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Активност: Први дан у школи 

Учесници: ученици свих издвојених јединица 

Реализатори: учитељи свих издвојених јединица 

 Датум: 1. 9. 2021. 

      Школска година 2021/2022. почела је на мало другачији начин од претходних. Дакле, 

овог првог септембара из сваке учионице наших издвојених јединица  у Богосавцу, Добрићу, 

Цуљковићу и Радовашници могли су се чути тонови  химне ,,Боже правде“, чиме је сам 

почетак наставе означен као један свечан чин. Надамо се ће нам ово постати пракса и у 

наредним годинама. 

 

Са посебном радошћу ове школске године дочекали смо прваке, који су заједно са свим 

ученицима учествовали у интонирању химне. Прваци су од општине Шабац добили 

пригодне поклоне у виду ранчева напуњених основним прибором за рад. Овакав вид 

добродошлице веома их је обрадовао, а показатељ тога био је осмех на њиховим лицима.  
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У сусрет новој школској години 

Поводом почетка школске године и радосног повратка у школу, ученици и учитељи четвртог 

разреда  направили  су пано добродошлице у холу школе. Са срећом у нову школску 2021-

2022. годину! 
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Основцима дронови а најмлађима " мобилна учионица" 
 

Фото: Глас Подриња / Уручење дронова директорима основних школа 

 

Ротари клуб Шабац у сарадњи са дистриктом 2483 и Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја организовао је хуманитарну акцију ради помоћи школству и деци. 

 

Уручење донације у оквиру програма Глобал грантова „Године узлета“ и „Дронови за 

основне школе“ организовано је данас у мултимедијалној сали ОШ „Ната Јеличић“ у Шапцу. 

Подељено је осам дронова за осам основних школа а том приликом градоначелник Шапца др 

Александар Пајић изразио је задовољство и објаснио битност оваквих хуманитарних акција. 

-Осам основних школа добило је вредне донације за ученике петог и шестог разреда. 

Налазимо се у ери дигиталног напретка и дигитализације и јако је битно да наши ученици 

почну са програмским језицима који су предвиђени наставним планом и програмом а 

касније то знање унапређују у годинама које долазе – и додао да је улагање у децу 

највреднија инвестиција. 

Председник Ротари клуба Шабац Владимир Марковић рекао је нешто више о акцијама које 

организују. 

 

Наш клуб постоји већ 21 годину. До сада смо реализовали различите акције, које су 

углавном биле усмерене ка болници. Најпоноснији смо на нашу Божићну акцију, када 

http://https/www.rotarydistrict2483.org/klub/sabac
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дарујемо прворођено дете, односно дечака и девојчицу. Планирамо да будуће акције 

усмеримо у овом правцу, тачније ка деци. 

 

 

 
Фото/Глас Подриња/ Представници Ротари клуба и градоначелник Шапца 

 

 

 

Ротари клуб Шабац није заборавио ни на наше најмлађе суграђане. Предшколкој установи 

„Наше дете“, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, дониран 

је такозвани „мобилна учионица“. 

 

Задовољство ми је што смо у сарадњи са Министарством просвете донели одлуку да 

опремимо све школе у Србији са дроновима – справом која омогућава деци да кроз игру уђу 

у сферу програмирања. Поносан сам што ће деца у Шапцу имати једнаке услове за рад као и 

остатак Србије – додао је Данило Љевнајић члан Ротари клуба Сремска Митровица која је 

носилац гранта везаног за доделу дронова. 

Циљ акције је да све школе и вртићи добију опрему и адекватну обуку током почетка 

школске године. 
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Још мало о првацима... 

 

Дана, 1.9.2021. године уз тактове државне химне ``Боже правде``, на платоу испред школе, 

започео је пријем нове генерације ученика за школску 2021/2022. годину. Након 

уприличеног програма и обраћања директора, уследило је представљање учитеља и прозивка 

ученика. У позитивној атмосфери, са осмесима на лицима, ученици су се придружили својим 

учитељима и отишли у своје учионице. У учионицама су их чекали прилагођени поклони 

које су обезбедили Министарство просвете ( бојанке ) и Управа града Шапца (ранчеве са 

поклонима ). Деца су била срећна и задовољна, са лепим утисцима су закорачила у школски 

живот са нестрпљењем ишчекујући следећи дан и нова ђачка искуства.  
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Сремска Митровица “Дронови за основне школе” 

У сарадњи са Министарством просвете, науке и техниолошког развоја Републике Србије,  

7.9.2021 године Ротари клуб Сремска Митровица реализовао је семинар  Глобал грант  

“Дронови за основне школе” у Позоришту “Добрица Милутиновић”. На овом семинару  

нашу чколу су представљали директор школе Ненад Јовић и Миленко Пузигаћа наставник 

ИР и Технике и технологије. 

Нашој школи дрон ће бити уручен 24.09.2021 године у организацији Ротари подружнице 

Шабац и Општине Шабац. 

На основу потписаног Меморандума „За лепшу школу“, Ротари клубови у Србији покренули 

су акцију за набавку беспилотних летелица – дронова за основне школе, а са циљем учења 

програмских језика скреч и пајтон који су предвиђени наставним планом и програмом 

информатике за ученике 5. и 6. разреда. Сада ће моћи да теоријска знања о програмирању 

примене у пракси.  

Пројекат су финансијски помогли Ротари Фондација и ротаријанци из САД, Немачке, 

Аустралије, Словеније, Северне Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске  и Србије. 

Носилац пројекта је Ротари клуб Сремска Митровица а главни инострани партнер је Ротари 

клуб Кочани из Северне Македоније.        

Сакупљено је 117.200 $ и набављено 670 дронова за основне школе у Србији у великом 

броју градова. За преко 200 наставника информатике и основа технике ротаријанци 

организују и бесплатне семинаре како би стечена знања наставници што боље пренели 

својим ђацима.  

Предавање о дроновима је одржао Момир Алвировић, председник Асоцијације за  

беспилотне системе у привреди, коју тренутно чини 50 домаћих стручњака из различитих 

области.  

Други део предавања је одржао Владимир Лалошевић о  теми Главни извршни директор 

центра нових технологија„ Оур Фриенд Мр Робот “ што је развој компетенција наставника и 

ученика кроз стратешко партнерство у почетном и континуираном информатичком 

образовању где ће се стручне компетенције наставника стручних предмета у информатичком 

образовању развијати и побољшавати њихово знање о новим технологијама које су доласком 

на светско тржиште 
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Игром кроз изазове 

Заједничка активност основних школа 

„Николај Велимировић“, „Лаза К. Лазаревић“ и „Вук Караџић“ 

 

Дана, 9. септембра, ОШ „Николај Велимировић“ била је домаћин активности којa се 

реализује у оквиру пројекат  „Партнерство за праведно квалитетно образовање“, а у сарадњи 

са „Центром за интерактивну педагогију“ и Дечијом фондацијом „Песталоци“. Учешће у 

овој активности узело је 15 ученика, по пет из сваке од три партнерске школе у Пројекту – 

ОШ „Николај Велимировић“, ОШ „Лаза К. Лазаревић“ и ОШ „Вук Караџић“. Активност је 

такође и део програма за Дечију недељу, која се реализује под мотом:„Дете је дете да га 

волите и разумете“ (Љ. Ршумовић). 

Тема радионице биле су иновативне дидактичке игре,  приказане кроз две практичне 

радионице, које представљају нове изазове у којима се развијају координација, логичка 

интелигенција, пажња, моторика и наравно дружење и сарадња.  

 Први део активности је реализован  у учионици, а други део у сали за физичко васпитање.  

У првом делу радионице ученици су имали прилику да се међусобно упознају, након чега су 

се заједнички посветили друштвеним играма за унапређење когнитивних способности и 

креативности. Ученицима је у понуди било 9 различитих друштевних игара (Quoridor, 

Squadro, Quixo, Quantik, Katamino, Pylos и сл.). У току прве активности ученици су се 

ротирали по „станицама“ где су биле постављене различите игре, тако да су сви узели 

учешће у свим играма. 
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Након паузе за освежење, ученици су реализовали практични део у сали, где је био 

демонстриран иновативни час физичког вежбања са акцентом на вежбе за унапређење 

моторичке интелигенције, брзине реакције и прецизности.  

Ученицима се посебно допао систем светлосних сензора „Blazepod“ као и уводни део 

радионице где су вежбали уз музичку пратњу.  

 

 Сарадња ове три основне школе је још само један од показатеља, да је тимски рад 

драгоцен, како за ученик, тако и за запослене.                           
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Дружење и учење кроз спорт и рекреацију 

Оријентиринг - заједничка активност сновних школа 

„Николај Велимировић“, „Лаза К. Лазаревић“ и „Вук Караџић“ 

Дана, 11. септембра на Летњиковцу у оквиру спортско-рекреативног комплекса – 

трим стазе, одржана је прва радионица у оквиру пројекта Центра за интерактивну педагогију 

и Дечије Фондације „Песталоци“. Домаћин акције била је Oсновна школа „Николај 

Велимировић“, док су учешће узеле и  две партнерске школе на пројекту ОШ „Вук Караџић“ 

и ОШ „Лаза К. Лазаревић“.  

Учешће у акцији узело је укупно 18 ученика, у пратњи својих наставника. Основну 

обуку из Оријентиринга ученицима је приказао Живан Милошевић, координатор за 

Оријентиринг, из ОШ „Николај Велимировић“. Након тога ученици су добили карте са 

контролним тачкама, на којима су биле постављене коверте различитих боја,и  подељени су 

у три мешовите екипе.Прва екипа проналазила је љубичасте коверте, друга жуте, док је 

трећа екипа била задужена да пронађе црвене коверте. У неким од коверата биле су 

сакривене пузле (збирно 100 пузли на 15 коверти), које је свака екипа на крају такмичења 

морала да склопи у дату слику. Акценат није био на победи, већ на забави, дружењу и 

активном боравку у природи.  Наставници из партнерских школа, који су учествовали у 

акцији, добили су приручник за наставнике о основној обуци из Оријентиринга, а свака 

школа Похвале за учешће. 

Оријентиринг као заједничка активност све три школе, реализован је на Дан 

пешачења, када цела Србија хода, у сарадњи са Планинарским Савезом Србије. Учесници су 

спојили лепо И корисно – дружење и учење, кроз спорт и рекреацију у природи. 
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Спорт у школе- расти здраво 

Нова сезона Пројекта „Спорт у школе – Расти Здраво“ започета је почетком нове школске 

2021/2022. године. Реализатори у Основној школи „Николај Велимировић“ су Андријана 

Илић и Живан Милошевић. Пројектне активности подразумевају програмирану бесплатну 

физичку активност за децу узраста од 7 до 9 година. То подразумева унапређење основних 

облика кретања попут трчања, скакања,пузања, хватања, бацања, ношења, вучења као и 

базичних моторичких способности са акцентом на кардиореспираторну издржљивост, 

мишићну снагу и покретљивост. За техничку организацију пројекта задужен је Спортски 

савез Шабац, а за надзор над стручним радом координатори у пројекту. Координатор за 

надзор над стручним радом у ОШ „Николај Велимировић“ је професор физичког васпитања, 

Предраг Брајић. 
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 Караван дигиталних вештина, писменост  и  безбедност 

“Дигитална експедиција” 

Предавање под називом  Ja kао дигитални уредник/уредница 

 

Својим присуством и активним учешћем   наша школа се придружила ,,Дигиталној 

експедицији”. Петнаест ученика IV-1  са родитељима и учитељицом  присуствовали су 

предавању.Предавањем „Ја као дигитални уредник/уредница” проширили смо своје 

дигиталне писмености. Сазнали  колико је важно у дигиталном окружењу имати знања и 

вештине помоћу којих можeмо безбедно информисати себе и друге, свесно бирајући праве 

начине за то.Бирајући апликације које инсталирамо, начин на који телефон користимо и 

његову примарну намену постајемо  активни уредници и уреднице свог дигиталног света. 

