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 ЧИВИЈАШКИ КАРНЕВАЛ  
 
Последњег  дана  Чивијаде  организовано  је  пуштање  балона  на  више  локација  у  граду  (у 

Великом  парку,  Библиотеци  шабачкој, на  Старом  граду).  Ученици  су  припремили  поруке  

на  тему  „  Како доживљавам  пандемију  ” , које  су  биле  пуштене  заједно  са  балонима.  

Учесници  Основне школе  „  Николај Велимировић  ”  су били ученици петог и шестог 

разреда. Циљ оваквог догађаја  је  био  да  деца  на  искрен  и  духовит  начин  представе  свој  

однос  према новонасталој ситуацији.   

 

Поруке за Чивијаду 

Пети разред: 

 

Љубица Јовановић: 

,,Корона вирусу, зашто ти невине људе малтретираш, боље нечим другим да се бавиш! 

Тешко је носити маску, а и досадна нам је онлајн школа.“ 

 

Теодор Благојевић: 

Корона нам је променила живот и жао ми је што не идем са целим одељењем у школу. 

 

Маша Крстић: 

Пандемија је време када учимо да ценимо ствари које смо запоставили, игнорисали, 

заборавили или сматрамо сувишним. 

Она нас учи да схватимо шта је заиста важно у нашим животима. 

 

Јована Лазаревић: 

Будимо одговорни, чувајмо се јер ако смо ми здрави и људи око нас ће бити здрави! 

Kорона ће престати и све ће се вратити на старо. 

 

 

Шести разред: 

 

Дуња Ненадић: 

Корона је довела до прекида дечје слободе на дружење, школовање, нормалан и безбедан 

живот којем сви тежимо. 

 

Момчило Симић: 

Корона је болест која је изненадила цео свет и променила га. Сада је време да боље упознамо 

своје најмилије. 
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Соња Петровић: 

Пандемија је преко ноћи све променила. Надамо се да ће ускоро проћи. Треба да размишљамо 

позитивно. 

Ана Срдановић: 

Ова пандемија, колико год је лоше утицала на човечанство, људе је научила да буду хумани, 

јединствени, али и да више брину о себи и свом здрављу. 
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ПРВИ РОДИТЕЉСКИ... 
 

Дана 31.08.2020. године сви учитељи првог разреда одржали су родитељски састанак по утврђеном 

распореду. При том су испоштоване све мере заштите и безбедности од стране родитеља и запослених. 

      Из сваког одељења изабран је представник за Савет родитеља. 

     Представљен  је посебан васпитно образовни програм и организација рада за нову школску 2020/21. 

годину. 

 

 

Сви родитељи, како у матичној тако и у ИШЈ-ама су се изјаснили да њихова деца прате наставу у школи. 

     На састанку родитељи су се изјаснили о изборним предметима за овај циклус и о увођењу новог 

предмета дигитални свет. 

    Такође су потписали сагласност у вези објављивања фотографија и података на интернет у сврху 

промовисања наше школе. 
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За сваког ђака првака Град Шабац је обезбедио поклон, ранац, маске и прибор за хигијену. 
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Успех  Николајеваца на „Архимедесовој дописној 

олимпијади“ 
 

Ученици Основне школе „Николај Велимировић“ су остварили запажене резултате на 

„Архимедесовој дописној олимпијади“. Након другог круга задатака, на сајту МД 

„Архимедес“, постављено је обавештење о наградама и похвалама. 

Укупно смо освојили 3 прве награде, 2 друге награде, 3 треће награде и 4 похвале.  

 Пети разред: Хана Алимпић-друга награда;  

 Маша Крстић, Адриан Ђорђевић, Андреа Ђурковић-похвала  

       (наставник Владимир Михаиловић); 

 

 Шести разред: Урош Бабић-прва награда; 

  Лука Јоцић-трећа награда 

       (наставник Мирјана Обрадовић); 

 

 Седми разред: Петар Поповић-друга награда;  

 Јована Поповић-трећа награда;  

 Ленка Мијаиловић-похвала  

     (наставник Мирјана Обрадовић); 

 Стеван Савић-трећа награда  

     (наставник Владимир Михаиловић); 

 

 Осми разред: Сара Вилотић, Милош Савић-прва награда 

     (наставник Катарина Јанковић) 

Посебно истичемо ученике,  Уроша Бабића, Сару Вилотић и Милоша Савића, који су освојили 

максималних 100 поена и изборили пласман на републичко финале. Нажалост, финале се неће 

одржати у стандардном облику због пандемије, али ће наши ученици бити награђени вредним 

дипломама и књигама. 

Све честитке нашим сјајним ученицима. 
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Такмичење „Интеграл куп-2020.“ 
 

Ученици наше школе су учествовали на такмичењу из математике „Интеграл куп“, које се 

сваке године одржава у организацији ДМС-Подружница Ваљево. Такмичење се одржава сваке 

године, а наша школа је по први пут била учесник. Такмиче се математичке гимназије из целе 

Србије, школе из бивше СФРЈ, школе љубитеља математике и основне школе. 

Такмичење је одржано у суботу, 28.11.2020. Учесници су радили задатке преко Zoom-

платформе, због тренутне епидемиолошке ситуације. 

Екипу наше школе су чинили: 

 Ленка Мијаиловић и Петар Поповић-седми разред (наставник Мирјана Обрадовић); 

 Владимир Милосављевић и Милош Савић-осми разред (наставник Катарина 

Јанковић). 

Наши ученици су били изузетно успешни: Петар и Милош су освојили сребрне медаље, а 

Ленка и Владимир бронзане. 

Награде се не додељују у екипној конкуренцији за основне школе, али поносни смо на 

чињеницу да би у врло јакој конкуренцији наша школа била у самом врху по броју бодова. 

Честитке нашим младим математичарима ! 
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Заједничка активност у оквиру Пројекта 

“Партнерство за праведно квалитетно образовање”, који реализују ЦИП – Центар за 

интерактивну педагогију у сарадњи са  Дечијом фондацијом Песталоци и уз подршку 

Министарства просвете науке и технолошког развоја; 

 

У склопу пројекта „Партнерство за праведно и квалитетно образовање“ реализована је 

заједничка активност све три школе,  у оквиру које су се састали представници ученичких 

парламената: ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Лаза Лазаревић“ и ОШ „Николај Велимировић“. Због 

отежаних, ванредних околности и оптерећења ученика активности су се одвијале по етапама. 

Школа домаћин, носилац пројекта - ОШ "Вук Караџић" је реализовала истраживање са 

ученицима, на тему "Ми у актуелној ситуацији", са циљем припреме за дискусију на даљину 

у оквиру представника сва три Парламента.  Резултати анкете, у виду презентације, су 

прослеђени нама, школама партнерима.  Ученички парламенти су добили потребан материјал 

и презентацију на увид, разматрање и дискусију у оквиру сваке школе. У нашој школи то је 

реализовано преко Google учионице за Ученички парламент.  

Након тога, за крај активности, реализована је групна дискусија, дебата, под називом 

„Ми у актуелној ситуацији“, која обухвата тему изазова са којима се ученици сусрећу, као  и 

начини њиховог превазилажења и сналажења у овој епидемиолошки захтевној ситуацији. У 

том циљу, парламентарци све три школе, имали су задатак да размисле о свом и искуству 

својих вршњака.  

Састанак је реализован 9.12.2020. године уз помоћ апликације Zoom. По добијеним 

препорукама, учешће су узели по два представника парламента из све три школе (председник 

и заменик УП), са својим координаторима. Резултати испитивања су послужили као импулси 

за размену мишљења о изазовима са којима се ученици суочавају. Идеја је била да се сагледају 

мане, евентуално и неке предности, које је донела актуелна ситуација, а све у циљу како 

пронаћи начин да се што лакше лакше превазиђе ванредна ситуација, што подразумева 

међусобну подршку и повезивање.  

