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ПРИЈЕМ  ПРВАКА  
3.9.2018. 

 

   У понедељак,  3. септембра 2018. године са почетком у 16 часова почела је приредба и 

свечани пријем првака.  

Добродошлицу ученицима првог разреда пожелели су и за ту прилику спремили приредбу 

ученици другог разреда са својим учитељима. 

 

    Уз песму и веселе стихове првацима и члановима њихових породица је улепшан овај дан и 

почетак школовања.  

     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. 
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ЧИВИЈАШКИ  КАРНЕВАЛ 

13.9.2018. 
 

Чивијашки карневал, 11. по реду, традиционално је организован  у граду Шапцу у 

периоду од 13.9.2018. до 15.9.2018. године. 

    У оквиру Чивијашког карневала традиционално се одржава и ,,Шампитијада'', такмичење 

у брзом једењу шампита без употребе руку. 

     Седмог септембра 2018. године по три ученика из сваког одељења другог разреда су се 

такмичила на платоу испред школе. Остали ученици су весело посматрали и навијали за 

своје другаре. 

 

Победник је Вељко Весић, ll4, који ће бити представник наше школе на финалној 

чивијашкој ,,Шампитијади''. 

Ученици IV разреда су учествовали на карневалу 14.9.2018. године, где су се 

представили тачком „Плес буба“. У припреми кореографије учествовали су учитељи: Зорица 

Петровић, Славица Вишњић, Биљана Гмизић и Јелена Степановић. Помоћ је пружила 

колегиница Марина Арнаутовић, професор ликовне културе, при изради костима. 

Карневалска поворка је кренула из Великог парка, па Господар Јевремовом улицом, до 

центра града, где је било представљање. Публика је бурно поздравила наше учеснике. 

Ученици нису крили одушевљење због успешног наступа. Локални медији су пропратили 

наступ наше школе. Учитељи су дали свој допринос маскирањем и костимима. 

Истог дана су наступили и „Чивијашки генијалци“, по један ученик из наше школе из 

V разреда са својим порукама на тему Због чега треба посетити Шабац , које су пуштали са 

балонима. 
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  ЧИВИЈАШКИ КАРНЕВАЛ 

14.9.2018. 
 

Ученици млађих разреда из Добрића учествовали су на Чивијашком карневалу 

14.9.2018. год. у Шапцу. Ђаке је за карневал припремала наставница руског језика Наталија 

Крсмановић у сарадњи са учитељицама ‒ Драганом Матић, Јелицом Богдановић и Весном 

Гајић. Израду костима помогла је школа, родитељи и учитељи. Костими и реквизити које су 

ученици користили су ручно израђени ‒ што је и дало посебну чар наступу  наших 

малишана. 

Група из Добрића, Химба, очарала је публику дозом мистике и егзотике коју не 

виђамо сваки дан.  Устаљени послови и обичаји успавали су поглавицу афричког племена. 

Свакодневна маштања преточена у сан одвела су публику на пут од Африке до карневала у 

Бразилу. Сан једне ноћи, маштања и наде поглавице племена Химба нису никога оставили 

равнодушним.  
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  Изложба у галерији Културног центра 

20.9.208. 
 

   У  четвртак, 20.09.2018. ученици 2. и 4. разреда са учитељима, посетили су изложбу у 

галерији Културног центра о страдању града Шапца у Великом рату под називом „Из 

пламена у живот“. Изложбу је приредио Драгутин Драган Петровић, у сарадњи са 

Културним центром града. На неколико стотина фотографија и прилога приказано је 

страдање града и његових становника у 1. светском рату, његова обнова и препород после 

рата. Ученицима је на пригодан начин презентован садржај и занимљивом причом 

приближена историја града. На фотографијама могли су препознати делове града, улице, као 

и грађевине како су некада изгледале.  

Са ове изложбе отишли смо богатији за нова сазнања о страдању нашег народа кроз 

историју, али и упорности људи да се издигну из многих тешких ситуација, као што је била 

и ова приказана на изложби. 
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Ноћ истраживача  

28.9.2018. 
 

        У нашем граду је током целе седмице била манифестација “ Ноћ истраживача”.Град је 

обезбедио превоз,  те је одељење VIII3 искористило прилику и у петак 28.9.2018. године од 

17:30 до 19:30 провели у Центру за стручно усавршавање.  

       Сви ученици из 8/3 су били на манифестацији. Гледали и учествовали су у 

експериментима из хемије. Један део ученика је учио како лепо писати,  али и правити 

предмете од глине.  Занимљиво је било када су ученици из Техничке школе својим 

друговима из основне школе приказивали рад експерименталних апаратура за које су 

додељене Нобелове награде. Да им буде још разумљивије потрудио се и наставник физике 

Александар Пузовић ,који им предаје.  Наставник је са нама посетио Парк науке напољу и 

објашњавао им сваки рад.  Посету смо завршили песмом тј музичко сценским приказом о 

Анки Обреновић.  

   Ученици су се срећни и задовољни вратили кући,  са коментаром да би волели да има 

чешће оваквих манифестација.  
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Дигитални  час 

22.9.2018. 
 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је наградни конкурс „Дигитални час“ 
и у овој, 2018/2019. школској години, са циљем подизања квалитета наставе, већем интересовању 
ученика и бољем разумевању градива. На конкурс је пријављено 375 радова, од којих је 51 рад 
одабран за награду, и то: 17 радова у области математике,рачунарства, информатике и техничког 
образовања, 17 радова у области друштвених наука, уметности и спорта и 17 радова у области 
природних наука. 
Прва награда у области природних наука додељена је раду „Ератостенов експеримент“, оцењеном 
са 471 бодом, што је и највећи број бодова на целом конкурсу, а који је осмислио и извео тим 
наставника ОШ „Николај Велимировић“ из Шапца са ученицима осмог разреда.  
Ератостенов експеримент се изводи у ОШ „Николај Велимировић“ већ пету годину са надареним 
ученицима осмог разреда у оквиру ваннаставних активности са циљем неговања посебно активних и 
заинтересованих ученика. Тим наставника који чине проф. биологије Јелена Палинкаш, проф. 
географије Татјана Милановић - Заплатић, проф. математике Владимир Михаиловић и проф. 
информатике и рачунарства Немања Гмизић сваке године на јесењу и пролећну равнодневницу са 
осмацима мере и израчунавају обим Земље по угледу на начин који је применио Ератостен у трећем 
веку пре нове ере, обогаћујући га савременим информационо комуникационим технологијама.  
Овогодишњи Ератостенов експеримент смо осмислили вођени уоченим проблемом да су интернет и 
информационо комуникационе технологије добре слуге, али лоши господари. Све чешће се може 
наићи на разноразне чланке, покрете и удружења која злоупотребљавају интернет и ИКТ за ширење 
идеја које су нетачне или неосноване. Удружење заговорника да је Земља равна плоча покренуло је 
бурне реакције међу ученицима, па смо ово искористили као почетну тачку за извођење 
Ератостеновог експеримента. Сам Ератостен је три века пре нове ере дошао до закључка да је Земља 
округла и прилично прецизно измерио обим Земље примењујући научну методу која је као принцип 
универзална за науку. Ученици осмог разреда су уз координацију наставника извели све кораке 
научне методе и потврдили постављене хипотезе да је Земља округла и да је могуће израчунати 
обим по угледу на Ератостенов начин. 

 
слике 1-2: Како је Ератостен уочио постојање разлике у угловима падања сунчевих зрака у два 

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

Сам рад је изведен у оквиру 4 наставна часа. На првом часу географије ученици су детаљно упознати 
са Ератостеном и његовим радом коришћењем интерактивног дигиталног географског атласа који је 
креирала проф. географије Татјана Милановић - Заплатић. На другом часу информатике и 
рачунарства ученици су се упознали са програмом мБот и испрограмирали роботе који ће бити 
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коришћени за мерења потребна за експеримент кроз програмирану наставу коју је осмислио проф. 
информатике и рачунарства Немања Гмизић.  

 
сл. 3-4: Ученици програмирају роботе користећи мБот 

На трећем часу су вршена сама мерења и резултати употребљени за израчунавање обима Земље у 
односу на Екватор. На који начин ће то урадити ученици су сазнали од проф. математике Владимира 
Михаиловића.  

 
сл. 4 - 5: Ученици врше мерење дужине сенке у соларно подне на јесењу равнодневницу помоћу 

програмираних робота 
На четвртом часу ученици су анализирали и процењивали добијене резултате, а потом рачунали 
обим Земље баш како је то урадио и сам Ератостен, с тим што су потребне податке добили и 
разменили са вршњацима из других земаља. Ово је омогућено коришћењем ресурса образовног  
портала  „Open discovery space“ на ком је школа регистрована за учешће у експерименту и остварен 
је међународни контакт и размена података. Добијене резултате ученици су поредили са 
резултатима мерења у односу на Екватор, евалуирали вредност резултата и анализирали разлоге 
могућих одступања. Кроз читав процес, ученици развијају вештину примене научне методе коју је 
применио и сам Ератостен 3 века пре нове ере, а такође и они обогаћујући је употребом ИКТ. 
Четврти час осмислили су проф. информатике Немања Гмизић и проф. биологије Јелена Палинкаш. 
Сарадња наставника у тимском раду допринела је посебном квалитету овог рада и била пример и 
инспирација и самим ученицима.  Ученици су изразили посебно задовољство због прилике да у 
школи раде и нешто ван уобичајеног наставног програма и могућности да развијају вештине које ће 
им значити у будућем бављењу науком. 
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Европски дан језика  

29.9.2018. 
 

 
         Културни центар је и ове године обележио Европски дан језика манифестацијом под 

називом „Не суди о књизи по корицама“. Наша школа је и ове године са великим 

задовољством узела учешће у том програму и дала свој значајан допринос. Жеља је била да 

се још једном скрене пажња јавности на потребу учења страних језика како би се у већој 

мери цениле вредности различитих култура. Програм је одржан у суботу, 29.септембра у 

трајању од 11 до 13 часова. Ученици наше школе су припремали материјал везан за 

норвешки језик и то велике рамове за сликање који су били украшени порукама на језику 

који се представља, затим маске Викинга, аутентичне бродове из тог периода, мачеве и 

слично. Идеја је била да се фотографисањем кроз рамове и продајом радова ученика 

прикупи новац у добротворне сврхе. Пуног срца можемо рећи да је идеја и више него 

успешно прошла и да ће укупна сума од 185. 704, 00 дин бити уплаћена Удружењу родитеља 

деце оболеле од рака „Звончица“, како је и првобитно било замишљено. Захваљујемо се 

свим ученицима који су учествовали, њиховим родитељима и другим људима добре воље 

који су нас подржали у суботу. Лепа атмосфера, креативност и бројност деце чине овај 

програм једним од најлепших у нашем граду. 
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

2.10.2018. 
 

   У оквиру Дечје недеље под слоганом ,,Имам право да живим срећно и здраво'' ученици 

другог разреда су са својим учитељима реализовали своју активност са темом ,,У здравом 

телу - здрав дух''. Били су обучени у опрему спорта који тренирају. Отпевали су песму 

,,Здрава храна'', појели воћку коју су понели а затим су ђускали у ритму музике са друговима 

из других разреда.  

