОСЛАВУ КРОЗ СПОРТСКЕ 
АКТИВНОСТИ, ПРИРЕДБЕ И ДРУЖЕЊА УЧЕНИКА. 

 
УЧЕНИЦИ И КОЛЕКТИВ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“ 
ШАБАЦ 

 

ОТВАРАЊЕ ``НИКОЛАЈЕВИХ ДАНА`` 
 

Основна школа „Николај Велимировић“ прославила је свој дан. Приредбом ученика трећег 

разреда, почео је програм традиционалне манифестације. Свечаности је присуствовао 

председник Скупштине града Шапца Немања Пајић, директорка ПУ „Наше дете“ Сандра 

Мићић, као и представници школе и Епархије шабачке. У обраћању присутнима, директорка 

школе Весна Живановић рекла је да су и ову школску годину обележили бројни успеси, да је 

залагање уродило плодом, па су ученици освојили преко 30 републичких награда. 

Било је преко 50 учесника у програму који је посвећен ђачком животу и осећањима. 

Ученици су певали, свирали, играли и казивали поезију и текстове везане за ову тему. 

Програм је обиловао веселим али и емотивним секвенцама и публика је са пажњом пратила 

и аплаузом наградила све учеснике.  

Након програма у просторијама школе приређена је закуска за све присутне.  
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Ликовна и музичка секција за Николајеве дане 
 

      Манифестација је одржана 8.5.2018. у Културном центру. На концерту је 

било 60 учесника. Ликовну секцију и оркестар ,,Бисерница“ водио је наставник 

Иван Вујанић а музичку секцију кроз хор и оркестар наставник Драган Павић. 

      На концерту су наступали ученици ОШ ,,Николај Велимировић“ уз помоћ 

ученика који похађају МШ ,,Михаило Вукдраговић“.  

Изведено је петнаест нумера пред бројном публиком.  Чула су се дела Брамса, 

Пујола, Сареа, Бетовена, Моцарта, Баха, О. Ридинга у извођењу Страхиње 

Павловића, Драгољуба Алимпића, Јане Мићић, Константина Бечејића, Марте 

Јовичић, Катарине Дамњановић, Олге Дубљанин и Николе Димитријевића, са 

професором Гораном Димитријевићем. 

      План и програм у потпуности испуњен. 

Обележавање „Николајевих дана“ 

 
Понедељак – 7.5.2018. 

Као и претходних година, традиционално, први дан обележавања „Николајевих 

дана“ и ове године резервисан је за свечано отварање које је и ове године пропраћено 

пригодном приредбом под називом „Трагом Владике Николаја Велимировића“.  

Након пригодног програма, ученици су имали прилику да уживају у пројекцији 

филмова за децу. Остварена је сарадња са Месном заједницом као и са предшколском 

установом „Наше дете“ чији су чланови били наши гости.  
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Уторак – 8.5.2018. 

 
Излетом у Шабац обележен је други дан дружења. Ученици свих ИШЈ посетили су 

град Шабац – Стари град и Летњиковац. Током посете имали су прилику да упознају град, 

практично примене своја знања из Природе и друштва/ Света око нас, везаних за живот у 

насељу, правила понашања у саобраћају, понашање у групи као и да се друже и уживају у 

разним спортским играма на градским теренима и парковима.  

   
 

 

Трибина за  родитеље ученика ОШ “Николај Велимировић“ Шабац  
Недоумице савременог васпитања 

 

Они нису ми 
• Да, уђу у пубертет пре него што оставе учитеље. 
• Да, њима је телефон витални орган. 
• Да, они уживају привилегије о којима смо ми могли само да сањамо. 
• Да, они су нестрпљиви и све желе „преко ноћи“. 
• Колико год нам то тешко пало, време не иде уназад и помиримо се већ једном са тим: ово 

је њихово време и ово је њихов свет, не наш.  
• Разлика између њих и нас значајно је већа него између нас и наших родитеља; родитељски 

модели које смо преузели (и при том покварили) данас нису довољно ефикасни. Зато је боље 
да престанемо да се згражамо, поредимо, цокћемо и вртимо главом. Оставимо по страни то 
како су нас васпитавали наши, хајде да видимо шта ћемо ми са тим васпитањем...?  

