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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 899 ученика који су распоређени у
четрдесет једно одељење. У матичној школи у Шапцу је  681 ученика, а у издвојеним
јединицама је 218 ученика које образује и васпитава 62 наставника. Од тога школу у
Јеленчи похађало 69 ученика, у Жабару је 17 ученик, у Церовцу је 16ученика, у Малој
Врањској је 43 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 похађало 73 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.rs



Наставни кадар за школску 2014/2015. 

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 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 1 Мала Врањска



22. Докић Познановић Сабине 3 Мала Врањска

23. Крсмановић Дејан 4 Мала Врањска

24. Берић Снежана 1 Мала Врањска

25. Лукић Снежана продужени боравак

Предметна настава

Р.
Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Предмет Одељењски старешина

1. Гавриловић Синиша математика 73

2. Вујановић Верослава математика 81

3. Стојићевић Марија математика 62

4. Перић Биљана математика 55

5. Лукић Маријана српски језик 83

6. Павловић Мирјана српски језик

7.
Теодоровић Мирковић 
Дарија

српски језик 63

8. Радовановић Миле српски језик 82

9. Вученовић Верица енглески језик 71

10. Ђокић Мина енглески језик

11. Јеличић Биљана енглески језик

12. Петровић Надица енглески језик

13. Милојевић Милица енглески језик

14. Бошковић Катарина немачки језик 64

15. Ђорђић Зорица немачки језик

16. Милошевски  Мирјана немачки језик

17. Антонић Борко физичко васпитање 52

18. Делић Јовица физичко васпитање

19. Димић Данило физичко васпитање



20. Арсеновић Милан физичко васпитање 54

21. Арсеновић Мирјана географија 65

22. Ђурић Лепосава географија

23.
Будимировић Вујанић 
Даница

биологија 53

24. Срдановић Бојана биологија

25. Урошевић Миомир историја 74

26. Милошевић Гордана историја 61

27. Обреновић Ивана грађанско васпитање

28. Церовац Сандра Хемија, домаћинство

29. Николић Светлана физика 51

30. Мићић Иван 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

36. Матић Радмила ликовна култура 72

37. Бајић Небојша верска настава

38. Божић Сретен верска настава

39. Ђапић Слађана
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 психолог

7. Јовановић Светлана педагог

8. Дашић Даша библотекар

9. Петровић Саша библиотекар

10.

11.

Помоћно-технички радници

1. Ђурић Данијела

2. Живановић Милица

3. Игњатовић Милена

4. Илић Бранка

5. Стојановић Боса



6. Јањатовић Оливера

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

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.

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

1.септембар 2014.

ПРИЈЕМ ПРВАКА

У сали за физичко васпитање учитељице Катарина Цвејић, Милица Дамјановић 
и Љубица Симић приредиле приредбу за 75 нових ученика наше школе.Актери у 
приредби били су ученици петог разреда.Поред родитеља приредби су присуствивали 
директор школе, педагог, психолог и део настваног кадра.

     

Невладина организација „ Каритас“ поклонила је школске торбе и прибор 
ученицима првог разреда.

Управа града Шапца поклонила првацима школски прибор.

10.9.2014.

Ученици осмог разреда радили иницијални тест из математике.

11.9.2014.



Ученици шестог разреда радили иницијални тест из математике.

Ученици петог разреда узели учешће у манифестацији Библиотеке шабачке 

„ Библиша“

12.9.2014.

Ученици четвртог разреда радили иницијални тест из математике.

17.9.2014.

Чивијашки час

Поводом предстојећег вашара у петом разреду на првом часу присуствовали 
добошар Бора Божанић, афористичари Раде Ђерговић и Александар Чотрић.

19.9.2014.

Шампитијада – учествовали ученици другог разреда, а водила их је учитељица 
Борка Севић. Такмичење обављено у Културном центру,а поводом Чивијаде.

Генијалци – учествовали ученици седмог и осмог разреда,а  водила их 
наставница Светлана Николић.Активности обављене у Културном центру,а поводом 
Чивијаде.

Дечји карневал- учешће ученика трећег разреда костимирани под називом 
„Птице“

     

26.9.2014.

Дан језика

Ученици наше школе на немачком и енглеском језику припремили програм.



         

30.9.2014.

