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Општинско такмичење: 

У ОШ"Павле Савић", 23. марта, одржано је Општинско такмичење из географије. 

Нашу школу представљала је једна ученица седмог разреда(која је освојила 3. 

место али не и пласман на градско такмичење) и четири ученика осмог разреда 

(освојено једно 2. место- пласман на градско и једно 3. место). 

Општинско такмичење из историје одржано је 22. марта у ОШ "Владислав 

Петковић Дис". Од 5-8. разреда нашу школу представљало је по пет ученика. У 

петом разреду совојено је једно 3. место и у седмом разреду једно 1. место. Ова 

два ученика учествоваће и на окружном такмичењу. 

У ОШ"Марија Бурсаћ", 15. марта одржано је Општинско такмичење из Техничког 

и информатичког образовања. Ученици су се такмичили у: Бродомоделарству, 

Ваздухопловном моделарству, Ракетном моделарству, Аутомоделарству, 

Енергетици, Машинској техници и Архитектури и грађевинарству. Нашу школу у 

овим областима представљало је 17 ученика и освојена су два 1. места, четири 

2. места и два 3. места. Пласман на окружни ниво остварило је осам ученика. 

У суботу 15. марта одржано је Општинско такмичење из биологије у ОШ "Иван 

Горан Ковачић". Такмичило се 18 ученика наше школе (5. разред- 5, 6. разред - 4, 

7. разред - 4 и 8. разред 5 ученика). Освојена су два 2. места и два 3. места у 5. 

разреду; три 3.места у 6. разреду; једно 2. место и три 3 . места у седмом и три 

3. места у осмом разреду. Само два ученика иду даље (пети и седми разред ) 

8. марта одржано је и Општинско такмичење из хемије у ОШ "Стеван Синђелић". 

Нашу школу представљало је 6 ученика седмог разреда и 4 ученика осмог 

разреда. У седмом разреду освојена су три 1. места и два 2. места (ових пет 

ученика такмичиће се и на окружном нивоу). У осмом разреду освојена су два 1. 

места и они ће учествовати и на градском такмичењу. 

У ОШ "Јелена Ћетковић", у суботу 8. марта, одржано је Општинско такмичење из 

српског језика. Нашу школу представљало је: 5. разред - срдам ученика и свих 

седам је остварило пласман на градско такмичење; 6. разред - пет ученика од 

који три ученика иду даље; 7. разред - четири ученика али без пласмана на 

градско такмичење; 8. разред - шест ученика од којих три иду даље. 

У нашој школи одржано је општинско такмичење из математике у суботу 1. марта 

2013. године. Такмичили су се ученици од трећег до осмог разреда. У трећем 



разреду такмичило се 16 ученика наше школе и освојена су два 1. места, три 2. 

места и три 3. места, они немају окружни ниво такмичења. У четвртом разреду 

такмичило се 18 ученика а њих 7 иде на градско такмичење (четири 1. места, 

једно 2 . место и два 3. места). У петом разреду ткмичило се 11 ученика наше 

школе од којих 3 ученика иду даље (освојена су три 3. места). Шести разред 

педстављало је 14 ученика од којих су се три ученика пласирала на градско 

такмичење (једно 2. место и два 3. места). У седмом разреду такмичило се 6 

ученика и два иду на градско (два 3. места). Осми разред, од пет ученика два иду 

на градско (освојено је једно 1 . место и једно 3. место). Укупно 25 освојених 

награда. 

У суботу 22. фебруара у ОШ"Десанка Максимовић" одржано је Општинско 

такмичење из страних језика. Из енглеског језика освојена су два III места али 

само један ученик има пласман на Градско такмичење. Из француског језика 

освојена су: једно I место, два II места и једно III место. Сва четири награђена 

ученика такмичиће се и на Градском такмичењу. 

8. фебруара 2013. године, у ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", ученици 7. и 8. 

разреда такмичили су се на Књижевној олимпијади. Освојена су: једно II место и 

два III места. Ова три ученика су остварила пласман на Градско такмичење. 