 

 

    Културни центар је и ове године различитим програмима обележио Дечју недељу под 

слоганом ,,Знање је моћ''. 

    Ученици II1 и  II3 су гледали представу ,,Херкулес'' (студио Арс Лонга из Београда) чији је 

циљ био упознавање са митом о Херкулесу. Поред мотива херојства и физичке снаге у 

представи се развија и мотив упорности, образованости и солидарности. Акценат је стављен 

на Херкулесово детињство, када је разне вештине, попут музицирања на лири, сналажења 

помоћу небеских тела, математике и познавања геометријских тела учио од својих учитеља. 
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   Ученици II2 и  II4 су били учесници ликовне радионице калиграфије ,,Вук, вук, Вук у 

причи''. На почетку је вођен разговор о Вуку Стефановићу Караџићу и његовом етнолошком 

и филолошком раду, а затим су ученици уз помоћ графичарке Јелене Инђић илустровали 

калиграфском техником одговоре на нека питања у вези са Вуком.  
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Посета Културном центру 
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Представљање књиге „Урнебесна физика“ 

Среда, 03. 10. 2018. год. 
 

Аутори : Игор Коларов, Бранко Стевановић и Светислав Пауновић 

Гости: Бранко Стевановић и Драгослав Пауновић 

Специјална гошћа: мр Татјана Марковић Топаловић, наставница физике у средњој Медицинској 

школи Др Андра Јовановић из Шапца, српска кандидаткиња за најбољу наставницу на свету.  

Из наше школе , ОШ „Николај Велимировић“ присуствовали су ученици 6,7 и 8.разреда, као и 

наставници физике Јово Михајловић и Александар Пузовић.  

Програм је био намењен ученицима основношколског узраста, са веома занимљивим садржајем. 

Треба истаћи демонстрацију једноставних експеримената-огледа физике који су били приказани. 

Урнебесна физика је књига експеримената и трикова. То је књига за оне који су луди за физиком! И 

за оне који би радије вукли крокодила за реп него изучавали физику! 

 Награда Невен за најбољу књигу из области популарне науке у 2015. године. 

Ако спадате у оне који још увек не знају шта се учи из физике или се још нисте довољно заљубили у 

њу, најозбиљније се придржавајте овог упозорења: Бежите! Урнебесна физика вам може и те како 

помутити мозак и натерати вас да се потпуно заљубите у њу! 

Дакле, Културни центар је и ове године различитим програмима од 1. до 5. октобра у просторима 

Културног центра обележио „Дечју недељу“. Читав овај програм одвијао се под слоганом „Знање је 

моћ“ и представљао подршку Културног центра професорки Медицинске школе „Др Андра 

Јовановић“, мр. Тањи Марковић Топаловић у њеној кандидатури за престижну награду најбољег 

наставника на свету, која ће се током наредне године доделити у Дубаију. Шабачким основцима, 

којима је програм и намењен, нашу суграђанку представићемо као изврсну професорку која је 

осмислила Физиксе, школску секцију физичара, затим и као ауторку Парка науке јединственог у 

Србији, дугогодишњег предавача летњих школица физике при Канцеларији за младе Шапца, најбољу 

едукаторку у Србији у 2014. године, а однедавно и чланицу певачког друштва Шапчанке, те чланицу 

неформалног књижевног клуба при Културном центру, затим редовну посетитељку културних 

садржаја како у Културном центру тако и осталим институцијама културе у Србији. Културни центар 

је пре свега институција културе која остварује образовну функцију као једну од примарних, а 

најважнију када је реч о раду са младима. Рад госпође Тање Марковић Топаловић, шабачким 

основцима може да послужи као добар пример како се радозналом и свестраном личношћу, 

континуираним радом и образовањем у било којој струци могу постићи врхунски резултати. 
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ДРАГИ САРАДНИЦИ, 

5. 10. 2018. год. 
Културни центар 

Шабац 

 

   Захваљујем вам се што сте и ове године учествовали у обележавању Европског дана језика. 

Лепа атмосфера, креативност и бројност наше деце чине да је управо овај програм један од 

најдражих програма Културног центра, а саосећајност којој сви заједно учимо децу 

непроцењива је. И ове године сакупили смо значајну суму, и то: 185. 704, 00 дин. А сав 

новац уплатићемо као што смо и навели у позиву Удружењу родитеља деце оболеле од рака 

„Звончица“. 

 

 
 

Срдачан поздрав, 

Мр Катарина Јанковић Поповић 
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Светски дан здраве хране 

16.10.2018. 
 

  Као и свеке године, и ове се обележава Дан здраве хране, 16. октобар. 

 У нашој школи I разред је на занимљив начин то представио. 

 Овај пројекат имао је за циљ развијање свести код ученика о значају здраве исхране у 

свакодневном животу, што подразумева редовно узимање одређене врсте хране (воће, 

поврће, житарице,..) , а избегавање претераног конзумирања слаткиша, грицкалица, масне 

хране, хране са примесама вештачких боја и арома и сл. 

Такође је важно да ученици буду упознати са поремећајима који настају услед нездраве 

исхране и болестима које се преносе храном.  

Тему смо најпре обрадили кроз разговор са ученицима о здравој исхрани ( пирамида и 

принципи здраве исхране) као и последицама неправилне исхране. Ученици су у оквиру 

радионице правили воће и поврће од пластелина, цртали омиљено воће и поврће, имали 

задужења да презентују по групама воће и поврће. 

 Ко завршни продукт рада организована је изложба здраве хране, коју су посетили ученици 

II, III и IV разреда, као и родитељи ученика. 

У овим активностима су учествовали сви ученици  I разреда са својим учитељицама, као и 

родитељи . Ученици су веома успешно обавили  све активности: учествовали у разговору о 

здравој храни, постављали питања, истраживали , давали одговоре на дата питања, изводили 

закњучке и веома успешно правили воће и поврће од пластелина. Посебно су се истакли и 

били креативни у поставци изложбе здраве хране.  

Најважније је да су у потпуности схватили шта значи хранити се здраво и да се принципи 

здраве исхране морају свакодневно примењивати. Свака група је имала задатак да кроз 

краћи говор презентује воће или поврће које је донела, које витамине садржи , минерале итд. 

 Најзанимљивији и најслађи део овог дана је када су ученици и њихови родитељи 

дегустирали воће, производе од воћа, колаче, мед и производе од меда. 

Осмеси на лицима присутних у учионицама говори о успешно обављеном задатку и лепом 

дружењу.  
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РУКОМЕТНА ЛИГА 

27.10.2018. 
 

Мини- школска рукометна лига у организацији РК ,,Металопластика“ одржана је и ове 

године, 27.10.2018.године, у хали ,,Зорка“. Осам градских школа је учествовало у овом, већ 
сада, традиционалном турниру. 

Победници школских турнира млађих разреда су се квалификовали за учешће на овом 
турниру. Представници наше школе били су ученици I2, II1, III3 и IV2 са својим учитељицама 
Снежаном Павловић, Даринком Исаиловић, Сузаном Мијушковић и Славицом Вишњић. 

Представили су своју школу на најбољи могући начин освојивши прва места у свим 
категоријама. Ученици су показали спортски дух, међусобну сарадњу у игри, поштовање 
правила игре и изузетан однос према противничким играчима. Подржавали су са трибина 
једни друге и показали да смо прави тим, а подршку су пружиле и другарице из одељења.  
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„Архимедесова дописна математичка 

олимпијада“ 

4.11.2018. 
 

Ученици наше школе сваке године узимају учешће на „Архимедесовој дописној 

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

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

На овогодишњем такмичењу наши ученици су постигли запажене резултате.  

ДРУГИ КРУГ (окружни ниво): 

1. Пети разред: Лена Кијурина, Софија Игњатовић, Стеван Савић (прва награда), Софија 

Бајић, Софија Десанчић, Миа Стојановић (друга награда), Доротеја Којић, Ленка 

Мијаиловић, Петар Поповић, Немања Филиповић (трећа награда), Анђела 

Стевановић (похвала); 

2. Шести разред: Милош Савић, Филип Ђурђевић (прва награда), Лазар Јовић (трећа 

награда), Сара Вилотић (похвала); 

3. Седми разред: Вукашин Бабић, Лука Костић, Милош Раковић (прва награда), Лука 

Марковић (похвала); 

4. Осми разред: Марта Јовичић, Стеван Маринковић (трећа награда), Драгољуб 

Алимпић (похвала). 

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

(прва награда)-8 ученика ОШ „Николај Велимировић“ . Финале је одржано у Београду, 

4.11.2018.  
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МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ 2018. године 
 

„Математички лист“ за ученике основне школе и Државна комисија за такмичење 

„Кенгур без граница“ у 2018. години наставили су  са организацијом и реализацијом 

МАТЕМАТИЧКОГ КВИЗА. 
 

     У 2018. години квиз је организован под називом РАУХОВ МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ, 

јер је компанија РАУХ СРБИЈА – Коцељева (произвођач сокова) прихватила да у овој 

години буде покровитељ реализације квиза.  
 

 Организацију квиза реализовала је Комисија за организацију математичког квиза 

Друштва математичара Србије. 

У 2018. години квиз је  реализован  у две категорије: 

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

првог, другог, трећег и четвртог разреда;  

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

петог, шестог, седмог и осмог разреда. 

 

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

категорији ученика старијих разреда. 

 

     У 2018. години планирано је да квиз буде реализован на четири нивоа: 
 

Ниво Реализатори Рок 

Општински Општински активи наставника математике до 31.10.2018. 

Окружни Подружнице математичара по окрузима до 15.11.2018. 

Регионални  
Подружнице математичара Београд, Нови Сад, 

Крагујевац и Ниш 
до 30.11.2018. 

Државни  Комисија математичког квиза ДМС субота 15.12.2017. 

  

Општински ниво такмичења организован је 3.11.2018. у сали Културног центра у 

Шапцу, а због одсуства школа из Лознице овај ниво такмичења  изједначен  је са окружним 

нивоом такмичења.  
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Такмичило се осам екипа:  ОШ „Јован Цвијић”, Змињак, ОШ „Николај 

Велимировић”, ОШ „Јеврем Обреновић”, ОШ „Јанко Веселиновић”, ОШ „Вук Караџић”, 

ОШ „Цветин Бркић”, ОШ „Жика Поповић”, Владимирци, ОШ „Јован Цвијић”, Дебрц.  

 
Екипу наше школе чинили су следећи ученици: Петар Поповић, пети разред, Милош 

Савић, шести разред, Вукашин Бабић, седми разред и Стеван Маринковић, осми разред. 

Председник Комисије за организацију математичког квиза ДМС, Срђан Стефановић, 

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

Обрадовић, изабрана је за члана комисије на овом нивоу такмичења. 

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

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

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

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

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

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

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

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

било два минута.  

Изузетно, ове године, један број питања  посвећен  је животу и раду Михаила 

Петровића Аласа, поводом 150 година рођења великог математичара. Основна литература 

за питања из ове области је био Каталог изложбе САНУ о Михаилу Петровићу: Михаило 

Петровић Алас – Родоначелник српске математичке школе који је објављен у пдф формату 

на сајту ДМС . 

После неизвесне борбе од 90 минута екипа наше школе изашла је као победник. 

