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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 909 ученика који су распоређени
у четрдесет једно одељење. У матичној школи у Шапцу је 685 ученика, а у
издвојеним јединицама је 223 ученика које образује и васпитава 62 наставника. Од
тога школу у Јеленчи похађа 67 ученика, у Жабару је 15 ученик, у Церовцу је
16ученика, у Малој Врањској је 50 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 75 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 2016/2017.
Разредна настава

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ

1.

Поповић Татјана

41

2.

Новаковић Зорица

42

3.

Севић Борка

43

4.

Ранковић Мира

44

5.

Димитријевић Светлана

11

6.

Ђокић Раденка

12

7.

Пајић Соња

13

8.

Милосављевић Виолета

14

9.

Вечериновић Татјана

21

10.

Ђурђевић Светлана

22

11.

Бојић Жељка

23

12.

Андрић Јованка

24

13.

Цвејић Катарина

31

14.

Дамјановић Милица

32

15.

Симић Љубица

33

16.

Mаријана Предовић

34

17.

Јовановић Смиљка

2/4 Жабар

18.

Кречковић Радмила

2/4 Мали Церовац

19.

Влајковић Биљана

1/3 Жабар

20.

Краставчевић Дејан

1/3 Мали Церовац

21.

Недељковић Љиљана

3 Мала Врањска
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22.

Докић Познановић Сабине

1 Мала Врањска

23.

Крсмановић Дејан

2 Мала Врањска

24.

Берић Снежана

3 Мала Врањска

25.

Лукић Снежана

продужени боравак

Предметна настава
Р.
Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Предмет

Одељењски старешина

1.

Гавриловић Синиша

математика

2.

Вујановић Верослава

математика

61

3.

Стојићевић Марија

математика

82

4.

Перић Биљана

математика

75

5.

Лукић Маријана

српски језик

63

6.

Перишић Мирјана

српски језик

7.

Теодоровић Мирковић
Дарија

српски језик

83

8.

Радовановић Миле

српски језик

62

9.

Вученовић Верица

енглески језик

51

10.

Ђокић
Мина,
Ситарица

Ана енглески језик

11. Јеличић Биљана

енглески језик

12. Петровић Надица

енглески језик

13. Пантић Милица

енглески језик

14. Ивановић Катарина

немачки језик
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15. Ђорђић Зорица

немачки језик

16. Марсенић Тијана

немачки језик

17. Антонић Борко

физичко васпитање

18. Делић Јовица

физичко васпитање

19. Димић Данило

физичко васпитање

20. Арсеновић Милан

физичко васпитање

74

21. Арсеновић Мирјана

географија

5

22. Церовић Владимир

ликовна култура

Будимировић Вујанић
Даница

72

биологија

73

24. Срдановић Бојана

биологија

63

25. Урошевић Миомир

историја

54

26. Милошевић Гордана

историја

81

27. Обреновић Ивана

грађанско васпитање

23.

28.

Владимира
Хрепић, Хемија
Ђорђе Николић

29. Николић Светлана

физика

30. Миловановић Ненад

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

84

71
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36. Матић Радмила

ликовна култура

37. Бајић Небојша

верска настава

38. Божић Сретен

верска настава

39. Станић Јелена

Хемија,чувари
природе,домаћинство

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

7.

Јовановић Светлана

8.

Дашић Даша

психолог
педагог
библотекар

Помоћно-технички радници
1.

Ђурић Данијела

2.

Живановић Милица

3.

Шобић Јасмина

4.

Илић Бранка

5.

Стојановић Боса

6.

Јањатовић Оливера
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7.

Петровић Милена

8.

Поповић Дејан

9.

Поповић Миодраг

10. Симић Гордана
11. Стојановић Зорица
12. Вељковски Бранислава
13. Aтић Дејан

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
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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:
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.
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Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе
школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

9

1.9.2016.
„Добродошли прваци“
Уприличена приредба поводом пријема првака. Приредбу припремиле учитељице
Светлана Димитријевић, Соња Пајић и Раденка Ђокић са својим бившим ђацима,
садашњим петацима.

 9.9.2016.
Безбедност у саобраћају
Службеници полиције СУП Шабац одржали су предавање ученицима првог разреда о
правилима понашања у саобраћају.

 15.9.2016.
Чивијашки час
Поводом предстојећег вашара у Шапцу ученицима шестог разреда афоризме говорили
познати афористичари Александар Чотрић и Раде Ђерговић.
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 16.9.2016.
Чивијашки карневал
Ученици седмог разреда и наставници Милан Грујичић, Зорица Ђорђић и Дарко
Вучићевић учествовали су на карневалу са темом „Хипици“.

