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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 816 ученика који су распоређени 

у четрдесет једно одељење. У матичној школи у Шапцу је 641 ученика, а у 

издвојеним јединицама је 175 ученика које образује и васпитава 62 наставника. 

Од тога школу у Јеленчи похађа 44 ученика, у Жабару је 17 ученик, у Церовцу је 

22ученика, у Малој Врањској је 31 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 60 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 

 

 

 

 



 

 

Наставни кадар за школску 2017/2018.  

Разредна настава 

Р. Б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОДЕЉЕЊЕ 

1. Поповић Татјана 21 

2. Новаковић Зорица 22 

3. Севић Борка 23 

4. Ранковић Мира 24 

5. Димитријевић Светлана 31 

6. Ђокић Раденка 32 

7. Пајић Соња 33 

8. Милосављевић Виолета 34 

9. Вечериновић Татјана 41 

10. Ђурђевић Светлана 42 

11. Бојић Жељка 43 

12. Андрић Јованка 44 

13. Цвејић Катарина 11 

14. Дамјановић Милица 12 

15. Симић Љубица 13 

16. Mаријана Предовић 14 

17. Јовановић  Смиљка 4 Жабар 

18. Кречковић Радмила 2/4 Мали Церовац 

19. Влајковић Биљана 1/3 Жабар 



 

 

 

 

Предметна настава 

20. Краставчевић Дејан 1/3 Мали Церовац 

21. Недељковић Љиљана 1 Мала Врањска 

22. Докић Познановић Сабине 3 Мала Врањска 

23. Крсмановић Дејан 4 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  

2.  Вујановић Верослава Математика 81 

3.  Стојићевић Марија Математика 62 

4.  Перић Биљана Математика 55 

5.  Лукић Маријана српски језик  83 

6.  Перишић Мирјана српски језик 74 

7.  
Теодоровић Мирковић 

Дарија 

српски језик 63 

8.  Радовановић Миле српски језик 82 

9.  Вученовић Верица енглески језик 71 

10.  Ненад Пакљанац 

техничко и 

информатичко 

образовање 

 

11.  Нада Мирковић енглески језик 73 



12.  Јеличић Биљана енглески језик  

13.  Петровић Надица енглески језик  

14.  Пантић Милица енглески језик  

15.  Ивановић Катарина немачки језик  

16.  Ђорђић Зорица немачки језик  

17.  Мирјана Рашковић  српски језик 85 

18.  Антонић Борко физичко васпитање 52 

19.  Делић Јовица физичко васпитање  

20.  Димић Данило физичко васпитање  

21.  Арсеновић Милан физичко васпитање 54 

22.  Арсеновић Мирјана географија 74 

23.  Чекић Светозар географија  

24.  Жаклина Пејић географија  

25.  Церовић Владимир ликовна култура  

26.  
Будимировић Вујанић 

Даница 

биологија 53 

27.  Срдановић Бојана биологија 83 

28.  Урошевић Миомир историја 74 

29.  Милошевић Гордана историја 61 

30.  Обреновић Ивана грађанско васпитање  

31.  Владимира Хрепић,  Хемија 64 

32.  Николић Светлана физика  

33.  Илић Срећко физика  

34.  Бабић Весна 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

 



 

 

Ваннаставни кадар 

 

Р. Б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ  

1.  Стојановић Љиљана директор 

2.  Вучићевић Дарко помоћник директора 

3.  Иванковић Марија секретар 

4.  Пајић Тамара шеф рачуноводства 

5.  Аџић Весна обрачунски радник 

6.  Јанковић-Опанковић Сања психолог 

7.  Јовановић Светлана педагог 

8.  Глоговац Снежана педагог 

9.  Дашић Даша библотекар 

 

35.  Вучићевић Дарко 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

 

36.  Шобић Светозар 
Техничк и информатичко 

образовање 

 

37.  Бајић Маријана информатика  

38.  Ераковић Зоран музичка култура  

39.  Милан Панић музичка култура  

40.  Дејан Маријановић музичка култура  

41.  Бајић Радмила ликовна култура  

42.  Тијана Марсенић немачки језик  

43.  Грујић Александар верска настава  

44.  Бајић Небојша верска настава  



 

Помоћно-технички радници 

1.  Ђурић Данијела 

2.  Живановић Милица 

3.  Шобић Јасмина 

4.  Илић Бранка 

5.  Стојановић Боса 

6.  Петровић Оливера 

7.  Петровић Милена 

8.  Поповић Дејан 

9.  Поповић Миодраг 

10.  Стојановић Зорица 

11.  Вељковски Бранислава 

12.  Aтић Дејан 

 

 

 1.9.2018. 

Одржан је свечани пријем ђака првака 

      

 



 

 14.септембар 2018. 

Kолико кошта живот 

Поводом Дана борбе против трговине људима, волонтери Црвеног крста одржали су 

радионицу са ученицима IV3. Kроз игре и разговор ученици су упознати са 

опасностима и како реаговати у таквим ситуацијама. Закључак је да ничији живот не 

сме бити на продају.  

 

 

 19.9.2018. 

Сви смо исти под капом небеском 

 

У Библиотеци шабачкој 19. 9. 2018. одржано је дружење ученика СШ "Свети 

Сава" и ученика IV3 ОШ "Јанко Веселиновић". Повод за дружење је била акција за 

обогаћивање књижног фонда библиотеке СШ "Свети Сава". 

