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ПОДАЦИ О ШКОЛИ  

 

        Основна школа „Јанко Веселиновић“ у Шапцу је основана 1893. године. Школа се налази у центру 

града и споменик је културе. Локација школе је веома доступна ученицима и само друштвено окружење 

школе омогућава добар приступ Музеју, Позоришту, Библиотеци, Историјском архиву, Културном центру 

итд.  

У саставу Основне школе „Јанко Веселиновић“ налазе се Матична школа у Шапцу и издвојене јединице: 

Јеленча, Церовац 1 и Церовац 2, Жабар и Мала Врањска. 

    Основну школу „Јанко Веселиновић“ похађало 862 ученика који су распоређени у четрдесет једно 

одељење. У матичној школи у Шапцу је 653 ученика, а у издвојеним јединицама је 209 ученика које 

образује и васпитава 64 наставника. Од тога школу у Јеленчи похађа 66 ученика, у Жабару је 19 ученик, у 

Церовцу је 16ученика, у Малој Врањској је 37 ученика. У овим издвојеним јединицама настава се 

реализује од првог до четвртог разреда. У школи у Церовцу 2 настава се реализује за ученике од петог до 

осмог разреда и ову школу похађа 72 ученика. 

       Наставнички кадар се континуирано стручно усавршава, кроз похађање семинара и учешће на бројним 

конкурсима. 

        Уз неговање квалитетног васпитно-образовног рада велика пажња се поклања очувању и уређењу 

школске средине ( наша школа је седиште Дечјег еколошког савеза). 

          Ученици првог и другог разреда имају могућност да бораве у школи пре наставе у школском 

продуженом боравку, који је адекватно опремљен.  

          Сви ученици имају могућност да у току наставних и ваннаставних активности користе отворене 

терене за мали фудбал и кошарку и фискултурну салу. 

          Традиција школе је организовање школских представа, где многи наши ученици имају могућност да 

искажу своје глумачке таленте. 

          Све о животу школе може се сазнати путем школског листа „Ђачко срце“, који излази два пута 

годишње и путем школског сајта www.osjvsabac.edu.yu 
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Наставни кадар за школску 2015/2016.  

Разредна настава 

Р. Б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОДЕЉЕЊЕ 

1. Поповић Татјана 31 

2. Новаковић Зорица 32 

3. Севић Борка 33 

4. Ранковић Мира 34 

5. Димитријевић Светлана 41 

6. Ђокић Раденка 42 

7. Пајић Соња 43 

8. Милосављевић Виолета 44 

9. Вечериновић Татјана 11 

10. Ђурђевић Светлана 12 

11. Бојић Жељка 13 

12. Андрић Јованка 14 

13. Цвејић Катарина 21 

14. Дамјановић Милица 22 

15. Симић Љубица 23 

16. Mаријана Предовић 24 

17. Јовановић  Смиљка 1/3 Жабар 

18. Кречковић Радмила 1/3 Мали Церовац 

19. Влајковић Биљана 2/4 Жабар 

20. Краставчевић Дејан 2/4 Мали Церовац 
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Предметна настава 

21. Недељковић Љиљана 2 Мала Врањска 

22. Докић Познановић Сабине 4 Мала Врањска 

23. Крсмановић Дејан 1 Мала Врањска 

24. Берић Снежана 2 Мала Врањска 

25. Лукић Снежана продужени боравак 

Р. 

Б. 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Предмет Одељењски старешина 

1.  Гавриловић Синиша математика 83 

2.  Вујановић Верослава математика 51 

3.  Стојићевић Марија математика 72 

4.  Перић Биљана математика 65 

5.  Лукић Маријана српски језик  53 

6.  Перишић Мирјана српски језик  

7.  Теодоровић Мирковић Дарија српски језик 73 

8.  Радовановић Миле српски језик 52 

9.  Вученовић Верица енглески језик 81 

10.  Ђокић Мина енглески језик  

11.  Јеличић Биљана енглески језик  

12.  Петровић Надица енглески језик  

13.  Пантић Милица енглески језик  
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14.  Ивановић Катарина немачки језик  

15.  Ђорђић Зорица немачки језик  

16.  Милошевски  Мирјана немачки језик 74 

17.  Антонић Борко физичко васпитање 62 

18.  Делић Јовица физичко васпитање  

19.  Димић Данило физичко васпитање  

20.  Арсеновић Милан физичко васпитање 64 

21.  Арсеновић Мирјана географија 75 

22.  Ђурић Лепосава географија  

23.  Будимировић Вујанић Даница биологија 63 

24.  Срдановић Бојана биологија 53 

25.  Урошевић Миомир историја 84 

26.  Милошевић Гордана историја 71 

27.  Обреновић Ивана грађанско васпитање  

28.  
Церовац Сандра, Владимира 

Хрепић 

Хемија, домаћинство  

29.  Николић Светлана физика 61 

30.  Обрадовић Марко физика  

31.  Бабић Весна 
техничко и информатичко 

образовање 

 

32.  Вучићевић Дарко 
техничко и информатичко 

образовање 

 

33.  Митровић Митар 
Техничко и информатичко 

образовање 

 

34.  Бајић Маријана информатика  

35.  Ераковић Зоран музичка култура  
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Ваннаставни кадар 

 

Р. Б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ  

1.  Стојановић Љиљана директор 

2.  Митровић Митар помоћник директора 

3.  Иванковић Марија секретар 

4.  Перић Стеван шеф рачуноводства 

5.  Аџић Весна обрачунски радник 

6.  Јанковић-Опанковић Сања психолог 

7.  Јовановић Светлана педагог 

8.  Дашић Даша библотекар 

 

 

Помоћно-технички радници 

1.  Ђурић Данијела 

2.  Живановић Милица 

3.  Шобић Јасмина 

4.  Илић Бранка 

5.  Стојановић Боса 

36.  Матић Радмила ликовна култура 82 

37.  Бајић Небојша верска настава  

38.  Божић Сретен верска настава  

39.  Мањенчоћ Зора 
Хемија,чувари 

природе,домаћинство 
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6.  Јањатовић Оливера 

7.  Петровић Милена 

8.  Поповић Дејан 

9.  Поповић Миодраг 

10.  Симић Гордана 

11.  Стојановић Зорица 

12.  Вељковски Бранислава 

13.  Aтић Дејан 
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Обавезе и одговорности ученика 

Обавезе ученика 

 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права. 