 23.9.2016.
„Библиша“

Двориште Шабачке библиотеке у петак 23. 9. 2016. претворило се у кутак у коме су
оживели чаробни ликови из света бајки.
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Из корица омиљених дечијих књига искочили су у
стварност и приредили основцима из Јеленче и случајним
посетиоцима приредбу за памћење. „Библишину рингерају“ уприличили су: Алиса, Том
Сојер, Снежна Краљица, разбојник Кађа и принцеза Нађа, мала Сирена и многи други.
Ученици су активно учествовали у дружењу и понели са собом предивне утиске.
Присуствовало је 65 ученика са својим учитељицама.
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 24.9.2016.
Дан језика
У сарадњи са културним центром, наставници Мила Грујичић, Верица Вученовић,
Зорица Ђорђић, Ана Ситарица и Нада Мирковић водили су ученике старијих разреда на
ову манифестацију.

 30.9.2016.
Школски јесењи крос
Одржан школски јесењи крос на Старом граду за ученике од првог до осмог разреда.
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 30.9.2016.
Посета библиотеци
Ученици из Јеленче, њих 65, са својим учитељицама, посетили су Шабачку библиотеку.

 3.10.2016.
Цртање по плочнику
У оквиру Дечије недеље ученици првог разреда наше школе имали су учешће у овој
манифестацији.

 3.10.2016.
Наша Александра Јовановић
постала је „Млади лав“
jер је на међународном „Салону стрипа“
показала таленат сав.
Уз помоћ другарице
Тешић Милице,
нацртала је стрип „Бабе“
и добила од жирија награду
не за џабе.
Сад IV1 има пуно право
да својим другарицама каже „Браво!“
Тако Јанковци таленат показују
и на међународним конкурсима се образују.
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 4.10.2016.
Шиз фриз
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 4.10.2016.
Музички дани
У свечаној сали, под вођством наставника музичке културе Милана Пантића, а у оквиру
Дечије недеље, одржана манифестација „покажи свој музички таленат“, где су учешће
имали сви заинтересовани ученици наше школе.

4.10.2016.
У оквиру Дечије недеље ученици припремили пано поставку са порукама ученика о
дечијим правима.
4.10.2016.
Спортски турнири
у оквиру Дечије недеље за ученике осмог разреда, наставници физичког васпитања
Борко Антонић, Милан Арсеновић и Данило Димић, организовали спортске турнире за
дечаке и девојчице наше школе.

 5.10.2016.
Спортски турнири
У оквиру Дечије недеље за ученике шестог разреда, наставници физичког васпитања
Борко Антонић, Милан Арсеновић и Данило Димић, организовали спортске турнире за
дечаке и девојчице наше школе.
5.10.2016.
Квиз знања
У оквиру обележавања Дечје недељеје у нашој школи одржан квиз знања "Ко зна
више?" за ученике седмог и осмог разреда. Ученици су одмерили своје снаге кроз
питалице ( знање из наставног градива и општа култура), словне слагалице, пикадо
игре, асоцијације.
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 6.10.2016.
Изложба ликовних радова
У ходнику наше школе наставница ликовног Радмила Бајић поставила радове ученика
на тему „Деца карикатуристи“.

06.10.2016.
Општинско такмичење у пливању, прво место освојили Александар Лазић 8-1 и
Исидора Јанковић 8-4 .
6.10.2016.
Посета школских парламентараца
У оквиру дечије недеље ученички парламент ОШ „Јанко Веселиновић“ посетио је
ученички парламент ОШ „Јеврем Обреновић“ и кроз дискусију разменили ставове.
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6.10.2016.
И ове школске године се почетком октобра из учионица и дворишта наше школе могла
чути граја, музика, навијање. Дечја недеља је најзанимљивији део сваке школске јесени.
Ученици III разреда су се у четвртак 6. октобра представили у својим најбољим
креацијама на маскенбалу Жири у саставу Надица, Цеца и Небојша имао је „озбиљан“
задатак, а најбољи костими су изабрани

Специјална награда за зумбашице из III1

Специјална награда за чување српске традиције
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Награђени костими
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 7.10.2016.
Акција „ДЕЦА-ДЕЦИ“
Завршена је акција прикупљања гардеробе, ђачког прибора и играчака за сиромашну
децу.
7.10.2016.
Музички наступ „Деца цвећа“
У школском дворишту наше школе приређен је музички наступ „Деца цвећа“.

 15.10.2016.
Посета Тршићу
Изведена једнодневна екскурзија за ученике првог разреда.

15.10.2016.
Посета Београду
Изведена једнодневна екскурзија за ученике другог разреда.

 16.10.2016.
Посета Новом Саду
Изведена једнодневна екскурзија за ученике трећег разреда.

 18.10.2016.
Европска недеља програмирања
Ученици 2/3 и њихова учитељица Жељка Бојић учествовали су у овој манифестацији
која је носила назив „С љутим птицама у прве кораке програмирања“.
21

 21.10.2016.
Представа „Пажљивко“
Приређена је представа за ученике првог разреда.