Ученици IV3 су на тај начин наставили сарадњу започету у априлу 2018, када су 

одржали представу за другаре из "Светог Саве".   

 



 

 

 

  29.9.2018. 

Дани европских језика 

ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац, је и ове године учествовала на манифестацији 

поводом обележавања Дана европских језика, у организацији Културног центра Шабац. 

Дан европских језика се обележава сваке године 26. 9. Поводом тога окупили смо се у 

суботу, 29.9, у пешачкој зони испред Културног центра. 

Ове године тема је била "Не суди о књизи по корицама", а циљ је био да се представе 

језици и културе земаља које нису биле заступљене претходних година, јер се не уче у 

основним школама. Наша школа је представљала Мађарску културу и језик. 

Ова манифестација има и своју хуманитарну страну, тако да се новац сакупљен од 

продаје ученичких радова уплаћује у добротворне сврхе, Удужењу родитеља деце 

оболеле од рака, Звончица. Продајом ученичких радова наша школа је сакупила 58.000 

динара 

   

https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/a.786427524795080/1730396860398137/?type=3&eid=ARAhKD1fpLOAkqIWYixvE3Fp2_DACw2JwE4ly7ZShmZvR1h8HRjFIphLT4N3nALyEzBDk0SXXaUxSniS&__xts__%5B0%5D=68.ARCVe38DwUQK_hLsQufx37SQdxLsB-BEVl3xKKdY6aXU-jk8A3ncZQK8vwoJZBCr2LyU1xx7s3RYLX7zlpDphF_pzNatYT7Z_P5LxKtrCkGeBYn4qyWu72_48_FYVKOpcReQJfMssH-zvnaI9e_tr6tcEyf8cbF802q-sDsF2bWMN2QG79AC_SPxjxMDvsYqHLDNWYo1BxWJFq7z-aAmi3WHvbVEL22NKSjlQUFCmAmBFoVqX6ADQPP8WarZKElXwK0wDsPnCuvvoBUiPOY9-4tGJpUg2W3dvK4GvLSNAOWFbIoii_CWKZ8f5GNAhcnUZ-EwlLNeoZO17RSG_Vq75MAjkw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/osnovnaskolajanko.veselinovic/photos/a.786427524795080/1730396860398137/?type=3&eid=ARAhKD1fpLOAkqIWYixvE3Fp2_DACw2JwE4ly7ZShmZvR1h8HRjFIphLT4N3nALyEzBDk0SXXaUxSniS&__xts__%5B0%5D=68.ARCVe38DwUQK_hLsQufx37SQdxLsB-BEVl3xKKdY6aXU-jk8A3ncZQK8vwoJZBCr2LyU1xx7s3RYLX7zlpDphF_pzNatYT7Z_P5LxKtrCkGeBYn4qyWu72_48_FYVKOpcReQJfMssH-zvnaI9e_tr6tcEyf8cbF802q-sDsF2bWMN2QG79AC_SPxjxMDvsYqHLDNWYo1BxWJFq7z-aAmi3WHvbVEL22NKSjlQUFCmAmBFoVqX6ADQPP8WarZKElXwK0wDsPnCuvvoBUiPOY9-4tGJpUg2W3dvK4GvLSNAOWFbIoii_CWKZ8f5GNAhcnUZ-EwlLNeoZO17RSG_Vq75MAjkw&__tn__=EHH-R


 28.9.2018. Ноћ истаживача 

У Центру за стручно усавршавање организована је Ноћ истраживача где је учествовала 

и наша ученица Наталија Маринковић са презентацијом „ Крвави марш Шабац – Јарак 

1941.“ 

 Октобар 2018. – фебруар 2019. 

Не прљај,  немаш изговор 

 

Ученици IV3 су се укључили у први и други изазов пројекта „Не прљај, немаш 

изговор“. У октобру су направили плакат за еколошки бонтон, а у фебруару робота од 

рециклираног материјала. Пројекат је покренула SBB фондација, уз подршку 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завод за унапређење 

образовања и васпитања.  

 

         

 

 

 

 1.10.2108. Дечја недеља 

Ове године врата дечијој недељи смо отворили 1.октобра под слоганом: ,,Моје је право 

да живим срећно и здраво - за одрастање без насиља". До 9. октобра у духу Дечије 

недеље светлост дана угледала је хуманитарна акција ,,Помоћ другу" где су се 

појединци изборили за титулу најхуманијег друга. Организовали смо Ликовну 

радионицу, Поетски час и сусрет са младим талентованим песником Немањом Илић, 

учеником наше школе. Дан језика послужио нам је за промовисање богате језичке 



разноврсности, а спортски дан за игре у природи. Поносни смо на маскенбал и ревију 

јесењих шешира које смо раскошно прошетали улицама нашег града. 

         

 

                 

 5.10.2018. 

У школи  је одржан спортски турнир у оквиру обележавања Дечије недеље. Ђаци су се 

такмичили екипно у фудбалу - дечаци и у одбојци –девојчице. 

         

 

 

 

 



 10.10.2018. 