 
Све то нема везе с мозгом... 
- Има, има! 
- Чудни путеви сазревања. 
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Хиљаду и један начин за изување родитеља из ципела 
- Говоримо ли истим језиком? 
- Ком типу родитеља припадате? 
- Тактике изувања: праведнички гнев, мрнџање, бумеранг, парализа, завади па владај, публика, 
растајање с душом, бомба; 
- Аксиоми за очување здравог разума. 
 

Школа (ни)је баук 
- Зашто се не разумемо? 
- Макијавели у школи: бити на страни детета не значи радити  оно што се детету допада 
- Наставници су ресурс:  учитељ, одељењски старешина и одељењско веће као подршка у одрастању. 

 

Среда – 9.5.2018. 

Спортско такмичење у елементарним играма, вожња бицикла и игре спретности 

обележиле су трећи дан дружења. Ученици су имали прилику да на полигону провере своју 

вештину вожње бицикла, да се друже, такмиче и уживају.  

Такође, ученицима је одржано и кратко предавање о Дану победе над фашизмом, 

који се обележава на данашњи дан.  

           
 

Четвртак – 10.5.2018.  

Као и претходних године, организовано је дружење свих ИШЈ ОШ „Николај 

Велимировић“. Домаћини су били ученици и учитељи ИШЈ Богосавац. 

Ученици су имали прилику да заједно проведу дан, да се забаве, друже, али и 

такмиче. Организовано је такмичење у малом фудбалу за дечаке, као и такмичење у 

елементарној игри „Између две ватре“ за девојчице. Након такмичења, у веселој 

атмосфери, дружењеје настављено све до срдачног растанка.  
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Петак – 11.5.2018. 

Завршни дан „Николајевих дана“ обележила  је заједничка радионица са 

родитељима ученика. Ученици су током радионице „Креативни залогајчић“, уз помоћ 

родитеља, показали своје умеће у декорисању колача. 

Након радионице, учесници су имали прилику да дегустирају своја мала ремек дела, 

и на најслађи начин заокруже једну предивну седмицу, препуну лепих успомена. 

 

 
 

   12.5.2018. 

Представа поводом обележавања Николајевих 

дана (ИШЈ Добрић) 
Приредба у Добрићу је одржана 9.6.2018. у дванаест сати за ученике од 

петог до осмог разреда. Представу су водили ученици Алекса Којичић и 

Александра Срнић који су прво разговарали са ученицама које су освајале 

награде на такмичењима. Потом је уследио део у ком су ученици рецитовали 

песме Десанке Максимовић и сонете Виљема Шекспира поводом обележавања 

25-годишњице Десанкине, а 400-годишњице Шекспирове смрти. Потом су 

ученици говорили о Браниславу Нушићу, поводом обележавања шездесет 
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година од смрти нашег великог комедиографа. Ови јубилеји су истакнути 

поводом недавног Светског дана књиге (23. април), како би се ученицима 

приближио свет књиге. Ученици осмог разреда су укратко изнели утиске са 

екскурзије, а да би утисак био потпун, група певача предвођена наставницом 

Јасмином Атанацковић извела је песму Екскурзија. Поред наведене песме, 

представу смо заокружили песмом Маштарија. Представа је трајала тридесет 

минута.  
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САРАДЊA СА РУКОМЕТНИМ КЛУБОМ `` 

МЕТАЛОПЛАСТИКА``  
 

     На  Тргу шабачких жртава  12.5.2018. године одржан је финални турнир ученика нижих 

разреда основних школа у рукомету. 

Све је почело у септембру када су се ученици од I-IV разреда изборили за титулу најбољих у 

оквиру  својих школа, победничка одељења стигла су на финални  турнир. 