Ученик има обавезу да: 

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 

2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе; 

3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати 

сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље; 

4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и 

других недозвољених облика помоћи; 

5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 

6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; 

7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија; 

8) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике. 

 

Одговорност ученика 

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа 

школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у 

остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача 

васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, 

педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама 

социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика. 

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавеза утврђену општим актом школе, за тежу повреду 

обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из чл. 

44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања. 

Теже повреде обавеза ученика јесу: 
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1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју 

води школа или друга организација, односно орган; 

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно 

исправи коју изда друга организација; 

3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог; 

4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или 

психоактивне супстанце; 

5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или 

повреди друго лице; 

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, 

наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања; 

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају 

права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања; 

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова 

у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, 

односно старатеља од стране школе; 

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете 

неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика. 

За повреде из става 3) така 8) и 9) овог члана обавезна је у поступност у изрицању мера. 

Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно 

или из крајње непажње, у складу са законом. 
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СЕПТЕМБАР 

    01.9.2015. 

 Издавачка кућа KLETT Бгд је свим ученицима нижих разреда ,који су купили 

уџбенике,поклонила школски ранац. 

   
 ИКП „Богуновић “ Нови Сад је свим ученицима,који су купили уџбенике,поклонила по 5 

свезака. 

 

 Приредба за прваке 

   Учитељице првог разреда ( Тања  Вечериновић, Светлана Ђурђевић, Жељка Бојић) су са својом 

прошлом   генерацијом ученика ,приредиле програм добродошлице првацима. 

  13.9.2015. 

КУД „ Абрашевић“ је у дворишту издвојене јединице у Јеленчи одржао концерт 

 

 

   17.9.2015. 

ШАМПИТИЈАДА 

Ученици другог разреда наше школе су учествовали у шампитијади , одржаној у пешачкој зони 

испред општине Шабац. 

    18.9.2015. 

Карневал  

Ученици трећег разреда су својим учешћем допринели квалитету 

овогодишњег карневала, 

уз песму Сеада Мемића Вајте «Живот је маскембал». 
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24.9.2015. 

Предавање за ученике првог разреда о безбедности у саобраћају.Предавачи и организатори су 

МУП Шабац и Црвени крст . 
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ОКТОБАР 

 

  2. 10.2015. 

КРОС 

Одржан школски јесењи крос на Старом граду за ученике од првог до осмог разреда 
 

   

Победници у категорији млађих разреда 



                         Летопис  ОШ“ЈанкоВеселиновић“ Шабац   **школска 2015/2016.год. 
 

 
 

    13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.10.2015. 

 

       

Јанковци у Народној скупштини 

Ученици ОШ“Jанко Веселиновић“ су у суботу, 10.октобра ,посетили Народну скупштину 

Републике Србије у Београду. Повод је,већ четрнаест година заредом, манифестација Креда црта 

маштом у организацији „Деца Палилуле“, а под покровитељством председнице Народне скупштине 

Маје Гојковић. Наши домаћини били су Бранислав Јовић ,председник организације „Деца 

http://www.osjvsabac.edu.rs/acms/images/gallery/119-1445231207.jpg
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Палилуле“ и потпредседник скупштине, Владимир Маринковић. Око четиристо деце из основних 

школа и вртића широм Србије, са Косова и Републике Српске седело је у посланичким клупама тог 

дана. 

Након првог дела програма у ком смо видели и чули награђене песнике, певаче и играче фолклора, 

деца су писала своје поруке народним посланицима о томе шта би требало за њих да ураде. Пошто 

је киша онемогућила цртање кредом на платоу испред зграде скупштине, свако дете је цртало рад на 

тему по слободном избору. Радове ће прегледати стручни жири, а најбољи ће бити награђени. 

   И  ове године децу је нарочито   развеселило присуство Миње Суботе који је, уз подршку свих 

присутних, отпевао неколико својих песама и добио плакету Најбољи пријатељ детета. 

 

 

 

 

 

 

  9./10.2015. 

Дописна математичка олимпијада  

Ученици ОШ « Јанко Веселиновић» , под менторским надзором наставнице Марије Стојичевић, 

су учествовали у дописној математичкој олимпијади.Неки од њих су остварили запажене резултате . 

 

  13.10.2015. 

6. разред су представљали следећи ученици : 

 

1. Којић Лука(90) – похвала 

2. Стевановић Лазар (90) – похвала 

3.Тешић Саша (90) – похвала 

4. Михајловић Софија (89) 

5.Пајић Милица (88) 

6.Пауновић Ђорђе  (88) 

7.Шашић Валентина (85) 

8. Шашић Христина (85) 

      9.Крстић Јелена (85) 

 

7. разред су представљали следећи ученици 

 

1. Милићевић Никола  ( 92) – 3. Место 

2. Гајић Иван (86) 

3. Гаријетовић Ноелле( 86) 

4. Ђукић Огњен (86) 

5.Марковић  Никола (869 
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Тестирање  даровитих ученика 
       Од стране Регионалног  центра за таленте из Лознице,  тестирано  20 ученика 7. разреда.  

  16.10.2015. 

Посета Културном центру 

Ученици издвојних одељења наше школе 

су посетили изложу „Лего коцке“,која је 

организована у Културном центру. 

 

 17, 18, и 19.10.2015. 

Тродневна екскурзија матураната 

 

И ове школске ,2015/2016. године, ђаци ОШ 

,,Јанко Веселиновић'' из Шапца, отишли су 

на своју матурску екскурзију. Прво су 

обишли манастир Манасију који је у 

близини Деспотовца. Ђаци су чули о 

његовим знаменитостима, историји, грађењу.Потом су обишли парк Макета у Деспотовцу. При самом 

уласку, и ђаци а и наставници показали су велико интересовање за фасцинантне грађевине урађене у 

размери 1: 17 у односу на објекте у стварној величини.Следећа знаменитост , коју је ова група 

посетила , је  Ресавска пећина, стара 80 милиона година. .  Финална дестинација првог дана екскурзије 

је уследила крајем дана -  Ниш – хотел ,,Видиковац'' са дискотеком.  

Другог дана, ђаци су поведени у обилазак Ниша. Тамо су доста научили о историји овог дела Србије: 

Медијани, Ћеле кули, Црвеном крсту, нишкој тврђави.. Након тога, млади истраживачи отпутовали су 

у Крушевац, у обилазак цркве Лазарице, а потом до споменика косовским јунацима. Увече, љубазни 

домаћини хотела ,,Бреза'' у Врњачкој Бањи дочекали су Шапчане вечером и загарантовали добар 

провод у дискотеци коју су матуранти делили са својим вршњацима из Београда. 