Ученици су похваљени од предавача, за своје активно учешће на предавању. 
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Пажљивкова правила у саобраћају 

Град Шабац у сарадњи са Саветом за координацију послова безбедности у саобраћају на 

путевима на територији града Шапца и Агенцијом за безбедност саобраћаја, у понедељак, 

20. септембра 2021. године, у нашој школи промовисао је активност ,,Пажљивкова правила у 

саобраћају“ посвећену ученицима првог разреда. Ова активност спроводи се у оквиру 

Европске недеље мобилности и веома је едукативног карактера. Ученици су обновили 

научена и стекли нова знања о правилима понашања у саобраћају, која ће им веома 

користити у свакодневном животу. Председник скупштине Града Шапца Немања Пајић 

уручио је свим ученицима првог разреда књигу ,,Пажљивкова правила у саобраћају“, веома 

сликовиту, поучну и занимљиву.``ГЛАС ПОДРИЊА``. 

Пажљивкова правила у саобраћају 

Град Шабац у сарадњи са Саветом за координацију послова безбедности у саобраћају на 

путевима на територији града Шапца и Агенцијом за безбедност саобраћаја традиционално 

свим првацима поклања књигу  „Пажљивкова правила у саобраћају“. 

Промоција ове активности одржана је испред основне школе „Николај Велимировић“ у 

Шапцу, где су чланови Савета за координацију послова безбедности у саобраћају на 

путевима на територији града Шапца уручили књиге ученицима. 
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Фото: ГласПодриња / књига "Пажљивковаправилаусаобраћају" 

Да су се „Пажљивкова правила“ показала као добар материјал захваљујући ком ученици 

могу да се упознају са правилима безбедности у саобраћају рекао нам је дикретор основне 

школе „Николај Велимировић“ Ненад Јовић. 

 

Драго нам је што град показује да брине о нашим ученицима и када су у школи али и када изађу 

ван ње. Имамо иницијативу у Масариковој улици, испред три велике школе, Музичке, 

Економске и наше, да покушамо заједничким снагама да мало успоримо саобраћај и скренемо 

пажњу возачима да се ту налазе велике школе са много деце која свакодневно прелазе преко 

пешачког прелаза. 

Дирекотор   је апеловао на све возаче да сами коригују своје понашање у тој зони, како не би 

било неопходно постављање лежећих полицајаца. 
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„Европски школски спортски дан“ у нашој школи 

 

Српски савез професора Физичког васпитања и спорта у сарадњи са ЕUPEA – European 

Physical Education Association, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја организовао је „Европски школски спортски дан“ у петак, 24.09.2021. године. 

Европски школски дан је паневропска иницијатива чији је главни циљ промоција физичке 

активности на међународном нивоу и укључивање што већег броја деце и младих у процес 

физичког вежбања. Прошле године је преко 3.200.000 ученика учествовало у 10.000 школа 

широм Европе. Овој акцији прикључила се и Основна школа „Николај Велимировић“ из 

Шапца, испред Актива професора физичког васпитања у акцији су учествовали наставници: 

Предраг Брајић, Велимир Јоцић,  и Живан Милошевић, који је био задужен за практичан 

приказ вежби обликовања.  Учешће је узео велики број ученика на петом часу у поподневној 

смени. Поред вежби обликовања, као масовног вида вежбања ученика, ђаци су се такмичили 

и у надвлачењу конопца, а спроведена је и демонстрација основних елемената фудбала и 

кошарке. 
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Европска недеља мобилности у нашој школи 
 

 

У понедељак, 20. септембра, када Град Шабац обележава Европску недељу мобилности, 

нашу школу су посетили Немања Пајић, председник Скупштине града Шапца, и Сандра 

Мићић, у име Савета за координацију послова безбедности у саобраћају, који су ученицима 

првог разреда поделили књиге “Пажљивкова правила у саобраћају”. 

Ученици су имали кратак едукативни програм, где су могли да провере своје знање у 

саобраћају. Након тога су добили књиге и отишли у учионице да са својим учитељима 

разговарају о новим сазнањима о саобраћају. 

Верујемо да ће овакве акције повећати безбедност наших ученика у саобраћају. 
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Новитети 
У ОШ``НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ`` ШАБАЦ СТИГАО ДРОН 

 

 

Дрон је постао популарна справа негде пре две – три године, када су научници успели да 

реше веома тешке алгоритме контроле стабилности и технологија постала прихватљиво 

јефтина да се може користити у комерцијалне сврхе. До тог момента, дронови или 

беспилотне летелице, биле су у употреби само у војној индустрији. 

Пошто је дрон постао довољно јефтин да се може купити чак и као играчка, његова употреба 

је постала чешћа. Људи су уствари читав тај период од његовог преласка на употребу у 

комерцијалне сврхе трагали за могућностима где се он све може користити и како. 

Првенствено коришћен у забавне сврхе, полако је проналазио свој пут и улазио у сфере 

многих професија. Могли смо их видети на свадбама како снимају младенце из мало 

другачијег угла, затим су се винули у висине и снимили панораме читавих градова. Неке 

зграде и објекти су по први пут сагледани из те птичије перспективе. Ватрогасци су се 

сетили да на њега прикаче опрему за гашење пожара па је у неким ризичним пословима 

заменио човека и смањио могућност повређивања. У пољопривреди је такође пронашао 

плодно тло. Данас дрон користе модерни институти за ратарство за мапирање парцела и 

надгледање квалитета усева. Дрон прелети парцелу са неком културом и пошаље детаљну 

анализу на обраду. Када се на неком делу парцеле уочи проблем шаље се други дрон са 

прскалицом која третира само те биљке које су у проблему а не читаву парцелу. Овим се 

смањује употреба хемикалија на усеве те се смањује и цена производње тог пољопривредног 

производа. Небројено је много послова у којима је дрон постао користан. 

ОШ “Николај Велимировић” се прикључила акцији доделе дронова од стране Ротари клуба 

из Сремске Митровице. Између Ротари клуба и школе посредовала је Општина шабац, па је 

дронове школама поделио градоначелник Александар Пајић. 

Професори информатике су имали обуку о коришћењу дрона у настави. Ученици у 

наставном плану имају примену програмских језика Скреч и Пајтон а ови дронови имају 

могућност учитавања програма и програмирања тако да обавља неке радње преко записаног 

кода. 
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Од сада ће ученици на часовима редовне наставе и секција моћи да прошире своја сазнања о 

овим програмским језицима и да се кроз игру са дроном обучавају за озбиљне програмерске 

задатке. 
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Дечија недеља  

Од 4. до 10. октобра 2021. године 

 

 
 

И ова Дечија недеља је прилика да подсетимо да децa треба да буду заштићена и 

срећна, да живе у подстицајном, здравом и сигурном окружењу у коме могу да остваре 

максимум својих потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о заштити, 

унапређењу и промоцији дечијих права у којој учествују сви релевантни друштвени актери. 

Пријатељима деце Србије то је вишедеценијска мисија, али нам је у томе помотребна помоћ 

свих вас! Стога ће ове године, Дечија недеља бити обележена под слоганом, чија 

инспирација су стихови песме Дете, нашег великог песника Љубивоја Ршумовића: 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ 

ДА ГА ВОЛИТЕ 

И РАЗУМЕТЕ 
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Програм активности обележавања дечије недеље, 

ОД 4. до 10. октобра 2021. године 

У сарадњи са Ученичким парламентом, ове године активности за Дечију недељу 

реализују се по следећм програму: 

 

ВРЕМЕ 

 

ТЕМА ДАНА АКТИВНОСТ ОРГАНИЗОТАР РЕАЛИЗАТОР 

Понедељак 

4.10.2021. 
„Дете је дете“ 

Израда паноа у 

холу школе 
3. разред 

Ученици  и 

учитељи трећег 

разреда у сарадњи 

са родитељима 

Уторак 

5.10.201. 
„Шиз фриз“ Ревија фризура 3. разред 

Ученици и 

учитељи трећег 

разреда у сарадњи 

са родитељима 

Среда 

6.10.2021. 

„Шта знам из 

веронауке“ 

Квиз из верске 

наставе 
4. разред 

Ученици који 

похађају 

веронауку и 

вероучитељи 

Четвртак 

7.10.2021. 

„Одговоран 

однос према 

здрављу“ 

Штафетне игре 2. разред 
Ученици и 

учитељи другог 

разреда 

Петак 

8.10.2021. 

„Чик погоди ко 

сам“ 
Маскенбал        1.разред 

Ученици и 

учитељи првог 

разреда у сарадњи 

са родитељима 

Субота 

9.10.2021. 

„Мислим - дакле 

постојим“ 

Заједничка 

активност 

партнерских 

школа у пројекту 

„Партнерство за 

праведно 

квалитетно 

образовање“ – 

логичка 

интелигенција, 

концентрација, 

фина моторика... 

   4. и 5. разред 
Ученици и 

чланови 

Пројектног тима 

 

 

 

 

ТОКОМ 

СЕДМИЦЕ 

 

 

 

1. ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ 

ДА ГА ВОЛИТЕ 

И РАЗУМЕТЕ 

2. ДЕЧИЈА, 

ОДГОВОРНОСТ,  

ОБАВЕЗЕ И 

ПРАВА 

 

 

Часови одељењске 

заједнице 

(разговор, писани 

материјал, 

презентације...) 

 

 

 

од 1. до 8. 

разреда 

 

 

 

Одељењске 

старешине  
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„Забаван дан“ 

Цртамо, певамо, 

учимо, играмо се, 

вежбамо, 

дружимо се ... 

 

1.и 2. разред 
Продужени 

боравак 

 

У периоду од 4. до 8. октобра 2021. године обележена је Дечија недеља чији је овогодишњи 

слоган гласио  ,, Дете је дете да га волите и разумете“. Ученици првог разреда су 

свакодневно пратили активности ученика осталих разреда, а у петак, 8.10. су одговорили на 

задату тему ,,Чик погоди ко сам“ и маскирани у прелепе маске представили се ученицима 

осталих разреда. Активност је настављена маскенбалским плесом и дружењем.  

 

 

Од 4. до 10.  октобра 2021. године  у нашој школи обележена је Дечја недеља под слоганом  

,,Дете је дете, да га волите и разумете“. Учествовали су сви ученици од I до IV  разреда. 

Сваки разред је отпратио и подржао активности осталих ученика. 

Ове године, учитељи другог разреда у сарадњи са учитељима из Школице спорта  

организовали су 7. октобра за ученике другог разреда штафетне игре (брзина, прескакање, 

провлачење и сл.), као и надвлачење конопцем. Такмичење је било међуодељењско, сви су 

били успешни, показали су велику сарадњу, брзину и спретност. 
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Ученици другог разреда су 8. октобра посетили Музичку школу где су отпратили  Дечји 

концерт и упознали инструменте:, клавир, гитару, виолину, флауту, хармонику и уживали у 

свим звуцима инструмената. Сви учесници концерта су награђени аплаузом. 

