
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШАБАЧКЕ ПОДРУЖНИЦЕ  

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

Шабачка подружница Друштва за српски језик i књижевност Србије постоји и 

успешно ради од почетка оснивања подружница. Подружница броји 60 чланова. 

Највише чланова је из основних школа – 50, а 10 чланова су из средњих школа. 

Професори неких средњих школа нису заинтересовани за рад Шабачке подружнице, не 

одазивају се на позиве за састанке и заједничке активности. 

 

Чланови Шабачке подружнице у протеклом периоду највише пажње посветили су 

подстицању ученика у стицању знања, ширењу љубави према књизи и стваралаштву, 

организовању такмичења из српског језика и језичке културе, организовању такмичења 

из књижевности (Књижевна олимпијада), организовању Филолошког кампа, стручном 

усавршавању својих чланова... 

Чланови Шабачке подружнице редовно учествују на Републичком зимском 

семинару у Београду, прате издавачку делатност Друштва, присуствују седницама 

Скупштине Друштва... 

 

У Основној школи „Јанко Веселиновић“ у Шапцу одржан је V Филолошки камп 

за ученике 5, 6, 7. и 8. разреда у циљу усавршавања матерњег језика и страних језика. 

Камп је трајао од 4. до 6. фебруара 2019. године у просторијама Основне школе „Јанко 

Веселиновић“, Шабац.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филолошки камп су организовали 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 врло 

добра, била бесплатна. Одржана су три блока наставе сваког дана.  

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.  

УЧЕСНИЦИ V ФИЛОЛОШКОГ КАМПА 



ДЕТАЉ СА V ФИЛОЛОШКОГ КАМПА 

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. 

 

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...  

 

У односу на прошлу школску годину, ове 

школске године се повећао број учесника Кампа 

и то за 17 ученика, али није извођена настава из 

немачког језика. Приметна је већа 

заинтересованост ученика за рад из српског 

језика и књижевности. Ове школске године је 46 

ученика више похађало наставу из српског језика 

и књижевности у односу на прошлу школску 

годину. 

 

Значи, ученици су заинтересовани за овакав 

вид наставе за време распуста, само треба 

пронаћи одговарајуће садржаје, расположене 

наставнике да активним и иновативним радом привуку ученике, усагласити рад 

кампова у школама да не би било „преклапања“ и успех је загарантован. 



Марија Бабић 

Јелена Шушић 
и Катарина Дамњановић 

Стручно усавршавање „Ка савременој настави српског језика и књижевности II“ 

одржано је 11. марта 2017. године у Техничкој школи у Шапцу.  

 

Семинар су одржали чланови Друштва за српски језик и књижевност Србије, а 

предводио их је др Мило Ломпар. Нажалост, семинару нису присуствовали сви чланови 

Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије, већ је у раду 

семинара учествовао само по један наставник из школе.  

 

Семинар „Савремене методе у настави српског језика и књижевности 2“ одржан је 

20. априла 2019. године у Центру за стручно усавршавање у Шапцу.  

 

Реализатори семинара су др Владимир Б. Перић, Раде Паповић и Владимир 

Средојевић. Семинару је присуствовало 30 чланова Шабачке подружнице Друштва за 

српски језик и књижевност Србије. 

 

И у школској 2018/2019. години наши ученици су учествовали на свим новоима 

такмичења из српског језика и језичке културе и књижевности.  

 

На такмичењу из књижевности (од школског до 

републичког нивоа) учествовало је око 120 ученика VII и VIII 

разреда из четири општине: Богатић, Владимирци, Коцељева и 

Шабац.  

На Републичком такмичењу из књижевности у Сремским 

Карловцима, 11. маја 2019. године, Марија Бабић, ученица 7. 

разреда ОШ „Мајур“ из Мајура (проф. Слађана Поповић), 

освојила је 1. место. Јелена Шушић и Катарина Дамњановић, 

ученице 8. разреда ОШ „Николај Велимировић“ из Шапца 

(проф. Маријана Карић), освојиле су 3. место. 