Крос на градском стадиону

ПРВИ РАЗРЕД, ДЕВОЈЧИЦЕ:                                                 ПРВИ РАЗРЕД, ДЕЧАЦИ:

1. Станојевић Миа                                                     1. Сакић Урош

2. Јевтић Николина                                                    2. Гашић Трифун

3. Видаковић Јована                                                  3. Андри Алекса

4. ДРУГИ РАЗРЕД, ДЕВОЈЧИЦЕ                                   ДРУГИ РАЗРЕД, 
ДЕЧАЦИ

5. Савић Кристина                                                1. Вукојевић Вељко
6. Јовановић Катарина 2. Милић Валентино
7. Лазаревић Јана 3. Поповић Андреј

ТРЕЋИ РАЗРЕД, ДЕВОЈЧИЦЕ                                                ТРЕЋИ РАЗРЕД, ДЕЧАЦИ

1. Караџић Калина 1. Пап Матеја
2. Кокановић Јована 2. Бабић Вељко
3. Моравчевић Валентина             3. Ивановић Игор

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД, ДЕВОЈЧИЦЕ                                         ЧЕТВРТИ РАЗРЕД, ДЕЧАЦИ

1. Вучетић Александра 1. Вукојевић Вукашин
2. Перишић Лена 2. Деспотовић Огњен
3. Терзић Емилија 3. Живановић Јован

ПЕТИ РАЗРЕД, ДЕВОЈЧИЦЕ                                                  ПЕТИ РАЗРЕД, ДЕЧАЦИ

1. Спајић Ксенија 1. Лацковић Лука 
2. Поповић Јана 2. Радивојков Стефан
3. Тмушић Јелена 3.Богавац Борисав

ШЕСТИ РАЗРЕД, ДЕВОЈЧИЦЕ                                              ШЕСТИ РАЗРЕД, ДЕЧАЦИ

1. Мијаиловић Лана 1. Ђукић Огњен
2. Јапранин Дајана 2. Митровић Стефан



3. Стојковић Ања 3. Лазић Александар

СЕДМИ РАЗРЕД, ДЕВОЈЧИЦЕ                                               СЕДМИ РАЗРЕД, ДЕЧАЦИ

1. Мандић Николина 1. Тодоровић Филип
2. Петровић Анастасија             2. Живановић Владимир
3. Цветиновић Ивана             3. Зец Михајло

ОСМИ РАЗРЕД, ДЕВОЈЧИЦЕ                                                 ОСМИ РАЗРЕД, ДЕЧАЦИ

1. Тадић Неда 1. Симеуновић Александар 
2. Јовановић Нађа             2. Лазић Марко

3.  Митровић Кристина 3. Марковић Стефан

          

3.10.2014.

Крос  РТС-а  :  Учествовали  ученици  свих  разреда  наше  школе.  Крос
изведен  на  Шабачком  хиподрому.  Најуспешнији  такмичар  је  био   Вељко
Вукојевић,ученик  другог  разредакоји  је  освојио  сребрну  медаљу.Похвалнице  су
добилиАндреј  поповић,  другу  разред,  катарина  Јовановић,  други  разред,  калина
Караџић,  трећи  разред,  Јована  кокановић,  трећи  разред,Филип  Тодоровић,  седми
разред и Александар Симеуновић, осми  разед.

6.10.2014.

У  току  целе  Дечје  недеље  је  трајала  акција  „Деца  деци“,  где  су  ученици
прикупљали гардеробу играчке, школски прибор, обућу... и предавали код психолога и
педагога.

Ученици првог разреда цртали по плочнику школског дворишта.

7.10.2014.

У оквиру одељенских заједница,  на нивоу школе,  вођени разговори о дечјим
правима.



8.10.2014.

У  оквиру  другог  разреда  организовано  такмичење  за  избор  најуспешније
фризуре. Ученици једни другима правили фризуре, тако да је до изражаја дошла пуна
креативност.

9.10.2014.

Траћаци  су  шетали  градом  маскирани  и  цртајући  украсили  стазе  у  великом
парку,  где су дрвеће украсили балонима са својим потпи Ученици старијих разреда
спортски дух исказали су на школским турнирима. Четврти разред уживао је у играма
спретности на спортским теренима школе.

                          

15.10.2014.

Тестирање ученика

Реализовано тестирање двадесет један ученика седмог разреда наше школе у
сарадњи  са  Регионалним  центром  за  таленте  из  Лознице  под  покровитељством
Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја.  Тестирање  је  реализовала
психолог  Гордана  Сакић  из  Лознице  у  сарадњи  са  Светланом  Јовановић  и  Сањом
Јанковић Опанковић, педагогом и психологом наше школе. Ученици који тестирањем
остваре  највећи  број  бодова  имају  могућност  да  презентују  и  бране  научно-
истраживачки рад у Регионалном центру Лозница. 

1.11.2014.