 21.10.2016.
Тестирање ученика
У организацији Регионалног центра обављено тестирање десет ученика наше школе и
13 ученика Вукове школе.

 22.10.2016.
Посета Београду
Изведена једнодневна екскурзија за ученике четвртог разреда.



22.10.2016.

Матурска екскурзија–
Изведена тродневна екскурзија за ученике осмог разреда.... Ниш – Врњачка бања -
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 25.10.2016.
Предавање о правилима исхране
На тему „Правилна исхрана“ организовано је предавање за ученике седмог разреда.
Предавање је обавило медицинско особље из здравственог центра (превенција).

 26.10.2016.
Сајам књига
Наставници наше школе, њих 28, присуствовало 61. сајму књига у Београду.

 27.10.2016.
Посета герoнтолошком центру
Ученици из Мале Врањске посетили герoнтолошки центар на Думачи.
27.10.2016.
Литерарни конкурс „Старима с љубављу“
На литерарном конкурсу „Старима с љубављу“ учествовали су ученици наше школе.
Награђено је троје ученика, при чему је прву награду добила Сања Ђурановић, ученица
одељења 7/1, другу награду добио је Јован Живановић, ученик 6-4, а трећу Душан
Павловић из истог одељења. Конкурс је организован у оквиру манифестације која се
одржава сваке године у октобру, месецу солидарности са старима. Награде, књиге и
захвалнице додељене су у дворани Културног центра у Шапцу, у оквиру забавног
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програма „Сунчана јесен живота“. Ученици су показали заинтересованост да и убудуће
буду део овог пројекта.

 29.10.2016.
Одржан је одељенски турнир шестог разреда у одбојци за девојчице.
Учествовала су сва четири одељења.Прво место су освојиле ученице 6/2, друго
место 6/3, а треће 6/4.

 2.11.2016.
Школа рукомета
Обављена промоција школе рукомета у млађим разредима. Промотери на промоцији су
били играчи металопластике. Носилац активности био наставник физичког Данило
Димић и учитељице.
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Месец солидарности са остарелим особама, је прилика да ученици поклоне
пажњу најстаријим члановима нашег друштва и да укажу пошотовање према свему
ономе што су радили, чували, бринули за нас, своје потомке. Ученици ИО Жабар,
Церовац и Мала Врањска, са својим учитељима, посетили су Геронтолошки центар
Шабац и припремили пригодан програм бакама и декама у овој установи.
Рецитацијама, глумом, песмом и игром одушевили су гледаоце и измамили аплаузе.

 07.11.2016.
Општинско такмичење у кошарци. Прво место мушка и женска екипа наше школе.
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 8.11.2016.
У уторак 8.новембра 2016.године двадесeторо ученика петог разреда(5-1,5-2,5-3 и
5-4) ОШ“Јанко Веселиновић“ ,у пратњи наставника географије Мирјане
Арсеновић,присуствовало је пројекцији Мобилног планетаријума у Културном центру.
На врло ефектан и сликовит начин ученици су упознали тела Сунчевог система и
астрономске појаве.Наиме,пројекција је одржана у балону,као симулацији небеске
сфере.Мобилни планетаријум као савремено наставно-педагошко средство одушевило
је присутне ученике,где су успели да упознају на један другачији начин чаролије
звезданог неба.Пројекција се састојала од предавања и питања која су постављана
ученицима,на која су већином имали одговоре,а и пуно питања везаних за ову
област.Садржај предавања је у корелацији са наставним садржајима следећих
предмета:географија,биологија,математика,а и ликовне културе(инспирација за
уметничке визије),као и српског језика (за креативно писање поезије и прозе).
Утисци ученика су одлични и веома су задовољни овом презентацијом,у нади да ће
их бити још.

 16.11.2016.
Републичко такмичење у пливању. Нашу школу представљали Александар Лазић 8-1 ,
Јанковић Исидора 8-4, Борис Илић , Трифуновић Надежда и Јанковић Павле.

 18.11.2016.
Окружно такмичење у кошарци. Мушка екипа наше школе освојила друго место, а
женска треће место.
18.11.2016.
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Математичка дописна олимпијада. Ђорђе Шарчевић 6-4 освојио прво место и Иван
Гајић 8-1, освојио треће место.

 25.11.2016.
За ученике осмог разреда одржана је пројекција филма „ Посматрачи“. Реч је о кратком
играном филму чији су циљеви подизање свести о трговини људима и предочавање
начина превенције.

 8.12.2016.
Ученици 7.разреда су присуствовали пројекцији филма "Моја прича".
Филм говори о пет различитих прича које се преплићу, о пет тинајџера/ки који се
налазе у различитим ситуацијама ризичног понашања и покушавају да нам на неколико
начина дочарају и приближе тежину своје ситуације , своје приче, када је у питању
насиље у породици, алкохолизам, наркоманија, полно преносиве болести ... Неки од
ових младих људи успевају да одоле искушењим, неки им подлегну на крају.

