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Пуно среће нашим драгим осмацима  
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Зашт
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доћи  

Нема рекла-казала... 
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Драги читаоци ,  

Пред вама је десети број нашег школског 

листа, посвећен активностима у школи 

током другог полугодишта школске 

2020/2021.  

Посебне стране посветили смо генерацији 

2006. коју ове године испраћамо. 

Читаћете њихове шаљиве текстове о 

томе како замишљају себе за 10 година.  

Наши спортисти су ове године постигли 

запажене резултате на општинским , 

окружним и међуокружним такмичењима.  

Представљамо вам литерарне и ликовне 

радове наших ученика као и успехе наших 

ученика на разним такмичењима од којих 

су неки имали учешће и на републичким 

такмичењима.  

Чини се да  ова необична и другачија 

школска година нимало није утицала на 

креативност и рад наших ученика.  

Читајте и уживајте  

Редакција  

Садржај 

  

Литерарни радови ................................... 4-6 

Разговори са ... 

Ђаком генерације ............................................7 

Ученицом Миленом Ћериман .....................8 

Учеником Иваном Милосављевићем ......9 

Такмичења  

Техника и технологија................................10 

Математика .................................................11 

Листа такмичења .............................12-14 

Спортска такмичења ......................15-16 

Догађаји  

Савиндан ...........................................................17 

Дани франкофоније ....................................18 

Хуманитарни базар у Чачку .................19 

Остали догађаји ..........................................20 

Са часова ... 

Музичке килтуре .........................................21 

Биологије ..........................................................22 

Млађи ученици ........................................23–27 

Актуелно  

Излет радника школе ................................28 

Новине у нашој школи ................................29 

Носиоци посебних диплома .......................30 

Дружење ђака трећака ...........................31 



4 

4 

Н 
акон завршетка основне школе свако иде својим путем. Многи уписују 

различите школе у различитим градовима. Али, понекад се сретнемо и 

попричамо. Тако се и сада десило. 

 Пар нас из одељења,  некадашњег  VIII₂ , нашли смо се за истим столом... 

Започели смо причу, присећали се  како нам је било у основној школи...О томе како је 

коронавирус нарушио све, о нашим бившим наставницима. Онда смо почели да причамо о 

нашим занимањима. 

Ја сам наследио татину фирму, иако тај посао и није занимљив. Слободан је постао 

фудбалер, мада не игра често, већ греје клупу. Неђо је постао месар. Отворио је своју месару 

и за сада је задовољан. Менаџер месаре је Тина која добавља сво месо  преко Милове фирме. 

Миле, иако се бави сточарством, најбогатији је од свих нас. Када смо већ код богатстава, 

Александар је освојио добитак на лутрији. Започео је свој мали бизнис ... Дарко и Стефан су 

постали аутомеханичари и отворили су заједнички сервис. Често знају да се посвађају  око 

тога шта је боље - мотоцикл или аутомобил.  

Недавно се расправа завршила тучом  и 

изашли су на суд, где су се и измирили. 

Милена је постала боксер и најјача је у нашој 

групи. За столом је ударила Слободана зато 

што јој је рекао да бокс није прави спорт. 

На крају  се све добро завршило и изашли смо 

из кафића са осмехом. 

Милан  Лишанин VIII₂  

Наш сусрет после десет gодина 

Ј 
едног сунчаног јутра у Београду, седео сам на тераси са девојком и размишљао о свом 

осмом разреду... 

Прво што ми је пало на памет је била чувена онлајн настава кад си могао да имаш добар 

успех, а да се не помучиш много. Сећам се да сам ја био један од те деце која су се 

сналазила без учења.  Сваки домаћи ми је послала Тина. Она сад живи у Новом Саду и ради 

као бебиситерка. Нема мужа, нема деце и живи потпуно сама. Тина није једина која ми је 

помагала. Ту је и мој  кум Лазар.  Ишао сам код њега пред сваки тест или одговарање.  Нас 

двојица нисмо имали „ни грам мозга“ за учење, али га је зато његова сестра имала превише. 