На Општинском такмичењу из физике, одржаном 8. фебруара 2013. године у ОШ 

"1300 КАПЛАРА", девет ученика наше школе остварило је пласман на Градско 

такмичење. Освојена су: четири I места, три II места и два III места. 

Градско такмичење: 

На ликовном конкурсу " У хајку на бајку" ученици наше школе освојили су једно 

прво и једно друго место. 

На Градском такмичењу из географије освојено је једно треће место. 

Спорт: већ смо на почетку поменули пливаче, а сада млађи кошаркаши (дечаци 

5.и6.разреда) били су други у граду. Старије кошаркашице (девојчице 7. и 8. 

разред) заузеле су друго место у граду, а убро пото и друго место на 

Међуокружном такмичењу. 

Да смо музички талентовани знали смо и раније а ове године смо то још једном 

потврдили. На Градском такмичењу "Златна сирена" освојена су три прва места 

од тога две су прве специјалне награде, мали инструментални састав освојио је 

прво место, оркестар флаута освојио је прво место и пласман на Републичко 

такмичење. У категорији "Најрапеваније одељење" ученици одељења 4-1 

освојили су друго место. 



Французи су такође били успешни на градском такмичењу. Четири ученика су се 

такмичили, равноправно са ученицима из основних школа у којима се настава 

одвија на француском језику, освојено је једно друго место али то није крај јер је 

ово друго место обезбедило и пласман на Републичко такмичење. 

Седам ученика такмичило се на Градском такмичењу из хемије. Освојена су два 

3. места од којих је једно пласман на Републичко такмичење. 

Нашу школу на Градском такмичењу из Техничког и информатичког образовања 

представљало је седам ученика од којих су два освојила једно прво и једно 

треће место, оба ученика су се пласирала и на Републичко такмичење. 

Млади биологичари на Градском такмичењу освојили су једно 2. место и једно 3. 

место. Освојено друго место на градском је уједно и пласман на Републичко 

такмичење. 

На Градском такмичењу српског језика и књижевности наши ученици освојили су 

два 2. места и три 3. места од којих је једно и пласман на Републичко такмичење 

Три ученика наше школе такмичила су се на Градском такмичењу Књижевне 

олимпијаде. Освојена су два 2. место од којих је једно и пласман на Републичко 

такмичење 

На Градском такмичењу из физике, одржаном 2. марта 2013. године, од девет 

ученика који су представљали нашу школу три су добила похвале , један је 

освојио 2. место и два ученика су освојила 1. место. Ова три ученика су 

обезбедила учешће на Републичком такмичењу из физике. 

НА ПРВЕНСТВУ ГРАДА У ПЛИВАЊУ, одржаном 18. новембра 2013. г, УЧЕНИЦИ 

НАШЕ ШКОЛЕ ОСВОЈИЛИ СУ ТРИ ПРВА МЕСТА И ЈЕДНО ТРЕЋЕ МЕСТО. 

Републичко такмичење: 

Републичко такмичење из физике одржано је 12. априла 2014. године у 

Крушевцу. Такмичила су се три ученика седмог разреда и освојене су две треће 

награде 

Павле Шћепановић 

Новица Трифковић 

На Републичком такмичењу у пливању, одржаном 3. децембра 2013. године 

ученици наше школе освојили су: 

НЕНАД ЂУРИЧИЋ 1. место (леђно) 

ИВАН МАРТИНОВИЋ 2. место (леђно) 



Поред ових освојених награда имали смо и још једанаест учешћа на 

републичким такмичењима из: српског језика и књижевности, књижевне 

олимпијаде, физике, хемије, музичке културе, техничког и информатичког 

образовања, биологије и француског језика. 

Ове године одржано је друго међународно такмичење HIPPO 2014 на ком су 

наши ученици показали изузетне раултате. 

Најуспешнија од њих била је Јелена Димитријевић ученица 4. разреда која је 

освојила друго место у финалу такмичења у Италији. 
 


