
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШАБАЧКЕ ПОДРУЖНИЦЕ  

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 

Шабачка подружница Друштва за српски језик и 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, организовању онлајн наставе у време ванредног стања... 

 

Чланови Шабачке подружнице редовно учествују на Републичком зимском 

семинару у Београду, прате издавачку делатност Друштва, присуствују седницама 

Скупштине Друштва... 

 

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

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

енглеског језика и немачког језика.  

 

Камп је трајао од 3. до 5. фебруара 2020. године у просторијама Основне школе 

„Јанко Веселиновић“, Шабац, а у издвојеном одељењу у Церовцу је извођена настава из 

немачког језика да ученици не би путовали до Шапца.  

 

Овогодишњи VI 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 врло 
добра, била бесплатна. Одржана су четири блока наставе сваког дана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

књижевности. У трећем блоку одржана је настава из енглеског језика, а у четвртом 

блоку одржана је настава из немачког језика. Последњег дана, 5. фебруара 2020. 

године, урађена је са ученицима анализа рада на VI 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. Маријана Лукић, ОШ Јанко Веселиновић“, Шабац, 

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

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

5. 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 и 

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

 

У четвртом блоку одржана је настава из немачког језика.  

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

„Јанко Веселиновић“, Шабац.  

Наставу су извели: 

1. Зорица Ђорђић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац, 

2. Катарина Ивановић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац и  

3. Кристина Игновска Матић, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац. 

 

Велику помоћ у раду VI Филолошког кампа пружила је Љиљана Стојановић, 

директор ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац, плаћањем потрошних средстава која су 

коришћена (креде, папир, фломастери, дипломе...). 

 

И ове године VI Филолошки камп је испунио и оправдао свој циљ. Наставу је 

похађало највише 90 ученика из свих градских основних школа, па чак је било ученика 

из Мајура и Штитара. По предметима је то: из Српског језика и књижевности – 47 

ученика, из Енглеског језика – 26 ученика и из Немачког језика – 17 ученика. 

 

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 

смањио број учесника Кампа и то за 79 ученика.   

 

Значи, смањена је заинтересованост и ученика и наставника за овакав вид наставе 

за време распуста. Наставници језика морају да пронађу примамљивије садржаје, да 

користе савременије, активније, практичније методе, којима би приволели ученике да 

своје слободно време искористе дружећи се и учећи.  

 



И у школској 2019/2020. години наши ученици су учествовали на такмичења из 

српског језика и језичке културе и књижевности.  

 

Школско такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике 

основних школа одржано је у петак, 17. 1. 2020. године у 12.00 часова.  

 

Школско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је у петак, 24. 1. 

2020. године у 13.00 часова 

 

На Општинском такмичењу из књижевности у ОШ „Мајур“ у Мајуру, које је 

одржано 7. марта 2020. године, учествовало је 50 ученика VII и VIII разреда. За 

Окружно такмичење пласирало се 22 ученика. 

 

За Општинско такмичење из српског језика и језичке културе било је пријављених 

217 ученика, али због увођења ванредног стања у Републици Србији, то такмичење није 

ни одржано. 

 

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 2019/2020. 

години пласирало се 10 основаца и 5 средњошколаца. 

 

И у протеклој школској 2019/2020. години Шабачка подружница је своје 

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

 

У наредном периоду мора се 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, 

„убедити“ 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, организовати посете, екскурзије... 

Миле Радовановић 

 

 

 

 

 

 