 13.12.2016.
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Градски турнир у одбојци-пионири. Екипа наше школе је освојила прво место.

 15.12.2016.
Најбољи ученици седмог и осмог разреда (54 ученика), у пратњи наставника Д
Вучићевића, С.Николић, Б.Срдановић и Ж.П.Суботић данас су посетили 10.Фестивал
науке и Музеј науке и технике.

 17-18.12.2016.
Колективна екскурзија на Златибору. На екскурзији било 30 радника.

 20.12.2016.
Градско такмичење у фудбалу. На такмичењу учествовала мушка и женска екипа.
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Женска екипа наше школе је освојила прво место

 22.12.2016.
Ученици 1. разреда ОШ "Јанко Веселиновић" су засадили на Старом граду нове
саднице са радницима градског зеленила. Својим малим делом дали су велики
допринос очувању животне средине.

 27.12.2016.
Приредба у геронтолошком центру.Ученици из издвојених јединица наше школе Мале
Врањске ,Жабара и Церовца прриредили приредбу станарима центра.
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 28.12.2016.
У издвојеном одељењу ОШ,,Јанко Веселиновић"-Жабар одржан угледни час на тему
,,Бадње вече некад и сад".Кроз садражаје из предмета српски језик, народна традиција и
веронаука, ученици од I до IV разреда су заједно са учитељима прославили Бадње вече.

 29.12.2016.
Новогодишњи концерт. Ученици наше школе под вођством наставника Милана
Пантића приредили концерт у школи.

 31.12.2016.- 11.01.2017.
 19.01.2017.

Новогодишњи и божићни распуст

Школско такмичење из математике.
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 25.01.2017.
Школско такмичење из хемије.

27.01.2017.
Прослава школске славе „Светог Саве“ . Приређен пригодан програм и уручене
светосавске награде ,које су добили Уна Петровић 3-1 , Милица Тешић 4-1 , Андреј
Поповић 4-1, Ленка Цвејић 5-1 , Јован Живановић 6-4, Јелена Крстић 7-1 и Јована
Миљковић 8-2. Уједно испраћен у пензију наставница Лепосава Ђурић и помоћна
радница Гордана Симић.
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Јована Миљковић, ученица VIII2, добитник је Светосавске
награде града Шапца. Награда јој је уручена на
Светосавској академији у Шабачком позоришту у
организацији Црквене општине Шабац и града Шапца.

У препуној сали, уз присуство свештенства СПЦ, директорке и великог броја
родитеља , у Малој Врањској прослављен је Савиндан.У част нашем великом учитељу,
просветитељу ученици наше школе су приредили приредбу за сећање, јер су уз
рецитације, драмске приказе и предивне народне песме одушевили родитеље и остале
присутне госте.

 01.02.2017-13.02.2017.
Полугодишњи распуст.

 06.02.2017. до 10.02.2017.
Филолошки камп.
Овогодишњи III Филолошки камп организовали су ОШ „Јанко Веселиновић“,
Шабац и Шабачка подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије.
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Настава је за све ученике, чија је оцена из предвиђених предмета најмање врло
добра, била бесплатна.
Прва три дана (6, 7. и 8. фебруара 2017. године) одржана је настава из српског језика
и језичке културе.
Прва два блока наставе била су за градиво из граматике и правописа, а у трећем
блоку наставе обнављано је градиво из књижевности.
Последњег дана, 8. фебруара, одржан је тест знања из свих области: граматика,
књижевност и правопис, а затим је са ученицима урађена анализа теста и рада на III
Филолошком кампу.
Наставу из српског језика држали су наставници српског језика из основних и
средњих школа, чланови Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност
Србије.
Наставу су извели следећи наставници:
1. Маријана Лукић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац
2. Мирјана Рашковић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац
3. Дарија Теодоровић Мирковић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац
4. Мирјана Перишић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац
5. Светлана Тошић, ОШ „Јеврем Обреновић, Шабац
6. Ивана Поповић, ОШ Стојан Новаковић, Шабац
7. Раде Алимпић, ОШ Стојан Новаковић, Шабац
8. Сања Цвејић, ОШ Стојан Новаковић, Шабац
9. Миле Радовановић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац
10. Далиборка Божић, ОШ „Војвода Степа“, Липолист
11. Сања Рајчевић, Стручна хемијска и текстилна школа, Шабац
Четвртог и петог дана (9. и 10. фебруара 2017. године) одржана је настава из
енглеског језика и изборног језика (немачки језик). Било је планирано да се изведе
настава и из француског језика и био је обезбеђен предавач (проф. Светлана
Вукашиновић Гуцонић, Шабачка гимназија), али није било пријављених ученика за овај
предмет. У прва два блока наставе одржана је настава из енглеског језика, а у трећем
блоку одржана је настава из немачког језика.
Наставу су извели следећи наставници:
1. Верица Вученовић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац
2. Ана Ситарица, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац
3. Нада Мирковић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац
4. Милица Пантић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац
5. Мирјана Ненадовић, Стручна хемијска и текстилна школа, Шабац
6. Зорица Ђорђић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац
7. Катарина Ивановић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац
8. Тијана Марсенић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац
Велику подршку и несебичну помоћ у успешном раду III Филолошког кампа
пружили су и Љиљана Стојановић, директор ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац и Митар
Митровић, помоћник директора ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац.
И ове године III Филолошки камп је испунио и оправдао свој циљ. Наставу је
похађало највише 229 ученика, а по предметима је то: из српског језика – 130 ученика,
из енглеског језика – 48 ученика и из немачког језика – 51 ученик.
Ови подаци су охрабрујући с обзиром да се настава изводила за време зимског
распуста, да су истовремено организовани кампови и у другим школама, као и зимовања
на планинама, а и да је пооштрен критеријум за учешће ученика у раду III Филолошког
кампа, а то је најмање врло добра оцена из предвиђених редмета.
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 19.02.2017.
Општинско такмичење из физике. Пласман ученика наше школе: 1. место Јован
Живановић 6-4 и Ђорђе Шарчевић 6-4.
2. место: Ноелле Гарјетовић 8-1 , 3. место: Иван Гајић 8-1
Похвала: Душан Павловић 6-4
Пласман на окружно: Петар Поповић 7-4