Сутрадан, облазак Врњачке Бање и моста љубави, напунио је свима батерије за путовање до 

манастира Жича и повратак Шапцу. 



                         Летопис  ОШ“ЈанкоВеселиновић“ Шабац   **школска 2015/2016.год. 
 

 
 

    16 
 

 

  20.10.2015. 

Посета Герoнтолошком центру 

Ученици издвојних одељења наше школе су посетили Герoнтолошки центар, дружили се са 

станарима овог центра кроз разговор и пригодан прогам који су припремили. .Домаћини су,уз пуно 

лепих емоција, осмеха и аплауза угостили наше ученике. 

 

 

 

 

 

 21.10.2015. 

Градско такмичење у малом фудбалу 

 

Победник овогодоишњег општинског турнира у малом фудбалу за ученице је екипа из ОШ « Јанко 

Вселиновић» Шабац. Екипу 

наше школе предводио је 

наставник Милан 

Арсеновић,а 

представљале су ученице 

:  

 Лана Мијиловић, 

 Марија Јевтић, 

 Теодора Зрнић,  

 Јована Павловић, 

 Ксенија Спајић и 

 Дајана Јапранин. 
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24.10.2015. 

Екскурзија другог разреда ( Београд « Учионица под ведрим небом А») 

Екскурзија четвртог разреда( Београд – Ботаничка башта, Музеј Николе Тесле, Планетаријум) 

 25.10.2016. 

Екскурзија првог разреда ( Тршић – Троноша) 

 28. 10.2016. 

  Ученици 71 ОШ „ Јанко Веселиновић“ су са својим професоркама математике Маријом 

Стојићевић и ликовне културе Радмилом Матић учествовали у необичном Математичком тобогану на 

тему Питагорина теорема. Парк науке и просторије Центра за стручно усавршавање су прошлог 

четвртка биле и учионица,и играоница и радионица за мале љубитеље геометије. 

 У Парку науке су ученици видели инсталацију Доказ Питагорине теореме, а у Ресурс центру 

Математички тобоган је добио такмичарски  карактер.Такмичили су се у пет игара.Прва игра је била 

Египатски троугао,друга Доказ Питагорине теореме, трећа Математички ланац , четврта Ко зна,зна,а 

пета Питагорино дрво је поред математичке законитости имала прелазак у зону ликовног 

стваралаштва.У појединим тренуцима су пред ученицима били велики захтеви , које су они кроз игру  

лако превазилазили , наставнице су им тог дана биле само водичи кроз занимљиву тему. „Час је 

превазишао моја очекивања и показао да математика није баук,већ може бити забавна и савладива кроз 

игру“, речи су ученице Лене Вујовић. Часу су  присуствовали директор и наставници Школе. 

 

 

     

 31.10.2015. 

Екскурзија трећег разреда( Нови Сад- Природњачки музеј) 

НОВЕМБАР 

9.11.2015. 
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Заједнички час историје ученика ОШ « Јанко Веселиновић « и ОШ « Јеврем Обреновић» поводом Дана 

примирја у Првом светском рату 

 

                         

18.11.2016. 
 Ученици првог разреда посадили су своје дрво на Летњиковачкој коси , а затим су посетили 

Научни камион Центра за промоцију науке, где су учествовали у извођењу десетак експеримената. 

 
 

   

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 1.12.2015. 

Шездесети рођендан дечјег одељења Библиотеке шабачке 

Дечје одељење Библиотеке шабачке почело је са радом далеке 1955. године. На шездесети 

рођендан  су позвани и прваци ОШ „Јанко Веселиновић“.  У уторак, 1. децембра, после свечане 

академије и отварањаизложбе „Ми знамо како се расте: 60 година Дечјег одељења“, њих петоро је 

добило награде. Награду за најбољег друга и најтоплије срце добио је Лазар Мраовић I3. За причу о 
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Библиши и Библини награђен је Вук Јовановић I3, а за ликовне радове Тамара Каштеровић I1, Селена 

Пејић I2 и Ива Лацковић I3. 

Прваци су прославу  и дружење са Библишом и Библином наставили у петак, 4. децембра у Дворани 

Винавер у Анексу, где су полазници радионице Библишино луткарско позориште извели за 

њих представу „Бајка о Библиши и Библини“. 

 

 

 

 
 

 3.12.2015. 

 

 

 

Ученици наше школе су са својим 

наставницима  и ове године посетили Фестивал 

науке у Београду. 

      
 

У четвртак, 3. децембра 2015. године, у свечаној сали школе ученици првог разреда имали су 

прилику да се друже са Зебраилом и Пажљивком. Кроз интерактивну представу прваци су утврдили 

основна знања о кретању пешака у саобраћају. Овај 

сусрет је део акције „Успори у зони школе“ коју 

спроводи Савет за безбедност саобраћаја. 
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 10.12.2015 

Посета Народном музеју града Шапца и Млекари Шабац 

Поводом отварања сталне поставке Народног музеја, под називом „Баштина за будућност“, ученици 

ОШ „Јанко Веселиновић“, ИО Церовац, Жабар и Мала Врањска посетили су ову значајну изложбу за 

град Шабац, јер представља својеврсан времеплов најважнијих историјских догађаја везаних за ово 

подручје. 

Посета Млекари Шабац, за ученике наше школе, почела је дивним дочеком који су уприличили наши 

домаћини, припремивши једну од најлепших посластица од млека, пудинг. 

Љубазни домаћини су се такође потрудили да сваком ученику уруче поклон пакет , а ми смо им, као 

успомену на ову посету, поклонили цртеже њихових најукуснијих производа и уз један громогласан 

аплауз захвалили и пожелели све најбоље у даљем раду. 

 

                                            
 

 

12.12.2015. 

Припадници  ПУ Шабац Снежана Мијаиловић, инспектор за малолетничку деликвенцију и Зоран 

Милинковић, шкилски полицајац су одржали ученицима петог разреда предавање на тему „ 

Упознајмо полицију, вршњачко , породично и електронско насиље, злоупотреба психоактивних 

супстанци“. 
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15.12.2015. 