Сем тога, кроз конструктивну анализу саме организације наставе, парламентарци су 

изнели корисне предлоге како би побољшали услове за учење и положај самих ученика. 

Посебно су истакли отежан положај ученика осмог разреда, јер им предстоји полагање 

завршног испита и упис у средње школе. Такође, дали су и предлог комбинованог модела 

наставе по угледу на средње школе, где се групе ученика смењују на седмичном, а не на 

дневном нивоу, али и у том случају све основне школе морају пратити исту динамику, као и 

до сада. На крају су се осврнули и на новонасталу ситуацију и организацију наставе.  
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Једногласно су закључили да сви једва чекају да се ситуација стабилизује, јер им је много 

лакше, лепше и боље када се у школу иде сваки дан, како и сами кажу „када је све нормално“.  

Учесници дебате су похвалили организацију и реализацију, а посебно ученике који су 

заступали потребе и интересе својих вршњака и договорили се да се сарадња парламената 

настави и у наредном полугодишту, у складу са важећим епидемиолошким мерама.  
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ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА 

 

Поводом новогодишњих празника, МЗ Цуљковић је обезбедила пакетиће за децу школског (I-

IV) и предшколског узраста. Уз поштовање свих епидемиолошких мера за спречавање 

ширења вируса, поделили смо пакетиће деци, што је ученике посебно обрадовало. 

Веома смо захвални МЗ Цуљковић. 
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ПРОЈЕКАТ “ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРАВЕДНО 

КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ” 
 

НАЗИВ ШКОЛЕ ОШ “НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“ 

МЕСТО ШАБАЦ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОЛИВЕРА МИЛУТИНОВИЋ 

ПЕРИОД 

ИЗВЕШТАВАЊА 

МАРТ – ДЕЦЕМБАР 2020. 

 

1. Кратак преглед реализованих пројектних активности у школи 

У сарадњи са школским пројектним тимом направите осврт на реализоване пројектне 

активности. На једној страин представите кључне успехе, изазове и научене лекције. 

У овом делу можете да пишете о сарадњи са локалном самоуправом, инситутуцијама 

и организацијама, другим школама. Важно је да представите добити за децу, 

родитеље, наставнике.  

Поткрепите оно о чему пишете цитатом детета, родитеља, наставника које сте добили 

кроз реализацију фокус група, представника неке од институција у локалној заједници 

Веома смо поносни  јер смо се као партнерска школа укључили у пројекат 

Партнерство за праведно квалитетно образовање чији је реализатор Центра за 

интерактивну педагогију у сарадњи са Песталоци дечјом фондацијом уз подршку 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја.   

Након реализације бројних активностима у оквиру пројекта истичу се следећа 

запажања од стране наставника, деце и родитеља:  

Кључни успеси:1. С обзиром на ванредне околности и наставу на даљину, посебно 

истичемо обезбеђење једнаких услова за све ученике, а посебно за децу из друштвено 

осетљивих група.  Када је кренула настава на даљину, суочени смо са бројним 

проблемима и недостацима, највише у техничко технолошком смислу. Већи број 

ученика је имао могућности, али појавиле су се породице које су имале потешкоћа – 

интернет, опрема и сл. Онда сте се појавили Ви - Фондација Песталоци и ЦИП, са 

питањем: „Да ли можемо да помогнемо и како?“ Та реченица је променила много тога. 

Схватили смо да имамо некога уз нас, некога ко разуме ситуацију, ко жели и може да 

нам помогне, а све у циљу да сви ученици имају једнаке услове за реализацију наставе. 

У неколико корака, ствари су почеле да се решавају. Кроз конкретну помоћ – уређаји, 

интернет, папир за штампање - укупно, 25 ученика је добило прилику да несметано 

прати наставу на даљину. Током наредног периода, стигла  је и помоћ у виду пакета 

за дезинфекцију, такође намењена за ученике који живе у тежим условима (45 

ученика); 

 2. На наше велико задовољство, остварена је интензивнија сарадња са школама из 

нашег  Града, а које су, такође, учесници Пројекта. ОШ „Вук Караџић“ као носилац 

пројекта и  ОШ „Лаза К. Лазаревић“ исто као партнерска школа, која нам је била сјајан 

домаћин на семинару Да дете свако учи лако. Поред стручног усавршавања и броја 

сати, овај сусрет нам је створио прилику за дружење и размену искуства, примера 

добре праксе и унапређење наше даље, заједничке сарадње, а све са циљем да се 

унапреди рад са ученицима.   
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3. Такође, драгоцено искуство смо стекли  из успешно реализоване заједничке 

активности, у којој су учествовале све три школе из Шапца (Вукова – која је носилац 

пројекта, Лазина и Николајева , као партнерске школе у пројекту). Активност је 

реализована у неколико етапа, у оквиру Ученичких парламената из све три школе, на 

тему Ми у актуелној ситуацији. У оквиру наше школе, детаљни садржаји активности 

су постављени на Гоогле учионици за Ученички парламент, као и краћи извештај на 

Сајту школе.На крају, завршна активност је реализована преко Зоом платформе, кроз 

дебату, дискусију ученика и координатора, на исту тему. Ученици су имали прилику 

да размене мишљења о изазовима са којима се суочавају, да дају конструктивне 

предлоге за побољшање услова за учење и положај самих ученика, као и давање 

предлога за узајамну подршку и оснаживање у ванредној ситуацији, а све са циљем да 

се омогуће оптимално једнаки услови за сваког ученика. 

4. Реализациаја стручног усавршавања запослених (семинари, Вебинари), што даје 

могућност  запосленима да поред добијања великог броја сати стручног усавршавања, 

стекну нова знања и вештине, која су потребна за рад са децом и која се успешно могу 

примењивати у пракси (код различитих узраста ученика и у различитим наставним, 

ваннаставним активностима, али и у бројним васпитним ситуацијама). Поред 

професионалне користи, ту је и лична корист, која подразумева оснаживање нас 

запослених, као особа које треба да раде на себи и да буду спремне за целоживотно 

учење. 

5. Оформљен је нови школски Тим,чија је делатност базирана на реализацији 

активности из овог Пројекта. Тим има свој годишњи план и програм рада, као и 

извештај, што је део школских документа (Годишњег извештаја о раду школе и 

Годишњег плана рада школе) , који су званично усвојени од стране органа школе 

(Наставничког већа, Савета родитеqа и Школског одбора)).  Тим сарађује са осталим 

школским тимовима, по потреби, што доприноси бољој школској атмосфери,  сарадњи 

и умрежавању различитих активности које су битне за живот и рад школе.   

6. Процес самовредновања школе је унапређен. Резултати реализованих активности 

користитиће се и за приказ самовредновања рада школе. 

Добит за ученике, родитеље и запослене: Из горе наведених активности, јасно се 

види колика је добит за све битне и кључне актере живота и рада у школи. Ово је прави 

пример добре праксе  – отвореност и спремност школе за сардњу - релевантна 

организација са конкретним Пројектом – добри партнери – добит за ученике – добит 

за породице. Цео процес доводи до унапређења сарадње школе и породице, што је 

најважније за напредак сваког детета.  

Информисаност/промоција: У вези са активностима из Пројекта, благовремено су 

обавештени чланови Наставничког већа, Савета родитеља, Школског одбора и 

Ученичког парламента. Такође за квалитетно информисање, користили смо различите 

канале комуникације (Вибер групе, мејлове, Гоогле учионице и Сајт школе), а све то, 

са циљем да се свима пошаље јасна порука, да школа пружа једнаке услове за све 

ученике.  

Изазови: У наредном периоду, остварити  сарадњу и са локалном самоуправом по 

питању реализације активности из Пројекта, јер тек тада ће се резултати видети у 

пуном светлу. У сарадњи са децом, колегама, родитељима, школама партнерима и 

локалном заједницом, примененити  научено, кроз примере добре праксе, што због  

отежаних услова живота и рада, нисмо били у могућности  да у целости реализујемо. 
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2. Примена знања са обука у пракси 

Ваше запажања након попуњавања ексел табеле у вези са применом знања са обука у 

пракси. На пола стране представите кључне увиде у вези са анализом табеле:  

- Шта кажу учесници обука у вези са применом, које су добити, како виде да су 

унапредили сопствену праксу, шта им је било најкорисније 

- Шта кажу учесници обука у вези са изазовима који се односе на примену знања 

са обука у пракси, било да се ти изазови односе на актуелну епидемиолошку 

ситуацију или нешто друго... 