 

 

У оквиру Дечије недеље, која је одржана ове године од 4. до 8.октобра 2021. године под 

слоганом „Дете је дете да га волите и разумете“, сви ученици наше школе су имали  

различите активности у којима су учествовали. 

Упонедељак, 4. октобра, ученици  3. разреда су у холу школе, урадили пано на тему „Дете је 

дете“. У уторак, 5. октобра, представили су своје креативне фризуре  на одржаној ревији. 

Публика ( одељења од 1. до 4. разреда) их је поздрављала аплаузима. Учешће је било 

масовно, јер су сви ученици на свој начин узели учешће у овој манифестацији. Ревију је 

отворила ученица Ленка Поповић, певајући и рецитујући стихове песме Љубивоја 

Ршумовића „Дете“. 

На крају су сви учесници на школском платоу играли и плесали уз ритам познатих дечијих 

песама. 
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         У школској 2021/2022.год. Дечја недеља ,,Дете је дете да га волите и разуметe“ је 

трајала од 4.10. до 10.10.2021.год. Сви нижи разреди наше школе су учествовали у  

активностима које су припремили на нивоу Актива. 

 

 

Ученици четвртог разреда су у среду, 6.10.2021.год. обележили Дечју недељу квизом 

,,Вером кроз време“. У њему су активно учествовали сви ученици  IV разреда који похађају  

верску наставу,а сви остали су слушајући стицали нова знања о православљу. По завршетку 

квиза наставили су са дружењем уз песму и игру. 

 

Спортске активности у оквиру Дечије недеље 

У оквиру обележавања „Дечије недеље“ ученици другог разреда ОШ „Николај 

Велимировић“ су у четвртак, 7. октобра учествовали у спортским надметањима у полигону 

спретности и надвлачењу конопца. У овој активности учествовала су четири одељења другог 

разреда и њихови учитељи: Рада Павловић, Олгица Ивановић, Јасмина Јокић и Сузана 

Мијушковић. Ученици су се надметали у полигону спретности који се састојао од 

природних облика кретања – прескакања, провлачања, хватања, бацања и вучења. Након 

тога ученици су одмерили снаге и у надвлачењу конопца. Акценат није био на такмичарском 

резултату већ на дружењу и уживању у упражњавању спортских активности и здравог 
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животног стила. За осмишљавање полигона били су задужени  наставници Живан 

Милошевић и  Андријана Илић, реализатори у пројекту „Спорт у школе – расти здраво“. 

 
 

 

 

„Дете је дете да га волите и разумете“ 

Понедељак – Представљање дечјих права 

Први дан Дечје недеље обележен је читањем дечјих права, разговором, дискусијама и 

представљањем права различитим илустрацијама. 
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Уторак – Спортске игре са предшколцима 

Најзабавнији дан за ученике био је други дан, где смо уз дружење са предшколцима 

реализовали различите спортске игре. Будући ђаци одлично су се снашли у спортским 

изазовима.  

  

 

Среда – „Ја имам таленат“ 

Да свако дете има неки таленат доказали смо трећег дана. Ученици су се одлично 

снашли у имитацијама, глуми, плесу, а међу њима било је и изврсних музичара. 
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Четвртак – максенбал 

Слике говоре више од речи.  

  

 

Петак – ликовне радионице 

Последњег дана уређивали смо паное у учионицама, учили неке нове ликовне 

технике и издвојили најлепше догађаје који су обележили протеклу седмицу. 
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Ове године, слоган дечије недеље је „Дете је дете да га волите и разумете“ и одржава се у 

периоду од 4. до 10. октобра. 
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Прва недеља у октобру у читавом свету, као и код нас посвeћена је деци. У образовним 

установама, организоване су посебно и пригодно одабране игре, кao и активности деце у 

оквиру сваке радне јединице, деца – деци. Заједно са Маријаном Гавриловић, смислиле  смо 

активности и радионице за које смо мислиле да би биле прикладне за децу у продуженом 

боравку, наравно, у договору са њима. 

ОШ „Николај Велимировић“ је низом активности учествовала у обележавању ове 

манифестације. 

Наши ученици продуженог боравка су се бавили овим темама: 

Покажи свој таленат – деца су једва чекала да покажу неки свој таленат и у чему су 

најбољи. Њихови другари су весело поздрављали и подржавали њихова умећа. 

 

Јесењи вашар – уз велику подршку и помоћ родитеља , ученици су имали велику количину 

материјала и успели су креативно да се изразе у својим малим пројектима. Наравно, уз 

велику помоћ и подршку учитељица. 

 

Израда маски и маскенбал – велики број ученика је учествовао у изради маски, а неколико 

ученика је донело своје костиме. Уживали смо док смо посматрали њихове креације и 

необичне костиме.  

 

Драмске игре – у луткарској представи су нам се придружиле и лутка Љутка и лутка 

Добрила. Ученици су самостално измишљали текст и забављали присутну публику. Сви смо 

уживали у њиховој креативности! 

 

Такмичење у друштвеним играма – деца су играла „Човече, не љути се“, „Домине“, 

„Монопол“, „Меморија“ и многе друге. Ђаци су уживали у такмичењу и прихватали су 

пораз јер на крају су ипак сви победници! Сви су заједно поделили награде које смо ми из 

продуженог боравка спремили. Чоколадице, бомбонице, чипсеве, смоки,... 

Сви смо уживали у овој дечијој недељи! 
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Окружно такмичење пливање 

Дана, 18.10.2021.године, на градском базену у Шапцу одржано је отворено Окружно 

првенство у пливању за основне и средње школе.Учествовало је 170 ученика из  24 школе у 

64 трке. 

Победници овог такмичења пласирали су се на Републичко првенство, из наше школе су: 

Ива Симић 4/3, Милица Марковић 4/7, Ива Марјановић 5/2, Ленка Палежевић 6/4, 

Милан Вулетић 6/2 и Михаило Иванковић 7/1. Републичко такмичење одржаће се у 

Београду, крајем фебруара 2022.године. 

Рб. Име и презиме Разред  годиште стил 
 

пласман 

 Девојчице     

1. Лара Томашевић 3/2  краул 3 

2. Ива Симић 4/3  краул 1 

3. Милица Марковић  4/7  прса 1 

4. Ива Марјановић 5/2  делфин 1 

5. Ленка Палежевић 6/4  краул 1 

 Дечаци     

6. Лазар Гајић 2/2  леђа 2 

7. Ђорђе Игњатовић 3/3  прса 4 

8. Лука Ђурковић 3/4  краул 11 

9. Реља Марковић 3/2  краул 10 

10. Александар Гајић 5/2  краул 2 

11. Милан Вулетић 6/2  краул 1 

12. Алекса Аврамовић 6/4  делфин 2 

13. Михаило Иванковић 7/1  краул 1 

14. Димитрије Јосиповић 8/2  краул 2 
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Кошарка 

Наша школа учествовала је са екипом дечака и девојчица на турниру општинског нивоа. У 

конкуренцији свих основних школа освојили смо прва места у обе категорије. Као такви, 

пласирали смо се на следећи ниво такмичења / међуопштински / које се одржало 28.октобра 

ове године у сали Економске школе. Такође смо ту победили у обе категорије и пласирали 

на међуокружно такмичење, које ће бити одржано у Београду крајем новембра. 

 

 

 

 

Екипа дечака: 

Иван Панић, Веселин Ивановић, Лазар Герман, Аљоша Владисављевић, Теодор Благојевић, 

Павле Павловић, Огњен Гајић, Милутин Обадовић, Адриан Ђорђевић, Андрија Марковић, 

Бојан Томић, Алекса Ранковић, Филип Тодоровић и Јаков  Алексић. 

Екипа  девојчица: 

Лола Васић, Дуња Антонић, Лена Кијурина, Ања Милинковић, Ленка Мијаиловић и Емилија 

Лукић. Изостале су Дуња Весић и Петра Сандић због последица короне.  
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Крос РТС-а 

У организацији ОШ „Николај Велимировић“ у понедељак, 26. октобра 2021. године, 

одржано је такмичење у кросу у дворишту школе за ученике нижих разреда. У првом 

разреду трчало је укупно 83 ученика. Од дечака најбржи су били Матија Василић (1/3), 

Андрија Драгаш (1/1), Сава Миленковић (1/1), Никола Петровић (1/3) и пето место Огњен 

Јекић (1/1). Од ученица прво место освојила је Ива Станојловић (1/1), испред Хане 

Крсмановић и Нине Крсмановић (обе 1/1), четврта је била Дарија Јовић (1/2), а пето место 

заузела је Лара Пурић (1/3). 

Од ученика другог разреда трчало је укупно 75 ученика, прво место међу дечацима освојио 

је Никола Радомировић (2/3), док је други био Сергеј Јанчић (2/3), треће место освојио је 

Сергеј Станимировић (2/1), четврти је био Лазар Павловић (2/4), а пето место је припало 

Ђорђу Познановићу (2/1). 

Од ученица другог разреда најбржа је била Круна Обрадовић, испред Саре Спасојевић, Нађе 

Стевановић и Мине Алимпић (све четири из 2/2), пето место припало је Доретеји Љубишић 

(2/3). 

Од ученика трећег разреда трчало је укупно 94 ученика, код дечака најбржи је био Марко 

Савић (3/2), други је био Марко Павловић (3/2), трећи Алекса Благојевић (3/2), четврти 

Страхиња Лазић (3/2), док је пето место припало Данилу Михаиловићу (3/4). 

Од ученица трећег разреда најбржа је била Вања Пајтић (3/3), испред Еме Петровић (3/2) и 

Емилије Јовић (3/4), Ива Вуковић била је четврта (3/4), пето место припало је Ањи Вучетић 

(3/2). 

У четвртом разреду трчало је укупно 80 ученика, Од дечака најбржи је био Јован Стевановић 

(4/2), други је био Максим Пузовић (4/2), треће место припало је Михајлу Ремићу (4/4), пети 

је био Лав Црногорац (4/3), а шести Вук Вукомановић (4/2). Од ученица најбржа је била Ива 

Јанковић (4/3), испред Дуње Лазић (4/1) и Тијане Николић (4/4). Четврто место припало је 

Дуњи Петровић (4/3), а пето Петри Јовичић (4/2). 

Укупно на нивоу школе трчало је 332 ученика нижих разреда, на такмичењу одржаном у 

понедељак 26. Октобра 2021. год. 
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Безбеднији у саобраћају 
 

 

У сарадњи са саобраћајном инспекцијом, Саветом за безбеднст Града Шапца, наша школа је 

добила хоризонталне успориваче саобраћаја – популарно назване “лежеће полицајце”. Након 

завршетка радова на постављању новог асфалта и уклањања лежећих полицајаца испред 

школе у Добрићу и Богосавцу, примећено је да је саобраћај у зони школе, значајно убрзан 

чиме је угрожена безбедност ученика који долазе у школу. Одмах је о томе обавештен Савет 

за безбедност и саобраћајна инспекција. Чим су се стекли услови, радници су поставили 

вертикалну сигнализацију и лежеће полицајце. Након ових активности, саобраћај у зони 

школе је значајно успоренији, а самим тим и безбеднији за наше ученике. 

У Добрићу су постављени и лепи стубићи који онемогућавају бахате возаче да обилазе 

лежећи полицајац и тиме угрожавају безбедност наших ученика који чекају аутобус. 