Ову  дивну акцију  под називом   ,,Трг  шабачке рукометне будућности“ својим присуством  

увеличао је и комплетан први тим ,,Металопластике“.  

Предвођени својим учитељицама ученици су се спортски  борили  и постигли одличне 

резултате. I и III разред освојили су прво место и  у своју школу однели пехаре и лопте, II 

разред  је освојио  треће место, а  IV четврто.   
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КВИЗ ИЗ ВЕРОНАУКЕ 
 

                 За време одржавања Николајевих дана ,  актив наставника верске наставе је 

активно учествовао у припреми и организацији духовних свечаности поводом прославе 

Николајевих дана . 

         Деветог маја ученици сва четири одељења четвртог разреда у организацији 

вероучитеља Јанка Бабића ,имали су квиз из веронауке са посебним освртом на живот, рад и 

дело, Светог Владике Николаја Велимировића .Ученици су билу подељени у две 

групе.Приступило се одржавању квиза ,који је почео у 13 часова у просторијама школе. 

Ученици су показали изузетно знање на квизу. Од 50 питања, колико су имали, ученици су 

тачно одговорили на свих 50 питања и на тај начин равномерно поделили слави и заблистали 

својим дивним духовним дијамантским сјајем ,озарени благодаћу и благословом Светог 

Николаја Велимировића ,нашег заштитника ,затупника и молитвеника ,под чијим 

благословом живимо и чије име са диком и поносом носимо, а чији пресветли лик ,својим 

дијамантским знањем и духовношћу прослављамо широм читавог универзума на свим 

пољима науке. 

        Старешина Саборног храма Отац Славиша Марковић,донирао је као награду за све 

учеснике квиза ,један мали духовни дијамант ,који ће светлети у њиховим душама и бити 

духовна звезда водиља кроз њихова животна искушења ,Свето писмо ", Новог завета. 

       Ученици су са великом радошћу и благодарношћу примили овај духовни дијамант ,који 

ће као сто рекоше ,,Чувсти као зеницу ока свог" ,над њим неизмерно бдити и по њеми увек и 

свагда живети. 

Николајеви дани, продајна изложба актива страних језика 
 

У оквиру Николајевих дана одржана је продајна 

изложба, коју је организовао актив страних језика. 

Ученици су изложили своје радове израђене на 

часовима, у сарадњи са учитељицама и наставницом 

ликовног. Радови су били инпирисани различитим 

државама и културама и на овај начин су ученици 

допринели обележавању дана школе. У дворишту 

школе су се нашли бројни предмети израђени од 

разноврсних материјала-кутије, заставице, саксије, 

чиније, оловке, вазе, подметачи, чаше, шоље, 

разгледнице и још много тога.  

Ученици су радове продавали  по ценама које су купци 

сами одређивали. Двориште наше школе било је 

испуњено ученицима, њиховим родитељима, бакама, 

декама, другарима, а у акцију су се укључиле и колеге 

из школе.Прикупљени новац биће искоришћен за 

уређење школског дворишта. 
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12.5.2018.  

Теодора Глигорић, ученица ОШ „Николај Велимировић” Шабац на 

међународном такмичењу  Hippo 2018 Енглески без граница 
 

Hippo 2018 English Without Borders Competition је такмичење које се ове године одржава по 

шести пут, окупља учеснике из целог света. Ово такмичење омогућава сарадњу наставника, 

упознавање ђака из различитих земаља и боље разумевање различитих култура. Главни циљ 

је стварање и неговање пријатељских односа, међународног разумевања и уважавања као и 

развијање такмичарског духа код младих људи заинтересованих за енглески језик широм 

света. 

Такмичење се одвија у три нивоа: прелиминарна рунда, полуфинале и финале. Финале ће се 

одржати 12. и 13. маја ове године у Лидо ди Јесоло у Италији.  