Нема теста или одговарања на коме нисмо добили позитивне оцене захвљујући њој. Лаки 

сада живи на Голији у свом хотелу који се зове „Лаки сан“. Поред хотела има три хектара 

стабала шљиве. Од све те силне шљиве производи ракију која је позната под именом „Лаки 

цуг“. Њему је посао уживање, док се мој друг Миле бори са медведима у Русији.  Знам да 

звучи сулудо, али Миле живи од тога. Након добијене борбе Миле добије чашу воде и 

ратлук. Тешки су то послови, али, шта да се ради. Што се мора, мора се. 

Била су то времена школовања, журки, свих најчудеснијих догађаја... Волео бих да сам опет 

дете. 

        Слободан Василијевић VIII₂  
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     Немушти језик – предност или мана 

Л 
епо је знати друге језике. Могли бисмо да путујемо, учимо о другим културама, 
упознајемо нове пријатеље... Али, немушти језик је језик над јазицима. 

Већ замишљам мог пса Леа, који би ми се пожалио 

што га нисам помазио по глави кад сам ишао у 

школу. Све животиње сам са лакоћом разумео. Једино су моје 

корњаче причале чудним дијалектом. Све ми је било одмах 

јасно. Миле ми је признао да је ујео моју маму зато што му је 

сломила акваријум, пардон кућу. Плашиле су га Микијеве 

подбуле очи. Једном је чак пробао да га истера из куће. Дао сам 

им сушене рачиће да се смире. 

Чак и са немуштим језиком животиње ми нису рекле где је закопано благо. Уживам у 
краћим и дужим разговорима са животињама. Мама је већ схватила да нешто кријем, не 
знам колико ћу дуго издржати да ником не кажем тајну. 

Лепо је разумети све животиње, али цена за то је ћутање.  

                                                                                                     Обрен Ђурић VIII₂ 

Наш сусрет после десет година 

С 
премам се за матуру, али не ону после средње школе. Наша лица се поново срећу. 

Неке од њих нисам видео све ове године. Постали смо људи. 

Слободан Василијевић је фудбалер и игра за неки трећеразредни тим. Бојан 

Гавриловић је отворио пољопривредну апотеку. Душан Ђоковић је постао 

пијаниста. Компоније свакодневно, али за њега нико није чуо. Милош Златић нас је највише 

изненадио. Иако је тврдио да је завршио ауто -механичарски школу, поседује велику  

корпорацију у Немачкој. Владан Стевановић је уз помоћ приватног бизниса, који је 

„процветао“ за две године, постао заштитно лице хуманитарне организације зато што је 

искоренио глад у свету. Душан Лукић је постао угледни 

адвокат који намешта суђења. Анђела Радосављевић је 

наставница српског језика. Брзо се покајала зато што ради 

за малу плату, а генерације су све горе. Александар 

Поповић је возио камион по Европи. То му је досадило, па 

је под старе дане уписао вишу школу. Миле Станић је 

завршио ДИФ и незапослен је. Анастасија Симићевић је и 

даље на факултету зато што је уписала медицину. Милан 

Лишанин ради код оца на стругари. Тијана Јовићевић ради 

у ресторану брзе хране. Милена Ћериман је 

професионални боксер. Требало је да иде у затвор зато што 

је претукла противника после меча, али Душан Лукић јој је средио два месеца кућног 

притвора. Остали се на нашем скупу нису појавили ... 

Драго ми је што смо се поново срели и нека мој посао остане тајна. 

                                                                                                                                                 Обрен Ђурић VIII₂ 
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Ж 
ивотиње су човеку најбољи пријатељи . .. Они нас теше , чувају наше тајне , 

увек су уз нас.  

Пулин црне боје је мој љубимац. Зове се Ћирко. На њему се налази лепа , 

црна , коврџава длака. Он је висок и брз. Прави је црни господар , са очима, 

крупним , црним тако милим и драгим. Он живи у селу код моје бабе, што значи да смо 

често раздвојени, али то нас не спречава да се волимо и разумемо. Толико је паметан да 

увек када долазимо препозна звук наших кола и чека нас на једној ливади далеко од  куће. 