Сајам књига у Београду



Традиционално,  као и сваке године,  колектив наше школе је присуствовао је
Сајму књига.

6.11.2014.

Првенство града Шапца у кошарци

У организацији Спортског савеза Шапца одржано је првенство основних школа.
Такмичење је одржано у нашој сали. И у мушкој и у женској конкуренцији наши 
ученици су освојили прва места, златне медаље и победничке пехаре. 

7.11.2014.

Библиотекарака Мирјана Живановић приредила представу „Силеџије у школи“, 
коју су извели ученици и наставници ОШ“ Ната Јеличић“.Представи присуствовало 14 
ученика наше школе које је водио библиотекар Даша Дашић.

12.11.2014.

Безбедност ученика на путу

 Представници полиције града Шапца  су одржали предавање ученицима другог 
разреда, у просторијама школе.

13.11.2014.

Образовно научно друштво Михаило Пупин

Александра Митровић Ташић , потпредседник Образовно научног друштва 
Михаило Пупин одржала предавање ученицим 43 одељења учитељице Жељке бојић о 
нашем великану светске науке Михаилу Пупину. 

             

14.11.2014.

Дан посвећен жртвама саобраћајних несрећа



Дарко Вучићевић, Светозар Шобић, Бојана Срдановић и Даница Будимировић 
Вујанић били учесници акције у граду са својим ученицима.

17.11.2015.

Оружно такмичење у кошарци

Под вођством наставника Милана Арсеновића мушка екипа наше школе заузела
друго место.

Штрајк просветних радника

Скраћивањем часова на 30 минута, запослени у нашој школи изразили 
незадовољство поводом  смањивања  плата у јавном сектору.

19.11.2014.

Сајам спорта

У Економској  школи у Шапцу ученици другог разреда узели 
учешће.Предводили су их наставник Борко Антонић и актив учитеља другог разреда.

3.12.2014.

Блистав и  здрав осмех

Акција оралног здравља зуба – екипа компаније Colgate одржала предавање у другом 
разреду матичне школе и у издвојеним одељењима.Подељени прикладни поклони , 
четкице и пасте за зубе.

Такмичење у малом фудбалу

Женска репрезентација наше школе коју је предводио наставник Данило Димић 
освојила прво место на општинском такмичењу.У финалној утакмици против ОШ“ 
Мајур“ која је завршена резултатом 1:1 , гол дала Лана Мијаиловић , наша школа 
победила на пенале резултатом 2:1.

4.12.2014.

Фестивал науке

Под мотом „ Све је могуће“ на три локације бивше робне куће Клуз, СКЦ-у и 
галерији Народне банке Србије  посетиоци су имали прилику да виде свет науке из 
сасвим другог угла.На фестивалу присуствовало 70 ученика наше школе које су водили
наставници Дарко Вучићевић, Гордана Милошевић, Сандра Церовац и Бојана 
Срдановић.



5.12.2014.

„Ко је овде луд одлучи ће Сунчев суд“

Ученици другог разреда приредили еколошку представу у свечаној сали наше 
школе.Ученици указали на све оно што планета Земља трпи због људског немара. По 
тексту учитељице Татјане Поповић представу припремиле учитељице другог разреда

10.12.-12.12.2014.

Представници полиције града Шапца  су одржали предавање ученицима петог
разреда о безбедности у саобраћају , у просторијама школе.

10.12.2014.

Квиз „ Велики рат“

У полуфиналном такмичењу ученици наше школе су се пласирали у финале.
Такмичари су били Филип Јакшић, Марко Лазић и Никола Московљевић.

11.12.2014.

Учешће у програму „Дан примирја“

Укључивањем  наше  школе  у  тај  званичан  дан,учествовали  наставници  ,
родитељи и деца одељења 43 са учитељицом Жељком Бојић.



12.12.2014.

Финале квиза „ Велики рат“

Трочлана екипа наше школе , коју су чинили Филип јакшић 81, Марко Лазић 81 и
Никола Московљевић 83, освојила је друго место.

16.12.2014.

Општинско такмичење у одбојци

Учествовала мушка и женска екипа наше школе.

25.12.2014.

Новогодишњу  позоришну  представу  у  Шабачком  позоришту  одгледали
ученици од првог до четвртог разреда.

Колектив наше школе био на новогодишњој забави на мотелу.

29.12.2014.

У сусрет Божићу

Ученици 43 одељења са учитељицом Жељком Бојић и вероучитељем Небојшм
Бајићем  приредили  приредбу  за  родитеље.  Мало  измењену  и  прилагожену
обележавању школске славе, Светог Саве, ученици су приказали 27. јануара .