Хвала свима на брзом и ефикасном деловању! 
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Дружење са  ТВ АС у ОШ``Лаза К.Лазаревић`` 

Дивна прослава хиљадите емисије АС Спорт на ТВ АС. Прелепа атмосфера са слављеницом 

Тањом, представницима Града Шапца, директорима школа и свим реномираним спортским 

клубовима из Шапца. 

Поносни смо што смо и ми део редовних извештаја, а још смо поноснији на то да је наш 

ученик Раша узео учешће у вођењу програма прославе. 
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Заједничке активности 

ОШ ,,Лаза К. Лазаревић”, Шабац 

ОШ ,,Николај Велимировић”, Шабац 

ОШ ,,Вук Караџић”, Шабац 

Изложба кућних љубимаца – монтирање видео-записа на основу слика, снимака и 

материјала 

4. 11. 2021. године у ОШ“Лаза К. Лазаревић“ 

 

 Три радионице и ревијална изложба кућних љубимаца, као прва заједничка активност 

три шабачке основне школе, реализовани су 16. октобра 2021. године у ОШ ,,Лаза К. 

Лазаревић''.  

Позивнице на другу активност подељене су ученицима ,,Лазине'' школе и послате у 

ОШ ,,Вук Караџић'' и ,,Николај Велимировић''. 

Друга активност, учешће у изради филма на основу реализованих активности, снимака и 

фотографија, одржана је у Суперновој учионици у ОШ ,,Лаза К. Лазаревић'' 4. новембра 

2021.године у периоду 11.00-11.45. Присуствовали су учесници прве активности, полазници 

радионица и учесници на ревијалној изложби кућних љубимаца. Испред школе домаћина 

присутни су били ученици – учесници и чланови пројектног тима ,,Лазине'' школе. Ученике 

из ОШ ,,Вук Караџић'' довела је колегиница Олга Тошковић, а из ОШ ,,Николај 

Велимировић'' колегиница Оливера Милутиновић. 

Присутне је поздравио заменик директора Никола Танасић. Као подсећање на ово дивно 

дружење приказан је његов кратак филм на основу фотографија са радионица и изложбе 

кућних љубимаца. Ученици су се препознали и опште расположење присутних се подигло 

на виши ниво. 

Наставник информатике из ,,Лазине'' школе, Дарко Влајковић, ученике је упутио у начин 

монтирања кратког филма на основу снимака и фотографија користећи програм ,,Adobe 

premier pro''. Монтиран кратак филм је приказао присутнима. 

Уследила је размена утисака ученика из све три школе. Општи закључак је да ће радо 

учествовати у сличним активностима. Научили су на радионицама шта је одговорно 

власништво, како да негују своје кућне љубимце псе, да воде рачуна о исхрани и чувању 

здравља. Стручњаци су одговарали на питања која су постављали на радионицама. Ревијална 

изложба кућних љубимаца на којој су учествовали са родитељима и кућним љубимцима 

остала им је у дивном сећању и свима је драго што су се данас подсетили како је било. И 

драго им је да су грануле, играчке и посластице које су донирали прослеђени шабачком 

азилу за напуштене псе.  
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Пројектни тим Лазине школе 

 

 

Хвала на сарадњи и заједничком дружењу! 
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Хуманост ученика ОШ``Николај Велимировић`` 

ОШ “Николај Велимировић” је организовала хуманитарну акцију прикупљања пакетића за 

децу, кориснике услуга Центра за социјални рад. Акција је била организована у периоду од 

20. до 24.12.2021. и велики број ученика је узео учешће у овој акцији. 

Захваљујемо се свим ученицима који су се одазвали и донели мало слаткиша и понеку 

играчку да би обрадовали децу којој је та брига и љубав преко потребна. 

Хуманост наших ученика и родитеља је за чисту петицу! 

 

 

 

Директорка Центра за социјални рад, Биљана Мркоњић, посетила нашу школу како би се 

захвалила за нашу акцију и донела нам поклончиће и захвалницу од деце из дневног 

боравка, дома за децу са сметњама у развоју и деце корисника туђе неге и помоћи. 

Овим путем им се захваљујемо на дивној сарадњи. 

Такође се захвањујемо нашим ученицима и њиховим родитељима који су се одазвали у 

веома великом броју и показали велику хуманост кроз акцију прикупљања пакетића за 

Центар за социјални рад. 
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Новогодишња приредба 
У сусрет предстојећим празницима ученици млађих разреда из Добрића спремили су 

новогодишњу приредбу. На школској сцени могле су се чути новогодишње рецитације, 

песме, као и краћи драмски текстови. Приредби су пристуствовали предшколци из Добрића 

са васпитачицом. Приредба је протекла у доброј атмосфери, а у складу са епидемиолошким 

мерама.  
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ДЕЦЕМБАР ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

49 Новогодишња приредба | школска 2021/2022 . 
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Подела новогодишњих пакетића 

МЗ Цуљковић поводом новогодишњих и божићних празника, обрадовала је и ове године 

новогодишњим пакетићима све ученике ОШ „Николај Велимировић“ у Цуљковићу и децу 

предшколског узраста. 

У сарадњи са предшколском установом, уз поштовање свих епидемиолошких мера, ученици 

и предшколци су припремили рецитације за Деда Мраза. 

Веома смо захвални МЗ Цуљковић на указаној пажњи и што су овим гестом обрадовали 

наше ученике, и то се види по осмесима на њиховим лицима. 
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Сарадња школе са ПУ Шабац 

У ОШ “Николај Велимировић” одржано предавање на тему “Стоп петардама” за ученике 

петог разреда. 

Сарадња са нашом школом је оставила добар утисак па су то објавили на сајту 

Министарства унутрашњих послова и на њиховој ФБ страници. 

Похваљујем ученике за веома лепо понашање и квалитетну дискусију на ову актуелну тему. 
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Зимска математичка школа 2022. године 

Традиционална „Зимска математичка школа“ одржана је  ове школске године у периоду од 

19-22.1.2022. године. Шеснаеста ЗМШ је, као и претходне године, због пандемије одржана 

онлајн, за све ученике од другог разреда основне школе до четвртог разреда средње. 

Основна школа „Николај Велимировић“ је организовала ЗМШ уз помоћ Едукативног центра 

„Троугао“. На школици су обрађене теме из редовног градива, али и теме које служе 

ученицима као припрема за математичка такмичења и надоградња знања. 

Велики одзив ученика је показао да је ЗМШ пун погодак и да постоји много деце која су 

заинтересована за математику. Преко 500 ученика из Србије, али и околних земаља, су 4 

дана, преко виртуелних учионица, размењивали идеје и активно учествовали у изради 

задатака. Ове године смо у поподневним часовима имали за заинтересоване ученике и 

предавања из физике и програмирања. Сваког дана смо имали по једно деведесетоминутно 

предавање из математике у преподневним часовима. Користили смо Zoom, Google Meet и 

Google Classroom. 

 

 

Предавачи су били учитељи наше школе (Сузана Мијушковић, Петар Симић, Даринка 

Исаиловић, Душица Старчевић, Милорад Миловановић), Миољуб Исаиловић (идејни творац 

ЗМШ), наставници математике у нашој школи, бивши ђаци наше школе, некадашњи 

полазници наших зимских и летњих школа математике, студенти најпрестижнијих светских 

и домаћих универзитета,успешни такмичари,асистенти Београдског Универзитета, 

Локални и национални медији су испратили ЗМШ, као и сваке године. Прилози и интервју 

су објављени у „Гласу Подриња“ и „Подринским новинама“. Забележили смо и гостовање у 

јутарњем програму РТС и прилоге у ТВ-Шабац и ТВ-Ас. 

 

Реализација „Зимске математичке школе“ је протекла у најбољем реду, а утисци наших 

полазника говоре нам да треба да и даље успешно организујемо математичке школице. 
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Школска слава 

Издвојена школска јединица Добрић и ове године 27. јануара обележила је школску 

славу – Светог Саву. Обележавање је протекло у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

Ученици нису долазили у школу, али су ишли у цркву на рецитације где их је дочекала 

вероучитељица Гордана Гавриловић. Ломљењу колача у школи присуствовали су само 

свештеник и учитељи. Обележавање славских обичаја завршено је уз жеље да следеће 

године буду присутна и ђаци као што је био обичај свих претходних година. 

 

 

Школска слава- Свети Сава 

 У издвојеној јединици у Цуљковићу обележена је школска слава Свети Сава. Због 

тренутне епидемиолошке ситуације свечаном чину ломљења славског колача присуствовали 

су поједини ученици свих разреда, свештеник, један представник родитеља и учитељице.  

Сама прослава обележена је скромно и уз поштовање свих препоручених мера. 

Надамо се да ћемо следеће године бити у прилици да се окупимо у већем броју  и овај дан 

обележимо као што смо то раније чинили. 
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Баскет 

По први пут се овакво такмичење одржало 3.3.2022.год. за ученике основних школа у нашој 

Општини. Наша школа имала је такмичаре у обе категорије, дечаке и девојчице. Екипу чине 

4 такмичара. Три у игри и једна замена. Правила за основну школу су иста као и за све 

остале категорије овог спорта. Деца то знају и била су спремна.   

САСТАВ   ЕКИПА 

Девојчице:                                                                   Дечаци: 

1. Ања Милинковић   8-31. Иван  Панић                       8-4 

2. Лола  Васић              8-22. Веселин  Ивановић           8-2 

3. Петра  Сандић         6-33. Лазар  Герман                     7-4 

4. Дуња Антонић         5-34. Аљоша  Владисављевић  7-3 
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Р Е З У Л Т А Т И 

Девојчице су освојиле друго место, а  дечаци су били најбољи од свих основних школа на 

Општинском нивоу и као такви се пласирали на следећи Међуопштински ниво, где су 

освојили 4. место.  
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Мали сајам спорта 
 

Мали сајам спорта одржан је у среду 16. марта у Спортској хали „Зорка“ у Шапцу. Међу 

учесницима ове манифестације нашао се 41 спортски клуб са територије града 

Шапца.Aктивности у оквиру ове манифестације реализовале су се на 25 вежбалишта. 

Ученици млађих и старијих разреда ОШ „Николај Велимировић“ узели су учешће у овој 

манифестацији.  Они су имали прилику да на једном месту виде значајан део спортске 

понуде у нашем граду и изаберу један од најближих спортова својим интересовањима и 

могућностима. Вежбали су на спортским полигонима и упознавали се са спортским 

организацијама и понудама спортских активности у нашем граду у трајању од 12 до 15 

часова. Том приликом они су се упознали са борилачким спортовима, спортовима са лоптом, 

стоним тенисом, планинарењем, шахом, стрељаштвом, плесом, рукометом, мачевањем...  

Организатори догађаја били су Спортски савез Србије у координацији са Спортским савезом  

града Шапца.  

Учешће у манифестацији узеле су све градске основне школе. 

 Ученике наше школе на саајам спорта водили су учитељ Милорад Миловановић и 

наставник Живан Милошевић. Са њима је била и Андријана Илић, која ради са нашим 

ученицима у оквиру пројекта Града ``Растиздраво`` 
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Републичко такмичење у пливању 

Републичко такмичење у пливању одржано је  у Крагујевцу 28.2.2022. и 1.3.2022. 

Учествовало је око 1000 пливача из основних и средњих школа Републике Србије. 

Из Шапца је учествовало укупно 50 ученика.Нашу школу је представљало пет ученика.  

Ученица 5/2 ИВА МАРЈАНОВИЋ освојила је сребрну медаљу. 