Када нас угледа, његовој и мојој срећи нема краја . Изађем из кола, загрлим га и осетим 

бескрајну слободу , сигурност и верност . Кренемо да трчимо по непрегледним 

ливадама...Дуго , дуго разговарамо док не сстигнемо до куће. Ти разговори увек остану 

наша тајна. Морам вам рећи да се често прави важан. У том тренутку ни  једне мачке нема 

на видику , а док ја нисам ту оне су му најбољи пријатељи. Поглед му је увек некако тужан 

када гледа у мог тату,  као да жели да га пита зашто не долазимо чешће . Међутим , када 

гледа у моју маму, он је за мене неодољив. Раширених очију и отворених уста радознало 

ишчекује шта ће бити за ручак.  

Желела бих да сви осете тај прелеп осећај љубави животиње 

према човеку и да све животиње имају свој дом.  

Николина Пантовић V ₁ 

„ Пас је  човеков најбољи пријатељ “   моја је омиљена изрека. За 

мене су моји пси више од животиња, они су ми чланови породице.  

Бејли је била мали пас , мешанац  златног ретривера и неке 

луталице. Имала је дугу златну длаку и пуфнаст реп. Пронашао 

сам је заглављену испод ограде док је још била штене . Спасао сам 

је и задржао. Увек је била била разиграна , веома радознала и 

луцкаста. Најзанимљивије ми је што је мислила да сам пас , барем 

се тако понашала према мени. Она је увек била ту за мене , увек расположена за игру и 

никада се нисмо раздвајали.  

Најтежи тренутак за мене био је кад нас је напустила . Сваки дан размишљам о њој и много 

ми недостаје.  

Беки је мешанац далматинац. Он има дванаест година и са њим сам одрастао . Мали је и 

дебео , беле је боје са црним туфницама. Његове омиљене активности током дана су да спава 

и једе. Веома је лењ , али у томе је његов шарм. Он је много умиљат и воли да се чешка и мази 

са људима које воли. Он је комшијама омиљено куче. Тата га је нашао у селу када је био 

штене, хранио га сваки дан и везао се за њега.  

Ја сматрам да свако треба да има пса. Ниједна друга животиња се не обрадује толико кад те 

угледа. Они воле неизмерно , увек су ту кад је потребно  и увек разумеју како се осећамо. 

Нема лепшег осећаја од тога да имаш пса, али ни болнијег од  његовог губитка.  

Ђорђе Аврамовић V ₁ 

Кућни љубимци 
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Разговор са учеником генерације  
Ове године , испраћамо генерацију осмака међу којима су њих дванаест носиоци дипломе  

„ Вук Караџић“ . По својим резултатима на такмичењима , истакао се ученик Урош Танасковић 

који је ове године наш ђак генерације.   

Kолико те је изненадило то што си ђак 

генерације и да ли знаш шта је 

пресудило да баш ти будеш одабран? 

 Био сам веома изненађен кад сам чуо да 

сам баш ја ђак генерације због 

конкуренције. Мислим да су пресудила 

такмичења у 5. и 6. разреду. 

Знамо да су твоја интересовања везана 

за ИТ. Kако очекујеш да у средњој школи 

напредујеш у том смеру? Шта су ти 

циљеви? 

 Мислим да ћу добро напредовати у 

даљем школовању. Циљ ми је да 

проширим своје знање из области 

програмирања. 

Да ли се радујеш преласку у средњу 

школу и да ли мислиш да ћеш од сад 

морати да улажеш већи труд ако 

желиш одличан успех? 

 Радујем се поласку у средњу школу зато 

што ћу упознати ново друштво које има 

исто интересовање као ја. Сматрам да 

ћу улагати већи труд у учење него до 

сад у школовању. 

Kако изгледају такмичења из 

информатике и рачунарства? Шта се 

заправо тестира? 

 Највише се тестира логика и 

размишљање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kоји школски предмети су ти били 

омиљени? 

 Омиљени предмети су ми били 

информатика, математика и енглески. 

Зашто је програмирање за неке ученике 

тешко и неразумљиво? Да ли то може 

баш свако да савлада? 

 Захтева доста логике, разумевања и 

вежбања, а не само учење. Не може 

свако да га савлада. 

Kако планираш да проведеш летњи 

распуст? 