У  Малом  Церовцу  ,  традиционално,  ученици  од  првог  до  четвртог  разреда
припремају новогодишњу представу.Сваке године, осим управе школе, гости су били
родитељи ученика и господин Раде Веселиновић, власник компаније Galeb group. Том
приликом  је  сваки  ученик  добио  новогодишњи  пакетић  који  је  даривао  господин
Веселиновић.Ове године учитељи Радмила Кречковић и Дејан Краставчевић са својим
ученицима су били реализатори представе.

12.1.-16.1.2015.

Филолошки камп

У ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац је одржан први Филолошки камп у периоду од 12. 
До 16. јануара 2015. године.

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 131 ученик, а предавања су држала12 наставника и 
то:

1. Миле Радовановић, ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац (координатор)
2. Теодоровић – Мирковић Дарија, , ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац
3. Макевић Марина, ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац
4. Алимпић Раде, ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац
5. Поповић Слађана,  ОШ „Мајур“ Мајур
6. Гајић Јелена,
7. Пантелић Ивана,
8. Десанчић Катарина, ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац
9. Вујаковић Слађана, ОШ „Вук Караџић“ Шабац
10. Сотировић Соња,  ОШ „Мајур“ Мајур
11. Туменко Наташа, ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац
12. Тошић Светлана, ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац 

Наставу енглеског језика је похађало 158 ученика, а предавачи су били 7 наставника:

1. Вуковић Владимир, ОШ „Николај Велимировић“ Шабац
2. Вученовић Верица, ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац
3. Ситарица Ана, ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац
4. Ризнић Ања, ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац
5. Трифуновић Марија, ОШ“Лаза К. Лазаревић“ Шабац
6. Протић Зоран, ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац
7. Вуковић Аника, ученик филолошког одељења Шабачке гимназије

На настави  немачког језика је присуствовало 60 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 37 ученика, а два наставника су били 
предавачи:

1. Вукајиновић- Гуцоњић Светлана, Шабачка гимназија
2. Мијић Марија, ОШ “Краљ Александар Карађорђевић “ Прњавор

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 Првог филилошког кампа у Шапцу.

Потребна наставна средства и дидактички материјал који је коришћен за рад 
обезбедила је школа организатор и Градска управа Шабац. 



21.1.2015.

Почетак другог полугодишта

27.1.2015.

Прослава  школске славе Светог Саве

Ученици 43 и њихова учитељица Жељка Бојић уз помоћ вероучитеља Небојше
Бајића  приредили  и  извели  пригодан  програм.Ломљење  славског  колача  обавили
свештеници шабачке епархије.

   

Ученици наше школе у Издвојеном одељењу у Малој Врањској, организовали су
uуторак, 27. јануара, пригодну свечаност поводом школске славе - Светог Саве. 
Традиционално, ломљен је славски колач у присуству два свештеника, а ђаци, њихови 
учитељи и гости послужили су се славским житом, колачем и вином. Предшколци из 
ПУ „Наше дете“, будући ђаци ове школе, као и ученици првог и другог разреда, 
представили су се бројној публици пригодним рецитацијама. Ученици трећег разреда 
приредили су краћу представу, док су четвртаци извели пригодну конферансу „Наш 
Растко од двора до манастира“ у којој су на савремен начин представили неке 
интересантне детаље о дечаку Растку Немањићу, из његовог живота на двору, пре него 
што је одлучио да се замонаши, али и о његовом монашком животу и делима.
Гласан аплауз и добијене честитке које су ђацима упутили посетиоци приредбе, 
били су најбоља оцена за оно што су „Јанковци“ из Мале Врањске приредили поводом 
школске славе.

  

31.1.2015.



Школско такмичење из математике ученика од 3. до 8. разреда.

2.2.2015.

Школско такмичење из српског језика – књижевност  ученика од 5. до 8. разреда

3.2.2015.

Школско такмичење из физике ученика од 6. до 8. разреда

5.2.2015. 

Школско такмичење из историје ученика од 5.до 8. разреда

Школско такмичење из  енглеског језика ученика од 5. до 8. разреда

4.5.6.2.2015.

Здравствено  предавање „Свака цигарета смета“

Предавања  одржана  појединачно  за  свако  одељење  седмог  и  осмог
разреда.Предавач  виша  медицинска  сестра  Данијела  Марковић  из  Дома  здравља
Шабац.

7.2.2015.