 

Јанковци у Јевремовој школи – вршњачка едукација 

Сарадња ученика две школе, започета на иницијативу ученика Јевремове поводом обележавања Дана 

примирја у Првом светском рату, настављена је у уторак, 15. децембра, предавањем о старом Шапцу. 

Сликом и речју Јанковци су својим вршњацима из Јевремове предочили историју нашег града од првих 

помена, преко доба господара Јеврема, од чијег се доласка у Шабац следеће године навршавају два века, 

до страдања у Првом светском рату.  

Са великом пажњом ученици Јевремове су слушали предавање ученика седмог разреда из Јанкове - 

Андрејe Васић, Дуњe Кнежевић, Стефанa Кузмановићa, Катаринe Видић, Ањe Стојковић, Огњенa 

Ђукићa, Јанe Максимовић, Јованe Милошевић и Николe Марковићa. На крају предавања следило је 

дружење и сумирање утисака, уз јасну поруку својим едукаторима, а сада већ пријатељима – „Видимо 

се у другом полугодишту!“ 

 

                
 

 29.12.2015. 
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Са Деда Мразом око света 

У издвојеном одељењу школе у Жабару 28.12.2015. године одржана је новогодишња представа под 

називом ,, Са Деда Мразом око света“. Представу су извели ученици од првог до четвртог разреда уз 

помоћ својих учитељица. 

У снежној Лапонији Деда Мраз, Звончица, помоћници као и незаборавни ликови из Читанке: 

Босоноги, Свитац и Цица из Гривца изазвали су велику пажњу и видно задовољство код родитеља и 

директорке школе који су присуствовали на приредби. 

 

 

      
 

 

 

 

ЈАНУАР 

 

8.-12.1. 2016.   

ДРУГИ  ФИЛОЛОШКИ  КАМП У  ШАПЦУ 

Садржаји из српског језика и књижевности реализовани су у прва три дана, страни језици и то енглески, 

немачки и француски језик су реализовани у последња два дана кампа. 

Наставу српског  језика је похађало 197 ученик, а предавања су држала10 наставника и  то: 

1. Миле Радовановић, ОШ „Јанко Веселиновић“Шабац 

2. Дарија Теодоровић Мирковић, ОШ „Јанко Веселиновић“Шабац 

3. Маријана Лукић, ОШ „Јанко Веселиновић“Шабац 

4. Ана Ковић, ОШ „Јанко Веселиновић“Шабац 

5. Слађана Вујаковић, ОШ „Вука Караџић“ Шабац 

6. Зорица Лазић, ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац 

7. Светлана Тошић, ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац 

8. Раде Алимпић, ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац 

9. Марина Макевић, ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац 
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10.  Ивана Поповић, ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац 

 

 
 

 

 

 

 

 

Наставу енглеског језика је похађао 141  ученик, а предавачи су били 4 наставника: 

1. Верица Вученовић, ОШ „Јанко Веселиновић“Шабац 

2.  Ана Ситарица, Средња пољопривредна школа Шабац 

3.  Мина Драгаш, ОШ „Јанко Веселиновић“Шабац 

4.  Мирјана Ракић, ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац 

 

На настави  немачког језика је присуствовало 58 ученика, а реализовала су је 3 наставника: 

1. Ђорђић Зорица,  ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац 

2. Ивановић Катарина, ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац 

3. Милошевски Мирјана, ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац 

 

Настава француског језика је реализована  за 14 ученика, а наставник  предавач је била: 

1. Мијић Марија, ОШ “Краљ Александар Карађорђевић “ Прњавор 
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Све активности које су  реализоване у складу са планираним тако да су ученици и наставници по 

завршетку кампа у евалуционим листовима веома високо оценили организацију и реализацију Другог 

филилошког кампа у Шапцу. 

Потребна наставна средства и дидактички материјал који је коришћен за рад обезбедила је школа 

организатор.  

 

 

11.1.2016. 

У петак, 11. децембра, у Јеленчи снимана је емисија ПОСЕЛА И ПРЕЛА КРОЗ ШАБАЧКА 

СЕЛА. Ученици наше школе учествовали су у програму. Трећи разред извео је представу „Мили боже, 

чуда великога“ а прваци драматизацију песме „Шаљивчина бака“. Мали школски хор отпевао је три 

песме уз инструменталну пратњу Јакова Живановића. 

Програм су пратили родитељи ученика и заинтересовани мештани. 

 

         
 

 
 

 27.1.2016. 
 

 

ЦЕНТРАЛНА СВЕТОСАВСКА СВЕЧАНОСТ - ЦЕРОВАЦ 

Наш Растко од двора до манастира 

 

Овогодишња светосавска свечаност у Основној школи “Јанко Веселиновић“ била је другачија у односу 

на све претходне, свакако другачија и од приредби по другим шабачким основним школама. Углавном 

се практикује да се главна манифестација поводом школске славе организује у централним школама, 

што се догодило и ове године, с једним изузетком. У „Јанковој“ школи одлучено је потпуно другачије. 

Циљ је био - указати поверење и част једној од сеоских издвојених јединица, с циљем да се управо 

поводом прославе школске славе широј јавности представе и ученици који не живе у граду. Зато су 

централну светосавску свечаност овога пута приредили ученици и учитељи издвојеног одељења у Малој 

https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.822926827811816/822930724478093/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.822926827811816/822930724478093/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.822926827811816/822931024478063/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.822926827811816/822931024478063/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.822926827811816/822930724478093/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.822926827811816/822931024478063/?type=3
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Врањској, као и ђаци из петог и шестог разреда, деца из Мале Врањске. Приредба је, због одговарајућег 

простора, организована у школи у Церовцу.  

„Јанковци“ од првог до шестог разреда, приредбом „Наш Растко од двора до манастира“ представили су 

се најпре, дан пред празник, ђацима ове школе и родитељима, што им је уједно била и генерална проба. 

На Савиндан, пред целим колективом „Јанкове“ школе, за које је био посебно организован аутобуски 

превоз до Церовца, председницима месних заједница у којима ова школа има своје издвојене јединице и 

представницима Српске православне цркве, најпре је, како обичаји налажу, упаљена свећа, ломљен 

славски колач, а сви присутни су послужени вином и житом. Затим је изведен веома интересантан и 

шаренолик четрдесетоминутни програм састављен од рецитација и краћих драмских приказа с којима су 

наступили ученици од првог до четвртог разреда. Конферансом „Наш Растко од двора до манастира“ 

бројној публици представили су се ученици петог разреда, док су у представи „Свети Сава и голубица“ 

глумили шестаци. Сви ови садржаји били су обогаћени песмама ђачког хора формираног управо за ову 

прилику.  