Предавање "Превенција наркоманије у школи" 

У просторијама наше школе је одржанo предавање за ученике седмог разреда под 

називом „Превенција наркоманије у школи“, као део националног пројекта 

Министарства здравља и просвете. 

Трибину су водиле Снежана Мраовић, психолог у Основној школи „Јеврем 

Обреновић“, Ивана Обреновић, наставник грађанског васпитања у Основној школи 

„Јанко Веселиновић“ и Наташа Лазовић испред Канцеларије за младе града Шапца, а у 

присуству представника из Завода за јавно здравље.  

     

 

 

 Екскурзија ученика осмог разреда ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац 

Екскурзија ученика осмог разреда 

Први дан: Шабац-Свилајнац(природњачки музеј), Деспотовац(Парк макета, Манасија)-

Ресавска пећина-Ниш(ноћење)Други дан: Ниш(Тврђава,Медијана,Ћеле кула, Црвени 

крст)- Крушевац(Лазарица )-Врњачка бања (ноћење)Трећи дан:Жича-Шабац. 

 

 



     

 

      

 

 

 1.11.2018. 

Посета Геронтолошком центру Шабац 

Ученици ОШ,, Јанко Веселиновић” из издвојених одељења Жабар и Мала 

Врањска су 1. новембра 2018. године посетили Геронтолошки центар Шабац 

.Реализована је приредба коју су припремили ученици  од првог до четвртог 

разреда са својим учитељицама , подељени су веома креативни и занимљиви 

поклони корисницима центра. 

                

 7. 11. 2019.  

Нема  већег чуда од једног обичног дана 

 

 

 



Седми новембар је био један од тих чудесних дана, јер су га ученици IV3 провели са 

једним од најзначајнијих писаца млађе генерације Дејаном Алексићем. Дружење је 

организовано у Библиотеци шабачкој, где је аутор на духовит начин представио своје 

песме, али и подстакао децу да активно учествују у језичким играма.  

 

   15.11.2018.   Нови рачунарски кабинет 

Захваљујући донацији представништва Тајвана из Будимпеште и уз помоћ НАЛЕД-а и 

Града Шапца отворен је нови рачунарски кабинет који ће допринети реализацији 

наставе Информатике и рачунарства. 

Савремена рачунарска опрема ће омогућити упознавање са применом ИКТ у настави и 

за остале наставне предмете. 

     

 Трећаци на екскурзији 

Ученици трећег разреда су били на екскурзији.Посетили су Змајев музеј , 

Природњачки музеј у Новом Саду, Петроварадинску тврђаву, Патријаршијскои 

двор у Сремским Карловцима , Цркву Светих апостола Петра и Павла, затим 

манастира Ново Хопово. 

 

 



           

 

 15.11.2019. 

На општинском такмичењу у рукомету, у конкуренцији пет школа, наша је била 

прва. Дечаци су у полуфиналу савладали екипу Лазине, а у неизвесној борби за 

злато ученике Николај Велимировић 

школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.11.2018. Ученици наше школе су спремили лепе поклоне за децу са Косова и 

Метохије  

   
   

 27. новембар 2018. 

Међународно такмичење „Дабар“ 



По други пут су ученици ОШ "Јанко Веселиновић" учествовали на  међународном 

такмичењу из рачунарске и информатичке писмености „Дабар“ за школску 2018/19. 

годину. Ученици IV3  дана  27. новембра, решавали су задатке из категорије Јуниор 2. 

Ментор је учитељица Жељка Бојић. Од двадесет ученика, деветоро је имало 

максимално постигнут број бодова (98).  

 

 

 

 6.12.2109. 

На Републичком финалном такмичењу математичке „Архимедесове“ интернет 

олимпијаде, одржане у Београду, ученици наше школе били су веома успешни. 

Честитамо! Ученица Милица Тешић, 6. разред, освојила je другу награду. Трећу 

награду добили су ученици Јован Живановић 8. разред и Михаило Јанковић, 5. 

разред. Похвале су добили: Андреј Поповић 6. разред и Ленка Цвејић 7. разред. 

Честитамо и екипи наше школе, која је освојила 3. место на математичком квизу 

одржаном у Лазаревцу. Екипу су чинили: Михаило Јнковић – 5. разред,Милица 

Тешић, 6. разред, Ленка Цвејић, 7. разред и Ђорђе Шарчевић, 8. разред. 

                  Милица Тешић, са освојена 24 бода од максималних 25 је једини ученик 6. 

разреда који је освојио другу награду... 



      

 Децембар 2018. 

Дигитални час  из школе са традицијом 

Своје место у врху креативних и иновативних школа ОШ „Јанко Веселиновић“ је 

доказала и на последњем конкурсу Дигитални час. Учитељица Жељка Бојић је по пети 

пут добитник треће награде за рад „Учење у онлајн окружењу: Финансијска 

писменост“. Тема је веома актуелна јер резултати у Србији показују да је само 38% 

одраслих финансијски писмено. Ово је само један од корака у смеру развоја 

финансијске писмености деце млађег школског узраста.  

Суштина је да ученици уче у онлајн окружењу помоћу нових дигитални алата, где 

им наставник даје основне смернице, а они даље самостално истражују њихове 

могућности. На тај начин се ученици уводе у електронско учење, што је у складу са 

приоритетном облашћу П1: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и 

наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији 

образовно-васпитног процеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25. 12. 2018. 