Заједно са другопласираном екипом, ОШ „Јанко Веселиновић”, остварила је пласман на 

регионални ниво такмичења. 

 

 Регионални квиз организован је у недељу 2.децембра 2018. у OШ "Дуле Караклајић" 

у Лазаревцу. Одржано је финале регионалног квиза за округе Београд, Ваљево и Шабац. 

Такмичило се пет екипа:  ОШ „Борислав Пекић”, Нови Београд, ОШ „Николај 

Велимировић”, Шабац,  „Прва основна школа”, Ваљево,  ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац,  

ОШ „Ратко Митровић”, Нови Београд.  

Екипа наше школе била је у непромењеном саставу: Петар Поповић, пети разред, 

Милош Савић, шести разред, Вукашин Бабић, седми разред и Стеван Маринковић ученик 

осмог разреда и „капитен” екипе. 

 Председник Комисије за организацију математичког квиза ДМС, Срђан Стефановић, 

био је организатор и реализатор овог нивоа такмичења. Ментор екипе, Мирјана Обрадовић, 

изабрана је за члана комисије и на овом нивоу такмичења. 
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 Такмичење је било реализовано на исти начин као и на претходном  нивоу, с тим што 

је промењена расподела бодова у трећем кругу питања, тако да су бодове добиле све екипе 

које су тачно одговориле на питање, у редоследу како су се јављале за одговоре (15, 12, 9, 6 

или 3 бода). 

Неизвесна борба од 90 минута трајала је самог краја квиза. Екипа наше школе изашла 

је као победник и изборила се за пласман на државно финале. Другопласирана је била екипа 

школе „Борислав Пекић”, Нови Београд, док је треће место заузела екипа школе „Јанко 

Веселиновић”, Шабац. Одмах након овог „окршаја” екипа наше школе наставила је пут за 

Београд, где су се ученици Петар Поповић, пети разред и Милош Савић, шести разред, 

придружили осталим другарима и успешно представљали школу на такмичењу „Интернет 

олимпијада” на којем наша школа редовно учествује већ неколико година уназад. У 

Београду је тог дана освојено осам републичких награда.  

 

      Државно финале квиза је одржано у петак 14.12.2018. у ОШ „Жарко Зрењанин“ у 

Новом Саду, а задатке за финални део квиза је саставила Комисија за организацију 

математичког квиза ДМС. Председник Комисије за организацију математичког квиза ДМС, 

Срђан Стефановић, био је организатор и реализатор овог нивоа такмичења, а у комисији за 

такмичење био је и председник Друштва математичара Србије, др Војислав Андрић. 

На државни ниво такмичења пласирало се пет екипа:  ОШ „Цар Константин”, Ниш, 

ОШ „Николај Велимировић”, Шабац,  ОШ „Жарко Зрењанин“ у Нови Сад,  ОШ „Светолик 

Ранковић”, Аранђеловац,  ОШ „Васа Стајић ”, Нови Сад.  

Екипу наше школе, морамо поново истаћи, чинили су следећи ученици: Петар 

Поповић, пети разред, Милош Савић, шести разред, Вукашин Бабић, седми разред и Стеван 

Маринковић, осми разред. Њихови другари, такође успешни математичари, пошли су са 

њима као подршка. 

 Вође пута били су Мирјана Обрадовић и Владимир Михаиловић. 
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Такмичење је било реализовано на исти начин као и на претходном нивоу. Екипа 

наше школе је већ после трећег задатка у првом кругу такмичења прешла у вођство које је 

држала до пред сам крај квиза када ју је заслужено престигла екипа школе домаћина.  

Нашој екипи припале су сребрне медаље. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви учесници Рауховог математичког квиза били су на свим нивоима такмичења 

награђени Рауховим соковима. Учесници три првопласиране екипе у финалном делу квиза 

били су награђени златним, сребрним и бронзаним медаљама, дипломама и рекламним 

мајицама Рауховог математичког квиза. 
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ФИНАЛЕ: 

1. Пети разред: Лена Кијурина, (трећа награда), Софија Игњатовић, Стеван Савић 

(похвала)-наставник Даница Исаиловић; 

2. Шести разред: Милош Савић (друга награда)- наставник Миољуб Исаиловић; 

3. Седми разред: Вукашин Бабић (прва награда)-наставник Владимир Михаиловић, , 

Лука Костић, Милош Раковић (похвала)-наставник Мирјана Обрадовић. 

Вукашин Бабић је добио и специјалну прву награду: бесплатну „Архимедесову зимску 

школу математичара“ на Тари.                                                 
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Поново у Културном центру 
 

  Поводом двестоте годишњице од издавања Вуковог Српског рјечника у сарадњи са 

Музејом језика и писма из Тршића , Културни центар организовао је изложбе „Наше Вукове 

речи“, ауторке Дејане Ђедовић и „Вук, вук, Вук у причи“ ауторке Ане Чутуровић. 

  Наши ученици присећали су се, уз стручно информисање, Вуковог етнографског и 
лексикографског рада.  

     

Слушали, активно учествовали постављајући питања, заинтересовано посматрали изложбу, 
фотографисали. Све у свему, још једно корисно и занимљиво дружење.  
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Почело лиценцирање директора школа после 15 

година од доношења прописа 

19.11.2018. 

 
Весна Живановић, директорка ОШ „Николај Велимировић“ из Шапца прва је 

директорка у Србији која је полагала испит за стицање лиценце. 

 

Фото: Министарство просвете 

Данашњем испиту приступило је још четири директора, од укупно 362 који су након раније 

положене обуке стекли услов за лиценцирање. Министар просвете Младен Шарчевић рекао 

је да би сви директори који су тренутно на тој функцији требало да стекну лиценцу до краја 

2021. године, а да ће обуке за оне који их нису положили почети на пролеће. 

 

– Од директора школа зависи много. Ако су то људи који професионално раде свој посао, 

који су добри педагошки руководиоци и одлични менаџери онда смо на правом путу. На овај 

начин дугорочно се прави стратегија квалитетног руковођења установама – рекао је 

Шарчевић. 

 

Он је поручио квалитетним просветним радницима да се пријаве за директоре школа, 

напомињући да су захтеви за ту функцију подигнути, али да је, с друге стране, предвиђено 

низ повољности, од тога да им се чува радно место током два мандата до високе позиције у 

будућим платним групама и разредима. Он је додао да ће и колективу бити важно ког 

кандидата подржава, јер са бољим директором имају веће шансе да раде квалитетније и тако 

дођу до неког од педагошких звања, које ће омогућивати и боље место у платним групама. 

– Још има реликата да се сви мешају у избор директора, од лоших локалних самоуправа, 

синдиката који праве своје листе, до неких који праве своје већине, а које не морају да значе 
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квалитет. Од тога се једино можемо бранити строгим критеријума за лиценцирање и строгим 

обукама – навео је министар. 

 

На питање како се изборити са утицајем политике, који је последњих месеци био видљив 

унеким случајевима именовања директора, Шарчевић је одговорио да то тако изгледа са 

аспекта неких медија, али да се с аспекта статистике на прсте једне или две руке могу 

избројати случајеви који „проклизавају„ или су нејасни. Додаје да се у огромној већини 

случајева процедура утврђена законом поштује и да је највише проблема имао са 

покрајинским директорима зато што се Покрајински секретаријат за 

образовање не понашапрофесионало. 

– Тамо се гледа и ко је која нација и ко кога заступа, ја сам их и лично критиковао и тражио 

да се уразуме, јер не могу да кажу да неки кандидат не може да буде директор, а да 

немају образложење – истакао је Шарчевић. 

 

Иначе, обавеза лиценцирања директора уведена је у закон још 2003, међутим до сада није 

била реализована. Стандарди компетеција директора су донети 2013, али су до уређивања 

поступка за стицање лиценце били мртво слово на папиру. 

 

На испиту за стицање лиценце се оцењује квалитет истраживачког рада у коме кандидат 

приказује резултате примењеног истраживања и препорука за унапређивање образовно-

васпитне праксе. У другом делу комисија процењује степен остварености стандарда 

компетенција за директора, а у трећем кандидат представља и образлаже портфолио 

директора, који садржи доказе о остварености стандарда. 
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Фестивал науке  

29.11.2018. 
 

   Фестивал науке одржан је 29.11-2.12.2018. на Сајму у Београду. Ми смо посетили Фестивал  

трећег дана, у суботу 1.12.2018.   

 На Фестивал је ишло 46 ученика 7. и 8. разреда наше школе који су постизали резултате на 

такмичењима из природних наука, и 6 наставника. Прво смо посетили шоу „Да ли роботи могу да нас 

чују“ ,где су научници из Француске на занимљив начин објаснили како роботи разумеју оно што им 

говоримо и да се понашају у складу са тим.  

 Након прдставе  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 ученика и  наставника. 
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Новогодишња радионица 

18.12.2018. 
 

    У уторак, 18.12.2018. године у оквиру пројектне наставе на тему ,,Глумимо, певамо, 

играмо“ одржана је радионица под слоганом ,,Новогодишње честитке и украси“. 

Деца уз помоћ родитеља по слободном избору правила су честитке и украсе.  

 На маштовит и занимљив начин су то радили. Уз пригодне дечије песме које су 

доприносиле добром расположењу , сви су били радни и одговорни. Надахнути 

предстојећим празницима учионица се шаренила од предивних украса. Нова година је стигла 

у наше учионице. Сва четири одељења су истовремено учествовала у радионици.  

 Актив  I разреда је предухитрио остале активе у новогодишњм расположењу. Мала школа је 

блистала од предивних украса. Осмеси су красили лица присутних.  

Деца и родитељи су са задовољством били део радионице. Надају се и новом дружењу и 

очекују позитивну атмосферу као и до сада. 
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 Свети Сава – школска слава 

27.1.2019. 
 

Ученици млађих разреда из Добрића, као и сваке године, обележили су школску славу - 
Светог Саву. Славски дан започели смо у манастиру Св. Петра и Павла. Ученици су заједно са 
вероучитељицом учествовали у литургији, након чега су извели светосавске рецитације.  
Славље је настављено у школи, где су ученици пригодним програмом представили лик и 
дело Светог Саве. Ученике је припремала вероучитељица Гордана Гавриловић у сарадњи са 
осталим учитељицама. 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 „Како је Растко посао Свети Сава“, „Свети Сава у мојој кући“, и „Свети Сава и 
стогодишњи старац“.  
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. Родитељи ученика четвртог разреда организовали су свечани ручак за 
ученике и госте. Прослава је протекла у вредром и добром расположењу.  
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 Међународни дан матерњег језика 

21.2.2019. 

 
  Библиотека шабачка је спроводила истраживања, организовала радионице, заједно са 
својим члановима трудила се да покаже колико је чување матерњег језика насушно, 
неопходно, национално и на сваки други начин, важно. 
  Ученици 6-2 одељења, као публика, али и као активни учесници, могли су само да у 
пријатној атмосфери дају свој допринос коментарима, износећи сопствена искуства. 
Узнемирио их је податак да много језика изумире (око 900), па су се још више учврстили у 
уверењу да морамо да бранимо свој, да га негујемо, штитимо од уплива страних и лоших 
речи. 
   Чувајући језик, чувамо себе, свој народ, јер врло често језик значи народ. 
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Зимска језичка радионица 

2.2.2019.  
 