 
 

 

             
 

 

 

 

       
       

 

 

 

Милош Милинковић, ученик 82, добитник Светосавске похвале коју додељује Град Шабац и 

Црквена општина Шабац. 
 

 

https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.829431173828048/829430813828084/?type=3
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ФЕБРУАР 

 

2.2.2016. 

„Ђачко срце“ међу најбољим листовима и часописима у Србији 

https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.829431173828048/829430813828084/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.829431173828048/829430813828084/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.829431173828048/829430863828079/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.829431173828048/829430863828079/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.829431173828048/829430813828084/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.829431173828048/829430907161408/?type=3
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На Конкурсу за најуспешније листове и часописе основних и средњих школа у Републици Србији 

објављених у школској 2014/2015. години, који расписују Друштво за српски језик и књижевност 

Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Задужбина Милоша 

Црњанског, Републичка комисија у саставу проф. др Вељко Брборић(председник Комисије), Босиљка 

Милић (секретар Комисије), доц. др МиланАлексић, доц. др Весна Ломпар и мр Злата Златановић, 

одлучила је да „Ђачко срце“, лист ученика ОШ „Јанко Веселиновић“ из Шапца уврсти међу најбоље 

листове и часописе штампане у току школске 2014/2015. године и награди трећом наградом. 

Једногласан је закључак жирија: високим квалитетом школских листова и часописа који су приспели 

наовогодишњи конкурс потврђује се велики 

значај школске периодике посебно занаставу 

српског језика и књижевности. Такође је од 

изузетног значаја и за ученике који су кроз ову 

школску активност могли да искажу своју 

личност, штоје највиши ниво ученичког 

постигнућа и истински највиши домет школе 

каообразовно-васпитне институције.  

 

http://www.osjvsabac.edu.rs/acms/images/gallery/154-1455966615.jpg
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8. до12. 2.2016. 

Шабачки основци у Цељу 

Град Шабац - одељење друштвених делатности је 

организовао боравак ученика 5. и 6. раз. шабачких ОШ 

у Цељу од 8. до12. фебруара у хотелу Цељска Коча. 

Ђаци су имали бесплатну обуку скíјања, планинарење, 

посете музејима, школи и низ других активности. 

Групу су водиле: Светлана Јовановић - педагог из ОШ 

» Јанко Веселиновић» и Мирјана Живановић – 

библиотекар из ОШ « Ната Јеличић». 

Ученице Теодора Зрнић 6/5 и Тамара Сакић 6/2 су 

представнице наше школе. 
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26.-27.2.2016. 

      Нове технологије у образовању     2016. 

Трећа конференција Нове технологије у  образовању је проглашена најзначајнијим скупом тог типа  у 

региону. Одржана 26-27. фебруара  у  Belexpo centru угостила је преко пет хиљада пријављених 

учесника из дванаест земаља. 

Међу предавачима се нашао и тим учитељице Жељке Бојић. Оне су представиле како пројекат из 

области културе може да прерасте у наставно средство. У питању је андроид апликација „Упознај 

Шабац“ .  Драгана Алексић и Александра  Бојовић, које су учествовале у изради апликације, 

представиле су техничке детаље, а Жељка Бојић је покушала да  докаже да опремљеност школа није 

ограничење за увођење нових технологија у наставу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

1.3.2016. 

Школско такмичење рецитатора 

За смотру рецитатора на нивоу општине , предметни наставници и учитељи су одабрали групу од 13 

ученика. 

4.3.2016. 

Тест професионалне орјентације и тест способности 

У  ОШ“ Јанко Веселиновић“ је тестирано 40 ученика осмог разреда у циљу ПО.Тестирање је , уз 

помоћ школског педагога и психолога , обавила Анђелка Пауновић, психолог Тржишта рада. 
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 5.3.2016. 

Општинско такмичење Књижевна Олимпијада 

Ученици наше школе су учествовали на општинском такмичењу из књижевности (за ученике 

7. и  8. разреда ), одржаном у суботу 5.3.2016.и остварили одличне резултате и пласман за окружно 

такмичење. 

Лена Вујовић 71         -   друго место 

Јована Милошевић 71 - друго место 

Јована Миљковић 72   -  прво место 

Јана Максимовић 71    -  друго место 

Пласиране ученице је припремала наставица Дарија Теодоровић Мирковић. 

 

 

6.3.2016. 

Општинско такмичење из историје 

Такмичарке  наше школе су на општинском такмичењу из историје освојиле прва места и пласман за 

окружно такмичење.Ученице је припремала наставница Гордана Милошевић, а њихова имена су : 

Јована Милошевић 71   -  прво место 

Јована Миљковић   72  -  друго место 

 

6.3.2016. 

      Општинско такмичење из биологије 

       Због неадекватних питања која је аутор испред СБС-а припремио за општинско такмичење основаца  

, чланови  многих актива, као знак бојкота, нису хтели да прегледају тестове ученика .После 

неколико дана је донета одлука на нивоу СБС- а да сви учесници општинског такмичења имају 

пласман за окружно такмичење . 

6.3.2016. 

     Школско такмичење из географије. 

 

10.3. 2016. 

Мислиша – такмичењеиз математике 

У ОШ“ Јанко Веселиновић“ је , као у целој Србији , одржано школско такмичење из математике , 

познато под називом „Мислиша“, у организацији математичког друштва „ Архимеес“.Ученици са 

најбољим резултатима ће бити позвани за финале у Београду. 
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10.3. 2016. 

Окружно такмичење у рукомету  

Још један успех шклоске мушке рукометне екипе.  Изабраници проф. Данила Димића су остварили 

две победе и поново показали да су најбољи у Мачванском округу.Освајањем првог места, наши 

рукометаши су остварили пласман на међуокружно такмичење. 

 

 

 

 11.3.2016. 

 

Међуокружно такмичење у Новој Пазови  

Рукометна екипа наше школе је на овом такмичењу  освојила друго место. У финалу су изгубили од 

екипе Београда. Окосницу тима су чинили ученици 7. разреда. Следеће године је у плану одлазак на 

републичко првенство.  
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12.3. 2016. 