Ове такмичарске године, учествовало је двадесет пет хиљада и три стотине двадесет 

кандидата узраста 9-19 година, из 31 државе. Од двадесет пет Hippo 3 финалиста, 

четири учесника је из Србије.       

Међу њима је и наша Шапчанка Теодора Глигорић, ученица осмог разреда основне школе 

,,Николај Велимировић'' Шабац. Теодора је одличан ђак и осваја награде на бројним 

такмичењима из различитих предмета.  

Теодора каже: ,,Ово такмичење ми се допада зато што се ђацима из свих крајева света пружа 

прилика да са својим знањем енглеског језика освоје признате сертификате и наградна 

путовања. Када сам сазнала да сам се пласирала у финале била сам пресрећна и веома 

изненађена јер нисам мислила да ћу баш ја бити међу малим бројем финалиста." 
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Николајеви дани - Географија 

„СРПСКИ ВЕРДЕН“ – У славу и част нашим 
прецима – 

 

У среду 9.5. 2018. у 12h одржано је предавање Ане Павловић – тур. водича 

специјализоване за планину Цер и град Шабац.  

 

   У само предвечерје почетка Првог светског рата Шабац је био познат као 

највеселији град на Балкану, у њему се живело раскошним, веселим и безбрижним 

начином живота који је привлачио велики број посетилаца. 

  Двадесет осмог јула 1914. године и објавом рата Аустро – Угарске Србији, 

Краљевина Србија улази у вихор највећег рата у историји човечанства  

       Храбро и одлучно, са целом Краљевином Србијом, у вихор рата ступа и Шабац, 

не слутећи своју трагичну судбину. Не слутећи да је пролеће 1914. године, задње 

безбрижно пролеће  ... 

Дванаестог августа 1914. године Друга Аустро-Угарска армија, после разарујећег 

бомбардовања Шапца са монитора са Саве, улази у Град ,заробљава све преостало 

цивилно становништво и затвара их у кафане, хотеле и шабачку цркву. У свом 

наступу беса и насиља, војници пљачкају домове Шапчана и уништавају све што се 

може уништити. 
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  Ученици 8-1 и 8-3 су пажљиво слушали причу о Српском Вердену и учествовали 

постављајући питања о неким детаљима који су им били нејасни.  
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ПОСЕТA ГРАДСКОМ ЗЕЛЕНИЛУ 
 

 У оквиру обележавања Николајевих дана 

организована је посета ученика четвртог разреда 

Градском зеленилу. Идеју за посетом изразила су 

деца у оквиру одржане еко - радионице у којој су 

недавно активно учествовала у еколошком 

едукативном програму. 

Децу је кроз посету водила едукатор за заштиту 

животне средине Данијела Гаврић , која је имала за 

циљ да деца развију позитиван однос према 

зеленилу, расаднику цвећа и одговорном власништву према напуштеним животињама-

псима. Деца су у расаднику упозната са процесом садње и гајења биљака у пластеницима, у 

којима су били инспирисани бајковитом оазом цвећа. Девојчице су бирале цвеће које би 

посадиле у свом школском дворишту. 

У прихватилишту за псе упознати су како се води брига о напуштеним животињама, како је 

потребно сваког пса вакцинисати, стерилисати, хранити, као и водити бригу о хигијени. 

Деца су научила шта значи одговорно власништво, које им је презентовала Данијела, као и 

то да могу бесплатно усвојити свог кућног љубимца. У паузама су послужени соком и 

воћем. На поклон су добили по садницу цвећа , коју су понели родитељима. 

На крају посете су били задовољни, инспирисани посетом истичући жељу за наставком 

оваквих акција.  

Приликом посете ЈКП Градско зеленило добили смо донацију цветног аранжмана од 

едукатора Данијеле Гаврић , која је данас посетила нашу школу. Ученици су засадили цвеће 

и на тај начин допринели улепшавању школског дворишта и применили све што су научили 

приликом посете „Градском зеленилу“. 