 Планирам да идем на море и да 

излазим напоље са друштвом. 
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Од када тренираш бокс и како си се уопште 

заинтересовала за овај спорт? 

 Бокс тренирам од новембра 2017. године.Од 

малена сам волела да гледам бокс, када сам 

сазнала да има код нас , почела сам да 

тренирам. 

Где тренираш и шта све подразумева један 

тренинг? 

 Тренирам у сали Техничке школе. Један 

тренинг подразумева загревање, вежбање 

на справама, спаринг, вежбе снаге и 

истезање. 

Да ли се нешто променило у твом животу 

од кад тренираш бокс? 

 Много тога. Kолико сам се променила 

физички, толико и ментално, пре свега 

стекла сам самопоуздање и већу веру у себе. 

Kолико је овај спорт популаран међу 

девојкама и ко су најуспешније 

представнице овог спорта у свету? 

 Бокс и није баш популаран међу девојкама, 

мада има пуно наших познатих боксерки, 

као што су: Нина Радовановић, Јелена Зекић, 

Александра Рапић... Али и ми имамо нашу 

Ивањичанку Анђелу Kостић, која је два пута 

била шампионка Србије. 

Да ли си већ учествовала на неким 

такмичењима и у којим се категоријама 

такмиче жене? 

 До сада се нисам такмичила, први меч је 

требало да имам од 27. до 30. маја на 

Првенству Србије, које се одржало у 

Лазаревцу, али нажалост нисам имала 

противницу, па нисам боксовала. У даљем 

периоду ме очекују нови изазови, 12. јуна 

меч у Врњачкој Бањи, 19. јуна меч у 

Kрушевцу. Надам се да ће и Ивањица, на 

јесен, бити домаћин једног турнира 

Шта је твој циљ када је овај спорт и 

питању? 

 У будућности бих волела да будем успешна 

у боксу, да упознам пуно људи и пропутујем. 

Поред тога волела бих да учествујем на 

неком Европском или Светском првенству. 

У рингу са... 
Бокс је постао један од најпопуларнијих фитнес тренинга на свету. Тежак је , захтеван и суров спорт, али и 

неизмерно забаван. Бокс је и олимпијски спорт. Први пут је уведен на Олимпијске игре 1904. док је женски бокс 

постао део програма Олимпијских игара тек 2012. Милена Ћериман , ученица VIII ₂ , већ неко време тренира овај 

племенити спорт , па смо пожелели да сазнамо колико је бокс популаран међу девојчицама . 
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Parli Italiano? 
Када је 2018. постао ђак наше школе , Иван 

Милосављевић , сада ученик седмог разреда 

привукао је пажњу свих нас. Позитиван и насмејан 

дечак , помало несигуран у комуникацији на 

српском језику , врло брзо се прилагодио нашем 

школском систему иако је пре тога био ученик једне 

основне школе у Италији. 

Од када си ученик ове школе и коју школу си 

пре тога похађао? 

 Од петог разреда. Scuola Primaria di Orzin-

uovi 

Kо или шта ти је све помогло да се брзо 

прилагодиш нашем школском систему? 

 Наставници и другари 

На ком језику најчешће размишљаш - 

српском, енглеском, француском или 

италијанском? 

 Италијанском 

У којим школским активностима највише 

уживаш и да ли ти прија атмосфера у 

нашој школи ? 

 У драмској секцији највише уживам. Прија 

ми атмосфера. 

По чему се српске школе највише разликују 

од школа у Италији? 

Часови у Италији трају дуже. Од првог разреда 

сам имао историју и географију.  Нисам имао 

једног учитеља/учитељицу, већ је сваки 

наставник предавао свој предмет. Ишао сам у 

школу од 8.00 до 16.00 h. Oд шестог до осмог 

разреда се иде и суботом у школу (али се током 

седмице иде од 8.00 до 13.00 h) 

Kоја су твоја интересовања ван школе? 

 Волим спорт и музику 

Са које три речи би описао своје одељење? 

 Духовито, солидарно и занимљиво. 

 

 
 uno – 1 

 due – 2 
 tre – 3 
 quattro – 4 
 cinque – 5 
 sei – 6 
 sette –7 
 otto – 8 
 nove – 9 
 dieci – 10 
 No parlo Italiano  Не говорим 
италијански  
 No capisco  Не разумем  
 Quanto costa?  Колико кошта?  