Зимски сусрети учитеља 

Овогодишњи сусрети учитеља су одржани у нашој школи , уз присуство градоначелника Небојше 

Зеленовића 

18.3. 2016. 

“ У сусрет пролећу“ 

Група ученика  наше школе ( њих 21, од 5.до 8.разреда ) су својим другарицама и друговима 

приредили забаван програм  под називом „“ У сусрет пролећу“.Учеснике програма су припремале  

Светлана Јовановић – педагог школе и Ивана Обреновић - наставник грађанског васпитања. 

 

 

19.3. 2016. 

Окружно такмичење из математике 

У суботу, 19.3.2016., у ОШ» Мајур» у Мајуру је одржано окружно такмичење из 

математике.Ученици наше школе су , у јакој конкуренцији , оправдали поверење и остварили 

одличне резултате. 

Презиме и име ученика-це 

 

 РАЗРЕД 

 

Предметни наставник 

 

РАНГ 

 

Ленка Цвејић  

 

4. Светлана Димитријевић 

 

III 

 

Душан Павловић  

 

.5. Синиша Гавриловић 

 

III 

 

Лука Којић 

 

6. Верослава Вујановић 

 

II 

 

 

  20.3.2016. 

Општинско такмичење из Техничког и информатичког образовања 

 

У недељу 20.3.2016. одржано је општинско такмичење из Техничког и информатичког образовања у 

ОШ „ Николај Велимировић“ у Шапцу. Ученици наше школе су учествовали у аутомоделарству, 

папирном моделарству. Никола Марковић ученик седмог разреда је освојио прво место у 
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дисциплини аутомоделарство, чиме се пласирао на окружно такмичење. Ученика је припремао 

наставник-ментор Дарко Вучићевић. 

 

Општинско такмичење из Српског језика 
У нашој школи је у недељу, 20.3.2016. године одржано  општинско такмичење из Српског језика . 

Ученици петог разреда Катарина Дамњановић, Аница Радивојевић, Јован Живановић освојили су 

друго место, а Милић Лукић треће место. Ученике на такмичење је водила наставница Маријана 

Лукић. 

 

 23.3.2016. 

Општинско такмичење за кошаркашице 

Женска кошаркашка екипа Јанкове школе освојила 1. место на општинском такмичењу. Браво и 

много среће на окружном такмичењу.   

23.3.2016. 

Општинско такмичење у гимнастици  

На овом такмичењу кипа наше школе, 5. и 6 . разреда, у саставу Сања Ђурановић, Јелена 

Тмушић и Бојана Винчић освојила је прво место екипно, а у појединачној конкуренцији заузеле 

су прва три места. 

Екипа девојчица од 1. до 4. разреда је освојила друго место. 

У појединачној конкуренцији ученица 7. и 8. разреда наша Мина Јаковљевић је освојила прво 

место.Браво за наше гимнастичарке. 
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април 

          

      2.04.2016. 

  Oкружно такмичењe  из књижевности 

"Књижевна олимпијада" 
У ОШ „ Јанко Веселиновић“ је 2.4. 2016. одржана 

Књижнаевна олимпијада по 4. пут.Учествовали су и 

ученици наше школе и постигли значајне резултате.На 

републичко такмичење ће ићи ученици који имају 18 и 

више бодова. 

Презиме и име  

 

уеника-це 

 

 

Раз

ред 

 

Предметни 

наставник 

 

Ранг/ 

Бр. Бодо 

ва 

 

Јована Милошевић 

7. Дарија 

Теодоровић 

Мирковић 

II/ 18 

Јана Максимовић 
7. Дарија 

Теодоровић 

Мирковић 

II/17 

Лена Вујовић 
7. Дарија 

Теодоровић 

Мирковић 

II/17 

 

 

 2.04.2016. 

Oкружно такмичењe  из техничког и информатичког образовања 
У суботу, 2.4.2016. , одржано је окружно  такмичење из техничког и информатичког  образовања, 

 у ОШ „ Николај Велимировић“ у Шапцу. Никола Марковић, ученик 7.разреда наше школе, 

је освојио прво место у дисциплини аутомоделарство , чиме се пласирао на републичко 

такмичење.Ученика је припремао  наставник Дарко Вучичевић. 
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2.04.2016. 

Јанковци на обележавању Дана особа 

са аутизмом 
Као и сваке године 2. априла обележава се 

Светски дан особа са аутизмом. У 2016. 

години чланови удружења Аутизам Европе, 

којем и српска удружења особа са аутизмом 

припадају, воде кампању за подизање 

свести широм Европе о дискриминацији 

особа са аутизмом и указују на то шта је 

потребно да се осигура да особе са 

аутизмом буду више укључене и примећене 

у друштву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.04.2016. 

Окружно такмичењe из Српског језика и језичке културе 
У ОШ „ Јанко Веселиновић“ је у недељу, 3.4. 2016. Одржано окружно такмичење из Српског језика и . 

пут.Учествовали су и ученици наше школе и постигли значајне резултате.  

 

 



                         Летопис  ОШ“ЈанкоВеселиновић“ Шабац   **школска 2015/2016.год. 
 

 
 

    36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На републичко такмичење ће ићи ученици који имају 18 и више бодова 

 

 

9.4.2016. 

Oкружно такмичењe  из биологије 

Презиме и име 

уеника-це 

 

разред Предметни 

наставник 

 

Ранг/ 

Бр. Бодо 

ва 

 

напомена 

Дарио Радојчић 

Алекса 

Пановић 

5. Бојана 

Срдановић 

1/94  

Јован 

Живановић 

5. Бојана 

Срдановић 

2 /85  

Душан 

Павловић 

5. Бојана 

Срдановић 

2 /88  

Алекса 

Пановић 

5. Бојана 

Срдановић 

2/ 87  

Наталија 

Маринковић 

5. Бојана 

Срдановић 

2/82  

Презиме и 

име уеника-це 

 

 разред 

 

Предметни 

наставник 

 

Ранг/ 

Бр. Бодо 

ва 

 