Рб. Име и презиме Разред и 

одељење 

стил Освојено место 

1. Ива Марјанковић 5/2 делфин 2 место 

2. Милан Вулетић 6/2 краул 5 место 

3. Михаило Иванковић 7/1 краул 5 место 

4. Ива Симић 4/3 краул 10 место 

5. Милица Марковић 4/7 прсно 10 место 
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Општинско такмичење у фудбалу 

Општинско такмичење у фудбалу одржано је 22.03.2022.године, у хали „Зорка“ . 

Учествовало је осам основних школа у мушкој и једна школа у женској конкуренцији. Прву 

утакмицу смо одиграли са екипом ОШ“Мајур“ из Мајура и победили резултатом 3:0. 

Полуфиналну утакмицу победили са 3:2 екипу ОШ“Јеврем Обреновић“. Финале  одиграли 

са ОШ“Стојан Новаковић“ и изгубили са 4:0. Заузели смо друго место,сребрни пехар и 

медаље.  Пре почетка такмичења, наша школа је приказала плесну тачку са три девојчице . 

Фудбалску екипу су представљали: 

1. Немања Филиповић, 8/4 

2. Вукашин Вукићевић, 8/4 

3. Матеја Марић, 8/4 

4. Урош Мијић, 8/4 

5. Алекса Драгићевић 8/4 

6. Данило Тадић, 8/3 

7. Андреј Михајиловић, 8/3 

8. Петар Поповић, 8/2 

9. Душан Поповић, 8/2 

10. Андреј Копрић, 8/2 

Плес-кореографија 

1. Миа Стојановић, 8/3 

2. Лена Милошевић, 8/3 

3. Лара Смиљанић, 8/3 
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Настављамо дружење са децом Јапана 

Након завршетка ЗОИ које су одржане у Јапану, другари из Фуђимија су ученике ОШ 

“Николај Велимировић” обрадовали новим поклонима. 

 

 

 
 

 

 

Ученицима из наше школе, који су учествовали у претходној акцији слања писама за 

другаре из Фуђимија, послали су лепе поклончиће, фасцикле, беџеве и стикере на којима су 

двојезично написане поруке подршке и захвалности за учешће у оваквим акцијама.  

 

На свим поклончићима су прелепи мотиви деце из Јапана са јасним обележјима српске 

културе и традиције. 

 

Захвални смо Амбасади Јапана, нашем драгом јапанологу Драгани Петровић и ученицима из 

Фуђимија на дивној сарадњи. 

 

Надамо се неким новим активностима. 

  

https://i0.wp.com/www.osnvelimirovic.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/20220321_112026-scaled.jpg
https://i0.wp.com/www.osnvelimirovic.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/20220321_111936.jpg?fit=300,300&ssl=1
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Посета ученика IV разреда Средњој пољопривредној школи 

У петак, 15.4.2022.год. ученици  IV разреда су посетили Средњу пољопривредну 

школу.Посета је била едукативног  и спортског карактера.У оквиру мини ЗОО врта и 

економије са одушевљењем посматрали су разне биљке и животиње и тако употпунили своја 

знања о њима, као и о занимањима која су у вези њих. 

Љубитељи биљака и животиња су изразили жељу да би волели да се баве једним од 

занимања са којима су се овог пута сусрели. 

У току пешачења од своје до Средње пољопривредне школе и назад,за време обиласка 

исте,као и у току коришћења разних спава за игру,ученици су били физички активни. 
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У сусрет празницима 

Ученици ОШ “Николај Велимировић” из Шапца су ове недеље имали пуне руке посла. 

Град Шабац и Туристичка организација Града Шапца су 16.4.2022. организовали 

хуманитарну манифестацију “Улица хуманих чивијаша”. 

Ученици наше школе су се радо одазвали овој манифестацији и уз помоћ својих учитеља и 

родитеља направили много прелепих продајних предмета. Од стране ТОШ-а добили су 

продајно место где су за симболична новчана средства продавали своје рукотворине. У овој 

акцији ученици наше школе су прикупили око 23000,00 динара које су предате ТОШ-у и 

биће употребљене у хуманитарне сврхе. 
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Општинско и окружно такмичење у атлетици за ученике 

основних и средњих школа  

Дана, 21. 04. са почетком у 10 часова на Градском стадиону у Шапцу одржано је 

Општинско и Окружно такмичење у атлетици за ученике основних и средњих школа. 

Ученици нижих разреда основне школе Николај Велимировић наступили су у 

дисциплинама: скок у даљ из зоне, бацање вортекса и трчање на метара. Укупно је било 

пријављено 18 такмичара, по три такмичара у свакој дисциплини.  

        Прво место у дициплини бацање вортекса освојио је Дамјан Софронић, другопласирани 

је био такође ученик наше школе, Вук Стојиновић, док је треће место припало нашем ђаку 

Вуку Вукомановићу.  У дисциплини трчање на 60 метара прво место освојио је ученик наше 

школе Јован Стевановић и тако изборио пласман на следећи ниво такмичења – међуокружно 

такмичење. У дисциплини скок у даљ из зоне прво место освојио је ученик трећег разреда 

Марко Савић, док је другопласирани био ученик Алекса Симић. У дисциплини скок у даљ 

код ученица треће место освојила је Вања Пајтић. Од ученика из издвојених школских 

јединица наступило је 4 ученика петог разреда из Добрића – Немања Симеуновић у 

дисциплини скок у даљ из зоне и освојио је бронзану медаљу. Три ученика су наступила у 

дисциплини трчање 60 метара – Јанко Павловић, Драган Петровић и Душан Пајић. 
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Ускрс у продуженом боравку – 2022 године 
 

 

   У продуженом боравку спремали смо заједно са децом радове поводом Ускрса. Ово је 

постала традиција у нашој школи „Николај Велимировић“ јер већ неколико година ученици 

са својим учитељицама из продуженог боравка, Снежана Гвозденац и Маријана Гавриловић, 

вредно раде на прављењу ускршњих честитки, корпица и држача за ускршња јаја, магнета и 

сатова са поменутим мотивима...  

Трудимо се да дечји  радови буду што различитији уз уважавање и укључивање дечијих 

идеја и предлога. Деца су веома креативна и жељна за рад. Ученици у боравак доносе старе 

кутије за јаја, пластичне и папирне чаше, салвете, дрвене корпице, картноске предмете и 

кутије којима сви заједно дајемо нови смисао и другачији изглед. Наравно, нове идеје су 

увек добродошле, па се лако дохватимо интернета у потрази за новим декорацијама које 

бисмо заједно могли да направимо. Деца веома уживају у прављењу ускршњих декорација и 

толико су срећна. Сви једва чекамо дан да отворимо свој ускршњи штанд у продуженом 

боравку и „проспемо“ плодове наше маште!  

 
 

 

У уторак 19.04.2022. године у време од 13ч до 16ч у просторијама продуженог боравка 

одржала се продаја ускршњих декорација. Тога дана деца ће бити продавци, а наши драги 

родитељи ће моћи да дођу по дете и том приликом купе дечји рад по њиховој жељи. 
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Одлучили смо да поводом нашег највећег хришћанског празника Ускрса, прикупимо новац 

од продајног материјала и обезбедимо климу која нам је неопходна за време рада 

продуженог боравка у учионици. 

Након завршене продајне изложбе отворили смо нашу чаробну кутију. Примакли смо се 

остварењу циља, успели смо да прикупимо довољно новца за нашу акцију! ВЕЛИКО 

ХВАЛА СВИМ РОДИТЕЉИМА КОЈИ СУ СЕ ОДАЗВАЛИ НАШОЈ АКЦИЈИ! Хвала вам за 

изузетну подршку, тимски рад наших малих, великих продаваца и наравно, вашу помоћ! 
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"Николајевци"победници у свим категоријама 

Основна школа "Николај Велимировић" остварила је апсолутну победу на Малим 

олимпијским играма. "Николајевци" су победили у све четири категорије. 

У конкуренцији првог и другог разреда, где су девојчице и дечаци заједно чинили екипе 

пласирали су се испред ђака ОШ Јанко Веселиновић, а "јанковци" су и вицешампиони међу 

девојчицама трећег разреда. ОШ Јеврем Обреновић, дечаци трећег разреда били су други у 

својој категорији. 

 

 

Градски већник додељује трофеје најбољима (фото: Глас Подриња) 

 

 

На полигонима спретности, посебном за сваки разред, надметало се десет школа са 

територије Града, ученици од првог до трећег разреда, а представљало их је око 500 малих 

спортиста у хали "Зорка". 
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Полигони прилагођени узрастима (фото: Глас Подриња) 

 

 

Победничке екипе на окружном нивоу пласирале су се на међуокружно надметање. 

Организатор манифестације био је Спортски савез Шапца, а покровитељ Град Шабац. 
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Градоначелник Шапца др Александар Пајић поздравио присутне (фото: Глас Подриња) 
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Ускршња приредба 

У сусрет Ускрсу ученици млађих разреда из Добрића спремили су приредбу под 

називом „Шарена јаја у свету“. На сцени су се чуле ускршње рецитације и обичаји, као и 

драмски текст „Кад баба фарба јаја“. Приредби су присуствовали предшколци ПУ „Наше 

дете“ из Добрића, као и породице наших ђака. Уз мало труда и креативности подсетили смо 

се обичаја везаних за овај празник, али и научили нешто ново о обичајима других народа за 

Васкрс. Програм је протекао у добром расположењу и атмосфери.  
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43. државно такмичење из физике за школску 2021/2022. годину 
 

Велики успех ученика ОШ “Николај Велимировић“ је настављен и ове школске године на 

43.државном такмичењу основних школа из физике, одржаног 09. и 10.04.2022.године у 

Краљеву. 

Основна школа „IV краљевачки батаљон“ у Краљеву имала је част да ове школске године 

буде домаћин  43. републичког такмичењa из физике за ученике основних школа 6, 7. i  8. 

разреда и том приликом je угостила чак 555 ученика са територије Републике Србије и тиме 

је настављена традиција масовности ове смотре.  

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић свечано је отворио 43. државно такмичење 

основних школа и свита је кренула... Похвала иде школи организатору као и Друштву 

физичара Србије и Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

на указаном поверењу. Председник Друштва физичара Србије проф. др. Братислав 

Обрадовић поздравио је младе физичаре, своје будуће колеге и колегинице, честитавши им 

на досадашњем успеху. Честитке овог пута иду Школској управи и директорки Основне 

школа „IV краљевачки батаљон“ на одличној организацији.    

 „Образовање је оно чему сви тежимо, а ви сте својим радом и залагањем показали да сте 

најбољи међу најбољима. Будите поносни на своје знање, наставите да га увећавате и да га 

једног дана искористите за доборбит свих нас. Сви сте данас победници“, поручила је 

директорка школе Марина Вучинић. Како је истакла, велика је част угостити најбоље 

физичаре наше земље и бити домаћин овако велике смотре науке и знања која је допринела 

промоцији школе, науке и знања. 