 

Уз награђене ученике и наставнике похваљујемо и 

друге учеснике републичког такмичења, којима је мало 

недостајало да освоје неко од прва три места, а то су: 

Катарина Гавриловић, ученица 7. разреда ОШ „Лаза К. 

Лазаревић” из Шапца (проф. Сања Павковић Дошен); Огњен 

Арсеновић, ученик 7. разреда ОШ „Јеврем Обреновић“ из 

Шапца (проф. Наташа Туменко); Јелица Косанић, ученица 

8. разреда ОШ „Ната Јеличић” из Шапца (проф. Славица 

Лукић); Милорад Димитрић, ученик 8. разреда ОШ „Стојан 

Новаковић“ из Шапца (проф. Сања Цвејић); Даница 

Арсеновић, ученица 8. разреда ОШ „Јанко Веселиновић“ из 

Шапца (проф. Миле Радовановић), Јелена Илић, ученица 8. 

разреда ОШ „Јеврем Обреновић“ из Шапца (проф. Наташа 

Туменко); Никола Тадић, ученик 8. разреда ОШ „Лаза К. 

Лазаревић” из Шапца (проф. Драгана Илић Тадић); Ивана Ивановић, ученица 8. 

разреда ОШ „Јован Цвијић” из Змињака (проф. Наташа Томић), Нинко Цветојевић, 

ученик 8. разреда ОШ „Краљ Александар Карађорђевић” из Прњавора (проф. Снежана 

Станарчић) и Јана Исаиловић, ученица 8. разреда ОШ „Јеврем Обреновић“ из Шапца 

(проф. Зорица Лазић). 

 



Анђелија Тошић 

Ленка Цвејић 

У истој школској години на такмичењу из српског језика и језичке културе (од 

школског до републичког нивоа) учествовало је преко 410 ученика V, VI, VII и VIII 

разреда из четири општине: Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац.  

 

На Републичком такмичењу у Тршићу, 25. маја 2019. 

године, Анђелија Тошић, ученица 7. разреда ОШ „Николај 

Велимировић“ из Шапца (проф. Слађана Бекић), освојила је 2. 

место, а Ленка Цвејић, ученица 7. разреда ОШ „Јанко 

Веселиновић“ из Шапца (проф. Маријана Лукић) освојила је 

3. место. 

Уз награђене ученике и наставнике треба похвалити и 

друге учеснике републичког такмичења, којима је мало 

недостајало да освоје неко од прва три места, а то су:  

Милица Петровић, ученица 7. разреда ОШ „Јеврем 

Обреновић” из Шапца (проф. Зорица Лазић); Кристина 

Стојић, ученица 7. разреда ОШ „Николај Велимировић“ из Шапца (проф. Слађана 

Бекић); Анђела Маровић, ученица 7. разреда ОШ „Вук 

Караџић“ из Шапца (проф. Весна Вуковић) и Сандра 

Петровић, ученица 8. разреда ОШ „Стојан Новаковић” из 

Шапца (проф. Светлана Којадиновић). 

 

Шабачка подружница Друштва за српски језик и 

књижевност Србије традиционално сарађује и са Културним 

центром у Шапцу око организације и реализације 

Општинског такмичења у рецитовању. На Окружно 

такмичење у рецитовању у школској 2018/2019. години 

пласирало се 10 основаца и 5 средњошколаца. 

 

У протеклој школској 2018/2019. години Шабачка подружница је своје 

активности објављивала на интернету на блогу https://podruznicasabac.wordpress.com. 

 

У наредном периоду мора се, најзад, ујединити рад професора основних и 

средњих школа у окриљу Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност 

Србије, активирати рад чланова Подружнице на стручном и методичком усавршавању, 

„умилостивити“ Центар за стручно усавршавање Шапца да чешће организује стручно 

усавршавање из српског језика и књижевности, проширити сарадњу Подружнице са 

другим подружницама, културним и научним институцијама, наставити и унапредити 

блог Подружнице, покренути издавачку делатност Подружнице, организовати посете, 

екскурзије... 
 

Миле Радовановић 
 

 

 

 

 

 