Милица Пајић 
.6. Миле 

Радовановић 
III /16 

Јелена Крстић 6. Миле 

Радовановић 

III /16 
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Тамара 

Бишевац 

6. Даница 

Будимировић 

Вујанић 

2/82  

Валентина 

Шашић 

6. Даница 

Будимировић 

Вујанић 

2/82  

Христина 

Шашић 

6. Даница 

Будимировић 

Вујанић 

2/82  

Катарина 

Симеуновић 

6. Бојана 

Срдановић 

3/74  

Јована 

Милошевић 

7. Бојана 

Срдановић 

1/93 Пласманна 

републико 

такмичење 

Јована 

Миљковић 

7. Бојана 

Срдановић 

1/92 Пласман на 

републико 

такмичење 

Андреја Васић 7. Бојана 

Срдановић 

1/91 Пласман на 

републико 

такмичење 

Денис Пап 7. Бојана 

Срдановић 

2 /88  

Јана 

Максимовић 

7. Бојана 

Срдановић 

2 /87  

Никола 

Марковић 

7. Бојана 

Срдановић 

3 /74  

Стефан 

Лазаревић 

8. Даница 

Будимировић 

Вујанић 

2/84  

Екатарина 

Крајић 

8. Бојана 

Срдановић 

3 /77  
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Лазар 

Максимовић 

8. Даница 

Будимировић 

Вујанић 

3 /77  

Мина 

Јаковљевић 

8. Бојана 

Срдановић 

3 /76  

Ивана 

Цветиновић 

8. Даница 

Будимировић 

Вујанић 

3 /75  

 

 

9.4.2016. 

Oкружно такмичењe  из физике 

У ОШ „Николај Велимировић“ је одржано окружно такмичење из физике, на коме су учествовали 

ученици наше школе зједно са својим ментором , наставницом Светланом Николић.Као и предходних 

година и овог пута су  остварили запажене резултате, посебно ученици 7. и 8. разреда.За републичко  

такмичење су се пласирали : 

 7. разред 

Стефан Јокић ,/ 96 бодова / 1. Награда; 

Иван Гајић  / 89 бодова/     2. Награда; 

 Ноелле Гаријатовић /53 бода /похвала 

8. разред 

Милош Милинковић / 80 бодова/2. Награда; 

 23.4.2016. 

Oкружно такмичењe  из историје 

У суботу, 23.4.2016., у ОШ „Јован Цвијић“ у Лозници , одржано је окружно такмичење из 

историје.Учествовале су и ученице наше школе и оствариле одличне резултате.Јована Милошевић из 71 

освојиле 3.место, док је Јована Миљковић из 72 освојила 2. место.Ученице су оствариле пласман за 

републичко такмичење.Припремала их је наставница Гордана Милошевић. 

27.04.2016. 

Ускршња продајна изложба 
У среду , 27. априла , ученици од 1. до 4. разреда одржали су традиционалну Ускршњу продајну 

изложбу. Прикупљено је преко 60 000 дин. Средства су намењена за обнову наставних средстава. 

Захваљујемо родитељима који су узели учешће у нашој акцији. 
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  27.4.2016.  

 У хали "Зорка" одржане су Мале Олимпијске игре. Мали Јанковци су били веома успешни -  

Први разред прва екипа освојила је 2. место 

Други разред прва екипа 2. место 

Трећи разред дечаци 3. место, док су девојчице заузеле 4. место. 
 

                 
 

 
 

 

28.04.2016.год. 

Међународни Дан девојака у ИКТ-у 

На Међународном Дану девојака у ИКТ који је одржан у Уметничком павиљону Цвијета Зузорић у 

Београду, ученице из Јанкове школе освојиле највећи број награда на такмичењу за најбољу 

фотографију "Буди дигитална буди креативна". 

У Београд је ишло 16 девојчица у пратњи педагога С.Јовановић и наст. немачког З.Ђорђић 

https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.883723415065490/883720845065747/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.883723415065490/883720845065747/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.883723415065490/883721375065694/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.883723415065490/883721375065694/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.883723415065490/883720845065747/?type=3
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/pcb.883723415065490/883721375065694/?type=3
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Пет ученица је освојило награде: 

 

 Милица Илић.....VII 4......мобилни телефон 

 Андреа Дамњановић.....VII 4.....Wi Fi уређај  
 Андреа Ненадовић......VIII 1 

 Aндријана Антонић.....VIII 3  
 Сузана Жабаљац......VIII 2 
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мај 

 

7. 05. 2016.год. 

Републичко такмичење из физике 

Мали Јанковци - Велики 
физичари 

На републичком такмичењу из физике, које је 

одржано у Крагујевцу, у просторијама Прве 

крагујевачке гимназије, млади Јанковци су 

остварили изузетне резултате: 

 Ноел Гарјетовић VII 1 2.место, 

 Стефан Јокић VII 1 2.место,  

 Милош Милинковић VIII 1 3.место 

Ученике је припремала наставница Светлана 

Николић  
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13. 05. 2016.год. 

Дан школе 

Прошло је 123 године од кад Јанкова уписа првог основца, зато је заслужила представу "Вајберче из 

Фејсбуковца". Прослава поводом дана школе биће одржана у петак 13. маја у Шабачком позоришту. 

Обележисмо свечано и 

весело овај Јанков дан,  

Уз аплаузе, осмехе и 

успехе,  

Све пролете као сан,  

Који ће се наставити и 

убудуће  

Докле је ове славне 

Јанкове куће. 
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 13./14.05. 2016. 

Републичко такмичење из ТИО 

На репуличком такмичењу из ТИО,одржаном у Нишу, Никола Марковић , ученик 7. разреда ,је 

освојио 1. место у дисциплини аутомоделарство.Николу је припремао наставник Дарко Вучићевић 

 

 

14.05. 2016. 

 

 

Републичко такмичење из историје 

          На републичком такмичењу из историје, одржаном 

уИвањици, ученица 7.  ОШ „Јанко Веселиновић “ , 

Јована Миљковић   је својила 3. место.Јовану је за 

такмичење  припремала наставница Гордана 

Милошевић-. 
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14.05. 2016. 

Мисли глобално делуј локално 

У организацији ЕКОС-а Шабац одржан је 

квиз "Мисли глобално делуј локално". 

Eкипа наше школе је остварила победу у 

четвртфиналу и пласирала у полуфинале. 

Екипу су сачињавали 

 Алекса Пановић, 

 Ђорђе Шарчевић и 

 Николина Ралић из V4 и 

 Наталија Маринковић и 

 Лука Арсеновић из V1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05. 2016. 

Републичко такмичење из биологије 

На републичком такмичењу из биологије, одржаном у Београду, ученица 7.  ОШ „Јанко 

Веселиновић “ , Јована Миљковић   је својила 2. место.Јовану је за такмичење  припремала 

наставница Бојана Срдановић. 
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21.05.2016. 