 

Дана 2.2.2019. године, у нашој школи одржана је Зимска језичка радионица У радионици су 

учествовали 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. Пријатно смо били изненађени захвалношћу ученика на организацији радионице коју 

су отворено показивали и то нам даје ветар у леђа за даљи рад. Учествовао је 21 ученик. 

 Са њима су радили проф. Бојана Јелић и проф. Бранимир Антонић. 
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. ОСМИ МАРТ 

8.3.2019. 
 

У знак захвалности свим женама – пре свега мајкама –  ученици млађих разреда из 

Добрића припремили су приредбу. Ученици су изводили кратке драмске текстове  – Mаза, 

Буцко и Цвет за 8. март.  Програм је употпуњен рецитацијама и порукама посвећеним 

мајкама. Приредби су присуствовале мајке, баке, тетке и многобројна публика која увек радо 

прати дешавања наше школе. Приредба је протекла у добром и ведром расположењу, а 

публика је уживала у сваком тренутку.  

  

  

. 
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„Промене у пубертету“ 
- превентивни програм – евалуација школска 2018/2019. година 

У сарадњи са Министарством  и компанијом „Procter&Gamble“, у нашој школи је и ове 

године (21.марта) реализован образовни програм „Промене у пубертету“. Програмом су 

обухваћене ученице шестог разреда.  

Захваљујући изузетном модератору Милици Поповић, циљеви програма су успешно 

остварени. Кроз интерактивно предавање, девојчице су  информисане о свим аспектима 

промена које доноси пубертет.  

У склопу часа одржано је интерактивно предавање уз адекватну видео презентацију, 

разговор са ученицама и евалуација. Сва три дела часа су била веома занимљива, поучна и 

са великом пажњом и интересовањем пропраћена од стране ученица. 

На основу позитивног искуства које смо стекли током дугогодишње сарадње, 

препоручујемо да се са реализацијом овог програма настави, али уз посебну препоруку,  да 

се овим едукативним програмом обухвате и школе које се налазе на сеоском подручију. 
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ШАХ – ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

28.3.2019. 
 

    Након првенстава у школама прошлог месеца одиграно је 28.02.2019. године Општинско 
првенство у шаху за школску 2018/2019 годину.  Организатори првенства били су Шаховски 
савез Мачванског округа и Спортски савез града Шапца. Домаћин је ове године била 
Основна школа „Мајур“ у Мајуру. О поштовању правила шаховске игре бринули су 
представници шаховског савеза Трајко Давидовски и Милан Грујић . Примедаба на суђење 
није било. Млади шахисти играли су партије у одличним условима,што је заслуга директора 
школе Живана Макевића. За такмичење су биле обезбеђене две спојене учионице, једна је 
била одређена као простор за игру, а у другој су били гости и резервни играчи. Након другог 
кола направљена је пауза, деца су добила кроасане и сокове, па су освежени ушли у 
последња три кола.  
На првенству је учествовало пет екипа. Спортски савез града обезбедио је пехаре за три 
најуспешније екипе и по три најуспешнија дечака и девојчице, као и дипломе. 
Након борбене игре и низа добрих партија  поредак у екипној конкуренцији био је: 

1. ОШ „Николај Велимировић“  (иде на регионално првенство!) 
2. ОШ „Мајур“ 
3. ОШ „Лаза Лазаревић“  
4. ОШ „Вук Караџић“ 
5. ОШ „Јеврем Обреновић“ 

Резултати у појединачној конкуренцији: 
Дечаци: 

1. Лукић Филип, ученик 8 разреда ОШ „Николај Велимировић“ 
2. Богићевић Лука, ученик 7 разреда ОШ „Лаза Лазаревић“ 
3. Каличанин Јован,  ученик 8 разреда ОШ „Николај Велимировић“ 

                Девојчице: 
1. Милинковић Ања, ученица 5 разреда ОШ „Николај Велимировић“ 
2. Весић Дуња, ученица 5 разреда ОШ „Николај Велимировић“ 
3. Антић Нина, ученица 7 разреда ОШ „Лаза Лазаревић“ 

Дипломе је добило 10 ученика који су били успешни у оквиру својих узрасних група: 
Степановић Милош, 8 разред (ОШ „Николај Велимировић“) 
Ђуровић Милан, 7 разред („Вук Карадџић“) 
Петровић Елена, 7 разред („Јеврем Обреновић“) 
Јеремић Андреј, 6 разред  („Мајур“) 
Свилокос Лука, 5 разред („Мајур“) 
Рашић Сара, 5 разред („Вук Караџић“) 
Иванковић Михајло, 4 разред („Николај Велимировић“) 
Лукић Јована, 3 разред („Мајур“) 
Алимпић Никола, 2 разред („Мајур“) 
Теодоровић Никола, 1 разред („Вук Караџић“) 
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У осврту на овогодишње првенство треба рећи да је повећан број екипа које су учествовале 
и да су све екипе биле комплетне. Поред знања и великог успеха ученика старијих разреда 
импоновали су борбеност девојчица и таленат најмлађих учесника.  

 
 

Директор ОШ„Мајур“ Живан Макевић и Трајко Давидовски, председник Шаховског савеза 
Мачванског округа свечано су отворили овогодишње општинско првенство у шаху, 
пожелели добродошлицу гостима и добре шаховске партије присутним такмичарима. Након 
тога присутни су упознати са пропозицијама такмичења и наградама за најуспешније дечаке 
и девојчице. 
Пехаре за победнике и дипломе за друге успешне такмичаре обезбедио је Спортски  савез 
Шапца. 
У екипној конкуренцији обезбеђени су пехари за прво,друго и треће место. За победнике у 
индивудуалној конкуренцији (за дечаке и за девојчице за прво, друго и треће место) ,такође 
су обезбеђени пехари. Остале учеснике (њих 10) који су били успешни у својим узрасним 
групама ( од првог до осмог разреда) чекала су признања у виду диплома. 

 
    Након завршетка такмичења прво су проглашени победници у екипној конкуренцији. За 
победу су се добијала 3 меч бода,а за нерешен резултат 1 бод. Прво место убедљиво је 
освојила екипа ОШ„Николај Велимировић“ која је добила сва четири меча. На друго место 
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пласирала се екипа ОШ „Мајур“ са две победе, једним нерешиним исходом и једним 
поразом, док се на треће место са једном победом,једним нерешеним исходом и два 
пораза пласирала екипа ОШ „Лаза Лазаревић“. 
Такмичење је имало квалификациони карактер,тако да се победничка екипа пласирала за 
регионално такмичење основних школа. 
Све честитке одличној екипи ОШ „Николај Велимировић“ са жељом да буде успешна и на 
регионалном такмичењу! 

 
Након узбудљивих шаховских партија и лепог дружења дечаци и девојчице заједно са 
својим наставницима радо су пристали да се направи фотографија за успомену.  

 
     Најуспешнијем младом шахисти и освајачу првог места у индивидуалној  конкурецији 
Лукић Филипу, ученику осмог разреда ОШ „Николај Велиморовић“ , Шабац, пехар је уручио 
Трајко Давидовски председник Шаховског савеза Мачванског округа. Филип је већ познати 
шахиста у Шапцу и региону, јер игра на омладинској табли клуба „Шабачки краљ“ ,који се 
такмичи у Првој окружној лиги Мачванског округа. 
Такмичење се одвијало у пријатном амбијенту ОШ „Мајур“. Такмичари су имали одличне 
услове (две спојене учионице) јер је постојао дефинисан простор за игру (једна учионица) 
док су наставници и резервни играчи били у суседној учионици. 
    Девојчице су приказивале добру игру и борбеност,а импоновао је наступ и озбиљан 
приступ партијама које су показали и најмлађи шахисти и шахисткиње. 
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ОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊE ИЗ ХЕМИЈЕ 

30.3.2019. 
 

Окружно такмичење из хемије за седми и осми разред одржано је 30.3.2019. год. од 09:00 до 11:00 у 

ОШ „Ната Јеличић“ у Шапцу. На такмичењу је учествовао четири  ученик седмог разред и два 

ученика осмог разреда наше школе. Директан пласман на републичко такмичење остварили су 

Стеван Маринковић ,84 и  Вукашин Бабић, 71 ,као победници имају сигуран пласман. На основу 

збирне ранг листе биће позвано још 40 ученика по разреду. 

Ученици су остварили су следеће награде: Стеван Маринковић, 84, Дарио Радојчић, 82,  Вукашин 

Бабић, 71, Лука Костић ,74 и  Лана Нешковић ,71 освојилу су I награду, а Милош Раковић, 74 освојио је II 

награду. 
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ПРВО МЕСТО МЕСТО НА ``АРХИМЕДЕСУ``   ЗА 
ЕКИПУ ОШ``НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ`` ШАБАЦ 

5.4.2019. 

 
Ученици ОШ „Николај Велимировић” су поновили прошлогодишњи успех, и ове 

године, поново су освојили прво место на  МАТЕМАТИЧКОМ ТУРНИРУ у организацији МД 
„АРХИМЕДЕС”, тј. 45. МАТЕМАТИЧКОЈ ОЛИМПИЈАДИ ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
одржаној 18.5.2019. године у Београду, а која представља екипно првенство основних школа 
Републике Србије у математици.  

За последњих седам година, наша школа  је своје резултате на овом такмичењу са 
дугом традицијом , позиционирала не само међу резултате најбоље рангираних екипа, већ 
је чак четири пута освојила прво место.  

Овогодишњи шампиони су оборили рекорд од прошле године  укупним збиром 
поена, 472, највећим који је нека екипа освојила у последњих 10 година и чињеницом да су 
сви чланови екипе освојили награде и у појединачној конкуренцији. Укупно је било 91 екипа 
са  455 такмичара. 

Ови сјајни математичари су:  

 Огњен Гајић (IV разред) – II награда 

 Петар Поповић (V разред) – I награда 

 Милош Савић (VI разред) – I  награда 

 Вукашин Бабић (VII разред) – I награда 

 Марта Јовичић (VIII разред ) – III награда 
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  Математички турнир затвара овогодишњу сезону такмичења која је почела 
„Дописном олимпијадом”  у организацији МД „АРХИМЕДЕС”, још у септембру 2018. године 
на најбољи могући начин. Од тог септембра до овог маја, наши ученици су освојили 28 
награда на државним такмичењима из математике и постали вицешампиони државе 
Математичког квиза у организацији Друштва Математичара Србије. Наша школа  постала је 
једина основна школа у Србији чији  је ученик, Вукашин Бабић на овогодишњем  Државном 
такмичењу из математике и Српској математичкој олимпијади проглашен за  најуспешнијег 
такмичара седмог разреда. 
 
 

Постати шампион државе је велика част која са собом носи и велику одговорност  да  
задржимо квалитет у раду и бранимо освојене титуле. Вредним радом наших ученика и 
посвећеним радом  тима наших учитеља и наставника настојимо то и да остваримо. 
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Едукацијом против насиља: "Зато што те се 

плашим" 

17.4.2019. 
 

У ОШ „Јеврем Обреновић“ 17. априла, 2019. године,  четрдесет ученика наше школе, 

у пратњи наставника: Г. Милићевић, К. Бошковић и Б. Зарић и стручног сарданика – О. 