Наш „Мачвански округ“ је ове године имао 18 представника из свих разреда, а наша школа 

ОШ “Николај Велимировић“ је имала чак 11 учесника, ученика 6,7, и 8.разреда и уобичајено 

постигла изванредне резултате. Чак 10 ученика, свих разреда, је освојило награде, а са њима 

су били и њихови наставници наше школе Јово Михајловић и Александар Пузовић. Награде 

су освојили за 

6.разред : 1.награде Алекса Јовановић, Хана АлимпићI, Маша Крстић, Андреј Ристивојевић 

2. награда : Лазар Никић и Вук Прстојевић похвала 

7.разред,: 2.награда : Ана Срдановић          

8.разред : 1.награда Петар Поповић, 2.награда Дуња Весић и Ленка Мијаиловић похвала 

Наставници : Јово Михајловић (6. и 7.разред) и Александар Пузовић (8.разред). 
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Крос РТС-а ,,Кроз Србију“ 

Традиционални крос РТС-а ,,Кроз Србију“одржан је и у Шапцу,у петак-13.5.2022.године на 

Градском стадиону.На њему су учествовали и ученици ОШ,,Николај Велимировић.“Циљ 

овог кроса је подизање свести код младих о здравим  стиловима живота. 

Трка је била лепо организована, тако да су ученици четвртог разреда у њој уживали. Они 

који су освојили прва три места добили су дипломe. 

 

Освојена места дечака IV разреда:                Освојена места девојчица IV разреда: 

 

1.место: Јован Стевановић, IV2                      1.место: Вања Урошевић,  IV4                  

2. место: Вук Црногорац ,   IV3                      2.место: Исидора Цвејић, IV1 

3. место: Михаило Ремић,   IV4                      3.место:Катарина Панић, IV3 

4. место: Ернес Бајрами,     IV4                      4.место:Тијана Николић, IV4 

5. место: Лука Ивановић ,   IV3                      5.место:Лана Билић,        IV1 
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Крос РТС-а ИШЈ Добрић 

 

  

Школски крос, крос РТС-а „Кроз Србију“, одржан је 13.5.2022.године  у дворишту школе у 

Добрићу. Учествовали су ученици од првог до осмог разреда. Поред наставника физичког и 

здравственог васпитања,разредне старешине старијих разреда и учитељи су својим 

присуством помогли у одржавању кроса. 

Пласман ученика по разредима: 

разред дечаци( 5-8 разреда) 

дечаци и девојчице (1-4 разреда) 

девојчице 

1 1. Филип Велимировић 

2. Милош Симеуновић 

3. Новак Недељковић 

4. Огњен Станчић 

5. Јелена Лукић 

 

2   
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3 1. Никола Симеуновић 

2. Соња К 

3. Сара Сакић 

4. Михајло Пантелић 

5. Анђела Недељковић 

 

4 1. Богдан Марковић 

2. Огњен Којић 

3. Лука Вујић 

4. Василије Јелић 

5. Лука Лукић 

 

5 1. Немања Симеуновић 

2. Душан Пајић 

3. Дарко Петровић 

4. Драган Петровић 

5. Александар Радосављевић 

1. Милица Милојевић 

2. Драгана Гајичић 

3. Марија Петровић 

4. Јана Вучетић 

5. Кристина Тарбук 

6 1. Милош Исаиловић 

2. Никола Срнић 

3. Вељко Јовановић 

4. Огњен.Недељковић 

5. Лазар Миловановић 

1. Андреа Срнић 

2. Сузана Нешковић 

3. Валентина Стевановић 

4. Кристина Максимовић 

5. Нада Костић 

7 1. Димитрије Ђокић 

2. Лука Николић 

3. Огњен Јеремић 

4. Будимир Јелић 

5. Никола Вучетић 

1. Јелена Марковић 

2. Тамара Јелић 

3. Марија Лазић 

4. Катарина Пајић 

5. Андреја Срнић 

8 1. Александар Јанковић 

2. Никола Димитријевић 

3. Филип Рачић 

4. Лука Пајић 

5. Кристијан Максимовић 

1. Андријана Симеуновић 

2. Јелена Костић 

3. Вања Вучетић 

4. Ивана Гајић 

5. Лана Тарбук 



МАЈ ЛЕТОПИС ОШ,,Николај Велимировић“ 

 

82 Крос РТС-а ,,Кроз Србију“ | школска 2021/2022 . 

 

 

 

Школски крос, крос РТС-а „Кроз Србију“, одржан је 13.5.2022.године у 10 часова на 

градском стадиону. Учествовали су ученици од првог до осмог разреда. 

На кросу је у матичној школи учествовало 629 ученика, а 103 ученика у издвојеној школској 

јединици Добрић. 

Крос је реализовао актив наставника физичког и здравственог васпитања (Маја Перић; 

Андријана Илић; Живан Милошевић; Велимир Јоцић и Предраг Брајић). Одељењске 

старешине су довеле децу на такмичарска места. Актив наставника физичког васпитања, 

заједно са ученицима осмог разреда, квалитетно је реализовао ово такмичење (помагачима у 

безбедности и првој помоћи,  писању диплома и записника, сликању и проглашењу 

најбољих ученика). 
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Најбољих пет ученика у сваком разреду матичне школе: 

 

разред Дечаци                       учествовало Девојчице                                   

учествовало 

1. 1.Никола Петровић 

2.Лука Перовић 

3.Матија Василић                          48 

4.Лазар Богићевић 

5.Андрија Драгаш 

1.Ива Станојловић 

2.Бојана Стајнић 

3.Петра Јоцковић                                   39 

4.Нађа Пајтић 

5.Николина Давидовић 

2. 1.Никола Радимировић 

2.Сергеј Станимировић 

3.Сергеј Јанчић     49 

4.Расто Томић 

5.Виктор Вујковић 

1.Ката Јовановић 

2.Нађа Стевановић 

3.Круна Обрадовић                              40 

4.Сара Спасојевић 

5.Ана Драгојевић 

3. 1.Марко Савић 

2.Марко Павловић 

3.Стефан Вукан Ковачевић         48 

4.Алекса Благојевић 

5.Данило Михаиловић 

1.Вања Ристић 

2.Истина Ковачевић 

3.Емилија Јовић 54 

4.Лена Деспотовић 

5.Милица Станојевић 

4. 1.Јован Стевановић 

2.Лав Црногорац 

3.Михаило Рељић                        38 

4.Ернес Бајрами 

5.Лука Ивановић 

1.Вања Урошевић 

2.Исидора Цвејић 

3.Катарина Панић                                  38 

4.Тијана Николић 

5.Лана Билић 

5. 1.Петар Михаиловић 

2.Марко Станојевић 

3.Павле Поповић  44 

4.Бранко Игњатовић 

5.Виктор Гаваловски 

1.Сара Перишић 

2.Ива Марјановић 

3.Нађа Весић  44 

4.Ива Лукић 

5.Катарина Мирковић 

5.Анђелија Мијаиловић 

6. 1.Марко Брдаревић 

2.Урош Данојлић 

3.Андреј Ристивојевић                58 

4.Немања Павловић 

5.Иван Пузић 

1.Нађа Антић 

2.Јана Лукић 

3.Ленка Палежевић                                42 

4.Милица Мијаиловић 

5.Анђелија Јовановић 

7. 1.Вукашин Миловановић 

2.Страхиња Пантић 

3.Михаило Ивановић                  46 

4.Душан Михаиловић 

5.Бојан Томић 

1.Сања Петровић 

2.Јана Лазић 

3.Дора Милошевић                                 

26 

4.Марија Миленковић 

5.Ангелина Григоријевић 

8. 1.Дино Лазић 

2.Јован Спасојевић 

3.Андреј Копрић                           23 

4.Веселин Ивановић 

5.Давид Рељић 

1.Наташа Вујовић 

2.Лола Васић 

3.Мила Јовановић                                    

30 

4.Ања Миленковић 

5.Лена Кјурина 
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Велики успех шабачких основаца на државном     такмичењу из 

математике 

 

 

Поштовани директори, колеге математичари, представници медија, 

На државном такмичењу из математике за ученике основних школа, које је одржано у 

Краљеву 14. маја, ученици шабачких основних школа остварили су велики успех 

освојивши седам награда, од тога једну прву, три друге и три треће награде. 

Најуспешнији шабачки основац ове године је Петар Поповић, ученик ОШ ,,Николај 

Велимировић'' који је у конкуренцији ученика осмог разреда освојио прву награду и 

тиме остварио пласман на Српску математичку олимпијаду - последњи круг 

квалификација за Балканску математичку олимпијаду. Другу награду су освојила три 

ученика шестог разреда из ОШ ,,Николај Велимировић'' - Алекса Јовановић, Лазар 

Никић и Маша Крстић. Трећу награду су освојили ученици шестог разреда Тодор Гаврић 
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(ОШ ,,Лаза К. Лазаревић) и Хана Алимпић (ОШ ,,Николај Велимировић''), као и ученик 

осмог разреда ОШ ,,Јанко Веселиновић'' Михаило Јанковић.  

 

Честитке упућујемо и њиховим наставницима Владимиру Михаиловићу, Мирјани 

Обрадовић, Драгани Максимовић и Верослави Вујановић. 

Срдачан поздрав, 

Срђан Стефановић 

председник Подружнице математичара Шабац 

 

Честитке колега из других школа 

Поштоване колеге, искрене честитке за ученике који су постигли одличне резултате на 

државном такмичењу из математике. 

 

Срдачан поздрав. 

 

ОШ "Јеврем Обреновић" 

Жике Поповића 20 

15 000 Шабац 

директор школе 

Мр сци Душко Бојић 
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„С природом на ти“ 

 

Инспирисани активностима организације Semble и подстакнути прошлогодишњим 

успехом, ученици I1 и II3 и њихове учитељице Сузана Мијушковић и Даринка Исаиловић и 

ове године су се укључили у глобалну акцију Outdoоr clasroom day (Дан учионице на 

отвореном), прилагођавајући је својим потребама и темама из предмета Сета око нас за први 

и други разред. 

Акцију је подржао Савез учитеља Републике Србије и свим посвећеним учитељима 

који  спроводе различите активности учења изводећи своје ученике из учионица и учећи их 

у природи, о природи и за природу, пружио подршку.   

Приметно је да деца проводе мање времена на отвореном него икада раније, а то  

неповољно утиче на њихово здравље, благостање и развој. Стога смо сматрале да је важно, 

потребно и могуће организовати део наставних активности за ученике на отвореном, у 

природи или зеленим површинама у близини школа. 

Тако смо дана 19. маја 2022. године са својим ученицима организовалеодлазак у 

шуму на Летњиковцу где смо смисленим активностима са ученицима обновиле усвојена 

знања о различитим животним заједница и њиховим становницима. 

На крају су ученици, као резултат добили паное различитих животних заједница са 

биљкама и животињама које живе у оквиру њих. 

Добро организоване и квалитетно спроведене активности игре, учења и истраживања 

у природи имају велики позитиван утицај на ментално и физичко здравље деце. Са друге 

стране, боравак на отвореном омогућава  и непосредан контакт и доживљај природе, а  то је 

сада, у овој ситуацији, веома важно, јер тек када прођу кроз лично искуство, добро упознају, 

разумеју  и заволе природу, наши ученици ће моћи да се брину и старају о њој. 

Мислимо да смо допринеле да сензибилишемо ученике да кроз једноставне и 

занимљиве активности на отвореном, усвоје нова знањима и вештине које су им потребне за 

живот и укључимо их у  борбу за добробит планете. 
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Библиотека и “Николајевци” у разговорима историјским 

Вишегодишњу успешну сарадњу са основним школама Библиотека шабачка потврдила је 

кроз историјску радионицу одржану 16. маја 2022. године у Основној школи “Николај 

Велимировић” у Шапцу. 