 Buongiorno Добро јутро 
 Buona sera  Добро вече 
 Buona notte Лаку ноћ  
 Come stai? Како си ?  
 Sto bene. Добро сам  
 Scusi / Scusa  Извините 
 Mi dispiace  Жао ми је  
 Per favore   Молим  
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Такмичење из Технике и технологије 

У 
 школској 2020/21. години из предмета техника и технологија  на такмичењима су 
учествовала два ученика шестог разреда, Ива Петровић (VI3) и Ђурђина Јаћовић 
(VI1), под менторством наставника Радована Аничића. На општинском такмичењу 
које је одржано 17. 04. 2021. године у ОШ „Мићо Матовић“ Катићи, обе ученице су 

освојиле прво место. На окружном такмичењу, које је одржано 23. 04. 2021. године у ОШ 
„Милинко Кушић“ Ивањица, ученица Ива Петровић је освојила прво место, док је Ђурђина 
Јаћовић освојила треће место и обе ученице су избориле пласман на републичко такмичење. 
Републичко такмичење је одржано 14. 05. 20021. године у ОШ „Чегар“ Ниш. Ива Петровић се 
пласирала на четврто место, док је Ђурђина Јаћовић остала без пласмана.  

 На републичком такмичењу из технике и 
технологије сам се лепо провела. Први пут сам била у 
Нишу и било ми је дивно. Иако нисам освојила неко 
од прва три места, до победе су ме делила само 
четири бода, али мислим да је велики успех што сам 
дошла до тог нивоа такмичења. Наставник Радован 
и ја смо задовољни мојим резултатом и надамо се да 
ћу већ следеће године стићи до републичког 
такмичења и направити још бољи резултат. Ипак 
резултат није најбитнији, а за мене је ово било 
незаборавно искуство које ће ми бити од користи за 
такмичења која долазе у будућности. 

Ива Петровић VI3 

 Техника и технологија је предмет који много 

волим. Даје нам могућности да на часовима 

искажемо своју креативност. Ове школске године 

другарица Ива и ја смо учествовале на такмичењу из 

овог предмета. После доброг резултата на 

општинском и окружном нивоу, учествовале смо и 

на Републичком такмичењу које је одржано у Нишу. 

Иако нисам остварила запажен резултат, драго ми је 

што сам учествовала на том нивоу такмичења. 

Провеле смо леп дан са нашим наставником 

Радованом. Жеља ми је да се и у будућности 

такмичим из овог предмета и остварим још бољи 

резултат. 

Ђурђина Јаћовић VI1 
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И 
 ова школска година је почела са присуством корона вируса, па су часови били 
скраћени. Трајали су 30 минута. Иако подељени у две групе, заслугом наше 
учитељице Биљане Мијаиловић, од 1. октобра смо почели са додатним радом из 
математике. Уложили смо доста труда и рада и на школском такмичењу постигли 
следеће резултате: 

За њих математика није баук 

 
- Вук Богдановић 100 бодова 
- Ђорђе Ђурић 100 бодова 
- Тијана Пунишић 100 бодова 
- Ненад Парезановић 93 бода 
- Лазар Вуловић 80 бодова 
- Павле Ђурашевић 78 бодова 
- Вукашин Аничић 77 бодова 
- Александар Пунишић 74 бода 

Са оваквим пласманом, знали смо да морамо наставити спремање 
и за општинско такмичење. После редовне наставе,организовали 
смо долазак у школу, где смо проводили и до два сата вежбајући 
разне задатке. Наша наставница је давала све од себе да би нас 
припремила за даље такмичење. Тај рад се исплатио па смо на 
општинском такмичењу постигли седеће резултате: 

Ђорђе Ђурић 100 бодова - I награда 
Павле Ђурашевић 72 бода - II награда 
Вукашин Аничић 70 бодова- III награда 
Ненад Парезановић 70 бодова - III 
награда 
Тијана Пунишић 60 бодова - похвала 
Вук Богдановић 45 бодова 
Александар Пунишић 42 бода 
Лазар Вуловић 15 бодова 