Том приликом смо уручили захвалницу Данијели Гаврић за дивну сарадњу у развијању 

еколошке свести код наших ученика који су показали велику заинтересованост за очување 

животне средине. 

Акција је медијски пропраћена на велико одушевљењље ученика који су радо давали изјаве 

и пожелели да и даље учествују у оваквим акцијама. 
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Сарадња школе са КУД Абрашевић 
 

Од новембра 2017. ученици 3. разреда укључени су у програм КУД Абрашевић у циљу 

популаризације народних игара и народне традиције. Ове часове у сали наше школе водио 

је кореограф Горан Џиновић, уз помоћ инструменталисте који су сваког петка вежбали, 

најпре са свим ученицима а затим са одабраном талентованом групом ученика. Ова група 

била је укључена у завршну сцену годишњег концерта КУД-а у децембру, а такође 

учествоавла и у обележавању прославе града у мају 2018. године. Исти кореограф је 

припремао и групу ученика виших разреда у сплету игара из Србије, којом се представила у 

прослави Дана Светог Саве у нашој школи.  

Надамо се да ће се ова сарадња КУД-а и школе наставити и у будућности на 

обострану корист. 
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„Спорт у школе –Расти Здраво“2017/2018. 
 

  У школској 2017/2018 у пројекту ``Спорт у школе -Расти Здраво`` учествовало је око 165 

ученика узраста од 7-10 година. Као и сваке године тренинзи су се одржавали  након 

редовних часова. 

   Поред редовног плана и програма, у сарадњи са Заводом за спорт, урађена су и моторичка 

тестирања ученика првог разреда . 

   Ученици наше школе учествовали су на градском  и окружном првенству  у Малим 

олимпијским играма, одржаном  4. маја.ОШ „Николај Велимировић су представљале 2 екипе 

првог разреда,2 екипе другог разреда,1 екипа трећег разреда –девојчице и 1 екипа трећег 

разреда –дечаци, екипа четврог разреда .Остварени су следећи резултати: 

1. Екипе првог разреда 1 и 2 – злато и бронза 

2. Екипа другог разреда – злато 

3. Екипа трећег разреда девојчице- злато 

4. Екипа трећег разреда дечаци- сребро 

 

 

   Ученици четврог разреда такмичили су се у игри „Између две ватре“,  освојили су  

бронзану медаљу,и у трци на 60м, Андреј Копрић –златна медаља и Ленка Мијаиловић – 

сребрна медаља. 

Све првопласиране екипе оствариле су пласман на Међуокружно првенство у Малим 

олимпијским играма. 

Међуокружно првенсто у Малим олимпијским играма одржано је 30.маја у Шапцу. 

Учествовали су окрузи: Срем, Колубара, Мачва и Београд 1. 

Ученици наше школе остварили су победе у све три категорије  и тако се пласирали на 

Првенство Србије у Малим олимпијским играма. 
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Првенство Србије у Малим олимпијским играма одржано је 2.јуна у Београду, на ком су  

ученици наше школе такође  остварили запажене резултате : 

1.ЕКИПА ПРВОГ РАЗРЕДА- 1.МЕСТО 

2. ЕКИПА ДРУГОГ РАЗРЕДА- 2.МЕСТО 

3. ЕКИПА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА(ДЕВОЈЧИЦЕ)- 2.МЕСТО 

 

Вође екипа: Милорад Миловановић, Сузана Мијушковић, Јелена Степановић 

Реализатори : Маја Перић и Андријана Илић 

Координатор: Предраг Брајић       
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  `` Сјајан крај сезоне школских такмичења! 
Posted on 02/06/2018 by sportsabac.org.rs 

 

 

 
Дефиле учесника у београдској хали “Радивој Кораћ” 

 

Са новим форматом такмичења Малих олимпијских игара неке ствари се нису промениле. 