Учитељица Татјана Поповић  је у свом одељењу 2/1  организовала радионицу за 

децу и родитеље,а са жељом да направе што лепше новогодишње украсе. 



       
 

 27.12.2018. Новогодишњи базар 

Ученици нижих разреда су организовали Новогодишњи базар, на ком су 

продавали украсе које су сами направили. 

           
 

                           
 

 25.12.2018. 

У издвојеној јединици Мали Церовац одржана је новогодишња приредба под 

називом "Ти можеш највише" . Приредбу су погледали родитељи и пријатељи 

школе,у присуству директорке Љиљане Стојановић. 

Посебан гост на приредби је и ове године председник компаније "Галеб групе" 

господин Радослав Веселиновић. Уз дивне жеље и честитке, све ученике од 

првог до четвртог разреда укључујући и предшколце, господин Радослав је 

обрадовао новогодишњим пакетићима. 



     
 

 

 27.12. и 28.12. 2018. 

Новогодишња приредба у ИО Жабар 

Ученици II , III и IV разреда издвојеног одељења у Жабару обрадовали су многобројну 

публику веома занимљивом новогодишњом представом. Прва представа је одржана 27. 

децембра 2018. године корисницима Геронтолошког центра Шабац . Следећег дана , 28. 

децембра представа је одржана у преподневним часовима за родитеље ученика , будуће 

ученике уз присуство Деда Мраза који је глумце одушевио пакетићима. 

      

 30.12.2018. 

Ученици II1 годину су завршили угледним часом. Текст учитељице Татјане 

Поповић и одлична глума ученика показали су како изгледа кад се сретну баба 

из Пушкинове "Бајке о рибару и рибици" и једна савремена баба. 

             



 

 27.1.2019. 

Школска слава Свети Сава у ИО Жабар 

Традиционално  од 2012. године у ИО Жабар ученици са учитељицама, родитељима, 

бившим и будућим ученицима  прославе школску славу. Ученици су пригодним 

рецитацијама, текстовима и песмама о Светом Сави  започели прославу.Свечаности је 

присуствовао и свештеник Жељко који је заједно са ученицима секао славски колач. За 

послужење побринуле су се маме ученика својим слатким ђаконијама. 

          

 

Школска слава Свети Сава у ИО Мала Врањска 

      

Школска слава Свети Сава, ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац 

 

       



 

 

    

 

Добитници Светосавске награде за 2018. годину су Душан Павловић 8/4, Ленка 

Цвејић 7/1, Милица Тешић 6/1, Михајло Јанковић 5/1, Ања Петровић 4/1, 

Емилија Петровић 3/1. 
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 6. фебруар 2019. 

Одељењска представа IV3 

Kрај полугодишта ученици IV3, као и претходних година, обележили су 

извођењем представе за родитеље. Ове године одабрали су да то буде "Хајдук Станко" 

по мотивима истоименог романа Јанка Веселиновића. Учествовали су сви ученици, за 

сценографију су задужени родитељи Дамјана Павловића и Немање Савића, за музички  

део мама Вука Мијића. Kостиме су обезбедили KУД "Хајдук Станко" и Небојша Бајић, 

вероучитељ. Група родитеља је помогла око постављања сценографије и да се ученици 

обуку у народне ношње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.2.-6.2.2019. 

Пети филолошки камп 

У Основној школи „Јанко Веселиновић“, Шабац одржан је V Филолошки камп за 

ученике 5, 6, 7. и 8. разреда у циљу усавршавања српског језика и књижевности и 

енглеског језика.Камп је трајао од 4. до 6. фебруара 2019. године у просторијама 

Основне школе„Јанко Веселиновић“, Шабац.Овогодишњи V Филолошки камп 

организовали су ОШ „Јанко Веселиновић“,Шабац и Шабачка подружница Друштва за 

српски језик и књижевност Србије.Настава је за све ученике, чија је оцена из 

предвиђених предмета најмање врлодобра, била бесплатна.Одржана су три блока 

наставе сваког дана. 

САТНИЦА РАДА 

10.00 – 11.00 I БЛОК НАСТАВЕ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

11.00 – 11.15 ОДМОР 

11.15 – 12.15 II БЛОК НАСТАВЕ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

12.15 – 12.45 ВЕЛИКИ ОДМОР 

12.45 – 13.45 III БЛОК НАСТАВЕ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

У прва два блока одржана је настава из српског језика и језичке културе и 

књижевности. Последњег дана, 6. фебруара 2019. године, урађена је са ученицима 

анализа рада на V Филолошком кампу.Наставу из српског језика и књижевности 

изводили су наставници српског језика и књижевности из основних школа, чланови 

Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије. 

Наставу су извели следећи наставници: 

1. Раде Алимпић, ОШ „Стојан Новаковић“, Шабац, 

2. Сања Цвејић, ОШ „Стојан Новаковић“, Шабац, 

3. Љиљана Копривица Церовић, ОШ „Стојан Новаковић“, Шабац, 

4. Соња Сотировић, ОШ „Мајур“, Мајур, 

5. Маријана Лукић, ОШ Јанко Веселиновић“, Шабац, 

6. Дарија Теодоровић Мирковић, ОШ Јанко Веселиновић“, Шабац, 

7. Мирјана Павловић, ОШ Јанко Веселиновић“, Шабац, 

8. Мирјана Рашковић, ОШ Јанко Веселиновић“, Шабац и 

9. Миле Радовановић, ОШ Јанко Веселиновић“, Шабац. 