Милутиновић, присуствовало је Програму едукације ђака против насиља који финансира 

Град Шабац.  

Ова  активност је реализована у  оквиру Програма превенције вршњачког насиља 

међу младима. Програм има за циљ да смањи стопу насиља међу децом школског узраста, на 

начин да подиже свест и осетљивост на проблем, смањује ниво толеранције на насиље и 

иницира сарадњу између ученика, запослених у школи и родитеља. Превентивне мере 

засноване су на елементима препознавања проблема,  промени ставова и понашања 

применом различитих приступа и метода рада. Исто тако, програм тежи успостављању 

мреже подршке како би се створило сигурније и подстицајније школско окружење.   

 

Цео пројекат је реализован у форми „Форум театра“ који на креативан, интересантан 

и поучан начин обрађује феномен вршњачког насиља, и то у три дела: У првом делу 

програма одиграна је представа под називом „Зато што те се плашим“; У другом делу, деци 

се обратио психолог професор др Жарко Требјешанин, психолог, који је дискутовао о теми 

вршњачког насиља, које је и приказано у престави; У трећем делу, интерактивном делу 

програма, ученици  су глумцима сугерисали како заправо да реше одређене конфликте из 

представе. Износили су своје идеје и на тај начин активно решавали одређених конфликта из 

представе. Циљ ове интерактивне представе јесте подизање свести код деце о све учесталијој 

појави насиља у адолесцентском добу и отворено указивање на последице које произилазе 

из насилних ситуација.  Због флексибилности у представи и непредвидивих реакција 

ученика, представа је била веома занимљива. 

Ученици који су учествовали у овом пројекту, у обавези су да у сарадњи са 

одељењским старешинама, на часовима одељењских заједница пренесу вршњацима своја 

искуства. 
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Турнир у рукомету и фудбалу 

19.4.2019. 
 

У  Хали спортова „Зорка“ одржан је турнир у рукомету и фудбалу за ученике 4. разреда 
шабачких основних школа. Организатори су били Спортско друштво града и Учитељско 
друштво Шапца.  
 Екипе у рукомету биле су мешовите, састављене од ученика из различитих школа. Било је 
веома занимљиво играти са друговима који су се упознали на терену и заједнички се борити 
за победу. И публика је била збуњена и навијала за све екипе јер је у свакој био по неки 
члан из њихове школе.  
Фудбалске екипе су представљале свака своју школу. Наша екипа у  првој утракмици 
победила је школу „Вук Караџић“ резултатом 9 : 0, а тесним резултатом 1: 0 изгубила од 
школе „Лаза Лазаревић“. У борби за треће место надиграла нас је екипа школе „Јанко 
Веселиновић“ резултато 2 : 1, којом приликом су повређена наша два ученика и превезена у 
Ургентни центар шабачке болнице, где им је указана помоћ.  
Победници турнира су екипа школе „Јеврем Обреновић“ ,којој смо честитали . И на овим 
сусретима владао је спортски такмичарски дух, деца су се дружила а публика навијала за 
своју екипу. Показало се још једанпут да је наш град, град спорта и да поседује велики 
потенцијал у овим младим спортистима. 
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Посета Народном музеју Шабац 

22.4.2019. 
 

Дана 22.04.2019. године у времену од 11:15-12:15 ученици који су чланови историјске 
секције од V-1 до V-4, њих двадесет посетило је Народни Музеј, где је виши кустос, 
археолог, Гордана Ковић, одржала радионицу „Римски градови на тлу Србије“. С обзиром да 
је настава Историје у петом разреду заступљена само са једним часом недељно, а 
наставници нису у могућности да се подробније позабаве овом темом, искористили смо 
прилику да у једносадној радионици сазнамо више о следећим градовима – Сирмијум 
(Сремска Митровица), Сингидунум (Београд), Виминацијум (Костолац), Ромулијана 
(Гамзиград) и Медијана код Ниша. Радионица је била занимљаива, јер је била пропраћена 
причом, слајдовима и квизом. Радионица је била тим занимљивија јер је римско наслеђе на 
тлу Србије, изузетно богато, а у прилог томе говори и чињеница да је на нашем тлу рођено, 
или живело 17 римских царева. Подизали су градове, градили путеве, који нам данас говоре 
о величини и важности наше територије у развоју и напретку римског царства.  У прилог 
томе достављамо најзначајније детаље о појединим градовима виђеним на презентацији. 

Слика 1. Сирмијум 

 

Слика 2. Виминацијум 
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Слика 3. Остаци римских терми

 

Слика 4. Остаци Медијане 

 

Ученици су са великом пажњом испратили радионицу и презентацију свих занимљивости 

које су приказане на слајдовима и на сликама. Послењих петнаест минута смо оставили за 

дискусију и питања и ученици су имали веома интересантних питања везаних за тако далеку 

прошлост и начин на који су грађени и како су изгледали римски градови, и свакодневни 

живот у њима. Понели су веома добре утиске, са поруком да и следеће године наставимо 

сарадњу. 
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Изложба хуманитарног карактера 

23.4.2019. 
 

Ученици, учитељи и родитељи првих разреда одржали су 23.4.2019. изложбу радова 

хуманитарног карактера.  

Изложби су претходиле радионице са родитељима. На радионицама су родитељи, деца и 

учитељи од рециклираног материјала правили предмете које обележавају пролеће и Ускрс. 

Родитељи и деца су били креативни и оригинални у раду. Атмосфера је била одлична, сви су 

са осмехом на лицу приступили овој активности. Радови су били изложени 23.4.2019. и били 

на продаји.  

Изложбу су посетили ученици осталих разреда, родитељи, баке, деке... 

Прикупљен новац је предат у благајну школе. Он ће бити прослеђен породици ученице 

наше школе, која већ дужи период не похађа наставу, због болести и операције која је чека.  
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Пример добре праксe 
 

На позив Бранкице Поповић, професорке историје у Основној школи “Николај 

Велимировић” из Шапца, одржано је предавање “Жице нам погледе ка небу крате”, у оквиру 

кога се предавач Кристина Алексић, сарадник за програме културе и педагошки рад са 

младима у Библиотеци шабачкој, бавила свакодневним животом у окупираном Шапцу за 

време Великог рата. Предавање је пре месец дана већ реализовано у Библиотеци поводом 

обележавања стогодишњице завршетка Првог светског рата и ослобођења Шапца од 

окупатора 

Сарадња између Основне школе “Николај Велимировић” из Шапца и Библиотеке 

шабачке успешно траје већ годинама. Она представља пример како непрекидна 

комуникација између представника једне школе и установе културе може допринети порасту 

читаности, као и мотивисању младих људи да своје време проводе квалитетно - у простору 

Библиотеке, на многобројним радионицама које за њих припремамо, на раду на сајту за 

младе “Књигождери”, као и на програмима прилагођеним њиховом узрасту. 

Предавањем “Жице нам погледе ка небу крате” ученицима и професорима у Основној 

школи “Николај Велимировић” омогућено је да  сазнају нешто више о мање познатом и 

готово неистраженом периоду окупације Шапца који је трајао три године. Нама у 

Библиотеци је ово била прилика да упознамо што већи број младих људи и покушамо да их 

мотивишемо да истражују прошлост свога града и допринесу да приче о нашим храбрим 

прецима не остану неиспричане. 

 

                                      Кристина Алексић 

 



АПРИЛ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

50 Наши ученици у сенци магнолије | школска 2018/2019. 

 

Наши ученици у сенци магнолије  

23.4.2019. 
 

 На Светски дан поезије схватили смо колико је важно подсетити се неких лепих, мирисних и 
звучних стихова, чувати их и увек им се враћати. 

  На то су нам на најбољи могући начин, као домаћини, указали Маша и Андреј, ученици 
наше школе. Воле да читају поезију, рецитују, и то су поделили са нама који смо испод 
магнолије у дворишту Библиотеке шабачке били гости, публика. Њих су, говорећи своје 
омиљене стихове, подржали представници установа културе, професори, глумци. 

  Уживајући, било нам је јасно да поезију има ко да чита, воли и разуме. 
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Фестивал екологије 

5.5.2019. 
 

 

 

5. јуна 2019. године са 12 ученика учествовала сам на „Фестивалу екологије“ посвећеном 

светском дану заштите животне средине. Ова манифестација одржана је на Градском тргу. 

Програм се састојао од плесних наступа, наступа дечијег хора, еколошких радионица, 

изложбе радова и избора за мис екологоје. Ученици IV3 су учествовали у осликавању мајица 

на тему екологије и избору за мис. Нађа Антонић, Анастасија Гишић и Дуња Ненадић су се 

такмичиле у костимима израђеним од рециклираних материјала. Показали су велику 

креативност и таленат у осликавању мајица и креирању костима. Најуспешнија је била Нађа 

Антонић која је освојила друго место у избору за мис екологије. За место прве пратиље Нађа 

је добила новчану награду и поклоне. Све ово је допринело развијању свести о потреби 

личног ангажовања у заштити животне средине. 
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Четири медаље из Крагујевца! 

05.06.2019. 
 

 

Заједничка фотографија “Николајеваца” по окончању такмичења 

Са данашњим даном – 5. јун, сезона школских такмичења за ђачку 2018/19. годину је 
закључена. У Хали “Језеро” у Крагујевцу окупили су се најбољи такмичари Малих 
олимпијских игара, укључујући и ученике из Основне школе “Николај 
Велимировић”.  “Николајевци” су наставили сјајан низ од четири узастопна такмичења, на 
којима наши представници освајају медаље у свим категоријама! Први разред донео је 
сребро, други се “позлатио”, док су обе екипе трећих разреда освојиле по бронзано 
одличје! 

1. Забавни полигон (1. разред), II место; 
2. – Полигон спретности (2. разред), I место; 
3. – Полигон свестраности (3. разред, девојчице), III место; 
4. – Полигон свестраности (3. разред, дечаци), III место. 

Екипа 1. разреда                                                                                               Микс екипа 2. разреда 

http://sportsabac.org.rs/?p=4020
http://media.sportsabac.org.rs/2019/06/61754759_2286654521556510_2313935543643144192_n.jpg
http://media.sportsabac.org.rs/2019/06/1.-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4.jpg
http://media.sportsabac.org.rs/2019/06/2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4.jpg
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3. разред – девојчице                                                              3. разред – дечаци 

Основна школа "Николај Велимирвоић" Шабац победила је у све четири категорије Малих 
олимпијских игара 

 

 
 

http://media.sportsabac.org.rs/2019/06/3.-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B5.jpg
http://media.sportsabac.org.rs/2019/06/3.-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%86%D0%B8.jpg
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Додела награда у школи 

27.6.2019. 
 

   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 четрдесет, појединачних и екипних, а у броју освојених републичких  награда посебно се 

истичу ученици Вукашин Бабић,Дарио Радојчић и Милош Савић. 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. 

  Проглашени су и најбољи ђаци у сваком разреду( Петар Поповић, Милош Савић, Вукашин Бабић,  

Стеван Маринковић).  

 ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ЈЕ УЧЕНИК 8-2, ДАРИО РАДОЈЧИћ 

              Овај свечани скуп забележен је и заједничком фотографијом. 
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ЦУЉКОВИЋ 

25.6.2019. 
 