Затим, убрзо следи и окружно такмичење. У нешто мањем 
броју него на претходним такмичењима, настављамо и 
више да радимо на часовима додатне. Одређени 
материјал, наставница нам је давала да радимо код куће. 
Све заслуге за наше спремање и рад, приписао бих нашој 
наставници. Радили смо све теже и занимљивије задатке. 
Затим би нам наставница детаљно објашњавала сваки 
корак код задатака које нисмо разумели. И тај рад и труд 

се исплатио. Од дванаест ученика из 
наше школе, на окружном такмичењу 
које је одржано 25.04. 2021. у Чачку, пет 
ученика је било из нашег одељења и 
постигло следеће резултате: 

 
Ђорђе Ђурић 65 бодова - II награда 
Павле Ђурашевић  52 бода - III награда 
Ненад Парезановић 48 бодова - похвала 
Вукашин Аничић 42 бода 
Тијана Пунишић 40 бодова 
 

Ђорђе Ђурић IV ₁ 
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ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА  
2020/2021.      

Књижевна олимпијада - општинско 
  07.03.2021. ОШ ,,С. Лазаревић" Прилике 

Име и презиме 
Одељењ

е 

Награда/
пласман/

учешће 
Наставник 

Обрен Ђурић 8/2 
III 

Марија 
Парпура 

Лидија Кимчетић 8/1 
учешће 

Милка 
Петровић 

Никола Совић 8/1 учешће 
Милка 

Петровић 

Анђела 
Радосављевић 

8/2 II 
Марија 

Парпура 

Ива Пантовић 8/3 учешће 
Милка 

Петровић 

Тијана Јовићевић 8/2 III 
Марија 

Парпура 

Књижевна олимпијада - ОКРУЖНО 
 25.04.2021. ОШ,,Иво Андрић"Горњи Милановац 

Име и презиме 
Одеље

ње 

Награда/
пласман/

учешће 
Наставник 

Обрен Ђурић 8/2 
учешће 

Марија 
Парпура 

Анђела 
Радосављевић 

8/2 учешће 
Марија 

Парпура 

Тијана Јовићевић 8/2 учешће 
Марија 

Парпура 

Српски језик - ОПШТИНСКО 
  24.04.2021. ОШ ,,Милинко Кушић" 

Лидија Кимчетић 8/1 
учешће 

Милка 
Петровић 

Анђела 
Радосављевић 

8/2 
учешће 

Марија 
Парпура 

Ива Пантовић 8/3 
учешће 

Милка 
Петровић 

Милена Ћериман 8/2 
учешће 

Марија 
Парпура 

Марија Пурић 8/3 
учешће 

Милка 
Петровић 

Јана Ђурашевић 8/1 
учешће 

Милка 
Петровић 

Српски језик - ОКРУЖНО 
16.05.2021. ОШ ,,Вук Караџић" 

Лидија Кимчетић 8/1 III 
Милка 

Петровић 

Анђела 
Радосављевић 

8/2 III 
Марија 

Парпура 

Енглески језик - општинско 
  21. 02. 2021. Међуречје 

Урош Танасковић 8/1 учешће 
Слађана 

Бошковић 

 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - математика 
28.02.2021. ОШ ,,Кирило Савић" Ивањица  