 

У трећем блоку одржана је настава из енглеског језика. 

Наставу из енглеског језика изводили су само наставници енглеског језика из ОШ 

„Јанко Веселиновић“, Шабац. 

Наставу су извели: 

1. Верица Угриновић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац, 

2. Нада Мирковић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац и 

3. Милица Пантић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац. 

Велику подршку и несебичну помоћ у успешном раду V Филолошког кампа пружила је 

Љиљана Стојановић, директор ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац, а и Град Шабац је 

помогао успешну реализацију Кампа плаћањем потрошних средстава која су 

коришћена (креде, папир, фломастери, дипломе...). И ове године V Филолошки камп је 

испунио и оправдао свој циљ. Наставу је похађало највише 169 ученика, а по 

предметима је то: из српског језика и књижевности – 118 ученика, а из енглеског језика 

– 51 ученик. 

 4.2.-18.2.2019. Зимски распуст 

Због препоруке Министарства здравља и актуелне ситуације са епидемијом 

грипа, школски распуст ће се продужити за још 7 дана. Први радни дан је 

понедељак, 25. фебруар 2019. године. 

 25.2.2019. 

 На Градском такмичењу у кошарци дечаци наше школе су освојили прво место, 

а девојчице треће. 

      
 

 28.2.2019.  

На Окружном првенству у гимнастици ученице наше школе убедљиво 

најбоље 

1.- 4. разред .... друго место екипно, Ања Петровић прва појединачно. 

5.-6. разред.... прво место екипно, Исидора Живановић друга 

појединачно, Теодора Петровић трећа појединачно. 

7.-8. разред.... прво место екипно, Нађа Гајић прва појединачно, Вишња 

Латинкић друга појединачно 



. 

 

 
 

 

 1.3.2019. Почео упис првака 

 8.3. 2019.  

У Малој Врањској одржана приредба за Дан жена. 

           
 

Приредба и радионица у част мама је одржана и у Жабару. 

 

    
 

 

 

 

 

 



 

 2.3.и 3.3.2019. 

Општинско такмичење из математика и Књижевна олимпијада- 

општински ниво 

Друго место на књижевној олимпијади освојила је Даница Арсеновић 8/2, а 

похваљујемо и Маријану Живановић 7/4 такође за такмичење на књижевној 

олимпијади. 

Прва места из математике су освојили: Алекса Милићевић 3/3, Јована Поповић 4/1 и 

Михаило Јанковић 5/1. 

Друга места из математике освојили су: Ања Андрић 3/2, Јован Гајић 3/2, Милутин 

Пилиповић 4/1, Лука Мрдић 4/1, Ирина Вукадиновић 4/2, Андреј Поповић 6/1 и 

Милица Тешић 6/1. 

Трећа места из математике освојили су: Емилија Пајић 3/3, Емилија Петровић 3/1, 

Николина Цвијановић 3/2, Елена Ђукић 3/2, Николина Богићевић 4/5, Ана Ђукановић 

4/2, Нађа Тркуља 5/3 и Јана Милошевић 7/1. 

Ученици који су похваљени из математике су: Андреј Радосављевић 3/3, Михаило 

Митровић 4/3, Душан Арсеновић 5/1, Александра Јовановић 6/1, Јелена Арсић 6/1, 

Ленка Цвејић 7/1, Ђорђе Шарчевић 8/4 и Душан Павловић 8/4.  

 9.3. i 10.3.2019. 

Општинска такмичења из географије, биологије и програмирања 

На општинским такмичењима из географије, биологије и програмирања ученици наше 

школе су остварили запажене резултате: 

На такмичењу из географије Лука Арсеновић 8/1 Николина Станковић 8/1, Ленка 

Марић 7/1, Александар Пантелић 7/1 и Лазар Јовановић 7/4 су освојили 2. место, а Иван 

Булатовић 8/3, Вања Новаковић 7/1 и Матеја Пап су освојили 3. место. 

На такмичењу из биологије Милица Симић 8/1 и Ленка Цвејић 7/1 су освојиле 2. место, 

а Душан Павловић 8/4 и Ленка Марић су освојили 3. место. 

На такмичењу из програмирања Вук Стојановић 5/3 је освојио 2. место. 

 Ученици трећег и четвртог разреда бораве на Тари од 16-23. марта.  

 17.3.2019. 

На окружном такмичењу из физике Милица Тешић 6/1 је освојила 1. 

место, Андреј Поповић 6/1, 2. место, а Јелена Арсић 6/1 и Нина Панић 6/3 

су освојиле 3. место. 

 



 
 

 18.3.2019. 

Одржано  Hippo takmičenja 2019. 22 ученика наше школе се пласирло у 

полуфинале.. 

 
 

 

 22.3.2019 

Данас је у ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац одржано општинско 

такмичење из српског језика и језичке културе.   