 20.02.2017.
Безбедност и виртуелно насиље. Полицијска управа Шапца организовала предавање за
ученике 5. разреда у Церовцу

 24.02.2017.
Књижевна олимпијада-школско такмичење

 25.02.2017.
Општинско такмичење из математике.
Пласман ученика наше школе: 1.место Михаило Јанковић 3-1
2. место : Јован Живановић 6-4 , Милица Тешић 4-1, Александра Јовановић 4-1 ,
Андреј Поповић 4-1 , Вукашин Лалатовић 4-2 , Нађа Тркуља 3-3 , Павле Милићевић
3-1.
3. место: Стефан Јокић 8-1 , Иван Гајић 8-1 , Лазар Стевановић 7-1 , Ленка Цвејић 51, Теа Шујић 3-1, Урош Станимировић 3-3 , Уна Петровић 3-1 , Душан Арсеновић 31 и Исидора Живановић 3-1
Похваљени ученици: Вук Марковић 4-3 , Неда Маринковић 3-3 и Вук Стевановић 34.
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Пласман на окружно: Милица Пајић 7-1, Душан Павловић 6-4 и Јана Милошевић
25.02.2017.
Општинско такмичење из енглеског језика.
Пласман наших ученика :
1.место Стефан Јокић 8-1 , 3. место Милица Илић 8/4

 27. и

28.02.2017.

Безбедно детињство. Организовано предавање за ученике од стране МУП Шабац.

 01.03.2017.
Снимање образовне емисије о примени информационе технологије у нашој школи.
Часове држали учитељица Жељка Бојић, наставник српског језика Миле Радовановић и
наставница математике Биљана Перић а за потребе РТВ Србије.

 02.03.2017.
Зашто нам је важан радно осетљив језик-видљивост жена у професијама.
Двадесет ученика седмог и осмог разреда и наставница Дарија Теодоровић-Мирковић
присуствовало предавању др Смиљане Милинковић и др Маје Седларевић.
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 4.3.2017.
По трећи пут је једна од награда за
дигитални час додељена часовима
реализованим у ОШ „Јанко
Веселиновић“. Награду додељује
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација. Трећа награда је из
области математике, рачунарства,
информатике и техничког образовања.
Добитник је учитељица Жељка Бојић,
која је једини троструки носилац ове
награде у граду. Тема часова је
Безбедност деце на интернету, из предмета Од играчке до рачунара, реализованих
према новом програму за други разред. Резултати рада приказани су на сајту Сурфуј и
учи безбедно http://surfujiucibezbedno.weebly.com/

 4.3.2017.
На Шестој математичкој интернет олимпијади, у
организацији МД „Архимедес“, ученица IV1
Милица Тешић освојила је друго место. Прва
награда није додељена па је њен успех тим већи.

 5.3.2017.
Наша школа је била један од учесника 5. међународног такмичења из енглеског језика
HIPPO COMPETITION
35 ученика од 4.до 8. разреда такмичило се у три категорије
Hippo 1 (4. i 5.razred)
Hippo2 (6.razred)
Hippo 3 (7.i 8.razred)
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 09.03.2017.
Мислиша-реализовано школско такмичење на којем је учествовало 146 ученика наше
школе.