Све четири екипе шабачких основних школа освојиле су неку од медаља на 

данашњем Првенству Србије у МОИ,  што је трећи пут узастопно како нашим 

представницима то полази за руком! Такође, на осам одржаних такмичења највишег нивоа, 

још се није десило да се неко не врати са медаљом! Како је ово Првенство Србије уједно и 

последње у овој школској години (изузимајући светска првенства у одбојци и баскету), 

сезона школских такмичења успешно је приведена крају. 

 

– Забавни полигон (1. разред) ОШ „Николај Велимировић“, I место 

– Полигон спретности (2. разред), ОШ „Николај Велимировић“, II место 

– Полигон свестраности (3. разред, дев.), ОШ „Николај Велимировић“, II место 

http://sportsabac.org.rs/?p=2465
http://sportsabac.org.rs/?author=1
http://media.sportsabac.org.rs/2018/06/34274790_1794501090572650_7913112479897485312_n.jpg
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Завршна приредба у Добрићу 

 

Крај школске године ученици млађих разреда из Добрића обележили су музичком 

приредбом. Програм се састојао од плесне кореографије, хорског извођења песама  Даире и 

Музика на струју, а како су драмски комади неизоставни део наших приредби, ученци су 

извели и представу Хип-хоп шајкача. Ђаци су активно учествовали у припремању програма 

и својим залагањем допринели организацију данашњег дана.  

Целокупан програм употпунили су будући ћаци прваци наше школе, који су у 

сарадњи са васпитачицом извели представу Кад је био мрак и матурски плес.  

Приредба је протекла у ведром и добром расположењу, а наши вредни ђаци 

награђени су великим аплаузом.  
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 Успеси „Николајеваца“ на републичким 
такмичењима из математике и физике 

 

1. Републичко такмичење из математике је одржано 21.4.2018. у Јагодини. Учествовало је 300 

најбољих младих математичара Србије (по 100 ученика шестог, седмог и осмог разреда), 

међу којима и 5 ученика ОШ „Николај Велимировић“. 

Нашу школу су представљали: 

 Вукашин Бабић-шести разред (наставник Владимир Михаиловић); 

 Стеван Маринковић-седми разред(наставник Даница Исаиловић); 

 Ива Мијаиловић, Вељко Божић и Душан Бегуш-осми разред(наставник Даница Исаиловић). 

Ученици су били изузетно успешни на такмичењу и постигли запажене резултате. Вукашин 

Бабићје освојио прву награду, Душан Бегуш трећу награду, а Стеван похвалу.  

Вукашин је имао највећи број поена међу ученицима шестог разреда, док су Душан и Стеван 

свој резултат постигли у конкуренцији и са специјализованим математичким гимназијама. 

2. Финале републичког такмичења „Мислиша“ одржано је 22.4.2018. у Београду у 

просторијама Математичког друштва „Архимедес“. На квалификационом нивоу је 

учествовало око 50000 ученика, од другог разреда основне школе до четвртог средње, а само 

су ученици са максималним бројем бодова позвани на финале. 

На републичком финалу су учествовали: 

 Лука Јоцић-трећи разред(наставник Биљана Гмизић); 

 Милош Савић-пети разред(наставник Миољуб Исаиловић); 

 Вукашин Бабић-шести разред (наставник Владимир Михаиловић). 

Са финала су стигле лепе вести у нашу школу, јер су сва три ученика освојила прву награду и 

имала максималан број бодова ! 

Постигнути резулати су плод рада и залагања ученика и наставника, уз велику подршку родитеља и 

целе школе. Успеси нас радују, али и обавезују да наставимо светлу математичку традицију у ОШ 

„Николај Велимировић“. 
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ОДРЖАНО ЈЕ 40. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ 
ФИЗИКЕ  

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 
2017/2018. ГОДИНУ 

 
Такмичење jе одржано у суботу 28. априла 2018. године,  

а домаћин такмичењаје била: ОШ «Момчило Поповић - Озрен» у Параћину,  

у организацији друштва физичара Србије и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

 
  

  

 
 

                Учествовало је око 580 ученика, у пратњи преко 200 њихових наставника, као и 

доста родитеља ученика. 