                       Општинско такмичење у рецитовању 

На општинском такмичењу у рецитовању три ученице наше школе су се 

пласирале на окружно такмичење: Ена Петровић 1/3, Нађа Тркуља5/3 и Нађа Гајић 7/1.  

 

 

 25.3.2019. Окружно такмичење из енглеског језика 

На окружном такмичењу из енглеског језика ученик Милић Лукић 8/4 је 

освојио друго место, а Аница Радивојевић треће место. 

 
 

 27.3.2019. 

Првенство у атлетици 

На општинском и окружном првенству у атлетици одржаном 27. 3. 2019. год на 

Грдаском стадиону ученици наше школе су освојили седам медаља у млађим и седам 

медаља у старијим категоријама. 

Злато су освојили: Милутин Пилиповић 4/1 трчање на 600м, Милица Милојевић 4/3, 

Урош Караниколов 4/3 скок у даљ, Тијана Лукић 4/2 и Вукашин Ристановић 4/2 бацање 

вортекса Андреј Поповић 6/1 трчање на 300м, Давид Јовановић 8/2 скок у даљ и 



штафета дечаци у саставу, Вељко Неговановић, Алекса Пановић, Давид Јовановић и 

Јован Живановић. 

Сребрне медаље су освојили: Лазар Мраовић 4/3 скок у даљ, Мина Јуришић 4/1 бацање 

вортекса, Павле Теодоровић 5/2 и Катарина Јовановић 6/1 трчање на 600м, Марија 

Жабаљац 8/3 трчање на 300м. 

Бронзану медаљу је узео Лазар Којић 5/2 у трчању на 600м. 

   

 27.3.2019. 

На окружном такмичењу из математике прво место су освојили: 

Михајло Јанковић 5/1 

Милица Тешић 6/1 

Треће место су освојили: 

Нађа Тркуља 5/3 

Андреј Поповић 6/1 

Александра Јовановић 6/1 

Јана Милошевић 7/1 

Ленка Цвејић 7/1 

Ђорђе Шарчевић 8/4 

    

 

 

 

 



 3.4.2019. 

,,Кад год можеш рециклирај и природу сачувај" 

После успешно завршеног пројекта у оквиру Пројектне наставе ,,Кад год можеш 

рециклирај и природу сачувај" ученици од првог до четвртог разреда ОШ,,Јанко 

Веселиновић" ИО Мала Врањска , Церовац и Жабар са учитељима и предшколцима 

посетили компанију ФМБ ПЛАСТИЦ-ТРАДЕ која се бави производњом дуване 

амбалаже. 

 

 

 5.4.2019. 

Кошаркашка екипа ученика Osnovna Škola Janko Veselinović најбоља је на 

нивоу Мачванског округа! 

 6.-7.4.2019. 

На Државном првенству из физике, одржаном 6. и 7. априла 2019. године 

у Кладову, Милица Тешић ученица шестог разреда ОШ "Јанко 

Веселиновић", освојила је друго место. 

 

 

 



 10.4.2019. 

Окружно такмичење из технике и технологије 

Немања Илић, ученик шестог разреда ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац, освојио је 

друго место на окружном такмичењу из технике и технологије . 

 

 

 11.4.2019. 

Одржано окружно такмичење из историје 

Михаило Јанковић 5/1 - прво место 

Немања Илић 6/2 - друго место 

Павле Милићевић 5/1 - треће место 

 

 

 11.4.2019. 

Међуокружно такмичење у атлетици 

На међуокружном такмичењу из атлетике одржаном 11.4.2019. у Сремској Митровици 

наши ученици остварили су следеће резултате: 

- Андреј Поповић VI1 1. место (300м) и пласман на републичко такмичење 



- Милица Милојевић IV3 2. место (скок удаљ) 

- Вукашин Ристановић IV2 2. место (бацање вортекса) 

- Тијана Лукић IV2 3. место (бацање вортекса) 

- Милутин Пилиповић IV1 3. место (60м) 

- Урош Караниколов IV3 3. место (скок удаљ) 

- Давид Јовановић VIII2 3. место (скок удаљ) 

 

 

 

 
 

 14.4.2019. Окружно такмичење из географије 

Наши ученици су остварили следећи успех 

Станковић Николина 8/1-3.место 

Арсеновић Лука 8/1-3.место 

ЈовановицћЛазар 7/4 - 3.место 

Марић Ленка 7/1 - 3.место 

Пантелић Александар 7/1 - 3.место 
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 16.4.2019. 

 

Окружно такмичење из биологије 

На Окружном такмичењу из биологије, Душан Павловић је освојио 2. место и пласирао 

се на Републичко такмичење. 

 

   

 17.4.2019. 

 У циљу превенције вршњачког насиља, ученици одељења 8/4 учествовали су данас 

у реализацији програма "Зато што те се плашим". 

Програм је реализован у ОШ"Вук Караџић". Ученици су гледали 

представу, затим им се обратио професор доктор Жарко Требјешанин, 

који је говорио о проблемима вршњачког насиља, а у завршном делу, 

ученицима је дата прилика да сами режирају и активно учествују у 

програму 

 

Јана Лазаревић, финалиста HIPPO Олимпијаде 

Јана Лазаревић је финалиста HIPPO Олимпијаде из енглеског језика. Финале ће се 

одржати у Италији, 11. и 12. маја.  
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 18.4.2019. 