- Шта до сада нису применили али планирају да у наредном периоду 

Напомена: Вашу анализу обавезно поткрепите неким цитатом учесника обука који 

најбоље осликава оно о чему пишете у овом делу извештаја.  

С обзиром на ванредне и отежане услове живота и рада, прво желим да истакнем 

ентузијазам, мотивисаност наставника за учешће у активностима из Пројекта. Велики 

број колега, који су прошле неку од обука, семинара, пронашли су начин, модел да 

стечено знање, искуство, вештине имплементирају у праксу (учешће у раду Тима – 

информисање родитеља, деце, других запослених, сарадња са школама партнерима и 

сл.; организовање квизова, дебата, дискусија, тестова, разговора, упитника, 

испитивање ученичких интересовања, партиципација у животу и раду школе,  

прављење паноа, презентација, изложбе, активности из области Вршwачке медијације 

- конструктивно решавање проблема и сл.).  

Неки од коментара - предности: Занимљиви, корисни, практични садржаји и теме 

које се могу прилагодити наставним и ваннаставним активностима, доста познатих 

ствари које се већ И реализују у школи, али које се увек могу унапредити са новим 

идејима, садржајима и на тај начин развијати компетенције за целоживотно учење и 

међупредметних компетенција.  

Недостаци – отежавајући фактори: Велики проблем представља тренутна динамика 

и организација рада, реализација наставе на даљину, као и комбиновани модел 

наставе. Велика конфузија, оптерећеност ученика и запослених у школи, превише 

папирологије, исцрпљеност, немотивисаност, страх, брига за здравље и сл. 

Акциони план: 
Интензивнији развијање компетенција за целоживотно учење и међупредметне 

компетенције.Организација и реализација Зимског математичког кампа, ваннаставна 

активност, који се већ годинама, традиционално организује у нашој школи, као и 

Летњи камп. Ове године, у складу са ситуацијом, први пут ће бити и онлине, што је 

велики изазов за ученике и запослене. Интензивнија практична примена радионица, 

знања и вештина са похађаних семинара. Сарадња са локалном заједницом. 

 

 

3. Посматрање и праћење часа/активности (припрема за час, фотографија са 

часа/ваннаставне активности и сл.) 

Молимо Вас да у овом делу наведе колико сте часова/активности посетили. Наведите 

кључне увиде у вези са пројектним активностима/обукама које су примењене.  

Изаберите један пример добре праксе и детаљније га опишите. 
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С обзиром на то да се настава реализовала у школи само три месеца (од септембра до 

новембра) и то по комбинованом моделу наставе, задовољни смо до сада 

реализованим активностима у оквиру Пројекта.  Присуством на часовима, као и 

реализацијом осталих активности , запажа се да је код већине наставника присутно 

развијање компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција.  

Користе се различите врсте активности за учење (дебате, демонстрације, студије 

случаја, дискусије, рад у групама, групне и индивидуалне презентације, вежбе и 

задаци,  решавање проблема, квизови, тестови и др.).  

Поред бројних, реализивоних активности, посебно издвајамо једну од  активности која 

је реалзована на часу одељењске заједнице, са ученицима шестог разреда.  

Школа:  ОШ „Николај Велимировић” 

Име наставника: Мирјана Обрадовић 

Предмет: ЧОС и ОЗ 

Разред (узраст 

ученика): 

ВИ 

Тема (предметна 

област): 

Школска журка 

Исходи учења:   

Ученик ће бити у стању да: 

  Спозна корист сагледавања проблема из различитих 

углова 

 Уочи аспекте проблема који су му можда небитни на 

први поглед 

  Донесе ваљане закључке сагледавајући из разних 

углова све чињенице  

Пример укључује:   

 

ЧИЊЕНИЦЕ И МИШЉЕЊЕ 

  

РАЗМАТРАЊЕ ДРУГЕ ПЕРСПЕКТИВЕ 

ДИСКУСИЈЕ И ДЕБАТЕ 

Опис активности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

 Наставник дели ученике 

на шест група. Свака 

група добила је задатак да 

тему размотри из 

одређеног угла – техника 

Шест шешира . 

 Помаже ученицима да 

јасније дефинишу своје 

ставове и мишљења 

 Помаже ученицима око 

презентовања свог рада 

 Ученици подељени у 

шест група разматрају 

тему из шест 

различитих углова:  

 Група Бели шешири: 

реалисти 

 Група Жути шешири: 

оптимисти 

 Група Црвени 

шешири: емотивци 
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 Група Црни шешири: 

ђавољи адвокати 

 Група Зелени шешири: 

креативци 

 Група Плави шешири: 

организатори 

 Ученици дају своје 

мишљење о следећим  

питањима: 

 

 Зашто може/ не 

може да се одржи 

школска журка? 

 Да ли треба или 

не организовати 

журку? 

 Да ли предвиђено 

време добро или 

не за одржавање 

журке? 

 Где се може 

одржати журка? 

 Ко ће 

учествовати? 

 Да ли је безбедно 

да се журка 

организује? 

 Да ли ће бити 

послужења? 

 Како ће се 

ученици осећати? 

 

Прилози (наставна 

припрема, 

фотографија): 

 

 

 

 

Наставник је ученицима поделио наставне листиће на 

којима ће изнети своја мишљења на дату тему из 

задатог угла посматрања.   
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4. Подршкаученицима/ицама 

У овом делу наведите број ученика који су добили директну подршку кроз 

пројекат  

a) Припрема штампаног материјала (број дечака, број девојчица) 

b) Таблети (број дечака, број девојчица) 

c) Интернет (број дечака, број девојчица) 

Укратко наведите кључна запажања о томе која подршка је дала највеће ефекте, 

са којим сте се изазовима сусретали. Напишите како ви видите промене најпре 

генерално за сву децу обухваћену подршком, као и код других ученика. 

 

a) Припрема штампаног материјала: 4 ученика –  2 дечака; 2 девојчице;  

b) Таблети : 3 ученика –  2 дечака И 1 девојчица; 

c) Интернет:  18 ученика – 7 дечака И 11 девојчица; 

d) Средства за дезинфекцију И заштитне маске за лице (45 ученика) 

С обзиром на бројне изазове са којима смо се сви сусретали током ових ванредних 

околности, сви видови подршке су дали ефекте. Ученицима  који су добили горе 

наведене подршке, пружене су прилике да прате наставу на даљину и да сачувају 

здравље. Овим подршкама, обухваћени су ученици свих узраста (од 1. до 8. разреда), 

као И градских, приградских и сеоских средина. 

Такође, велики број ученика је добио прилику да се укључи у активности које су 

реализоване Пројектом. 
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5. Студија случаја 

Изаберите једног ученика/ученицу који је добио подршку и кроз уређај и/или  

интернет 

Укратко представите: 

 Шири контекст како би се стекла комплетна слика дететовог живота: 

Опис његовог окружења, услова живота; оног што воле да раде, њиховог 

понашања, њихових интереса и амбиција.  

 Представите промену коју запажате код детета након добијања подршке 

кроз кроз уређај и/или  интернет 

 Поткрепите оно о чему пишете цитатом детета, родитеља, наставника и 

пратећом фотографијом ученика/ученице/породице 

 

Ученица  старијих разреда, која је добила подршку у виду коришћења таблет уређаја.  

Важно је напоменути да је ученица користила уређај прошле школске године, када сте 

и послали помоћ, али и током ове школске године, јер је као ризична група, већим 

делом времена пратила наставу на даљину.  