Општинско такмичење из физике ученика од 6. до 8. Разреда

Такмичење обављено у ОШ“ Николај  Велимировић“  у  Шапцу.  Ученик  наше
школе Милош Милинковић 71 освојио друго место, а ученици 61  Ноелле Гарјетовић и
Иван Гајић освојили треће место.Водила их наставница Светлана Николић.

9.2.2015.

Такмичење у гимнастици од 1 до 8. разреда

10.2.2015.

Школско такмичење из хемије ученика од 7. до 8. разреда

11.2.2015.      

Међународни пројекат Сјерпински тепих 

Учествовали ученици виших разреда из Церовца и 43 одељење.



              

13.02.2015.

Школско такмичење из немачког језика ученика од 5. до 8. разреда

19.2.2015.

Школско такмичење из биологије ученика од 5. до 8. разреда

Прекид  тромесечног  штрајка  просветних  радника.Договором  представника
штрајкачких одбора са представницима Владе Србије обустављен штрајк.

20.2.2015.

Спортски  савез  града  Шапца  доделио  плакету  -признање  ОШ“  Јанко
Веселиновић“,  за  остварене  спортске  резултате  на  школским  такмичењима  у  2014.
години

22.2.2015.

Књижевна олипмијада за ученике 7. и 8. разреда одржана у нашој школи.

Никола  Московљевић  83 освојио  је  прво  место,  Нађа  Јовановић  82 и  Марко
Лазић 81 су освојили друго место, а Даница Милићевић 81 треће место.

Општинско такмичење из информатике ученика  одржано у ОШ“ Ната Јеличић“

Ученик Милош Милинковић 71 пласирао се на окружно такмичење.

Општинско  такмичење из хемије  ученика од 7. до 8. разреда одржано у ОШ“
Ната Јеличић“

Валентина Николић 72 и Стефан Ивановић 83 освојили су друго место,  Стефан
Лазаревић 71, Сузана Жабаљац 72 и Бојан Бојић 73 освојили су треће место.

23.2.2015.

Школско  такмичење  из  српског  језика  –  српски  језик  и  језичка  култура
ученика од 5. до 8. разреда



25.2.2015.

Школско такмичење из географије  ученика од 5. до 8. разреда

28.2.2015.

Општинско  такмичење из математике ученика од 3. до 8. разред. Одржано у
ОШ“ Мајур“ Мајур

Пласман ученика наше школе:

Игор Ивановић 3/2 , 1. Место

Јана Милошевић 3/1 , 3. Место

Борис Илић 3/3, 3. Место

Матеја Пап, 3/3, 3. Место

Јован Живановић ,4/2, 2.место

Андреа Милинковић , 4/2 2.место

Ђорђе Шарчевић 4/3 – 2.место

Ана Јањић 4/1, 3. Место

Душан Павловић 4/1, 3.место

Николина Ралић, 4/3,3.место

Милица Поповић,4/2,3.место

Лука Којић, 5/3, 3.место

Милош Милинковић 7/1, 3.место

Александар Симеуновић 8/2,2. место

Стефан Ивановић 8/3, 2.место

Лазар Живановић ,8/2,3.место

Општинско  такмичење из енглеског језика у ОШ“ Вук Караџић“

Пласман ученика наше школе: Добросав Туфегџић 8/3, 1. Место

Мина Ћирић 8/1, 3. место    , Матија Влајковић 8/2, 3. место, Лука Ненадовић
8/2, 3.место, Урош Тасески 8/2, 3. место

Општинско  такмичење из немачког језика у ОШ“ Вук Караџић“



Стефан Марковић 8/2, 3. место и Никола Московљевић 8/3 , 3. место

4.3.2015.

Школско  такмичење у рецитовању 

6.3.2015.

У петак, 6. марта 2015. године, у просторијама школе у Малој Врањској, 
организована је приредба поводом предстојећег Дана жена у којој су учествовали 
ученици од првог до четвртог разреда ове школе, као и предшколци ПУ „Наше дете“, 
будући прваци школе у Малој Врањској. Приредба је трајала 35 минута, а 
манифестацији је присуствовало четрдесетак посетилаца (мајке, баке, сестре... наших 
ђака). По завршеној приредби ученици су уручили гошћама пригодне поклоне 
(припремљене на часовима ликовне културе).Приредбу припремили учитељи: Снежана
Берић, Љиљана Недељковић, Сабине  Познановић и Дејан Крсмановић (координатор).

  

7.3.2015.

Окружно такмичење из физике ученика од 6. до 8. разреда

Такмичење обављено у ОШ“ Николај  Велимировић“  у  Шапцу.  Ученик  наше
школе  Милош Милинковић  71 освојио  треће  место,  а  ученици  освојили  61, Ноелле
Гарјетовић   треће  место  и  Иван  Гајић  друго   место.Ученик  Лазар  Живановић  8/2
освојио  је  3.  место  и  учешће  на  Републичком  такмичењу.  Водила  их  наставница
Светлана Николић.