 10.3.2017.
Ученици у издвојеном одељењу наше школе у Малој Врањској су припремили веома интересантну
представу поводом 8. марта , Дана жена. Том приликом су ученици обрадовали гошће поклонима
које су сами направили.Било је ту песме , глуме , рецитација…

 11.03.2017.
Окружно такмичење из физике. Пласман ученика наше школе:
1. место: Иван Гајић 8-1 и Ноеле Гарјетовић 8-1
11.03.2017.
Општинско такмичење из техничког образовања. Пласман ученика наше школе:
1. место : Никола Марковић 8-3
11.03.2017.
Општинско такмичење из географије. Пласман ученика наше школе:
1. место: Андрија Војиновић 7-1 и Лазар Стевановић 7-1
2. место: Марија Јефтић 8-1 и Стефан Алексић 7-4
3. место: Маја Исаковић 8-5, Лука Танасић 7-5 и Тијана Петковски 7-4

 14.03.2017.
Општинско такмичење у рецитовању.
Рецитаторе у Културни центар водио библиотекар Даша Дашић. Од шест представника
наше школе Лена Вујовић 8- 1 и Огњен Ђукић 8- 3 пласирали су се на следећи ниво
такмичење.
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 18.3.2017.
Ученици наше школе су у акцији „Чеп
за хендикеп“ сакупили 100кг чепова од
искоришћене пвц амбалаже. Овом
акцијом прикупила су се средства за
куповину ортопедских помагала.



20.3.2017.

Донацијом компаније "Телеком
Србија" и сопственим средствима
информатички кабинет је
опремљен са 20 нових рачунара.
Нови рачунари ће омогућити
несметано одвијање наставе
предмета Информатике и
рачунарства као редовног од
следеће школске године.

 23.3.-24.3.2017.
Спољашње вредновању наше школе.
ОШ "Јанко Веселиновић" добила је највишу оцену у спољашњем вредновању рада
школе.
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30.3.2017.

У издвојеном одељењу у Јеленчи, приређена је позоришна представа по мотивима бајке
"Снежана и седам патуљака".
За разлику од оригиналне приче, свих седам патуљака из Јеленче заљубили су се у
Снежану. Шта се све дешавало са Поспанком, Љутком, Радишом, Штедишом,
Љубишом, Смешком, Добрицом и лепом Снежаном видела је насмејана публика –
ученици сва четири разреда, који су испунили највећу учионицу у овој школи до
последњег места. У улогама патуљака и Снежане били су ученици другог и четвртог
разреда, а представу је реализовала учитељица Јованка Андрић.
Порука представе била је: "Срце своје сад отвори, за све људе, биљке, птице, за
незналице са улице. Ако тако урадиш живот ће ти бити леп, отворена срца децо,
освајају цео свет!



1.4.2017.

Младе гимнастичарке освојиле 5 медаља на Градском првенству у гимнастици.....4 златне
и 1 сребрну медаљу..

Девојчице од 1. до 4. разреда 1. место
екипно....Теодора Петровић 4/1, Ања
Петровић 2/1, Исидора Живановић 3/1,
Јана Ненадовић 3/4.......Теодора Петровић
1. место појединачно
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Девојчице 5. и 6. разред....прво место екипно...Нађа
Гајић 5/1, Вишња Латинкић 5/1, Клаудија Винчић
5/2...Вишња Латинкић 2. место појединачно

Девојчице 7. и 8. разред ....Сања Ђурановић 7/4 1. место
појединачно

 2.4.2017.
Подршка деци са аутизмом
Ученици наше школе су били
учесници манифестације на нивоу
граду „ Срушимо баријере за
аутизам заједно“
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 3.4.2017.
Наша школа је била једна од учесница 5. Међународног такмичења из енглеског језика
Hippo competition. Пет такмичара у полуфиналној рунди су бранили боје наше школе и
града Шапца. То су Јана Лазаревић, Јован Живановић, Лена Милојевић, Александра
Миланковић и Андреја Васић.
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 12.4.2017.
На Градском такмичењу ОШ у рукомету наши дечаци су освојили прво место победивши у
финалу екипу Лазине школе. Девојчице су освојиле треће место.

12.4.2017.
Ученици млађих разреда традиционално су организовали ускршњу продају својих
рукотворина.По први пут су се укључили и ученици из Мале Врањске. Родитељи су се
масовно одазвали и подржали акцију и скупљено је 62000 динара.Новац ће бити
искоришћен за набавку ормарића за прваке.