 Посетили смо Средњу пољопривредну школу 

Данас су ученици II разреда наше школе посетили Средњу пољопривредну школу у нашем граду. 

Начин на који смо дочекани, оно што смо имали прилику да видимо и осетимо, амбијент у ком смо провели више 

од три сата и неочекивани „шопинг“ на крају дружења, оставили су изузетне утиске на све нас . Сјајно смо се 

провели! 

 

 

„НАЈБОЉИ ДАН ИКАДА“ – написала су деца 

по повратку у школу. 
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21.05.2016. 

Ноћ Музеја 

Већ школе организоване су радионице: декупаж, драмска, вајарска, исцртавање по лицу, египатска 

математика, плетење од папира, калиграфска и радионица хортикултуре. 

Наши млађи суграђани заједно са својим родитељима уживали су и у изложби ликовних радова а такође 

и у стварању предмета у нашим радионицама. 

Коментари у књизи утисака, који су пуни лепих речи о посети нашој школи, даје нам задатак да следеће 

године будемо још бољи и успешнији. 
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27.05.2016. 

Шешир мој... 

 

 
 
Ученици I3 одељења 27. маја отворили 

су врата учионице и час ликовног 

поделили са својим мамама. Активност 

израде шешира од папира донела је 

велико задовољство свим учесницима. 
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29.мај-30.мај 2016. 

Седмаци били на екскурзији Шабац – Смедерево-Виминацијум – Голубац- Лепенски Вир – Доњи 

Милановац(ноћење) –Кладово –Рајкова пећина - Шабац 

 

 

 

јун 

1.јун 2016. 

ИТ караван је носилац едукативне кампање ПАМЕТНО&БЕЗБЕДНО – SMART&SAFE Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација, која промовише предности употребе интернета и нових 

технологија у образовању, пословању и комуникацијама, али и упозорава на опасности које се крију 

услед њихове неправилне и неусмерене употребе. 

ИТ караван је у последњој недељи свог првог пропутовања по Србији посетио град Шабац и ОШ 

„Јанко Веселиновић“. 
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 29. Мај – 5. Јун 2016. 

 Рекреативна настава на Тари 

 

     

 

 

 

 7. јун 2016.  

 У уторак 7. јуна је у Центру за стручно усавршавање отворен 10. Научни клуб у Србији. 

Након потписивања меморандума   о срадњи Града Шапца, Центра за стручно усавршавање и Центра за 

промоцију науке  , ученици ОШ „ Јанко Веселиновић“ , полазници Центра за таленте  су представили 

своје истраживачке радове са овогодишњег такмичења у Лозници. 

 Никола Милићевић, ученик  седмог разреда Ош „ Јанко Веселиновић“ је објашњавао како се прави 

календар, зашто фебруар ина 28, односно 29 дана, зашто Срби славе две Нове године и зашто ћемо у 21. 

веку Божић славити 8. јануара.Тиме је представио свој истраживачки рад „ Календар“. Подстакнута 

чињеницом да све више њених другара носи наочаре, Јана Максимовић из ОШ „ Јанко Веселиновић“ је 

написала рад „ Чуло вида – мане ока“.Објаснила је како наследни и фактори спољашње средине , пол и 

године живота утичу на појаву кратковидости, далековидости и далтонизма. Физиком су се бавили 

Јанковци Иван Гајић и Ноел Гарјетовић.Кроз свој рад  „ Сила трења“ Иван је објаснио на основу 

теоријских сазнања и експеримената утицај силе трења на кретање тела у природи, због чега је оно 

корисно и због чега штетно. Тему „ Настанак свемира“ је представила Ноел, говорећи о теоријама о 

настанку свемира до којих су дошли научници Аристотел, Птоломеј, Коперник..које су допринеле 

лакшем разумевању свемира ињеговом ширењу. Ученица тврди да се васиона и даље шири а докле ће 

не зна. 

Подршка ученицима су били пре свега њихови другари  , али и наставници – ментори Марија 

Стојићевић,  Бојана Срдановић и Светлана Николић. Ученици су са предавања изашли задовољни, јер 
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су нешто ново занимљиво научили . Директор Центра  Горан Стојићевић им је поруцио да су врата 

Научног клуба увек отворена, да је то кутак где могу да се друже да размењују идеје, да заједно 

размишљају о научним достигнућима. 

 

 

 11.јун 2016. 

Најбољи ученици на наградној екскурзији на Авали 
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 14.јун 2016. 

Ученици четвртог разреда издвојене јединице у Жабару приредили су, заједно са другарима првог, 

другог и трећег разреда, завршну приредбу за крај школске године. За родитеље и будуће прваке 

наше школе, изведена је  представа под  називом «Прича о срећи». Из пустоловине која је водила у 

потрагу за срећом, изашли смо обогаћени сазнањем да је она увек и једино у нама. 

 

 15. јун – 17. јун 2016.  

Полагање завршног испита 

Ученици осмог разреда, њих 90, у ова три дана полагали су тестове из српског језика, математике и 

комбиновани тест. 

Просечан број бодова који су  ученици ОШ « Јанко Веселиновић» остварили на завршном испиту 

Српски језик Математика Комбиновани тест 

12,86 10,53 12,63 
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23.јун 2016.   

Свечана додела сведочанстава ученицима осмог разреда 

Милош Милинковић ....ђак генерације Јанкове школе 2015./2016. 

   Јанковци вуковци.... генерација 2015./2016 

  Јанковци одликаши.....генерација 2015./2016. 
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28.јун 2016. 

Подела сведочанстава ученицима од петог до седмог разреда, и књижица ученицима млађих 

разреда 

 Ученици и њихови наставници добитници Видовданске награде града Шапца 

 

 

 

 

 12. - 22. август 2016. 

У организацији Црвеног крста 49 ђака из шабачких ОШ, међу којима и седам ученика наше 

школе у пратњи наставника Биљане Јеличић и Велимира Јоцића, боравили су у Баошићима од 12. До 22. 

августа 
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ТИМ ЗА ИЗРАДУ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ 

1. Даша Дашић, проф.разредне наставе-   координатор тима 

2. Марија Стојићевић, професор математике и рачунарства- члан тима 

3. Снежана Лукић, наставник разредне наставе-члан тима 

4. Дејан Крсмановић, проф. разредне наставе – члан тима 

 

                                                  Директор Школе  

                                                  Љиљана Стојановић 