                Ученици ОШ «Николај Велимировић»  су већ по традицији показали изванредне 

резултате, а поредећи их са школама из других округа тј. градова. 

              Од укупно 12 ученика ОШ «Николај Велимировић» који су учествовали на овом 

државном такмичењу 9 ученика је освојило награде, 2 ученика су добила похвалу и 1 ученик 

признање.  

       Ученици 6.разреда: Јован Каличанин, Вукашин Бабић и Милош Раковић су 

освојили 1.награду, а Викториа Ђорђевић признање 

 У 7.разреду  Дарио Радојчић је освојио 1.награду и Стеван Маринковић 2.награду. 

 У 8.разреду Душан Бегуш је освојио 1.награду, Јана Јанковић и Марија Савић 

2.награду, Вељко Божић 3.награду, а похвале су добили Марија Новаковић и Ива 

Мијајловић. 

                Иначе ученик 8.разреда Душан Бегуш се својим освојеним 1.местом и 

1.наградом пласирао на СФО - Српску физичку олимпијаду. 
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НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 
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Ђак генерације 
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СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ  СПЛИТ 2018. 
 

Школске 2017/2018. године, као и претходних година, у оквиру наше школе реализован је 

пројекат  СПОРТ У ШКОЛЕ-РАСТИ ЗДРАВО. Пројекат је реализован у сарадњи са Савезом 

за школски спорт Србије и Градском управом града Шапца. 

Ученици првог разреда су великим трудом, залагањем и упорношћу постали републички 

победници МАЛИХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА и на тај начин остварили право на одлазак на 

СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ које су одржане од 20. до 26.8.2018. године у Сплиту. 

Ученици су уживали у мини летовању, бавили се различитим спортовима, стекли нова 

познанства и незаборавна искуства. 
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20.8-25.8.2018 
 

ЛЕТЊИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП 2018. 
 

Летњи математички камп, тринаести по реду, одржан је од 20.08. до 25.08.2018. године. 

Према већ утврђеном плану рада, први дан био је резервисан за дочек полазника Кампа, уводна 

предавања, кратко упознавање града у ком ће боравити и њихов смештај у дом. Од другог до петог 

дана планиране су културне активности у трајању од три сата дневно у виду упознавања ученика са 

знаменитостима Шапца, као града домаћина. 

Ове године учествовало је 47 ђака и то: 

 6 ученика трећег разреда, 

 7 ученика четвртог разреда, 

 9 ученика петог разреда, 

 9 ученика шестог разреда, 

 10 ученика седмог разреда и 

 6 ученика осмог разреда. 

Учесници су били смештени у просторије ПУ „Наше дете“ на Летњиковцу, где су и 

доручковали, док су ручак и вечера организовани у центру, у ресторану Дивино.  

Полазници кампа су прво вече обавештени о правилима понашања у дому и ван њега, 

предочен им је план за активности које их чекају у наредних пет дана. Остатак вечери су  

искористили за међусобно упознавање. 

Другог дана, ученици су са васпитачима прошетали Јевремовом улицом и посетили Велики 

парк. Током шетње сазнали су занимљивости из историјата Шапца и упознали се са именима и 

делима знаменитих Шапчана. Деци је највећу пажњу привукла Шабачка гимназија и зграда Градске 

управе, на чијем је месту некада био Јевремов конак.  

Време проведено у Великом парку деца су искористила да се одморе, играју на отвореном и 

траже „Покемоне“. 
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 Трећег дана деца су посетила Стари град. Васпитачи су се потрудили да им на занимљив 

начин представе тврђаву и значај који река Сава има за Шапчане.  Деци се посебно допала прича о 

митолошком бићу, Кемзи, које живи у Сави.  

  

Слободно време, које су провели у дружењу и игри у парку, ипак је било најдража активност 

свим ученицима. 