На платоу испред објекта Поште у центру Церовца,ученици Основне школе "Јанко 

Веселиновић", Издвојених одељења из Церовца,Жабара и Мале Врањске, организовали 

су продајну изложбу својих радоваповодом предстојећег Васкрса. Акцији која је имала 

хуманитарни карактерпридружили су се предшколци ПУ "Наше дете". Ученици су 

радове припремалиса учитељицама и учитељима на радионицама у оквиру пројектне 

наставе подназивом "Рециклирај, природу сачувај". Активно учешће узели су и 

родитељи.Продајну изложбу посетило је преко две стотине родитеља и мештана 

Жабара, Мале Врањске и Церовца, као и путника намерника који су с 

регионалног пута Шабац - Ваљево приметили необично дешавање крај сеоске 

поште у Церовцу. Продајом разних васкршњих украса, корпица, зека и шарених 

јаја од стиропора, пластичних флаша и кеса, картона, перлица и осталих 

рециклирајућих материјала, у хуманитарну касу "слило" се око 30.000 динара. 

Акцију ће помоћи и Савет Месне заједнице Церовац најављеном уплатом од 

50.000 динара. 

Истог дана овакве продајне изложбе су организоване и у матичној школи 

као и у школи Јеленчи, тако да су и они од продаје својих радова скупили још 

150 хиљада динара. 

Сав приход намењен је девојчици која се храбро бори с тешком болешћу, 

ученици "Јанкове" школе и мештанки Церовца. Она је тога дана посетила своје 

другаре на манифестацији, весело погледала све штандове направљене од 

школских клупа, препуне разних корисних предмета.  

 

    

 
 

 

 

 

 

 19.4.2019. 

 

http://www.osjvsabac.edu.rs/acms/images/gallery/389-15561069452.jpg
http://www.osjvsabac.edu.rs/acms/images/gallery/389-15561069451.jpg


Ускршњи хуманитарни базар 

На хуманитарној Васкршњој продајној изложби одржаној у ОШ "Јанко Веселиновић" у 

Шапцу, прикупљено је око 150 хиљада динара. Новац је намењен ученици ове школе 

која се лечи од карцинома. У жељи да помогну својој другарици, ученици нижих 

разреда заједно са родитељима, у оквиру радионица које су одржане у току недеље, 

направили су бројне ускршње украсе који су јуче у дворишту школе понуђени на 

продају. Васкршњој продајној изложби одазвао се велики број хуманих људи, који су 

на овај начин дали добар пример малишанима. 

 

 

 20. април 2019. 

Шабац – мој град 

Поводом Дана града Шапца, Библиотека шабачка је расписала конкурс за 

литерарни рад и фотографију „Шабац – мој град“. Ученици IV3 су послали своје 

радове, изложени су литерарни радови: Дамјана Павловића, Бојана Петровића, Вука 

Јовановића, Нине Коен, Емили  Будије и Јована Недића. Изложене су и фотографије 

Немање Васиљевића, а награђена је фотографија Ирине Поповић. 
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 7-9. мај 2019. 

Обележавање Дана Европе 

Удружење уметника „Комбинарт“ и Библиотека шабачка поводом Дана победе и 

Дана Европе организовали су ликовну радионицу на којој су учествовали ученици IV3 

ОШ „Јанко Веселиновић“, ученици од петог до осмог разреда ОШ „Ната Јеличић“ и 

средњошколци Школе примењених уметности.   

Најкреативнији радови су изложени на изложби коју је свечано отворио Небојша 

Зеленовић, градоначелник Шапца, уз поруку да су „мир, дијалог и сигурност 

приоритети сваког свесног и модерног друштва“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 11.5.2019 

Републичко такмичење из математике у Новој Вароши 

Милица Тешић, ученица шестог разреда ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац, освојила је 

друго место на државном такмичењу из математике. 

 

 

 

 13.5.2019. Дан школе 

Дан школе 

Поводом Дана школе , у Шабачком позоришту је одржана представа "Јанковци трагом 

прошлости.Сценарио и режију је потписала наставница српског језика Мирјана 

Перишић. Учесници су били Анђела Ивановић, Нађа Гајић, Нађа  Тркуља, Анђелина 

Ђорђевић, Бојана Грујић, Тодор Тадић, Тина Граовац, Николина Стефановић, Невена 

Остојић, Димитрије Иванковић, Огњен Ђурђевић, Анђел Домџони, Ања Трифуновић, 

Аница Радивојевић, Андреа Милинковић, Никола Максимовић, Катарина Јокић, Петар 

Поповић, Огњен Мишић. Хор ученика и наставника Школе је био под диригентском 

палицом наставника Милана Панића. 
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 15.мај 2019. 

Промоција  хуманих  вредности 

Шабачки Црвени крст организовао је пријем поводом доделе награда за ликовни 

конкурс на тему промоције хуманих вредности. Пријему су присуствовали награђени 

ученици, волонтери и учесници представе „Магична шума доброте“. Из ОШ „Јанко 

Веселиновић“ награђена су четири ученика IV3: Дамјан Павловић, Емили Будија, Лазар 

Мраовић и Немања Савић. Музички део програма извео је на гитари Дамјан Павловић. 

  



 

 18.5.2019. 