Школа у Цуљковићу је добила нову фасаду, у оквиру друге фазе уређења ове школе. 

Крајем јуна радови су завршени, а финансирани су од стране Градске управе. 

Планирано је да се уради ограда око школе за време летњег распуста. 
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Шапчани сребрни на Међународном финалу 

СИМ-а у Сплиту 

„Podrinske“  август 24, 2019 
 

 
На великом Међународном финалу Спортских игара младих које је одржано у Сплиту 

од 16. до 22. августа, међу готово 300 дечака из девојчица из Србије, успешно је 
наступило  и десет ученика шабачке Основне школе „Николај Велимировић“. Пласман у 
Сплит изборили су као победници Малих олимпијских игара, а такмичили су се у игри 
„Између две ватре“. 

Учитељи Даринка Исаиловић и Милорад Миловановић, који су повели ову екипу, 
кажу да су поносни како су се деца понашала на терену, али и ван њега. Овај боравак у 
Сплиту, они су схватили управо онако каква је и замисао Спортских игара младих – дружили 
су се и уживали на плажи, а општи утисак осталих учесника СИМ-а, када их питате о екипи из 
Шапца био је да се они стално играју. 

 
Иако је учитељ Милорад Миловановић био забринут како ће се његови ђаци снаћи у 

игри „Између две ватре“, имајући у виду да су Мале олимпијске игре засноване на 
такмичењу у спретности, екипа из Шапца окитила се сребрном медаљом. То је била само 
награда за оно на чему се радило још од почетка школске године – бар два пута недељно 
учитељ Миловановић је са својим тимом припремао екипу за Мале олимпијске игре, на 
којима, традиционално, школа „Николај Велимировић“ важи за једног од фаворита. 

http://podrinske.com/author/pomoravske/
http://podrinske.com/sapcani-srebrni-na-medjunarodnom-finalu-sim-a-u-splitu/sabac-3-2/
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Учитељица Даринка Исаиловић каже да су се током овог мини летовања потрудили да деци 
испуне сваки тренутак. 

Обишли смо све сплитске плаже, користили све расположиве терене у оквиру 
Студентског центра „Кампус“ где смо били смештени, али смо организовали и излет. Пошто 
нам је ово друга година да долазимо у Сплит, а међу децом је више од половине 
прошлогодишњих учесника, избор је пао да овога пута обиђемо острво Брач, док смо 
прошле године видели лепоте Трогира. 

Једно од питања које смо поставили учитељима је како деца подносе одвајање од 
телефона. Слатко су се насмејали, јер њихови ђаци телефоне нису ни понели. Свакодневну 
комуникацију са родитељима имали су учитељи, тако да за телефонима није било потребе. 
Занимало нас је и каква је била реакција родитеља на саму чињеницу да деца иду у Сплит. 
Ту није било никаквих проблема. Носимо лепа искуства од прошле године, тако да су 
родитељи били одушевљени, неки су чак померали годишње одморе, јер деца нису хтела на 
летовање, већ у Сплит! Ово су добра деца, нисмо имали проблема, слушали су нас, нико 
није ни питао за родитеље, јер овде су упознали другаре из других градова Србије, БиХ и 
Хрватске, заказивали пријатељске мечеве. Поносни смо на њихово понашање и однос 
према другој деци. 

 
Своје утиске пренели су нам и мали путници у Сплит. Василије је био и прошле године, 
највише му се допала плажа „Бачвице“, а од осталих спортова уживао је у одбојци на песку. 
Ивона је била одушевљена породицом ракова коју су видели на једној плажу где је остатак 
екипе уживао у скоковима у море. Николина је уживала у скупљању шкољки које је донела у 
Шабац и чуваће их као драгу успомену на ово мини летовање у Сплиту. Ива је одушевљена 
другарима из београдске екипе „Ватрени“ са којима су одиграли пријатељски меч. 
Спортске игре младих су највеће аматерско спортско такмичење у Европи у које су укључена 
деца из Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије. Наша замља је најмлађи члан ове 
породице и ово је било шесто учешће наше деце на великом Међународном финалу које се 
традиционално одржава у Сплиту у Хрватској. На Државном финалу које је одржано крајем 
јула у Београду учествовало је 2.349 дечака и девојчица из 27 градова Србије, а током 
квалификационог периода такмичења, СИМ караван посетио је преко 32 града и места наше 
земље, уз учешће преко 75.000 дечака и девојчица, основно школског узраста. Такмичења 
се одржавају у тенису, шаху, уличној кошарци, рукомету, стоном тенису, одбојци, одбојци на 
песку, турниру Coca Cola CUP у малом фудбалу и Лино турниру између две ватре, игри која је 
заштитни знак Спортских игара младих. Амбасадори СИМ су, између осталих прослављени 
фудбалери Немања Матић и Предраг Мијатовић, а од ове године амбассадор СИМ-а је и 
Европски комесар за спољну политику и преговоре о проширењу Јоханес Хан, који је и 
присуствовао Државном финалу. 

Далиборка Делибашић

http://podrinske.com/sapcani-srebrni-na-medjunarodnom-finalu-sim-a-u-splitu/sabac-2-2/
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ОШ,,НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ"   ШАБАЦ

СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА  У ШК.2018/19.ГОДИНЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ТАЧАН НАЗИВ   ТАКМИЧЕЊА

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА

Да /не (да 

ли је 

степенов

ано)

Место 

(ОДНОСНО 

НАГРАДА 

КОЈУ ЈЕ 

ОСВОЈИО) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

АНЂЕЛИЈА ТОШИЋ
VII2

СРПСКИ ЈЕЗИК

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ РЕПУБЛИЧКИ
ДА II

СЛАЂАНА БЕКИЋ

ЈЕЛЕНА ШУШИЋ
VIII3

СРПСКИ ЈЕЗИК
КЊИЖЕВНА 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА III МАРИЈАНА КАРИЋ

КАТАРИНА ДАМЊАНОВИЋ
VIII3

СРПСКИ ЈЕЗИК
КЊИЖЕВНА 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА III МАРИЈАНА КАРИЋ

МИЛОШ САВИЋ
VI3

ФИЗИКА

ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

ЛАЗАР ЈОВИЋ
VI1

ФИЗИКА

ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

ВУКАШИН БАБИЋ
VII1

ФИЗИКА

ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

ЈОВАН КАЛИЧАНИН
VII2

ФИЗИКА

ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

МИЛОШ РАКОВИЋ
VII4

ФИЗИКА

ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

ВИКТОРИА ЂОРЂЕВИЋ
VII1

ФИЗИКА

ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

СТЕВАН МАРИНКОВИЋ
VIII4

ФИЗИКА

ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

АЛЕКСАНДАР ПУЗОВИЋ

ДАРИО РАДОЈЧИЋ
VIII2

ФИЗИКА

ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ

ХАНА АЛИМПИЋ
III1

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА III РАДА ПАВЛОВИЋ

УРОШ БАБИЋ
IV2

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА III СЛАВИЦА ВИШЊИЋ

ПЕТАР ПОПОВИЋ
V2

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА II ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ

СТЕВАН САВИЋ
V2

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА II ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ

ЛЕНА КИЈУРИНА
V2

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА II ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ

ЛЕНКА МИЈАИЛОВИЋ
V2

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА III ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ

МИЛОШ САВИЋ
VI3

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА III МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

ЛАЗАР ЈОВИЋ
VI1

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА III МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

ВУКАШИН БАБИЋ
VII1

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА I ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

МИЛОШ РАКОВИЋ
VII4

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА III МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ 

ЈОВАН КАЛИЧАНИН
VII2

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА III ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

СТЕВАН МАРИНКОВИЋ
VIII4

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА II ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ

ДАРИО РАДОЈЧИЋ
VIII2

МАТЕМАТИКА

МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА III МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ

МИЛОШ САВИЋ
VI3

МАТЕМАТИКА

ДРЖАВНО ТАКМ. ОШ ИЗ 

МАТЕМАТИКЕ РЕПУБЛИЧКИ
ДА

I МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

ВУКАШИН БАБИЋ
VII1

МАТЕМАТИКА

ДРЖАВНО ТАКМ. ОШ ИЗ 

МАТЕМАТИКЕ РЕПУБЛИЧКИ
ДА

I ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

ЈОВАН КАЛИЧАНИН
VII2

МАТЕМАТИКА

ДРЖАВНО ТАКМ. ОШ ИЗ 

МАТЕМАТИКЕ РЕПУБЛИЧКИ
ДА

III ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

ЛЕНА КИЈУРИНА
V МАТЕМАТИКА

ДОПИСНА. МАТЕМ. 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ
ДА

III ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ

МИЛОШ САВИЋ
VI3

МАТЕМАТИКА

ДОПИСНА. МАТЕМ. 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ
ДА II

МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ

ВУКАШИН БАБИЋ
VII1

МАТЕМАТИКА

ДОПИСНА. МАТЕМ. 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ
ДА I

ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

ВУКАШИН БАБИЋ
VII1

МАТЕМАТИКА

СРПСКА 

МАТЕМ.ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ
ДА

III ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

ЈОВАН КАЛИЧАНИН VII2
МАТЕМАТИКА МИСЛИША РЕПУБЛИЧКИ ДА I ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

ДАРИО РАДОЈЧИЋ
VIII2

ХЕМИЈА

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ 

ХЕМИЈЕ РЕПУБЛИЧКИ
ДА III

ДУШКО МИТРОВИЋ

ЛЕНА КИЈУРИНА

V
ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА

ТАК.ТЕХНИЧКОГ И 

ИНФОРМАТИЧКОГ 

ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИЧКИ

ДА II

МИЛАН ЂУРИЋ

ВУКАШИН БАБИЋ

VII1

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАР.

ДРЖАВНО ТАК. 

УЧЕНИКА ОШ ИЗ 

РАЧУНАРСТВА РЕПУБЛИЧКИ

ДА II

МИЛЕНКО ПУЗИГАЋА

ДАРИО РАДОЈЧИЋ

VIII2

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАР.

ДРЖАВНО ТАК. 