Општинско  такмичење  из  српског  језика  –  српски  језик  и  језичка  култура
ученика од 5. до 8. разреда

Пласман ученика наше школе:

Јелена Крстић 5/1 , 1. Место

Теодора Лазаревић 5/1, 1.место



Валентина Шашић 5/1,2. Место

Марко Ђапановић 5/2 , 2.место

Христина Шашић 5/1, 3.место

Лазар Стевановић 5/1, 3. Место

Јана Максимовић 6/1, 3.место

Марко Лазић 8/1, 2. Место

Нађа Јовановић 8/2, 3. Место

Никола Московљевић 7/3, 3. Место

8.3. 2015.

Општинско  такмичење из историје  у ОШ“ Лаза К. Лазаревић“

Пласман ученика наше школе:

Јована Милошевић 6/1, 1. место

Филип Јакшић 8/1 , 1.место

Марко Лазић 8/1, 2.место

Ђорђе Пауновић 5/3, 3.место

Јована Миљковић 6/2, 3.место

Лана Деспотовић 8/1, 3.место

Ђорђе Којић 8/1, 3.место

9.3.2015.

Наступ  ученика  43  у  Дому  пензионера  а  у  част  пензионисаних  просветних
радника. Изведен пригодан програм .

                              



Од 12.3. до 15.3.2015. 

У програму канцеларије младих – упознавање ученика из разних крајева , 12
ученика наше школе је боравило у Пријепољу и околним местима.Ученике наше школе
су водиле наставнице Радмила Матић и Верица Вученовић.

12.3.2015.

Одржано такмичење „Мислиша“

Пласман ученика наше школе: 

Јана Милошевић 3/1, 1. награда

Ленка Марић 3/1, 2. награда

Ленка Цвејић 3/1, 3. награда

Душан Павловић 4/1, 1.нагарда

Иван Булатовић 4/2, 3. награда

Јован Живановић 4/2, 3. награда

Иван Гајић 6/1, 2. награда

Стефан Јокић 6/1, 3.награда

14.3. 2015.

Етно базар – сајам рукотворина и старих уметничких заната

У просторијама КУД“ Абрашевић“ десет ученика наше школе ,које је водила
наставница грађанског васпитања Весна Добривојевић, учествовало у више радионица

Општинско такмичење из биологије одржано у ОШ „ Стојан Новаковић“

Пласман наших ученика :

Теодора  Лазаревић  5/1,  Валентина  Шашић5/1,  Екатарина  Крајић  7/3,  Никола
Московљевић  8/3  прво  место,  Ђорђе  Пауновић5/3,  Јана  Максимовић  6/1,Јована
Миљковић6/2, Андреја Васић6/3, Неолле Гарјетовић6/1, Ивана Цветиновић 7/2,Стефан



Ивановић8/3 друго место, Христина Шашић5/1,Милица Илић 6/4,Ивана Миљковић 7/2,
Кристина Максимовић8/3, Александар Вићић 8/3 треће место.

15.3.2015.

На  окружном  такмичењу  из  техничког  и  информатичког  образовања  Лазар
Живановић 8/1 и Нилока Марковић 6/3 су освојили прво место.

16.3.2015.

Чајанка у 16 45

Музичко поетско дружење са мамама организовали ученици 43.

   

Такмичење у рецитовању ученика од 1. до 4. разреда

За  даље такмичење су се квалификовале ученице Лена Перишић 4/1 и Лена
Миливојевић 4/1.

17.3.2015.

Предавање о Милунки Савић

Предавање одржала  Јасмина  Лазаревић  ,  ауторка  књиге  „  Девојка  из  долине
Јоргована“.  Предавању присуствовало  одељње 43 са  њиховом учитељицом  Жељком
Бојић.

    



Смотра рецитатора основних школа , општинско такмичење

Нашу  школу  представљали  ученици  Лена  Перишић  4/1,  Вујовић  Лена6/1,
Ноелле Гарјетовић 6/1, Наташа Стевановић 8/3, и Лука Којић 5/2. На окружно
такмичење  пласирали  су  се  ученици  Лука  Којић  и  Вујовић  Лена,  Лена
Перишић..Такмичење одржано у Културном центру , ученике старијих разреда
је водио библиотекар Даша Дашић, а ученике млађих разреда њихови ушитељи.

20.3.2015.