 13.4.2017.
Ученици наше школе су учествовали на манифестацији „ Васкршња чаролија“. Заједно са
децом из свих крајева Србије осликавали су ускршња јаја у дивном амбијенту Конаку
књегиње Љубице. Један од покровитеља манифестације , Његово краљевско величанство
принц Александар Карађорђевић, примио је наше ученике у Краљевском двору, а
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принцеза Катарина деци је поделила поклоне.

 23.4.2017.
У оквиру часа енглеског језика ученици 5/2, 5/3, 5/4 су данас обележили Дан планете.Сва
три одељења су своје идеје о оцувању планете пренели на постере које ће послати на
конкурс под називом Saving the Planet. Шетњом кроз град скренули су пажњу да на
планету треба мислити сваки дан.
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 24.4.2017.
У организацији наставника физичког васпитања, 90 ученика наше школе на
Фрушкогорском маратону. Успешно су препешачили стазу од 16 км.

 25.4.2017.
Безбедност у саобраћају
Још једно сјајно дружење наших ђака са професионалцима из Службе хитне
медицинске помоћи . О безбедности у саобраћају разговарало је 100 ученика наше
школе.Активно су учествовали у причи о важности одговорног понашања у саобраћају,
а лекари и техничари демонстрирали су правила безбедног понашања и децу упознали
са улогом Службе хитне медицинске помоћи и њеним значајем.
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 26.4.2017.
На окружном такмичењу наши рукометаши победили су екипу из Лознице и Дубља ,
освојили прво место и пласирали се на међуокружно такмичење .

 27.4.2017.
Ученици веронауке од петог до осмог разреда наше школе са својим вероучитељем су
уочи Васкрса посетили манастире сремске епархије и поклонили се њиховим
светињама. Посетили су манастире Гргетег, Крушедол, Велику Ремету и Хопово,
Сремске Карловце и Нови Сад.

Ученице наше школе ,у пратњи наставница информатике Маријане Бајић и енглеског
језика Ане Ситарице, посетиле Научно технолошки парк у Београду поводом Дана
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девојака у ИКТ- у. Девојке су учествовале на радионицама из програмирања , роботике,
и виртуелне стварности, а Нина Грујић из 7/2 је на наградном конкурсом за креирање
веб странице освојила вредну награду.

Поводом 27.априла, Дана девојчица, ученице 8. разреда ОШ "Јанко Веселиновић"
посетиле су Библиотеку шабачку и ближе се упознале са библиотечким занимањем.

Милица Тешић, ученици 4/1 одељења је постигла сјајан
успех на такмичењу „Мислиша“. Милица је од 9529
ученика четвртог разреда који су радили тест обезбедила
пласман у финале међу најбољих 16 ученика Србије.У
финалу Милица је освојила другу награду у Србији.
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 3.5.2017.
Ученици ОШ "Јанко Веселиновић" ИО Церовац, Жабар и Мала Врањска посетили су
Бранковину, културно - историјски комплекс који се прочуо по знаменитој породици
Ненадовић и Десанки Максимовић која је ту провела прве школске дане, а ту и
сахрањена .

 5.5.2017.
У сусрет Ђурђевдану , којим се слави природа, ученици ИО Мала Врањска плели су
венчиће од цвећа.

 7.5.2017.
Никола Марковић 8/3 освојио прво место на Републичком
такмичењу из ТИО.
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 11.5.2017.
Савремена обрада Нушићевог класика у извођењу ученика и наставника Јанкове школе,
поводом Дана школе

Поводом Дана школе бивши Јанковац, Душан Симић режирао је представу
Сумњиво лице- Јанкове школе. Глумци су поред ученика , били и наставници.
Бранислав Нушић
Сумњиво лице – Јанкове школе
Улоге:
Директорка: Зорица Новаковић, професор
Наставнице: Мирјана Перишић, професор
Нада Мирковић, професор
Домар: Борко Антонић, професор
Ученици:
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Јеротије: Огњен Ђукић, 8/3
Анђа: Татјана Исаиловић, 8/2
Марица: Дуња Кнежевић, 8/3
Вића: Стефан Кузмановић, 8/3
Јоса: Растко Јојић, 8/3
Жика: Лена Вујовић, 8/1
Алекса: Павле Николић, 7/3
Ђока: Александар Симић, 8/3



12.5.2017.
У организацији Црвеног крста Шабац на теренима ОШ „ Лаза Лазаревић“
одржано је градско такмичење екипа прве помоћи. Екипа наше школе у саставу
Андреја Васић, Дуња Кнежевић, Огњен Ђукић, Ања Стојковић, Стрфан
Кузмановић, сви из 8/3 и Андреа Игњатовић 8/4 освојила је прво место и
директно се пласирала на регионално такмичење.