УЧЕНИКА ОШ ИЗ 

РАЧУНАРСТВА РЕПУБЛИЧКИ

ДА III

МИЛЕНКО ПУЗИГАЋА

ОГЊЕН   ГАЈИЋ
IV3

МАТЕМАТИКА

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР РЕПУБЛИЧКИ НЕ II БИЉАНА ГМИЗИЋ

ПЕТАР ПОПОВИЋ
V2

МАТЕМАТИКА

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР РЕПУБЛИЧКИ НЕ I ДАНИЦА  ИСАИЛОВИЋ

МИЛОШ САВИЋ
VI3

МАТЕМАТИКА

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР РЕПУБЛИЧКИ НЕ I МИОЉУБ  ИСАИЛОВИЋ

ВУКАШИН БАБИЋ
VII2

МАТЕМАТИКА

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР РЕПУБЛИЧКИ НЕ I ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

МАРТА ЈОВИЧИЋ
VIII3

МАТЕМАТИКА

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР РЕПУБЛИЧКИ НЕ
III

МИОЉУБ  ИСАИЛОВИЋ

МАТЕМАТИКА-

ЕКИПНО

МАТЕМАТИКА-

ЕКИПНО

МАТЕМАТИКА-

ЕКИПНО

МАТЕМАТИКА-

ЕКИПНО

МАТЕМАТИКА-

ЕКИПНО

ТЕОДОР МИТРИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ЛЕНА СТОЈИЋЕВИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ИСИДОРА ЦВЕЈИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ДУЊА ЛАЗИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ВУК СТОЈИНОВИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

СНЕЖАНА ПАВЛОВИЋ

ЈОВАН СТЕВАНОВИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ЗОРИЦА СИМИЋ

ЈОВАНА СИМИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ИВА СИМИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ОГЊЕН ЧОЛИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ЛАВ ЦРНОГОРАЦ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

КАТАРИНА ПАНИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

МАКСИМ ПУЗОВИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ВУК ВУКОМАНОВИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ВАЊА УРОШЕВИЋ
I ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
II

ИВА ЛУКИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

БРАНКО ИГЊАТОВИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

НИКОЛИНА БЕЉИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

НИНА МИЛОВАНОВИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

МАША ДАНОЈЛИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

МИЛОРАД МИЛОВАНОВИЋ

ЛЕНА ЗЛАТАРИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

МАЈА ПЕРИЋ

КАТАРИНА МИРКОВИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

МАТЕА СТОЈАНОВИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

ВУК АНДРИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

ПАВЛЕ ПОПОВИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

МАРКО СТАНОЈЕВИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

ВАСИЛИЈЕ ЈЕВРЕМОВИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

ЕМИЛИЈА ПАВЛОВИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

БОЖИДАР ЈЕРЕМИЋ
II ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
I

МИЛИЦА ЈЕРЕМИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

ИСИДОРА АРСЕНОВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

ЈОВАНА ЛАЗАРЕВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

ЈОВАНА ЖИВАНОВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

ЈЕЛЕНА ЛАЗИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

АНКА ОБАДОВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

РАДА ПАВЛОВИЋ

КАЛИНА ВУЛЕТИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

ПРЕДРАГ БРАЈИЋ

ХЕЛЕНА ПАНТЕЛИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

ХАНА АЛИМПИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

АЛЕКСАНДРА АНЂЕЛКОВИЋ

III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА

III

ЈАНА ЛУКИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

СОФИЈА МИЈАТОВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

МАША КРСТИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

НЕВЕНА ИЛИЈАШЕВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

ДАНИЛО ЈОВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

МАТЕА ДИМИТРИЈЕВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

МАРКО БРДАРЕВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

АНДРЕЈ РИСТИВОЈЕВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

СРЕТЕН МАТИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

ЈАНКО ТОМИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

СУЗАНА МИЈУШКОВИЋ

УРОШ ДАНОЈЛИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

АНДРИЈАНА ПЕРИЋ

СТРАХИЊА МИХАИЛОВИЋ

III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА

III

ВЕЉКО ПОДНАР
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

МЛАДЕН ИСАИЛОВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

ВУКАШИН КОВАЧЕВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

НЕМАЊА ПАВЛОВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

МИЛАН ВУЛЕТИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

АЛЕКСА РАШКОВИЋ
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ-

ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА
III

Директор школе

Весна Живановић

I ДАНИЦА  ИСАИЛОВИЋ

ОГЊЕН   ГАЈИЋ
IV3

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР РЕПУБЛИЧКИ НЕ I

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР РЕПУБЛИЧКИ НЕ I

БИЉАНА ГМИЗИЋ

ПЕТАР ПОПОВИЋ
V2

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР РЕПУБЛИЧКИ НЕ

МИОЉУБ  ИСАИЛОВИЋ

ВУКАШИН БАБИЋ
VII1

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР РЕПУБЛИЧКИ НЕ I ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

МИЛОШ САВИЋ
VI3

МИОЉУБ  ИСАИЛОВИЋ

МАРТА ЈОВИЧИЋ
VIII3

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР РЕПУБЛИЧКИ НЕ
I

   



АВГУСТ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

61 СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. 
ГОДИНИ | школска 2018/2019. 

 

СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У 

ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ  

ОШ ,, Николај  Велимировић “ Ш А Б А Ц 

Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

СТЕПЕ- 

НОВАНО 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                   

НАСТАВНИКА 

1.  АНЂЕЛИЈА ТОШИЋ 
VII2 СРПСКИ ЈЕЗИК 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ 

СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 
ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

РЕПУБЛИЧКИ 
ДА II 

СЛАЂАНА БЕКИЋ 

2.  ЈЕЛЕНА ШУШИЋ VIII3 СРПСКИ ЈЕЗИК 
КЊИЖЕВНА 

ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III МАРИЈАНА КАРИЋ 

3.  КАТАРИНА 
ДАМЊАНОВИЋ 

VIII3 СРПСКИ ЈЕЗИК 
КЊИЖЕВНА 

ОЛИМПИЈАДА РЕПУБЛИЧКИ ДА III МАРИЈАНА КАРИЋ 

4.  МИЛОШ САВИЋ VI3 ФИЗИКА 
ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 
ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ДА I ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ 

5.  ЛАЗАР ЈОВИЋ VI1 ФИЗИКА 
ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ 

6.  ВУКАШИН БАБИЋ VII1 ФИЗИКА 
ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ДА I ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ 

7.  ЈОВАН КАЛИЧАНИН VII2 ФИЗИКА 
ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ 

8.  МИЛОШ РАКОВИЋ VII4 ФИЗИКА 
ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ 

9.  ВИКТОРИА ЂОРЂЕВИЋ VII1 ФИЗИКА 
ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ 

10.  СТЕВАН МАРИНКОВИЋ VIII4 ФИЗИКА 
ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II АЛЕКСАНДАР ПУЗОВИЋ 

11.  ДАРИО РАДОЈЧИЋ VIII2 ФИЗИКА 
ТАКМ. УЧ. ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ИЗ  ФИЗИКЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III ЈОВО МИХАЈЛОВИЋ 

12.  ХАНА АЛИМПИЋ III1 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III РАДА ПАВЛОВИЋ 

13.  УРОШ БАБИЋ IV2 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III СЛАВИЦА ВИШЊИЋ 

14.  ПЕТАР ПОПОВИЋ V2 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ 

15.  СТЕВАН САВИЋ V2 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ 
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Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

СТЕПЕ- 

НОВАНО 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                   

НАСТАВНИКА 

16.  ЛЕНА КИЈУРИНА V2 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ 

17.  ЛЕНКА МИЈАИЛОВИЋ V2 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 
ОЛИМПИЈАДА 

РЕПУБЛИЧКИ ДА III ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ 

18.  МИЛОШ САВИЋ VI3 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ 

19.  ЛАЗАР ЈОВИЋ VI1 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ 

20.  ВУКАШИН БАБИЋ VII1 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 
ОЛИМПИЈАДА 

РЕПУБЛИЧКИ ДА I 
ВЛАДИМИР 

МИХАИЛОВИЋ 

21.  МИЛОШ РАКОВИЋ VII4 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 
ОЛИМПИЈАДА 

РЕПУБЛИЧКИ ДА III МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ  

22.  ЈОВАН КАЛИЧАНИН VII2 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 
ОЛИМПИЈАДА 

РЕПУБЛИЧКИ ДА III 
ВЛАДИМИР 

МИХАИЛОВИЋ 

23.  СТЕВАН МАРИНКОВИЋ VIII4 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 
ОЛИМПИЈАДА 

РЕПУБЛИЧКИ ДА II ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ 

24.  ДАРИО РАДОЈЧИЋ VIII2 МАТЕМАТИКА 
МАТЕМ.ИНТЕРНЕТ 

ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ 

25.  МИЛОШ САВИЋ VI3 МАТЕМАТИКА 
ДРЖАВНО ТАКМ. ОШ 
ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ДА I МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ 

26.  ВУКАШИН БАБИЋ VII1 МАТЕМАТИКА 
ДРЖАВНО ТАКМ. ОШ 

ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

ВЛАДИМИР 

МИХАИЛОВИЋ 

27.  ЈОВАН КАЛИЧАНИН VII2 МАТЕМАТИКА 
ДРЖАВНО ТАКМ. ОШ 
ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ДА III 
ВЛАДИМИР 

МИХАИЛОВИЋ 

28.  ЛЕНА КИЈУРИНА 
V МАТЕМАТИКА 

ДОПИСНА. МАТЕМ. 

ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ ДА 

III ДАНИЦА ИСАИЛОВИЋ 

29.  МИЛОШ САВИЋ 
VI3 МАТЕМАТИКА 

ДОПИСНА. МАТЕМ. 

ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

МИОЉУБ ИСАИЛОВИЋ 

30.  ВУКАШИН БАБИЋ 
VII1 МАТЕМАТИКА 

ДОПИСНА. МАТЕМ. 

ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ ДА I ВЛАДИМИР 

МИХАИЛОВИЋ 

31.  ВУКАШИН БАБИЋ 
VII1 МАТЕМАТИКА 

СРПСКА 

МАТЕМ.ОЛИМПИЈАДА 
РЕПУБЛИЧКИ 

НЕ 
III 

ВЛАДИМИР 

МИХАИЛОВИЋ 

32.  ЈОВАН КАЛИЧАНИН 
VII2 МАТЕМАТИКА МИСЛИША РЕПУБЛИЧКИ 

НЕ 
I 

ВЛАДИМИР 

МИХАИЛОВИЋ 

33.  ДАРИО РАДОЈЧИЋ VIII2 ХЕМИЈА 
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ 

ХЕМИЈЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III ДУШКО МИТРОВИЋ 



АВГУСТ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

63 СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. 
ГОДИНИ | школска 2018/2019. 

 

Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

СТЕПЕ- 

НОВАНО 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                   

НАСТАВНИКА 

34.  ЛЕНА КИЈУРИНА 
V 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

ТАК.ТЕХНИЧКОГ И 

ИНФОРМАТИЧКОГ 

ОБРАЗОВАЊА 

РЕПУБЛИЧКИ 
ДА II 

МИЛАН ЂУРИЋ 

35.  ВУКАШИН БАБИЋ 
VII1 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАР. 

ДРЖАВНО ТАК. 

УЧЕНИКА ОШ ИЗ 

РАЧУНАРСТВА 

РЕПУБЛИЧКИ 
ДА II 

МИЛЕНКО ПУЗИГАЋА 

36.  ВУКАШИН БАБИЋ 
VII1 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАР. 

СРПШКА 

ИНФОРМАТИЧКА 

ОЛИМПИЈАДА 

РЕПУБЛИЧКИ 
НЕ III 

МИЛЕНКО ПУЗИГАЋА 

37.  ДАРИО РАДОЈЧИЋ 
VIII2 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАР. 

ДРЖАВНО ТАК. 