Такође,  важно је напоменути ,да је ученица имала теже здравствене проблеме, 

хируршке интервенције, терапије и дуже хоситализовано лечење ван града, , сваки вид 

подршке је  добродошао, наравно, као и целој породици.  

С обзиром на то, да је у питању вишечлана породица, са сложенијом породичном 

ситуацијом, добијање таблет уређаја је много олакшао ученици праћење наставе на 

даљину, очување здравља, али и функционисање целе породице. Како и сама мајка 

каже,  да је уз помоћ овог Пројекта „ мало легао мир у кући“. 

С обзиром на сложеност породичне ситуације, лични подаци и фотографија 

нисуприложени, због права на приватности и заштиту личних података. 

 

 

6. Видљивост пројекта 

МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

(уколико је било медијске промоције пројекта, на сајту школе, Фејсбук странициили на 

традиционалним медијима – новине, ТВ, радио, молимо вас да нам приложителинкове који 

воде ка медијском садржају. Молимо вас да претходно проверите да ли линк који сте 

поставили води ка медијском садржају који се односи на пројекат „Партнерство за праведно 

квалитетно образовање“.) 
 
Сајт школе, поглавље Пројекти          хттпс://www.оснвелимировиц.еду.рс/ 

 Записници и Извештаји тимова, актива, стручних већа, органа школе (Наставничког већа, 

Савета родитеља и Школског одбора), припреме наставника, фото документација, као и 

Гоогле учионица и записници Ученичког парламента . 

https://www.osnvelimirovic.edu.rs/
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Фејсбук страницу немамо; 
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КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА 

ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРАВЕДНО КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ 

  
Пројекат „Партнерство за праведно квалитетно образовање“ реализује ЦИП - Центар за 

интерактивну педагогију у сарадњи са Дечијом фондацијом Песталоци и уз подршку 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

  

У оквиру евалуације досадашњих активности из пројекта „Партнерство за праведно 

квалитетно образовање“,  у уторак, 22. децембра 2020. године, од 15.00 до 17.30 часова, 

реализована је конференција преко Zoom платформе. 

Поред заједничког разумевања циљева, планираних активности и очекиваних исхода, 

ово је била добра прилика за међусобно представљање основних школа, које су део Пројекта, 

локалних самоуправа из Прокупља, Пожаревца и Шапца, као и отварање дискусије о улогама 

различитих актера и успостављању партнерства како би заједничким снагама обезбедили 

механизме за квалитетно образовање које заслужује свако дете. 

Свако од учесника је својим стручним компетенцијама и искуством, кроз размену са осталим 

учесницима, допринео успешности конференције. 

 

Конференцију водила Александра Вигњевић, један од представника ЦИП-а. 

Представници наше школе су били: Н. Јовић, директор, Д. Митровић, координатор тима за 

обезбеђивање квалитета и О. Милутиновић, координатор пројектног тима. ,  

Као и све школе учеснице и наша школа је имала прилику да се представи кроз видео 

презентацију  и излигање о специфичностима наше школе. 

Конференцији су присуствовали представници ЦИП-а, Песталоци фондације, МПНТР-

а,  локалних самоуправа, као и представници школских управа.  
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АГЕНДА КОНФЕРЕНЦИЈЕ  

   

15.00-15.10 

Отварање конференције 

 

 Анамарија Вичек, државна секретарка, Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

 Славица Кијевчанин, директорка,Дечија Фондација Песталоци 

 

15.10 -15.30 

 О пројекту -видео презентација 

 Представљање основних школа  

 

15.30-16.15 

Панел дискусија 

Партнерство ка заједничком циљу - праведност и квалитет у 

образовању 

 

 др Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 

 Драгана Малиџан,Тим за социјално укључивање и смањење 

сиромаштва Владе Републике Србије 

 Mаја Ромчевић, Стална конференција градова и општина 

 Софија Вујовић, Центар за образовне политике 

 

Уводничарка и модераторка: 

 Александра Калезић, ЦИП – Центар за интерактивну педагогију 

 

16.15-16.45 

Рад у групама:  

 Наше снаге – ресурси у заједници за подршку деци, породици и 

школи 

 Презентације и дискусија 

 

 

16.45-17.30 

 

Сумирање закључака и евалуација 
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Школска слава-Свети Сава 

Традиционалним  ломљењем славског колача у најужем кругу запослених и ученика школе, 

обележена је школсака слава Свети Сава. Због епидимиолошке ситуације  и поштовања мера 

превенције, ове године је изостала већа свечаност. Наставници и ученици   су часове 

Одељењске заједнице посветили животу и делу Светог Саве.  У част првог српског 

архиепископа на сајту школе постављени су радови колега и ученика наше школе. 
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Драги наши, срећна слава! 

 

 

``Круну није хтео, није хтео славу, 

Али круна сама дође му на главу. 

Он је хтео сићи свом народу ближе, 

Он се хтео спустит, а тиме се диже, 

Дух нас његов купи сред Божијег храма, 

Дух је његов звезда над нашим школама." 

 

Јован Јовановић Змај 
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Дан борбе против вршњачког насиља – „Дан 

розе мајица“ 
 

У ИШЈ у Цуљковићу, ученици првог и трећег разреда су обележили Међународни дан борбе 

против вршњачког насиља – „Дан розе мајица“. Ученици су обукли розе мајице као знак 

подршке борби против вршњачког насиља. У току ове активности разговарали смо о врстама 

насиља. Ученици су добили шаблон мајице од папира на који смо лепили сличице СТОП као 

поруку,  а затим те мајице бојили у розе. Врсте насиља и обојене мајице су залепили на пано. 

Пано смо закачили на видно место у учионици  како бисмо послали гласно поруку СТОП 

НАСИЉУ! 
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ФЕБРУАР ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

28 Дан борбе против вршњачког насиља – „Дан розе мајица“ | школска 2020/2021. 
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УСКРШЊА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА 
 

Ученици наше школе су са својим учитељицама: Зорицом Петровић, Славицом Вишњић, 

Биљаном Гмизић и Јеленом Степановић направили ускршње рукотворине које је продавала 

Туристичка организација града Шапца у оквиру хуманитарне акције под називом „Улица 

хуманих Чивијаша“. Сав приход од продатих ускршњих предмета биће усмерен на лечење 

деце с подручја Шапца. Ове године, због епидемиолошке ситуације, продаја је обележена 

симболично. У суботу, 24.4.2021. године, у Карађорђевој улици, деца су продавала ускршње 

рукотворине на штанду. Радови који не буду продати биће изложени у сувенирници ТОШ-а. 

Дрги разред, наше школе, на часовима ликовне културе и редовним часовима пројектне 

наставе, узео је учешће у изради различитих предмета које симболизује овај празник.  

Радови су маштовити, креативни и практични. Сви су били изложени у холу наше школе, а 

петнаестак, најуспешнијих, уручени су Туристичкој организацији града Шапца, која је 

покровитељ ове акције. 

Учитељи и ученици другог разреда поносни су учешћем и доприносом у овој акцији. Било је 

задовољство стварати, поклонити и помоћи.  
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СПОРТ У НАШОЈ ШКОЛИ 
 

На Градском првенству у рукомету,одржаног 26.04.2021 године, ученици  ОШ"Николај 

Велимировић",освојили су прво место у категорији дечака и у категорији девојчица. 

Екипе: 

 

Дечаци:                                                                         Девојчице: 

 

1.Петар Поповић ,7/1                                             1. Јана Ђукановић,8/3 

2. Јован Нинковић, 8/2                                          2.Маја Протић, 8/1 

3. Вук Стојићевић,8/3                                           3. Емилија Лукић ,6/1 

4. Вукашин Миловановић, 6/1                             4. Милица Јеремић ,5/3 

5. Михаило Божанић  ,  7/3                                  5.Јелена Лазић, 5/1 

6. Стефан Стојиновић    , 6/2                                6. Петра Сандић ,5/1 

7. Момчило Симић     ,  6/2                                    7. Лола Васић ,7/2 

8. Немања Павловић ,   5/3              

9. Михаило Лукач, 6/1 

10. Матеја Марић ,7/4 

11. Михаило Игњатовић,6/2 

12.Филип Протић ,7/1 

13. Урош Мијић, 7/4 
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Додела награда на Дан ослобођења Шапца 
Може вам се учинити да је погрешна година у наслову текста, али све је у реду. Пошто смо за Видовдан 

били затворени, због актуелне епидемиолошке ситуације, изостала је додела “Видовданских” награда. 