Ученици 4. разреда, који у оквиру наставног плана и програма обрађују и тему Немањића, 

имали су интерактиван сусрет са нашом најзначајнијом средњовековном династијом. Причу 

о српском средњем веку, владарима који су градили и уздизали државу, о значају и величини 

Светог Саве, о витезовима, материјалним и нематеријалним задужбинама Немањића, 

ученицима је казивао Небојша Цвејић, историчар и библиотекар Матичне службе. 

Овом историјском радионицом настављена је добра пракса којом се ученици боље упознају 

са националном историјом и тековинама наше културе. 

 

БИБЛИОТЕКА ШАБАЧКА И НИКОЛАЈЕВЦИ  У РАЗГОВОРИМА ИСТОРИЈСКИМ 

( САГА О НЕМАЊИЋИМА) 

У оквиру сарадње наше школе са Библиотеком шабачком  16. маја 2022. године  одржано је 

едукитативно предавање,  у виду презентације свим ученицима четвртог разреда. Предавање 

је одржао историчар Небојша Цвејић. Тема предавања је  прича о најзначајнијој српској 

династији Немањића. По наставном плану  ученици четвртог разреда  у оквиру  наставног 

предмета Природа и друштво  уче о животу за време Немањића и њиховом значају за српски 

народ. Током презентације ученици су имали прилику да потврде и обнове  своја знања. 

Сазнали су нове историјске чињенице и проширили  знања. Ученици су веома пажљиво 

пратили предавање и активно учествовали у разговору с историчарем. 
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Николајеви дани 

И ове године су традиционално одржани Николајеви дани које прослављаво као Дан 

школе.Од  9. -13. маја наставници  и ученици су на разлачите начине узели учешће и својим 

актвностима обележили свечаност. 

Ученици четвртог разреда су улепшали ову седмицу и на тај начин обележили Николајеве 

дане кроз следеће активности: 

1. Присуство угледном часу из физике,,Сила потиска" 

2. Присуство секцији роботике 

3. Турнир у фудбалу 

4. Квиз из веронауке 

 

1. Учитељи четвртог разреда су са својим ученицима 11.5.2022.године присуствовали  

угледном часу из физике,,Сила потиска".Ученици су радо и активно учествовали у огледима. 
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2.Истог дана присуствовали су и секцији роботике где су им другари из виших разреда у 

присуству предметних наставника приказивали разне дронове. 

 

Након тога су одлазили у кабинет за техничко и информатичко образовање у којем су  

разгледали разне дечје радове. 

 

3. Колеге из Добрића су 12.5.2022.године са ученицима дошли у посету и својим присуством 

улепшали један од Николајевих дана.Након разгледања матичне школе и упознавања са 

вршњацима,одиграли су турнир у фудбалу са ученицима 4.разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Ученици који похађају веронауку из сваког одељења 4.разреда су имали по три своја 

представника који су се такмичили у знању о животу и раду Николаја Велимировић. 
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Квиз је био веома занимљив и едукативан и за децу која похађају грађанско васпитање. 
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СИЛА ПОТИСКА    

( огледи поводом ,,Николајевих дана '' ),11.05.2022. 

 

Огледе су припреми ученици седмог разреда  за ученике нижих разреда и за своје вршњаке. 

 Велики број ученика четвртог разреда је са изузетном пажњом и учествовањем пратило 

демонстрирање огледа који су осмишљени да се покаже сила потиска. 

Најизражајнији оглед којим је показана сила потиска је оглед са потопљеном дечијом 

лоптом за игру.Ученици су могли да осете потискивање које вода испољава на лопти. 

Други леп оглед је са сувим грожђем у чаши киселе воде.Потопљено грожђе испливава када 

се угљендиоксид из воде веже за њега .Повећа се запремина а са њом и сила потиска која 

подигне зрно грожђа ,тако да гас пређе у ваздух ,а зрно поново пада на дно,и то се тако 

понавља. 

Трећи оглед је био о утицају слане и обичне воде , на кувано јаје. У сланој води исплива,а у 

обичној потоне.Доказ да је људима лакше пливати у морској води нега у обичној води у 

базену. Балон са топлим ваздухом је привлачио велку пажњу мада оглед није успешно 

остварен.Показивани су и балони од сапунице,који се увек деци интересантни. Њихово 

лебдење доказује једнакост гравитационе силе и силе потиска испољене на балону. 

Последњи веома добар оглед је демонстрирао понашање подморнице. 

 Лоптица за стони тенис напуњена извесном количином воде потоне у воду ,али не на дно 

чаше.Слично је и код подморница.Вода се упушта у танкове док подморница не потоне.Кад 

се вода избаци помоћу пумпи,подморница испливава на површину.  Друга читава лоптица 

плива на површини воде,то објашњава ту другу стуацију код подморница. Ученици су се 

лепо играли и нешто и научили. 
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На часовима ликовне културе ученици су припремали изложбу цртежа проучавајући портрет 

Николаја Велимировића. Научили су анатомију лица и карактер портрета што је јако важно 

у ликовном изразу. Ученици су према индивидуалним могућностима посматрали, опажали, 

уочавали, а најбољи радови су приказани. Изложба калиграфије се спремала неколико 

недеља раније јер је поступак сложен. Прво се хамер папир препарира кафом и добије 

имитација пергамента. Затим су на њему писали песме из књиге Николаја Велимировића 

„Духовна лира“ писмом Мирослављевог јеванђеља.  

Ученици су вајали вулкане од глине. Самостално и креативно су примењивали усвојено 

знање и вештине са претходних часова, допуњујући их  новим сазнањима, те су кроз 

практичан рад показали научено. 

9.5.2022. изложба калиграфских радова и портрети , учешће у припреми сценографије 

 

12.5.2022. корелација ликовна култура-географија 
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12.5.2022. након часова у летњој учионици организована је продајна изложба украсних и 

употребних предмета који су прављени на часовима ликовне културе. Много труда и рада је 

уложено, што се и вредновало. Будући да је изложба продајног карактера, овом приликом 

сакупљен је новац. 

Трећи разред са учитељицама С.Вишњић,Б.Гмизић,Ј.Степановић и З.Петровић припремале 

приредбу на тему ,,Живот и рад Николаја Велимировића“.Овом представом су  9.маја 

отворени Николајеви дани. Истог дана је приказана приредба и за родитеље, а после за  

госте и колектив школе.Учешће је узело више од 70 ученика и та масовност је оставила 

утисак снаге и величине речи које су  ученици изговарали. 

Директор школе је одржао пригодан говор и поздравио присутне госте. Дечији труд 

награђен је алпаузом. Ученици су били срећни и поносни што су се исказали као  добри 

говорници  и ствараоци. 

Наставница ликовног Марина Арнаутовић је својим умећем обогатила сцену реквизитима и  

радовима својих ученика. 
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Николајеви дани 

Понедељак: О Николају 

Ученици ИШЈ проширили су своја знања о Николају кроз игру и занимљиве радионице, а уз 

помоћ свештеника и вероучитељице.  

Уторак: Школа некад  

У госте су нам долазили баке и деке који су нам причали о њиховим школским данима.  

Среда: Посета ИШЈ Богосавац 

Дружење са вршњацима уз спортске игре. 

Четвртак: Одлазак у Шабац 

Наши ђаци посетили су библиотеку, трг, парк  и одиграли турнир у фудбалу у матичној 

школи. 

Петак: Дружење са предшколцима 

Игре и слатко дружење са будућим ђацима.  
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Поводом "Николајевих дана" актив наставника физичког и здравственог васпитања 

организовао је фудбалску утакмицу ученика матичне школе и ученика  ИШЈ Добрић. 

Шабац:Добрић   4:1 
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Николајеви дани –ликовна култура и географија 

Ерупција вулкана је незаборавно искуство са децом! 

 

У четвртак, 12.5. 2022. ученици петог разреда су извели експеримент у вези симулације рада 

вулкана. На часовима ликовне културе су направили од глине  моделе вулкана. Колегиница, 

Марина Арнаутовић их је поделила у групе и усмеравала како да израде вулкане. Процес 

извођења симулације смо урадили у дворишту школе, а неки нестрпљиви дечаци су пробали 

и код куће. Свакако им је било забавно, јер је промењена динамика часа, а видели су и како 

се ствара угљен-диоксид. 

 

 

Ерупција вулкана је незаборавно искуство са децом! 
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Учешће у Николајевим данима узели су ученици наше школе заједно са својим 

наставницама српског језика и књижевности. У уторак, 10.5.2022.године одржали су 

прелепо лирско вече посвећено традицији и култури нашег народа под називом,,У давна 

времена“.  Мултимедијалном учионицом ширио се аплауз и одушевљење присутних, јер су 

ученици на свој начин,обучени у традиционалну ношњу и одело,представили наше старе 

лирске народне песме.  У позадини чуо се пријатан звук фруле, тако да је све одисало духом 

једног старог времена, помало већ заборављеног. 

 

    

Обележени  Николајеви дани 

Тема овогодишње изложбе је била  Моћ биља . 

Ученици  6. разреда су осмислили изложбу у школском холу. 
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Ученици  5. Разреда  урадили су паное на исту тему за своје учионице. 

 

 

Ученици  7. разреда су урадили презентацију са темом: Лековите биљке нашег краја  за 

ученике 5.разреда.  
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Прва помоћ 

Градским такмичењем у пружању прве помоћи настављено је обележавање Недеље Црвеног 

крста. Шест екипа основних школа и две средње показали су вештину и обученост на 

полигонима. 

 

На три полигона у сали ОШ Лаза К. Лазаревић симулирани су различити типови озледа, а 

сваки од тимова је морао да се искаже на свакој од локација. 

 

 

Најбољима место на међуопштинском нивоу (фото: Глас Подриња) 

 

 

На једном полигону су затворена повреда скочног зглоба, крварења из носа и руке, други 

чине симулације епилептичног напада, опекотине руке и лица, први и други степен и страно 

тело у шаци. То су полигони за основце и средњошколце, док уз њих средњошколци имају и 

додатни задатак, техника ЦПР - истиче Славко Радовановић, вд секретара Црвеног крста 

Шабац. 
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Учинак тимова су оцењивале три комисије, односно осам стручних судија. Најуспешније 

екипе пласирале су се на међуопштински ниво. 

Проглашавамо победничку школу и та екипа је тим Црвеног крста Шабац на наредним 

нивоима - додаје Радовановић наглашавајући да у такмичењу прве помоћи међуопштински 

ниво подразумева Подринско колубарски регион. 

 

 

- 
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Медији о нашим успесима на МОИ –Глас подриња 
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Завршна приредба четвртака 

 

Ученици четвртог разреда ОШ „Николај Велимировић“ у Цуљковићу одржали су 24.6.2022. 

завршну приредбу за предшколце – будуће прваке и за родитеље. 

Ученици од првог до трећег разреда су се укључили у програм и тако што су обогатили 

хорско извођење песама и изводили драмске комаде. Приредбу је отворио хор свих ученика. 

Завршетак четворогодишњег школовања обележили смо драмским извођењем „Деда и репа“, 

коју су ученици глумили на руском језику, како бисмо будућим првацима приказали и  

страни језик који ће учити од првог разреда. Овај комад су припремали са наставницом 

руског језика. Поред ове представе ученици су припремили и следеће: „Слатка математика“, 

„Кад пролеће дође“ и рецитацију „Друг другу“.  

Након приредбе уследило је изненађење предшколаца  и васпитачице који су такође 

припремили програм за нас извођењем плеса, рецитација... 