УЧЕНИКА ОШ ИЗ 

РАЧУНАРСТВА 

РЕПУБЛИЧКИ 
ДА III 

МИЛЕНКО ПУЗИГАЋА 

38.  ОГЊЕН   ГАЈИЋ IV3 МАТЕМАТИКА 
АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР 
РЕПУБЛИЧКИ НЕ II БИЉАНА ГМИЗИЋ 

39.  ПЕТАР ПОПОВИЋ V2 МАТЕМАТИКА 
АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР 
РЕПУБЛИЧКИ НЕ I ДАНИЦА  ИСАИЛОВИЋ 

40.  МИЛОШ САВИЋ VI3 МАТЕМАТИКА 
АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР 
РЕПУБЛИЧКИ НЕ I МИОЉУБ  ИСАИЛОВИЋ 

41.  ВУКАШИН БАБИЋ VII2 МАТЕМАТИКА 
АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР 
РЕПУБЛИЧКИ НЕ I 

ВЛАДИМИР 

МИХАИЛОВИЋ 

42.  МАРТА ЈОВИЧИЋ VIII3 МАТЕМАТИКА 
АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР 
РЕПУБЛИЧКИ НЕ III МИОЉУБ  ИСАИЛОВИЋ 

43.  ОГЊЕН   ГАЈИЋ IV3 
МАТЕМАТИКА- 

ЕКИПНО 

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР 
РЕПУБЛИЧКИ НЕ I БИЉАНА ГМИЗИЋ 

44.  ПЕТАР ПОПОВИЋ V2 
МАТЕМАТИКА- 

ЕКИПНО 

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР 
РЕПУБЛИЧКИ НЕ I ДАНИЦА  ИСАИЛОВИЋ 

45.  МИЛОШ САВИЋ VI3 
МАТЕМАТИКА- 

ЕКИПНО 

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР 
РЕПУБЛИЧКИ НЕ I МИОЉУБ  ИСАИЛОВИЋ 

46.  ВУКАШИН БАБИЋ 
VII1 

МАТЕМАТИКА- 

ЕКИПНО 

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР 
РЕПУБЛИЧКИ НЕ I 

ВЛАДИМИР 

МИХАИЛОВИЋ 

47.  МАРТА ЈОВИЧИЋ VIII3 
МАТЕМАТИКА- 

ЕКИПНО 

АРХИМЕДЕС 

МАТ.ТУРНИР 
РЕПУБЛИЧКИ НЕ I МИОЉУБ  ИСАИЛОВИЋ 

48.  ТЕОДОР МИТРИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

СНЕЖАНА ПАВЛОВИЋ   

ЗОРИЦА СИМИЋ 
49.  ЛЕНА СТОЈИНОВИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

50.  ИСИДОРА ЦВЕЈИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II 
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Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

СТЕПЕ- 

НОВАНО 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                   

НАСТАВНИКА 

51.  ДУЊА ЛАЗИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

52.  ВУК СТОЈИНОВИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

53.  ЈОВАН СТЕВАНОВИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

54.  ЈОВАНА СИМИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

55.  ИВА СИМИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

56.  ОГЊЕН ЧОЛИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

57.  ЛАВ ЦРНОГОРАЦ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

58.  КАТАРИНА ПАНИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

59.  МАКСИМ ПУЗОВИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

60.  ВУК ВУКОМАНОВИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

61.  ВАЊА УРОШЕВИЋ I ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА II 

62.  ИВА ЛУКИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

МИЛОВАНОВИЋ  

МИЛОРАД 

МАЈА ПЕРИЋ 

63.  БРАНКО ИГЊАТОВИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

64.  НИКОЛИНА БЕЉИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

65.  НИНА МИЛОВАНОВИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

66.  МАША ДАНОЈЛИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

67.  ЛЕНА ЗЛАТАРИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

68.  КАТАРИНА МИРКОВИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

69.  МАТЕА СТОЈАНОВИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

70.  ВУК АНДРИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

71.  ПАВЛЕ ПОПОВИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА I 
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Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

СТЕПЕ- 

НОВАНО 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                   

НАСТАВНИКА 

72.  МАРКО СТАНОЈЕВИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

73.  ВАСИЛИЈЕ ЈЕВРЕМОВИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

74.  ЕМИЛИЈА ПАВЛОВИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА I 
 

75.  БОЖИДАР ЈЕРЕМИЋ II ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА I 

76.  МИЛИЦА ЈЕРЕМИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

РАДА ПАВЛОВИЋ 

ПРЕДРАГ БРАЈИЋ 

77.  ИСИДОРА АРСЕНОВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

78.  ЈОВАНА ЛАЗАРЕВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

79.  ЈОВАНА ЖИВАНОВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

80.  ЈЕЛЕНА ЛАЗИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

81. АНКА ОБАДОВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

82. КАЛИНА ВУЛЕТИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

83. ХЕЛЕНА ПАНТЕЛИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

84. ХАНА АЛИМПИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

85. АЛЕКСАНДРА 

АНЂЕЛКОВИЋ 
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА 

III 

86. ЈАНА ЛУКИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

87. СОФИЈА МИЈАТОВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

88. МАША КРСТИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

89. НЕВЕНА ИЛИЈАШЕВИЋ 
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 
ИГРЕ-ЕКИПНО 

РЕПУБЛИЧКИ ДА 
III 

90. ДАНИЛО ЈОВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 
СУЗАНА 

МИЈУШКОВИЋ 91. МАТЕА ДИМИТРИЈЕВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III 
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Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

СТЕПЕ- 

НОВАНО 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                   

НАСТАВНИКА 

92. МАРКО БРДАРЕВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III АНДРИЈАНА ИЛИЋ 

 
93. АНДРЕЈ РИСТИВОЈЕВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 
ИГРЕ-ЕКИПНО 

РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

94. СРЕТЕН МАТИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

95. ЈАНКО ТОМИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

96. УРОШ ДАНОЈЛИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

97. СТРАХИЊА 

МИХАИЛОВИЋ 
III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА 

III 

98. ВЕЉКО ПОДНАР III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

99. МЛАДЕН ИСАИЛОВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

100. ВУКАШИН КОВАЧЕВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

101. НЕМАЊА ПАВЛОВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

102. МИЛАН ВУЛЕТИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО 
РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

 
103. АЛЕКСА РАШКОВИЋ III ФИЗИЧКО ВАСПИТ. 

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ 

ИГРЕ-ЕКИПНО РЕПУБЛИЧКИ ДА III 

                                                                                                                                                                     Директор школе 

                                                                                                                                                                     Весна Живановић 
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Летњи математички камп, 2019. године 

19-23. 9.2019. 
 

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

19-23. августа 2019. године. Теме математичког садржаја обрађиване су према програму 

који су осмислили наставници математике ОШ „Николај Велимировић“ и Милоје 

Јоксимовић (студент Математичког факултета у Београду). 

 Пре почетка манифестације уложен је максималан напор на проналажењу спонзора 

и самој организацији. Велику финансијску помоћ, захваљујући руководству школе и 

организаторима „Кампа“, пружо је Град Шабац, наш стални донатор-Телеком Србија и 

едукативни центар „Корак напред” из Београда,``Сигма`` Шабац, ``Синд`` Шабац. Све 

активности, почев од отварања кампа пропратили су локални и републички медији. 

Гостовањем у емисији „Шабачка хроника“ РТВ-а Шабац, као и путем друштвених мрежа и 

интернет странице наше школе, најавили смо ЛМК. 

 

Манифестацију смо започели свечаним отварањем, 19-ог августа. Присутне полазнике и 

предаваче поздравили су организатори „Кампа“  и у име града Шапца, г-ђа Татјана 

Марковић,  начелница Одељења за друштвене делатности града Шапца, истакавши значај 

правих вредности, који смо потврдили  овом манифестацијом. У раду је учествовало преко 

200 ученика ( 60 учесника из више од 15 градова Србије и Републике Српске). Учесници су на 

предавањима из математике били подељени у 6 група (од трећег до осмог разреда). Радило 

се по 5 часова дневно (3 једночасовна предавања математике у преподневним и 2 часа 

програмирања у поподневним часовима). Рад предавача био је бесплатан, као и смештај и 

исхрана за  55 учесника са стране који су били смештени у Дому за ученике Средње 

пољопривредне школе, уз 24-часовну пратњу изузетних водича, Татјане Бошковић и Алије 

Салкунића, којима дугујемо велику захвалност. Сваки учесник је добио диплому са знаком 

нашег „Кампа“, као успомену на учешће. 
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             Предавања су припремили учитељи наше школе (Душица Старчевић, Јасмина Јокић, 

Светлана Кузмановић,Зорица Симић, Јелена Степановић, Сузана Мијушковић), наставници 

(Миољуб Исаиловић, Даница Исаиловић, Мирјана Обрадовић, Владимир Михаиловић) као и 

ученици Математичке гимназије из Београда, Шабачке гимназије, студенти 

Електротехничког факултета из Београда и Универзитета  у Кембриџу из Велике Британије. 

Основни циљеви нашег „Кампа“,  проширивање стечених знања путем вршњачке 

едукације,  стицање нових другара и вршњачко умрежавање младих са истим 

интересовањима, у потпуности су остварени овогодишњим радом. 
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У тренуцима одмора од математике наши полазници су имали прилику да се упознају са 

знаменитостима нашег града. Посетили су центар града, „Стартит центар“, где су  могли да 

стекну осећај шта је то виртуелна реалност, обишли су КК „Зорка - Шабац“ и Стари град. Сем 

тога могли су да уживају у лепоти парка и мини зоолошком врту Средње пољопривредне 

школе у чијем Дому су полазници боравили током пет дана наше манифестације. 
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У поподневним часовима полазницима „Кампа“ су уприличена занимљива 

предавања из програмирања у језицима Python и C++, а стечена су и знања о неким 

фундаменталним алгоритмима и структурама података. Полазници су били подељени у три 

групе (основну, средњу и напредну) према својој жељи и процени тренутног знања из 

програмирања.  
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Рад „Кампа“ је медијски пропраћен од стране новина и радио и ТВ станица (Радио 

Шабац, ТВ Шабац, ТВ АС, РТС, Подринске новине, Глас Подриња, Радио Београд), од најаве, 

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

предавања и разговори са учесницима и предавачима. Предавачи „Кампа“ су учествовали у 

емисији „Шабачка хроника“. У разговору су истакли значај „Кампа“ у свом образовању и 

стицању нових другова. Захваљујући новинарки Радио Београда, Марији Мишић, учесници 

Кампа су учествовали у емисији „Корак ка науци“ у којој су промовисали рад „Кампа“ и 

науку уопште. Прилог о раду нашег „Кампа“ емитовао је и РТС у оквиру емисије „Дневник 

2“. 

 У петак, 23.8.2019. свечаном доделом диплома, полазницима који су остварили 

најбољи резултат на такмичењу које смо организовали у четвртак поподне затворен је 

„Летњи математички камп“. Предавачима су уручене  захвалнице за показан несебичан 

труд, вољу и жељу за учешће у овом празнику дружења и математике. 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. 
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          Потврде да смо и овогодишњу манифестацију успешно привели крају, чине: успех 

наших полазника на завршном такмичењу (уз дивне поруке о незабораву на ово дружење, 

које су се нашле на фуснотама њихових радова), 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 и повратак некадашњих полазника, сада у улози предавача. 

ЕНЕРГИЈА КОЈУ СМО ДОБИЛИ ОД ОВИХ МЛАДИХ ЉУДИ, БИЋЕ И ДАЉЕ ПОКРЕТАЧ ЛМК-а! 

ОРГАНИЗАТОРИ ЛМК 
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

ВЕСНА ЖИВАНОВИЋ 
 