Град Шабац није заборавио на наше најбоље ученике и њихове наставнике, па је организовао доделу 

награда на Дан ослобођења Шапца. У пријатној атмосфери Дуњића куће, Градоначелник др 

Александар Пајић уручио је награде најбољим ученицима и њиховим наставницима. Из наше школе 

награђени су: 

Лука Костић                                              ученик 

Викториа Ђорђевић                                  ученик 

Вукашин Бабић                                         ученик 

Лена Кијурина                                          ученик 

Ленка Мијаиловић                                   ученик 

Милош Раковић                                       ученик 

Милош Савић                                           ученик 

Петар Поповић                                        ученик 

Урош Бабић                                             ученик 

Лука Јоцић                                               ученик 

Хана Алимпић                                        ученик 

Маша Крстић                                          ученик 

Владимир Михаиловић                        наставник 

Миленко Пузигаћа                                наставник 

Мирјана Обрадовић                              наставник 

Миољуб Исаиловић                             наставник 

Рада Павловић                                      учитељица 

Честитамо свим ученицима на постигнутим успесима и желимо им пуно успеха у даљем 

школовању. Они су понос наше школе. 

Честитке и њиховим наставницима који су их учили и усмеравали на прави пут. 

Захваљујемо се Градоначелнику и Градској управи, који су одлучни да и у овим тешким 

временима у први план ставе знање и награде труд уложен да се то знање стекне. 
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МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ 
Дана 29.04.2021. године, одржано је међуокружно такмичење у рукомету за ученике и ученице од 

петог до осмог разреда. Основна школа „Николај Велимировић“ наступила је у обе категорије. 

Такмичење за ученице одржано је у Спортском центру у Руми, у конкуренцији три основне школе из 

Београда (Умчари), Ваљева и домаћина (Руме) наше такмичарке освојиле су 3. место. У утакмици са 

екипом ОШ „Мића Стојковић“ из Умчара, наше такмичарке су поражене, али с обзиром да је екипа из 

Умчара освојила прво место, наша школа заузела је треће. За женску екипу ОШ „Николај 

Велимировић“ наступили су следећи такмичари: Јана Ђукановнић, Милица Јеремић, Маја Протић, 

Петра Сандић, Лола Васић, Јелен Лазић, Емилија Лукић.  

 

Такмичење за ученике одржано је у Инђији, ученици наше школе су у конкуренцији три екипе 

освојили друго место победили у полуфиналној утакмици екипу из Београда резултатом 22:15 

и поражени у финалуод екипе ОШ „Браћа Груловић“ из Бешке резултатом 22:18, за екипу 

наше школе наступили су следећи ученици: Петар Поповић, Јован Нинковић, Вук Стојићевић, 

Вукашин Миловановић, Михаило Божанић, Стефан Стојиновић, Момчило Симић, Немања 

Павловић, Михаило Лукач, Матеја Марић, Михаило Игњатовић, Филип Протић, Урош Мијић. 

Екипу ученика је водила наставик физичког васпитања Маја Перић. 
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НАСТАВЉАМО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА 
Захваљујући драгим пријатељима из фирме БМР, од јуче, наше двориште сија у новом сјају. 

Стигао је нови мобилијар на велику радост ученика. Сада школско двориште добија коначан 

изглед и постаје и лепо и функционално. У наредном периоду нас очекује још неколико 

ситница које ће повећати безбедност и додатно утицати на естетски доживљај. 

Пратите наш сајт и уживајте у фотографијама. 

https://i2.wp.com/www.osnvelimirovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/20210525_112948.jpg?fit=640,480&ssl=1
https://i2.wp.com/www.osnvelimirovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/20210526_125911.jpg?fit=640,480&ssl=1
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ФЕСТИВАЛ ЈАГОДА У ЦУЉКОВИЋУ 
На 3. Фестивалу јагода у Цуљковићу, а на позив организатора манифестације, учешће су узели 

и ученици  од I до IV разреда ОШ „Николај Велимировић“ у Цуљковићу.  

Ученици су за наступ припремили рецитацију „Девојчица и јагоде“ и представу „Фестивал 

јагода“. Инспирација за представу је из епизоде цртаног филма „Јагодица Бобица“ која 

обрађује тему фестивала јагода. Поред ове теме , представа садржи борбу добра и зла и шаље 

јасну поруку да добро увек побеђује зло. 

Ученицима се веома допало што су учествовали на овој манифестацији. На сцени је владало 

добро расположење и одлична глума, а у прилог томе говоре бројни аплаузи од стране 

публике. 
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ЈОШ МАЛО О СПОРТУ... 
 

Дана 11.05. 2021. године на Атлетском стадиону у Сремској Митровици одржано је 

Међуокружно првенство у атлетици за ученике основних и средњих школа. ОШ „Николај 

Велимировић“ наступила је са 5 такмичара у појединачној конкуренцији. У дисципилини 

трчања на 60 метара ученик Јован Стевановић заузео је друго место резултатом 8,80. У 

дисциплини скока у даљ из зоне ученик Матеја Стојановић заузео је друго место резултатом 

3,64м. У дисциплини бацања вортекса за ученице од 1-4 разреда, наша ученица Ања Лукић 

заузела је друго место резултатом 31,10м иза првопласиране такмичарке из Руме која је 

остварила за 11 цм бољи резултат. У дисциплини бацања кугле за ученике петог и шестог 

разреда, Момчило Симић зазео је друго место. Павле Поповић је хицем од 45,05м у 

дисциплини бацање вортекса освојио прво место и остварио пласман на Републичко 

такмичење које ће бити одржано 19. маја у Сремској Митровици.  Ученике су на такмичењу 

предводили учитељ Милорад Миловановић и наставник физичког васпитања Живан 

Милошевић. 
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ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ 
 

Почетком  маја одржано је општинско такмичење у одбојци. Наша школа учествовала је са 

екипом девојчица. Тим школе сачињавале су деца која тренирају у нашим градским 

клубовима. 

Наша школа је дошла до финала и ту уз велику борбу изгубила заузевши тако 2. место. 

 

ЕКИПА  ШКОЛЕ: 

1. Ивана  Вукосављевић                                           

2. Сара  Вилотић 

3. Катарина  Миленковић 

4. Катарина  Шушњевић 

5. Анђела  Пузовић 

6. Наташа  Вујовић 

7. Ленка  Мијаиловић 

8. Софија  Бајић 

9. Миа  Стојановић 

10. Нина  Туменко 
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ТАКМИЧЕЊЕ  У КОШАРЦИ 
 

Средином маја одржано је општинско такмичење у кошарци. Наша школа имала је екипу 

дечака и екипу девојчица. Тимови: 

Дечаци:                                                                                                                           Девојчице: 

1. Иван Панић                                                                                                     1. Јана Ђукановић 

2. Веселин  Ивановић                                                                                       2. Лола  Васић 

3. Лазар  Герман                                                                                                3. Ања  Милинковић 

4. Стефан  Исаиловић                                                                                       4. Дуња  Весић 

5. Растко Стојановић                                                                                        5. Маја  Протић 

6. Урош  Поповић                                                                                              6. Ема  Лукић 

7. Теодор  Благојевић                                                                                      7. Петра  Сандић 

8. Аљоша  Владисављевић                                                                             8. Дуња  Антонић 

Дечаци су освојили 2. место, а девојчице  1 место и као такве се  пласирале на Међуокружно где су уз 

велику борбу против Љубовије освојиле 2.место.  
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ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ 

ВАСПИТАЊА 
 

 

 

 

 

 

 



МАЈ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

70 ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА | школска 2020/2021. 