Током приредбе су се чули бројни аплаузи, осмех будућих првака и родитеља нам говори да 

им се приредба допала. Захваљујемо се и ученицима млађих разреда и њиховој учитељици 

што су   учинили да наша приредба буде још богатија. 
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Фестивал јагода у Цуљковићу 

   На позив организатора манифестације, учешће на 4. Фестивалу јагода у Цуљковићу 

28.5.2022. су узели и ученици  од I до IV разреда ОШ „Николај Велимировић“ у Цуљковићу.  

    Ученици су за наступ припремили  представу  „У земљи јагода“. Инспирација за 

представу је из епизоде цртаног филма „Јагодица Бобица“. Представа обрађује тему 

фестивала јагода. Поред ове теме , представа садржи борбу добра и зла и шаље јасну поруку 

да је пријатељство најважније. 

    Због  лоших временских услова,  представа није могла да се одигра до краја, па смо због 

тога представу поновили 1.6.2022. за родитеље и пријатеље. 

    Ученици су били веома срећни јер су имали прилику да поново наступају на сцени и са 

нестрпљењем ишчекују следећу „Јагодијаду“. 
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Успех ``НИКОЛАЈЕВАЦА`` вредан хвале 

Ученици ОШ``Николај Велимировић`` Шабац остварили завидне резултате на 

државним такмичењима. 

  физика – Српска физичка олимијада, одржана у Београду, 11. и 12. мајa 

Петар Поповић, 8. разред, треће место 

Дуња Весић, 8. разред, треће место 

наставник, Александар Пузовић 

 техника и технологија, одржанa у Новом Саду,13.маја 

Михаило Цвејић, 5. разред, прво место  

наставник, Ивана Искић 

 математика за ученике основних школа, које је одржано у Краљеву 14. маја 

Најуспешнији шабачки основац ове године је Петар Поповић, 8. разред, прво место 

 Алекса Јовановић, Лазар Никић и Маша Крстић, ученици 6. разреда, друго место 

Хана Алимпић, ученица 6. разреда, треће место 

наставници, Владимир Михаиловић и Мирјана Обрадовић 

  историја, 15. маја у Новом Саду 

Урош Бабић, 6. разред, прво место, једини у Србији 

наставник, Бранкица Поповић 

  мини атлетика, одржанa у Краљеву,16. маја 

Јован Стевановић, 4. разред, треће место 
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Љубитељи птица 

Недељу, у којој смо обележавали Међународни дан детета, заокружујемо једним веома 

занимљивим дружењем. За двадесетак основаца нижих разреда, заљубљеника у природу, 

организовали смо едукативну и креативну радионицу „Љубитељи птица“. 

Наша сарадница Марија Матић из ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Криваје, која је члан 

Друштва за заштиту и проучавање птица, представила је кроз веома интересантну причу 

орла крсташа. Деца су сазнала да је двоглави орао са грба Републике Србије управо орао 

крсташ, који је једна од најугроженијих врста птица у нашој земљи. Колегиница Биљана 

Богојевић је представила неколико књига о птицама које се налазе у фонду Одељења за децу 

и еколошке дрвене слагалице угрожених врста птица Србије које се однедавно могу наћи у 

Читаоници. 

У сарадњи са Миленом Обрадовић из Уметничке групе „Комбинарт“, Марија Стевановић и 

Александра Ердевички Томић из Библиотеке су одржале креативни део ове радионице. Деца 

су упозната са комплетним процесом прављења хладног порцелана, еколошке и веома 

безбедне масе за децу која је погодна за креирање разновсних украса. Овом приликом смо 

модлама обликовали украсе у облику птице и кућице за птице које личе на нашу Библиотеку 

и бојили их. Потом смо дечијим маштовитим креацијамаукрасили дрво које дочекује све 

малене читаоце  . 

 

  

https://bibliotekasabac.org.rs/index.php/izlozba-samo-se-srcem-jasno-vidi/
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Orao_krsta%C5%A1
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Orao_krsta%C5%A1
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Поново се радујемо 

У четвртак, 23. јуна 2022. године, поново смо се радовали игри, осмеху, такмичењу, 

победама… Програм „Са књигом на глави и децом у трави“ реализован је по други пут у 

сарадњи са Владимиром Пантелићем, оснивачем и успешним тренером Школице спорта 

„Здрави и фит клинци“, са којим смо остварили изузетну сарадњу. Имамо заједнички циљ – 

побољшaње физичке активности која видно изостаје код деце, нарочито у нижим разредима 

основне школе. Са нама су се овај пут дружили малишани четвртог и петог разреда. 

Инспирација је била књига, као и у свим другим активностима које реализујемо за децу. 

Овај пут је нашим малим спортистима друштво правила Пипи Дуга Чарапа. 

Деца су показала своје знање, маштовитост и спретност. На крају активности су победници 

добили награде, поклон-пакете са породичном чланарином. 

 

 

  

https://www.facebook.com/%C5%A0kolica-sporta-Zdravi-i-Fit-klinci--892839500884772/
https://www.facebook.com/%C5%A0kolica-sporta-Zdravi-i-Fit-klinci--892839500884772/
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„Лепота знања“ 

У ИШЈ Основне школе „Николај Велимировић“ у Добрићу 3. јуна 2022. године 

уприличена је свечаност поводом Тематског дана, под називом „Лепота знања“. 

Истичући важност знања, а са жељом да се покаже колика је међупредметна повезаност, 

ученици са својим наставницама ликовне културе и српског језика су припремили изложбу 

калиграфских радова и приредбу. 

Програм је осмишљен тако да буде изведен у времену трајања једног школског часа. 

Изузетан значај имало је присуство, и млађих, и старијих основаца овом догађају. У 

извођењу програма учествовали су ученици од петог до осмог разреда. Догађај је био и 

медијски пропраћен. 

Припремајући програм, договорено је да он почне поздравним говором, настави се лирским 

секвенцама и освртом на изложбу калиграфских радова, а заврши се приказивањем одломка 

из драмског дела. 

Уводну реч и добродошлицу присутнима пожелела је ученица седмог разреда Јелена 

Марковић, која је и водила програм. 

Ученици су на неконвенционалан начим представили појединости из живота знаменитих 

људи, који су оставили трага у српској књижевности. На сцени су се смењивали ученици 

којима су инспирација били Милан Ракић, Ђура Јакшић, Јован Дучић. Говорећи најлепше 

стихове српске поезије, ученици су присутно гледалиште провели кроз различите епохе. 

Изложбом калиграфских радова урађеним на часовима ликовне културе, показан је значај 

очувања и неговања старих вредности. На овом задатку били су ангажовани ученици седмог 

разреда. Вежбајући технику стару неколико векова, настали су радови изузетне лепоте који 

ће у будућности красити унутрашњост наше школе. 

За крај овог програма изведен је одломак из драме „Покондирена тиква“, Јована Стерије 

Поповића. Са нарочитом пажњом спремана је сценографија, костими, увежбавана 

карактеризација ликова. На позорници омеђеној стаблима липа, смењивали су се даме и 

господа, прости и неуки, обични људи. 

Програму је присуствовала Управа школе, наставници, родитељи ученика и ученици. 

Цео програм је настао у сарадњи између наставнице Јелене Живановић и наставнице Јелене 

Угринић, а уз подршку директора школе Ненада Јовића и заменика директора Весне 

Митрић. 
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Ђак генерације 2021-2022 ОШ “Николај Велимировић” , Шабац 

Крај наставног периода сваке школске године обележава одлазак најстарије и 

најозбиљније генерације ученика из школе, ученика осмог разреда. Традиционално, сваке 

године, бира се Ђак разреда, а међу ђацима осмог разреда истичу се и кандидати за Ђака 

генерације. Са поносом истичемо да у нашој школи, неретко, имамо више ђака који могу да 

понесу ту ласкаву титулу. Ђак генерације је носилац  Вукове  дипломе, што подразумева да 

има успех 5,00 у свим разредима, почевши од петог разреда и бар једну награду са 

такмичења. Ово су мерљиви критеријуми, тако да су кандидати за Ђака генерације увек 

успешни такмичари. По томе су сви слични, али сваки је на свој начин посебан. Наш Ђак 

генерације 2021-2022 године је Петар Поповић.  

  Подужа је листа доказа Петровог успеха, јер не постоји такмичење на ком је Петар 

учествовао, а да није освојио награду. Да таленат “никада не иде сам” потврђује и чињеница 

да је Петар био веома успешан на такмичењима из математике и физике, али и у спорту. 

Колико његових вршњака може да се похвали оваквом биографијом? Врло мало. Гледајући 

само такмичења из математике, којих је у свакој години пет, са њихових дванаест ступњева 

квалификација, у организацији два математичка друштва, бити међу најбољима, а често и 

најбољи, неизмеран је успех. Ове године, Петар је једини ђак из Шапца који се захваљујући 

свом успеху на државним такмичењима из математике и физике, прво место на оба 

такмичења, пласирао на Српску физичку и Српску математичку олимпијаду. 

Ово је само део Петровог успеха и могли бисмо још много тога да додамо, а да не 

кажемо оно најбитније, а то је да овај ученик не јури за успехом, већ да његов успех долази 

као последица рада иницираног унутрашњом потребом за знањем и што је најлепше, са 

осмехом и лакоћом спортисте. Не истичући себе, Петар је увек спреман да помогне другима, 

да прихвати и подржи другаре. Можемо слободно рећи да су, посматрајући и ове немерљиве 

критеријуме, које треба да испуни Ђак генерације  и који никако не би требало да буду 

занемарени, када је Петар у питању,  испуњени. 
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Награђени ученици и наставници у школи 

Основна школа “Николај Велимировић” традиционално је организовала пријем најбољих 

ученика који су у току школске године освојили награде на републичким такмичењима, 

ученицима носиоцима дипломе “Вук Караџић” и Ђаку генерације. 

У прелепом амбијенту амфитеатра, у присуству родитеља, директор Ненад Јовић је поделио 

награде и обратио се присутним ученицима. Ученици су са овог пријема понели прелепе 

успомене и поуке којих ће се сећати целог живота. 

ОШ “Николај Велимировић” ће са поносом славити успехе својих најбољих ученика. 

               

 

 

https://i0.wp.com/www.osnvelimirovic.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/20220630_120908-scaled.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.osnvelimirovic.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/20220630_121847-scaled.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.osnvelimirovic.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/20220630_122319-scaled.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.osnvelimirovic.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/20220630_121958-scaled.jpg?ssl=1
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Град Шабац је организовао прелепу манифестацију доделе награда најбољим ученицима 

основних и средњих школа. Градоначелник је поделио награде свим ученицима наше школе 

који су освојили награду на републичком такмичењу и ученику који је понео ласкаву титулу 

Ђака генерације. 

Поново смо били најбројнији на подијуму. 

https://i0.wp.com/www.osnvelimirovic.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/20220630_122813-1-scaled.jpg?ssl=1
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Иза нас је веома успешна година. 

Захвалио бих се свим ученицима који су дали све од себе како би остварили завидне 

резултате на републичким такмичењима, њиховим наставницима који су несебично радили 

са њима током читаве године и родитељима који су им били велика подршка. 

Заједно смо успели лествицу да подигнемо веома високо. 

ХВАЛА! 

https://i0.wp.com/www.osnvelimirovic.edu.rs/wp-content/uploads/2022/06/Screenshot_20220628.jpg?fit=640,644&ssl=1
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