Aндерсенове бајке

Ученици  21,  учитељица  Татјана  Поповић припремили и  извели приредбу  за
родитеље у свечаној сали школе.

Општинско такмичење рецитатора 

Од наших ученика на виши ранг такмичења(републички)  пласирала се Лена
Перишић 4/1. За смотру ју је припремала и водила учитељица Љубица Симић.

21.3.2015.

Окружно такмичење из хемије одржано у ОШ“ Ната Јеличић“

Стефан  Ивановић  8/3  освојио  друго  место  и  пласирао  се  на  републичко
такмичење.

Окружно  такмичење  из  српског  језика  –  Књижевна  олимпијада   одржано  у
нашој школи.

Наши ученици Марко Лазић 8/1, Нађа Јовановић 8/2 и Никола Московљевић 8/2
су заузели   друга места  и пласирали се на републичко такмичење.

Окружно  такмичење из информатике  одржано у ОШ“ Ната Јеличић“

Ученик наше школе Милош Милинковић 7/1 освојио треће место.

22.3.2015.

Општинско  такмичење из географије  одржано у ОШ“ Вук Караџић“

Ученик наше школе Лука Влајковић 74 освојио друго место.

28.3.2015.



 Окружно  такмичење из математике  одржано у ОШ“ Мајур“ у Мајуру.

Пласман наших ученика 

Душан Павловић 4/1 прво место, Никола Милићевић 6/1 и Милош Милинковић 7/1
треће  место,  Александар  Симеуновић  8/2  прво  место  и  пласман  на  републичко
такмичење и Лазар Живановић 8/2 треће место и пласман на републичко такмичење.

1.4.2015.

Априлијада

Наставница грађанског васпитања Весна Добривојевић и тридесет ученика наше
школе учествовали у хумористичко забавној манифестацији у Културном центру.

9.4. – 15.4. 2015.

Васкршњи распуст

9.4.2015.

Окружно такмичење из историје одржано у ОШ „Лаза К. Лазаревић“

Јована Миљковић 62 је освојила 1. место , Марко Лазић 81 такође прво место и пласман
на Републичко такмичење, Јована Милошевић 61 друго место, Филип Јакшић 81 треће
место и пласман на Републичко такмичење.

18.4. и 19.4.2015.

„ Дидактичко –методска поставка часа математике“

Наша школа била домаћин семинара из математике чији је аутор и предавач био
др Синиша Јешић.

18.4.2015.

Једнодневна екскурзија 3. разреда,релација Шабац – Нови Сад (Природњачки
музеј)

 На републичком такмичењу из техничког и информатичког образовања Лазар
Живановић 8/1 освојио је прво место.

19.4.2015.

На окружном  такмичењу из  географије  Лука  Влајковић  7/4  је  освојио  треће
место.



На  републичком  такмичењу  из  физике  ученици  Иван  Гајић  61 и  Милош
Милинковић 71 су освојили прво место, а Ноелле Гарјетовић 61 треће место.

Једнодневна екскурзија 4. разреда у Београду.Ученици су посетили Ботаничку
башту, Музеј Николе Теслеи ,планетаријум.

       

23.4.2015.

У четвртак, 23. априла у школи у Малој Врањској организован је несвакидашњи сусрет
ученика две генерације наше школе. Први пут, у посети будућим петацима била је 
делегација садашњих ученика петог разреда из Церовца, који су прва четири разреда 
завршили управо у Малој Врањској. Циљ ове активности био је да се нова генерација 
ђака, која у Церовац долази у септембру, што боље упозна са активностима, правилима
и обавезама које их чекају у новој школи. Два школска часа била су довољна за бројна 
питања  домаћина  из  IV/5  о  садржајима  које  ће  изучавати  у  свим  наставним
предметима,
о наставницима, на шта морају да обрате посебну пажњу у учењу, понашању... а све с 
циљем да старт од септембра буде што бољи. 
Активност је спроведена на иницијативу учитеља одељења IV/5, Дејана Крсмановића, 
уз колегијалну подршку наставнице математике Биљане Перић, разредног старешине 
одељења V/4.

 

24.4.2015.

Пробни тест из математике за ученике осмог разреда

25.4.2015.



Пробни тест из српског језика и комбиновани тест за ученика осмог разреда

26.4.2015.

Једнодневна екскурзија 2. разреда  у Београду „Учионица под ведрим небом А“

„Шта знаш о саобраћају“, такмичење одржано у ОШ“ Вук Караџић“ .