 

 

 

 



МАЈ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

71 ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА | школска 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 



МАЈ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

72 ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА | школска 2020/2021. 

 

  

 

 

 

 



МАЈ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

73 ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА | школска 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 



МАЈ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

74 ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА | школска 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 



МАЈ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

75 ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА | школска 2020/2021. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАЈ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

76 ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА | школска 2020/2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАЈ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

77 ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА | школска 2020/2021. 

 

 

 

 

 



МАЈ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

78 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ | школска 2020/2021. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ 
Почетком  маја одржано је општинско такмичење у одбојци.  

Наша школа учествовала је са екипом девојчица. 

Тим школе сачињавале су деца која тренирају у нашим градским клубовима. 

Наша школа је дошла до финала и ту уз велику борбу изгубила заузевши тако 2. место. 

ЕКИПА  ШКОЛЕ:  

1. Ивана  Вукосављевић 

2. Сара  Вилотић 

3. Катарина  Миленковић 

4. Катарина  Шушњевић   

5. Анђела  Пузовић    

6. Наташа  Вујовић 

7. Ленка  Мијаиловић     

8. Софија  Бајић    

9. Миа  Стојановић    

10. Нина  Туменко 
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ОПШТИНСКО И МЕЂУОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ  У   

КОШАРЦИ 
 

Средином маја одржано је општинско такмичење у кошарци. Наша школа имала је екипу 

дечака и екипу девојчица. Тимови: 

Дечаци су освојили 2. место                                                Девојчице су освојиле 1.место 
и пласирале се  на  Међуокружно где су уз велику борбу против Љубовијеосвојиле 2.место. 
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МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ 
29.04.2021. год. Рума  

Наше такмичарке освојиле су 3. место. За женску екипу ОШ „Николај Велимировић“ 

наступили су следећи такмичари: Јана Ђукановнић, Милица Јеремић, Маја Протић, Петра 

Сандић, Лола Васић, Јелена Лазић и Емилија Лукић.  

Екипу ученица је водио наставник физичког васпитања Живан Милошевић. 

Такмичење за ученике одржано је у Инђији, и наши ученици су освојили 2. место. За екипу 

наше школе наступили су следећи ученици: Петар Поповић, Јован Нинковић, Вук Стојићевић, 

Вукашин Миловановић, Михаило Божанић, Стефан Стојиновић, Момчило Симић, Немања 

Павловић, Михаило Лукач, Матеја Марић, Михаило Игњатовић, Филип Протић и Урош 

Мијић.  
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НИКОЛАЈЕВИ ДАНИ 
 

                 ОШ “Николај Велимировић” Шабац, у складу са околностима и 

комбинованим моделом реализације наставе, од 10. до 14. маја обележава “Николајеве 

дане”. 

Део активности  реализоваћемо на даљину, а један део активности ученици ће обележити 

у  школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера. 

 

              На сајту школе, током недеље, у делу “НИКОЛАЈЕВИ ДАНИ”, постављају се 

ученички радови (презентације, литерарни радови, песме, музичко извођење, ликовни радови, 

тематске фотографије, есеји, пројекти, практични радови, видео-снимци, скечеви, мозгалице, 

питалице, експерименти и сл.), са образовним и занимљивим садржајима. 

 

          У дворишту школе, ученици су припремали изложбе, рецитовали, представљали 

пригодне представе, везане за живот и рад Николаја Велимировића. 
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СРПСКИ ЕПИСКОП, ТЕОЛОГ, КЊИЖЕВНИК, БЕСЕДНИК, ВЛАДИКА ОХРИДСКИ И ЖИЧКИ, 
                               ДВОСТРУКИ ДОКТОР НАУКА, ЈЕДНА ОД НАЈУМНИЈИХ ГЛАВА СРПСКЕ ЦРКВЕ УОПШТЕ. 

 
                                                               ГОДИНЕ 1991. ПРОГЛАШЕН ЗА СВЕТИТЕЉА. 
 

 

 

Кроз живот и рад водимо се мудростима Св. Владике Николаја Велимировића: 

ДАВАЊЕ ЈЕ ИЗРАЗ ОНОГА ШТО СМО. 

“Ко ме то гледа нетремице кроза све звезде на небу и све ствари на земљи?” 

(Беседа на Гори) 

“Као да нас звезде гледају – тако радимо. 

Јер, очи деце и нису ништа друго него звезде.” 

,,Вера нам треба да би се могли надати, нада да би могли живети,  а љубав да би могли као културан народ 

живети. ” 

“Цела  природа  личи  на едан клавир, на коме су створења у ствари дирке. Које се год дирке човек  дотакне, 

чује ехо своје душе.” 

  

https://i1.wp.com/www.osnvelimirovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/LOGO-NIKOLAJ111.jpg
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У двадесет првој  години трећег миленијума, желимо да Дан школе буде оно што је увек био – празник 

радости и огледало нас и наших ђака. 

У здрављу живели!                                                            

С поштовањем, 

Колектив ОШ “Николај Велимировић“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i1.wp.com/www.osnvelimirovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot_20210508-212240_Instagram.jpg
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Одржано у Београду 29. и 30. маја. 2021.год. 

 

Екипа је бројала 6 ученика из 7. 5. и 4. разреда. 

Из 7. разреда такмичили су се Немања Филиповић и Ања Милинковић. 

Из 5. разреда такмичио се Адријан Ђорђевић. 

Из 4. разреда такмичили су се Субашић Михаило, Весић Вељко и Весић Нађа. 

Екипа је била на висини задатка и постигла значајан пласман. 

Од 35 екипа (већина шаховских клубова) доспели су на 15. Место. 

Екипу су водили на такмичење:  професор музичке културе Драган Павић и учитељ Милорад 

Миловановић.  
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Додељене Видовданске награде најбољим 

ученицима и професорима Шапца 
Видовданске награде, које се додељују шабачким ученицима основних и средњих 

школа, уручене су данас на свечаности у Градској кући. 

Фото:ГласПодриња 

Ученицима и ученицама, њиховим професорима који су током школске године били 

успешни на републичким и међународним такмичењима, Видовданске награде је уручио 

градоначелник Шапца, др.Александар Пајић. 

 

Праве вредности се огледају у награђеним ученицима. Они су будућност град, а нама је да то 

препознамо и подржимо. Верујем да ће Шабац имати још талентоване деце и да ћемо својим 

ангажовањем омогућити да постижу врхунске резултате. Доделом Видовданских награда 

показујемо да вреднујемо оно што су постигли. Веома сам срећан и поносан што сам на челу 

града који поседује овакав потенцијал, јер Шабац сигурно иде ка граду будућности. Сигуран 

сам да са оваквом младошћу, знањем постижемо све предвиђене циљеве - рекао је 

градоначелник Пајић. 
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Матурско вече 
 

Прича о прослави мале матуре наших осмака није целина без осврта на све оно што јој је ове 

школске године претходило.  

Била је нимало лака ова њихова осмогодишња школска завршница, врло често под бременом 

страха и неизвесности, али сигурно окрњена , испрекидана, осиромашена, чудна. 

Ипак, нису се наши осмаци жалили  на то што годину дана не виђају половину свог одељења, 

што не седе у клупи са најбољим другом , што је школско двориште полупразно и без 

уобичајених звукова. Навикли су и да  привремено скидају заштитну маску док ужинају... 

Заборавили су на екскурзију. Трудили су се да не забораве на учење, на труд за што бољу 

оцену, на додатне обавезе у онлајн настави , па и на разна такмичења. И завршни испит 

успешно су обавили и стигли до своје заслужене прославе. 

То вече , прославу, журку, памтиће по томе што су сви били на окупу, заједно , у свом , за ову 

прилику , посебно припремљеном школском дворишту. Они ће чувати те слике у свом сећању, 

а фотограф је на свој начин забележио њихове пажљиво одабране свечане тоалете, али пре 

свега осмехе , узбуђење, распложење.  