 12-15.5.2017.
Мушка атлетска екипа је победила на окружном такмичењу у атлетици у Сремској
Митровици.Прва места освојили Виктор Бакић у бацању кугле и Огњен Ђукић у
скоку у даљ.Друго место у скоку у вис је освојио Стефан Јокић, док је штафета
4пута 100 заузелла треће место.
На међуокружном такмичењу , 15.маја у Сремској Митровици, мушка екипа
Јанкове школе освојила је друго место.
На републичко такмичење,које ће се одржати у Крушевцу 24.маја, пласирао се
Виктор Бакић.
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 16.5.2017.
На XXV конкурсу „СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ
ДОБА“ у категорији ученика од 1-4. разреда и
преко 140 радова, ученик II3 Лазар Лукић
похваљен је за литерарни рад на тему "Пред
иконом Светог Саве".

 28.5.2017.

ПЛАСМН

ПОЕНИ

ШКОЛА

РАЗРЕД

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

МЕСТО

Републичко такмичење из биологије

НАСТАВНИК

Стефан Алексић

ОШ „Јанко Веселиновић“

Шабац

7.

95

/

Бојана Срдановић

Андреја Васић

ОШ „Јанко Веселиновић“

Шабац

8.

86

/

Бојана Срдановић

Јана Максимовић

ОШ „Јанко Веселиновић“

Шабац

8.

82

/

Бојана Срдановић
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30. 5.2017.
На Rепубличком такмичењу из српског језика наша
учeница Јелена Крстић VII1 је остварила изузетан успех,
освојивши треће место у Србији.

 2.6.2017.
За ученике ИО Јеленча организован је излет на Летњиковац.
Најпре су посетили Центар за стручно усавршавање у оквиру кога се налази
Парк науке. Децу је кроз парк провела Наташа Старчевић – стручни сарадник
центра. Испред сваког експоната дата су им веома лепо прилагођена објашњења
и пружена могућност да сами провере веродостојност теорије. Након тога
ученици су отишли у храм Свете тројице. Предавање о настанку и раду цркве
одржао им је свештеник Слободан Живановић.



5.6.2017.

Ученици ИО Жабар, Церовац и Мала Врањска у понедељак, 5. јуна, посетили су
манастир Радовашницу. Након краћег предавања о историји манастира,
монахиња Евгенија је ученицима приближила свакодневни живот у светињи и
омогућила обилазак исте. У манастирској порти одржана је и настава у природи у
оквиру које је изведен квиз знања. У повратку, ученици су са обале реке Саве, на
Старом граду, послали поруке пријатељства. Писма о другарству упакована у
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стаклене боце украшене балонима, пловила су реком ка новој води и новим
пријатељствима.

 6.6.2017.
НАША ШКОЛСКА БАШТА, Мала Врањска
У прелепом дворишту наше школе, на 50m2 , ученици су удружили
снаге и посејали разноврсно поврће у својој башти. Свега ту има и лука, и
ротквица, и кромпира, и грашка, и бораније, и пасуља, и бундева, а чак и
зачинског биља: босиљка, нане, мајчине душице.
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9.6.2017.

На математичком такмичењу
Архимедес ,екипа наше школе је
постигла сјајне резултате.
Треће место у Србији освојила је
екипа у саставу: Милица Тешић
4/1, Ленка
Цвејић 5/1, Јован Живановић 6/4,
Лазар Стевановић 7/1 и Иван
Гајић 8/1.
Милица Тешић је добила другу
награду, а Ленка Цвејић похвалу
на овом
такмичењу.

 10.6.2017.
На међурегионалном такмичењу из прве помоћи у Матарушкој бањи, екипа наше
школе представљала је подмладак Црвеног крста Шабац. У конкуренцији
тринаест екипа западне и централне Србије освојили су сјајно 4. место, што је
најбољи пласман до сада.
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 20.6.2017.
Наградна екскурзија за најуспешније ученике .

 28.6.2017.
Свечана додела сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда
Ђак генерације 2016/2017. је Јована Миљковић, ученица одељења 8/2
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Носиоци Вукове дипломе су

Иван Гајић VIII1
Ноелле Гарјетовић VIII1
Ивана Баћановић VIII1
Вања Кевић VIII1
Лука Кевић VIII1
Лана Мијаиловић
VIII1
Јована Милошевић
VIII1
Никола Милићевић
VIII1
Стефан Јокић VIII1
Јована Миљковић
VIII2
Исидора Павловић
VIII2
Андреја Васић VIII3
Катарина Видић VIII3
Дуња Кнежевић VIII3
Милица Јањић VIII4
Милица Илић VIII4
Маја Исаковић VIII5
Добитници Видовданске
награде града Шапца су :
Никола Марковић 8/3
Јелена Крстић 7/1
Милица Тешић 4/1
ЛенкаЦвејић 5/1
Јован Живановић 6/4
Лазар Стевановић 7/1
Иван Гајић 8/1
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12.7.2017.
Ученици наше школе учествовали су на карневалу у Врњачкој Бањи
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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
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