Како ФК Мачва наредне године слави јубилеј – 100 година постојања клуба, учесници кампа 

су четвртог дана посетили реновирани стадион овог клуба.  
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У повратку са стадиона следио је одлазак на игралиште, где се група одмарала, играла, али и учила у 

природи. 
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Последњег дана кампа учесници су посетили градски трг, где су се кампери опуштали пред 

такмичење и уживали у чарима играња фудбала поред фонтане, учењу на отвореном и сладоледу. 

  

 

Учесници кампа су свакодневно имали на располагању и време за спортске активности како 

на дворишту школе тако и у парку на Летњиковцу. 
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ИЗАЗОВИ ЗА ВАСПИТАЧЕ И ОРГАНИЗАТОРЕ 
 

Смештај у коме су деца боравила, ове године није испуњавао основне безбедносне и 

хигијенске услове. Наиме, како је парк у коме се налази ПУ „Наше дете“ отворен за све посетиоце 

24/7, а за разлику од претходних година није био обезбеђен ноћни чувар (2015. и 2016. јесте), 

васпитачи су имали велике потешкоће да заштите и обезбеде мир деци у вечерњим часовима и 

током ноћи. Учеснике кампа редовно су у касним сатима узнемиравала старија деца која су 

покушавала да насилно уђу у смештај, гађала каменицама прозоре (један чак и полупала) и 

покушавала да од деце и васпитача отуђе личне ствари. Ученици су стицајем ових околности били у 

страху, прекидани у игри и спавању и оправдано се жалили. Како органи безбедности нису 

реаговали, организатори Кампа су били принуђени да унајме приватно обезбеђење и на тај начин 

реше овакав проблем. 

Собе у којима су деца била смештена су биле веома неуредне, пуне прашине, паучине и 

инсеката (нарочито стршљенова и оса). Иако је васпитачима било познато да простор није 

климатизован, било је приметно да собе нису на време ни пролуфтиране, због чега су неки ученици 

имали проблема са дисањем. Нека деца су била принуђена да не спавају у својим креветима из 

страха од уједа инсеката чија су легла била у собама и оквирима прозора. Све ове неусловности 

утицале су на неку децу да раније напусте камп.  

Број купатила, односно туш кабина, која су функционална у смештају нису довољна да за број 

деце који се појавио. Хигијена купатила је такође непримерена, као и њихова оспособљеност (кваке 

су пуцале, врата падала и сл.). 

Заједничким снагама васпитача и организатора, полазници кампа су Шабац последњег дана 

ипак напустила у лепом расположењу и претежно позитивним утисцима.  Да су непријатна искуства 

потиснута у други план показале су и евалуације и појединачни коментари ученика.  
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КОМЕНТАРИ И УТИСЦИ ВАСПИТАЧА 
 

„Захвалио бих се управи школе „Николај Велимировић“ на указаном поверењу и исказао 

задовољство што сам и ове године, пете за редом, имао прилику да бринем о учесницима Летњег 

математичког кампа и организујем њихове активности мимо предавања. Рад са децом увек је 

инспиративан, а да смо колегиница Татјана и ја одрадили добар посао говоре њихови утисци и сјајне 

оцене које су нам дали у евалуационим формуларима. Мени најважније - дошли су здрави, тако су и 

испраћени кући. Ни на једно предавање, као ни на оброке нису каснили, никоме се ништа лоше није 

десило. Иако је било доста проблема, највише у погледу смештаја, свеукупно сам задовољан 

начином на који је камп протекао и поносан на резултате које су малишани постигли на такмичењу.“ 

Алија Салкунић 

„С обзиром да сам први пут била ангажована, имала сам пред собом доста изазова, али и драгоцену 

помоћ веома искусног колеге, Алије Салкунића. Мислим да су деца камп напустила здрава, срећна и 

у лепим утисцима, а то је нама, као васпитачима и било најбитније.“ 

Татјана Бошковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