Расположење је расло уз музику по њиховом укусу , уз плес, игру, гласно певање,  све до краја. 

А на крају загрљаји, понека суза, а пре свега велико задовољство. 

Заслужила је ова школска година овакав крај. 
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Милош Савић, ђак генерације 
 

Mилош Савићје ученик који својим понашањем,односу према раду и постигнутим 

резултатима прави модел узора својој генерацији. 

Крочио је на утабану стазу науке којом и даље иду његов брат Никола и сестра Марија. Никола 

је студент прве године Факултета техничких наука у Новом Саду, а Марија ученик треће 

године Шабачке гимназије. Обоје су бивши ученици  ОШ „Николај Велимировић“ и изузетно 

успешни такмичари из математике и физике на свим нивоима,како у основној тако и у средњој 

школи. 

Већ у досадашњем свом интелектуалном развоју Милош је показао прави научни смисао за 

уочавање и решавање изазова како у математици тако и у другим наукама. 

Његова математичка интуиција,аналитичност у раду и систематичност у повезивању 

чињеница омогућили су му постизање  изванредних резултата на математичким 

такмичењима. 

Још од млађих разреда он је био најбољи на општинским и окружним такмичењима. 

На републичким такмичењима,почев од петог разреда,сваке године је освојио неко од прва 

три места. На републичким такмичењима из математике освојио је  10 првих, 5 других   

и 2 треће награде    . 

Освојене награде на Дописним, Интернет олимпијадама , Државним такмичењима и 

Математичком турниру и Математичком квизу: 

5. разред: 

1.награда  такмичење „Мислиша“ (републичка награда) 

1. награда ИМО(Интернет математичка олимпијада) –републичко финале 

1. награда ДМО(Дописна математичка олимпијада) – републички ниво 

3. награда Архимедесов математички турнир ( појединачна награда) 

6.разред:  

1. награда на Државном  такмичењу из математике 

1. награда АМТ (појединачно)- Архимедесов математички турнир 

2. награда  ДМО – републички ниво 

3.награда ИМО – републичко финале 

1.награда екипно АМТ 
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2.награда – Раухов математички квиз (државни ниво ) 

 

7.разред 

2. награда – Државно такмичење из математике 

1.награда ДМО – републички ниво 

2.награда ИМО- републичко финале 

1.награда - Раухов математички квиз (републички ниво) 

2.награда- међународно такмичење „Кенгур без граница“ 

8.разред 

1. награда АМТ ( републички ниво – појединачно) 

1. награда АМТ (екипно) 

Похвала на Државном такмичењу из математике 

Интервју са Милошем: 

 

 

 Од када и како си заволео математику? 

Математику сам заволео још пре школе,уз сестру и брата. 

 Како налазиш решења најтежих задатака ?   

Покушавам да решим задатке на различите начине.                             

 Колико ти помаже таленат а колико рад? 

У нижим разредима ми је више помагао таленат,а у старијим рад. 

 Колика је подршка породице(брат,сестра,родитељи) ? 

Имам велику подршку породице,у свему ме подржавају и помажу када ми је 

потребна помоћ.                 
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 Колико ти је пружила школа? 

Наставници математике су ми пружили велику помоћ. Посебно желим да се 

захвалим учитељу Милораду Миловановићу,наставнику Миољубу Исаиловићу и 

наставници Катарини Јанковић. 

 Где видиш себе у будућности,с обзиром да се уписујеш у рачунарски смер гимназије? 

Нисам још увек размишљао о томе. 

 Шта би поручио својим другарима  (вршњацима) ? 

Желео бих да им поручим да се рад увек исплати. 

 

Поред изванредних резултата из математике Милош јеносилац Вукове дипломе и 

Ученик генерације,али и победник на разним нивоима такмичења из физике и 

програмирања: 

6.разред: 

1.награда на Државном  такмичењу из физике 

8.разред: 

1.награда  на Државном  такмичењу из физике 

Роботика незванично максималан број поена 

 

Поред бављења науком Милош воли спорт, али и да се дружи са својим другарима код 

којих је изузетно омиљен . Рекреативно се бави фудбалом а тренирао је стони тенис и 

карате. Ове школске године на такмичењу из стоног тениса освојио је 1.место на 

општинском а друго на окружном екипно. За остварене резултате из спорта је 

допринела и велика подршка одељенског старешине Предрага 

Брајића,професора физичког васпитања. 

 

Надамо се да ће подршка школе, другара, родитеља и целе друштвене заједнице, 

Милошу и оваквим талентима бити стална и свестрана. 

 

Напредуј Милоше својом узлазном путањом знања до неслућених висина.  

Ти то можеш! 
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БРАЋА ПОПОВИЋИ, ПОНОС ШКОЛЕ 
Време дигитализације одузело је чар прелиставања школских дневника, али то време 

није далеко за нама. Није необично да се на њиховим страницама понове иста презимена деце 

различитих генерација.  Поверење родитеља и квалитетан партнерски однос између њих и 

свих учесника у образовању детета сигурно је тежња сваке данашње основне школе. У таквој 

атмосфери дете је на сигурном и правом путу важног дела свог одрастања. Стога поверење 

исказано  уписивањем  другог, трећег детета из једне породице у исту школу није необичан 

корак. Oно што није уобичајено и што није реално очекивати је да деца, иако су из исте 

породице, буду подједнако  успешна. У ОШ “Николај Велимировић” и ове необичности су 

могуће. 

Пример за то су браћа Петар и Павле Поповић, који нижу успех за успехом у 

различитим областима. Само у маја су освојили две награде на државним такмичењима.                                                                                  

Петар, ученик седмогразреда је веома успешан на такмичењима из математике, физике, 

спорта. Наставио је низ изузетних резултата, које је започео још у нижим разредима и сада је 

међу изузетном селекцијом седмака освојио другу награду на 54. Државном такмичењу из 

математике. Довољно је рећи да су у конкуренцији били најбољи ученици Математичке 

гимназије и осталих специјализованих одељења за математику, најбољих гимназија Србије, 

па да схватимо колико је велики успех овог младог момка.  Петар се вредно спрема и за 

Државно такмичење из физике. 

Наш четвртак Павле, дечак ведрог духа, изузетних способности, омиљен међу 

вршњацима, кренуо је батиним стопама за освајање државних награда. На Републичком 

првенству из атлетике,  освојио је прво место и златну медаљу из дисциплине бацање 

вортекса. 

Можемо само да будемо поносни на овакве ђаке, пожелимо им успех у будућем раду и 

да се надамо да ће странице наших дневника испуњавати имена овако сјајне деце. 
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ОБЈАВЉЕНО У ``ГЛАСУ ПОДРИЊА`` ШАБАЦ ОД 27.5.2021. ГОДИНЕ 
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ЛЕТЊИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП 2021. ГОДИНЕ 
 

Традиционална „Летњи  математички камп“ одржан је  ове школске године у периоду од 

24-27.8.2021. године. По петнаести пут, учионице су прихватиле ђаке заинтересоване за 

математику. Само овај пут, учионице су биле мало другачије од оних на које смо навикли. У 

складу са епидемиолошком ситуацијом која траје већ скоро две године због пандемије 

изазване вирусом Covid19, ђаци нису седели у клупама, већ у својим домовима. 

Ову јубиларну, петнаесту манифестацију, „ Летњи  математички камп “, обележила је 

ванредна, а сада већ, нажалост нормална, ситуација.  ЛМК је наша школа организовала уз 

велику подршку Едукативног центра „Троугао”. Сва предавања одржана су онлајн. 