45. математички турнир 

На 45. математичком турниру основних школа одржаном 18. маја 2019. године у 

Београду учествовала је и наша школа. Екипу наше школе представљали су следећи 

ученици: Пилиповић Михаило(4разред) 

Јанковић Михаило(5.разред) 

Тешић Милица(6.разред) 

Цвејић Ленка (7.разред) 

Шарчевић Ђорђе(8.разред) 

Од 100 школа наша школа је освојила другу награду у екипном пласману а у 

појединачном пласману награде и похвале су освојили следећи ученици: Милица 

Тешић прва награда са максималних 100 бодова, Михаило Јанковић трећа награда, 

Ленка Цвејић и Ђорђе Шарчевић похвале. 

 

 

 

 

 20.5.2019. 

Ученички парламент ОШ "Јеврем Обреновић" у целодневној посети нашој 

школи. 

Дружење ученика 7. и 8. разреда, присуство на настави и заједничко учешће у 

радионици о самопоуздању, коју је припремила наша ученица, Ања Трифуновић 

8/4 у сарадњи са педагогом и психологом школе 
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 25.5.2019. 

Ленка Цвејић, ученица седмог разреда ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац, освојила је 

треће место на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе.  

 

 

          

 

 

 

 

 31. мај 2019. 

Пројекат „Дигитални грађанин“ 

Ученици IV3 учесници су пројекта Библиотеке шабачке „Дигитални грађанин“који је 

подржан од стране Гугла, а локалне заједнице би уз њега требало да се оквиру ове 

акције 20 библиотека у Србији добиће Библиотека је добила 20  Микро:бит (Micro:bit) 

микрорачунара спакованих као књига, који ће могу изнајмљивати грађанству и користе 

се за реализацију јавних радионица у библиотекама. Радионица програмирања  у 

http://www.osjvsabac.edu.rs/acms/images/gallery/396-1559109502.jpg


блоковима одржана је у информатичком кабинету наше школе. Јанковци су имали 

прилику да покажу своје знање из ове области стечено кроз четворогодишње похађање 

наставе предмета Од играчке до рачунара. 

 

 

 

 5.6.2019. 

Зарециклирај се" 

У организацији ЈКП „Стари град“ и уз подршку Школе примењених уметности и РТВ 

Шабац реализован је конкурс „Зарециклирај се“ на ком су учествовали ученици од 1. до 

4. разреда наше школе. Све ученике похваљујемо за учешће. Награђеним ученицима и 

одељењским заједницама честитамо, а то су: 

Анђелија Крстић 1/3, Софија Арсеновић 2/3 и Мина Илић 2/1– награда за креативност. 

Награде за групни рад добили су одељења 4/2 и 4/3. 

Специјалну награду за креативност добило је одељење 1/3. 

 7.6.2019. 

 

Наградна екскурзија за најуспешније ученике 

Најуспешнији ученици наше школе су ишли на наградну екскурзију. Том приликом су 

посетили Музеј у Ваљеву, Муселинов конак, манастир Лелић и Истраживчку станицу у 

Петници. 
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8. јун 2019. 

Култура на дар 

„Култура на дар“ је конкурс Српског академског друштва који се организује по шести 

пут. Ученик IV3 Немања Васиљевић учестовао је у категорији фотографија   места,  две 

његове фотографије су се нашле међу десет најбољих. Свечана додела признања је 

одржана је 8. јуна на Коларчевом народном универзитету. Уз дипломе за учешће и 

награде, додељена је захвалница Немањиној учитељици, која га је подстакла да 

учествује у овом конкурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 9.6.2019. 

Ученица Сара Васић 3/5 је другу годину за редмо добитница дипломе на 

ликовном конкурсу града Шапца на тему „ Шапцу на дар“ 

 

 

 

 



 11. јун 2019. 

Библишина рингераја 

Ученици IV3 по последњи пут су са својом учитељицом били гости Библишине 

рингераје. Четири године су се дружили са ликовима из бајки у дворишту Библиотеке 

шабачке, да би и сами дорасли да преузму улоге неких од њих. Петре и Палчице, добро 

дошли у наш свет да га оплемените и 

обогатите! 

  15-16. јун 2019. 

Јанковци на Сабору учитеља 

Од 2006. године учитељи Јанкове школе представљају своје примере добре праксе на 

највећем скупу учитеља Србије. Ове године представљена су два рада. Први пример је 

из Мале Врањске, учитеља Снежане Берић, Дејана Крсмановића и Маријане 

Прерадовић. Други пример је из централне школе, учитељице Жељке Бојић.  



 

 

 

 

 

 25.6.2019. 

Носиоци Вукове дипломе школске 2018/2019... 

       

 

Душан Павловић 8/4.....Ђак генерације школске 2018/2019. године. 

 

 28.6.2019. 

Добитници Видовданске награде Града Шапца 

Јован Живановић 8/4 

Ђорђе Шарчевић 8/4 

Ленка Цвејић 7/1 

Милица Тешић 6/1 



Андреј Поповић 6/1 

Михајло Јанковић 5/1 

Милутин Пилиповић 4/1 
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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. Сабине Докић Познановић, проф. разредне наставе – члан тима  

                                                                                                     Директор Школе  

                                                                                                   Љиљана Стојановић 
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