Окружно такмичење из биологије одржано у ОШ „ Стојан Новаковић“

Пласман наших ученика:

Валентина  Шашић5/1,  Јована  Миљковић6/2,  Андреја  Максимовић6/1  друго  место,
Теодора Лазаревић 5/1, Ђорђе Пауновић 5/3, Јана Максимовић 6/1 треће место , Ивана
Цветиновић7/2  ,  Екатарина  Крајић  7/3  друго  место  и  пласман  на  републичко
такмичење, Стефан Ивановић 8/3, Никола Московљевић 8/3 прво место и пласман на
републочко такмичење.

27.4.2015.

Једнодневна екскурзија 1. разреда ,релација Шабац-Тршић- Троноша-Шабац

4.5.2015.

„Заштити себе и друге“

Ученици  шестог,  седмог  и  осмог  разреда  присуствовали  предавању  у  вези
контрацепције и полних болести. Предавачи су биле више медицинске сестре Зарић
Сузана и Данијела Марковић .

5.5.2015.

Окружно такмичење у атлетици

Пласман ученика наше школе :

600м – 1. место,  Николина Мандић 7/2 

800м – 2. место ,Александар Симеуновић 8/2 

100м – 3. место , Александар Вучетић 8/2

Мушка штафета – 1. место , Лука Вукић 8/1, Алекса Неговановић 8/1, Урош
Сарић 8/1, Александар Вучетић 8/2

7.5.2015.

Дан школе



Поводом 122 године наше школе изведена је у Шабачком позоришту представа
„  Сунчев  суд“ауторке  учитељица  Татјане  Поповић.Свечана  вечера  приређена  у
ресторану Мањеж

9.5 -11.5.2015. 

Матурска екскурзија осмог разреда

Маршута екскурзије : Шабац – Ресавска пећина –Манасија- Ниш- Крушевац –
Врњачка  бања.  Ученици  ноћили  у  Нишу  и  Врњачкој  Бањи.  На  тродневној
екскурзијиборавило 85 ученика 4 наставника и директорка школе.

13.5.2015.

„Чаробњак из Оза“

Позоришној представи присуствовали ученици од првог до четвртог разреда .

14.5.2015.

Спортска олимпијада 

Учествовало 72 ученика 1. 2.и  3. разреда

15.5.2015.

Крос РТС-а „Кроз Србију“

Због лошег времена крос је одржан на школском терену за свако одељење појединачно.

16.5.2015.

Ноћ музеја



Традиционално и ове годиненаша школа је узела учешће у овој манифестацији а
под називом „ Отвори очи у ноћи“

      

22.5.2015.

Заједничка приредба ученика од 1. до 4. разреда. Приредбу на енглеском језику
приредила учитељица Надица Петровић а учешће узели представници свих одељења
нижих разреда.

29.5.2015.

Дан заштите животне средине

Еколошка радионица посвећена 5. Јуну , а на тему „ Употреби оно што бисмо
бацили“. Радионица је организована у дворишту наше школе а реализовао је актив 3.
разреда  и Јасмина Трифуновић,  дипл. инжињер животне средине из Дома здравља
Шабац.

Завршетак наставе за ученике осмог разреда.

Мај месец 2015.

Наставница  грађанског  васпитања Весна Добривојевић у  склопу часова ,  а  у
оквиру Месеца културе , водила ученике 5. 6. 7. разреда у Архив Шапца и обилазили
установе културе града Шапца.

4.6.2015.

Годишњи тест за ученике шестог разреда из математике.

5.6.2015.

Годишњи тест за ученике четвртог разреда из математике

6.6.2015.



Једнодневна екскурзија 5. разреда ,релација : Шабац-манастир Хопово-Сремска
Каменица-Петроварадин-Нови Сад-Сремски Карловци-Шабац

7.6.2015.

Једнодневна  екскурзија  6.  разреда,  релација  Шабац-Обреновац-Вреоци-
Лазаревац-Топола- Аранђеловац-Шабац

6.6. и 7.6.2015.

Екскурзија  седмог  разреда  ,релација  Шабац-  Мећавник-  Шарганска  осмица-
Бајина Башта( ноћење)- Перућац – Рача-Врело-Шабац

9.6.2015.

Матурско вече осмог разреда

У свечаној сали наше школе приређена је игранка и закуска за матуранте.

5.6. – 12.6. 2015.

Рекреативна настава за ученике од другогдо четвртог разреда на Копаонику 

12.6.2015.

Завретак наставе за ученике од првог до седмог разреда

15. јун – 17 . јун 2015. 

Полагање завршног испита

Ученици осмог разреда , њих 103, у ова три дана полагали тестове из српког језика, 
математике и комбинованог теста.