 Преко 200  ученика је уз помоћ, 30 предавача који су одржали 36 предавања, вредно 

радило, током летњег распуста, на усавршавању и продубљивању знања из математике. Међу 

предавачима су били: бивши ђаци наше школе, некадашњи полазници наших зимских и 

летњих школа математике, студенти најпрестижнијих светских и домаћих универзитета, 

успешни такмичари, освајачи четири златне медаље на Међународној олимпијади, доктори 

математичких наука, асистенти Београдског Универзитета, наставници и учитељи основних 

школа и гимназија из Шапца, Београда, Смедерева, Ниша. 
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Предавачи: 

 
1. Невена Вилотић, сарадник у настави на Математичком факултету у Београду 

2. Милица Гајић, наставник математике у ОШ „Николај Велимировић” и  

ОШ „Јеврем Обреновић”, Шабац 

3. Радоица Драшкић, дипломирани физичар и дипломирани инжењер рачунарства, 

студент мастер студија на TU Delft, Холандија 

4. Душан Дробњак, асистент на Математичком факултету у Београду, освајач сребрне 

медаље на Међународној математичкој олимпијади 

5. Maша Ђурић, студент прве године Електротехничког факултета у Београду 

6. Јован Исаиловић, студент прве године Електротехничког факултета у Београду 

7. Миољуб Исаиловић, оснивач Летњих и зимских математичких школа у Шапцу, 

наставник математике у пензији 

8. Катарина Јанковић, наставник математике у ОШ „Николај Велимировић”, Шабац 

9. Милица Јовичић, ученица првог разреда Математичке гимназије, Београд 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.matf.bg.ac.rs%2Fp%2Fnevena-vilotic%2Fpocetna%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHViYo_ncl5rFb6dChnxs7QfgoQdA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Frs.linkedin.com%2Fin%2Frdraskic%3FchallengeId%3DAQFPhSAPjUKJ4gAAAXaKX2M8zV2YLBXqHKStc1dDPQR-bvwxgh8pkplrdH1OVz-Rp7I2PbAV5ax7zLCGAIe0k8SD3A8QIaLbbg%26submissionId%3Db3ca7cef-e508-5316-b6d5-836114f36d1f&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIgmzIULwFbw1f6Ph-73Y5i5BAbQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.matf.bg.ac.rs%2Fp%2F-dusan-drobnjak&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoS4u0yKO3Ekko4e-faow-96HxQw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.trougao.edu.rs%2Fteachers.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHV0PlQ7n6kQvOK4CKaveoG3svk-w
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10. Јасмина Јокић, учитељица у ОШ „Николај Велимировић”, Шабац 

11. Душан Ковачевић, професор математике и рачунарства у Шабачкој гимназији 

12. Светлана Кузмановић, учитељица у ОШ „Николај Велимировић”, Шабац 

13. др Александра Маринковић, доцент на Математичком факултету у Београду 

14. Павле Мартиновић, студент друге године Математичког факултета и Рачунарског 

факултета у Београду, освајач две златне медаље на Међународној математичкој 

олимпијади 

15. Сузана Божић Мијушковић, учитељица у ОШ „Николај Велимировић”, Шабац 

16. Милорад Миловановић, учитељ у ОШ „Николај Велимировић”, Шабац 

17. Алекса Милојевић, студент друге године Princeton University, USA, освајач две златне 

медаље на Међународној математичкој олимпијади 

18. Владимир Михаиловић, наставник математике у ОШ „Николај Велимировић”, Шабац 

19. Марија Новаковић, ученик четвртог разреда Математичке гимназије, Београд 

20. Мирјана Обрадовић, наставник математике у ОШ „Николај Велимировић”, Шабац 

21. Никола Петрески, студент треће године Електротехничког факултета у Београду 

22. Ања Петровић, студент прве године Универзитета Oxford, United Kingdom 

23. Љубомир Радаковић, мастер инжењер електротехнике, Dubai, United Arab Emirates 

24. Дарио Радојчић, ученик другог разреда Математичке гимназије, Београд 

25. Душица Старчевић, учитељица у ОШ „Николај Велимировић”, Шабац 

26. Срђан Стефановић, асистент на Математичком факултету у Београду 

27. Јелена Степановић, учитељица у ОШ „Николај Велимировић”, Шабац 

28. Данило Тошовић, сарадник у настави на Математичком факултету у Београду, 

наставник математике у Математичкој гимназији у Београду 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.trougao.edu.rs%2Fteachers.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHV0PlQ7n6kQvOK4CKaveoG3svk-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.matf.bg.ac.rs%2Fp%2Faleksandra-marinkovic%2Fpocetna%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFa4SApnxVONhIn68zTeJjEjvDXAQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.trougao.edu.rs%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIhmxKAGFUWRllmMNxEtxoFKaVpA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ekspres.net%2Fdrustvo%2Fsvi-ocekuju-da-odem-iz-srbije-ali-to-nije-moj-plan&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgBkiBJllWKhDuQ2z_twG0Vp4aQQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ekspres.net%2Fdrustvo%2Fsvi-ocekuju-da-odem-iz-srbije-ali-to-nije-moj-plan&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgBkiBJllWKhDuQ2z_twG0Vp4aQQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ekspres.net%2Fdrustvo%2Fsvi-ocekuju-da-odem-iz-srbije-ali-to-nije-moj-plan&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgBkiBJllWKhDuQ2z_twG0Vp4aQQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.trougao.edu.rs%2Fteachers.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHV0PlQ7n6kQvOK4CKaveoG3svk-w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.trougao.edu.rs%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIhmxKAGFUWRllmMNxEtxoFKaVpA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.rts.rs%2Fpage%2Fstories%2Fsr%2Fstory%2F125%2Fdrustvo%2F4000943%2Faleksa-milojevic-matematicka-gimnazija-studiranje-prinston.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHiqEDmv7GBWFBLiE368wHcx6J6uw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.rts.rs%2Fpage%2Fstories%2Fsr%2Fstory%2F125%2Fdrustvo%2F4000943%2Faleksa-milojevic-matematicka-gimnazija-studiranje-prinston.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHiqEDmv7GBWFBLiE368wHcx6J6uw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.trougao.edu.rs%2Fteachers.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHV0PlQ7n6kQvOK4CKaveoG3svk-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.matf.bg.ac.rs%2Fp%2F-srdjan-stefanovic&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzaV11StDoGh6CrLebFqpBYbBqjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.matf.bg.ac.rs%2Fp%2F-danilo-tosovic&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxI51wL4cxFUs6ulUR5KXJzjz5WA
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Теме и распоред предавања 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

101 ЛЕТЊИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП 2021. ГОДИНЕ | школска 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

102 ЛЕТЊИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП 2021. ГОДИНЕ | школска 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

  



АВГУСТ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

103 ЛЕТЊИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП 2021. ГОДИНЕ | школска 2020/2021. 

 

У мирној и радној атмосфери ђаци су се подсетили старих и усвојили нека нова знања. 

Припремили су се за нову школску годину и нове успехе. 

Ни свечано отварање „Летњег  математичког кампа“ није изостало. Путем Youtube 

платформе учесници су могли да присуствују live streаm преносу отварања „Летњег 

математичког кампа“ из својих домова: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-j2FU9L6WnY&t=417s 

 

Утисци ученика свакако су нам најбитнији и најбољи показатељ чега треба да се 

држимо и куда треба да идемо даље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-j2FU9L6WnY&t=417s
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Реализација „ Летњег  математичког кампа “, ове године  је била велики  изазов  за све 

учеснике, али, како се показало, дорасли смо и оваквим задацима. 
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И НА КРАЈУ, ЗАСЛУЖЕНА ПАЖЊА... 
 

Пред сам крај школске године, стигла је заслужена пажња у виду донације . Реч је о пет 

квалитетних рачунара који су нам стигли из Математичке гимназије, у организацији Фондације Алек  

Кавчић, а на иницијативу Душана Бегуша, бившег ђака наше школе, сада веома успешног ученика 

Математичке гимназије. Цео догађај медијски је означен, а посебно се издвајају емотивне речи Душана 

Бегуша, који је, како каже, овом иницијативом желео да се одужи за оно што му је наша школа 

пружила.  

 

 

 