Ђурашевић 
Лазар 3-Осоница 

пох 
Весна 

Митровић 

Перишић 
Виктор 

3/1 I 
Снежана 

Борисављев
ић 

Стевановић 
Милош 

3/3 пох 
Снежана 

Аџић 

Гојковић Маја 3/2 II 
Славица 

Драмићанин 

Милосављеви
ћ Филип 

3/2 учешће 
Славица 

Драмићанин 

Стевановић 
Алекса 3-Осоница 

учешће 
Весна 

Митровић 

Зарић Матеја 3/3 учешће 
Снежана 

Аџић 

Радосављевић 
Стефан 

3/1 учешће 
Снежана 

Борисављев
ић 

Стругаревић 
Ђурђа 

3/2 учешће 
Славица 

Драмићанин 

Мирковић 
Урош 

3/2 учешће 
Славица 

Драмићанин 

Јовичинац 
Лена 

3/3 III 
Снежана 

Аџић 

Богдановић 
Вук 

4/1 учешће 
Биљана 

Мијаиловић 

Ђурић Ђорђе 4/1 I 
Биљана 

Мијаиловић 

Пунишић 
Тијана 

4/1 пох 
Биљана 

Мијаиловић 

Парезановић 
Ненад 

4/1 III 
Биљана 

Мијаиловић 

Милутиновић 
Сара 4-Осоница 

пласман 
Невена 

Ненадић 

Лишанин 
Матеја 

4/3 учешће 
Снежана 
Алексић 

Вуловић 
Лазар 

4/1 учешће 
Биљана 

Мијаиловић 

Ђурашевић 
Павле 

4/1 II 
Биљана 

Мијаиловић 

Аничић 
Вукашин 

4/1 III 
Биљана 

Мијаиловић 

Зарић Тијана 
4/3 учешће 

Снежана 
Алексић 

Каралић 
Валентина 

4/2 учешће 
Валентина 
Николић 

Пунишић 
Александар 

4/1 учешће 
Биљана 

Мијаиловић 

Нешовановић 
Новак 

4/2 учешће 
Валентина 
Николић 

Нешовановић 
Наташа 

4/2 учешће 
Валентина 
Николић 

Караклајић 
Алекса 

4/2 учешће 
Валентина 
Николић 

Коџопељић 
Марија 

4/3 учешће 
Снежана 
Алексић 

Чакаревић 
Милош 

5/1 II 
Милан 

Коџопељић 
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Богдановић 

Ђурђа 
5/1 учешће 

Милан 

Коџопељић 

Татовић Дуња 6/3 II 
Снежана 

Богдановић 

Милутиновић 

Јана 
6/2 II Петар Станковић 

Петровић Ива 6/3 III 
Снежана 

Богдановић 

Јаковљевић Јана 6/1 пох Петар Станковић 

Јовановић 

Анастасија 
6/2 учешће Петар Станковић 

Марковић 

Андрија 
7/1 III 

Снежана 

Богдановић 

Ђурић Обрен 8/2 учешће Петар Станковић 

 ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - математика 

25. 04. 2021.  ОШ ,,Свети Сава" Чачак 

Ђурић Ђорђе 4/1 II 
Биљана 

Мијаиловић 

Ђурашевић 

Павле 
4/1 III 

Биљана 

Мијаиловић 

Аничић Вукашин 4/1 учешће 
Биљана 

Мијаиловић 

Парезановић 

Ненад 
4/1 похвала 

Биљана 

Мијаиловић 

Пунишић Тијана 4/1 учешће 
Биљана 

Мијаиловић 

Милутиновић 

Сара 
4-

Осоница 
II Невена Ненадић 

Чакаревић 

Милош 
5/1 учешће 

Милан 

Коџопељић 

Татовић Дуња 6/3 похвала 
Снежана 

Богдановић 

Милутиновић 

Јана 
6/2 учешће Петар Станковић 

Петровић Ива 6/3 учешће 
Снежана 

Богдановић 

Јаковљевић Јана 6/1 учешће Петар Станковић 

Марковић 

Андрија 
7/1 учешће 

Снежана 

Богдановић 

 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - ИСТОРИЈА 

25.04.2021. ОШ ,,Мајор Илић"   

Никола 

Парезановић 
  III 

Радомир 

Живковић 

Никола Совић   учешће 
Радомир 

Живковић 

Милан 

Лишанин 
  учешће 

Радомир 

Живковић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ИСТОРИЈА 

15.05.2021. ОШ ,,Таковски устанак"   

Никола 

Парезановић 
  учешће 

Радомир 

Живковић 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - ХЕМИЈА 

6. 03. 2021. ОШ ,,Кирило Савић"    

Јована 

Миленковић 
7/2 II Ивана Ивановић 

Андрија 

Марковић 
7/1 учешће Ивана Ивановић 

 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - ФИЗИКА 

27. 02. 2021. ОШ ,,Милинко Кушић"   

Миња 

Ресимић 6/1 
III 

Драган Танкосић 

Јана 

Јаковљевић 6/1 
учешће 

Драган Танкосић 

Дуња Татовић 6/3 
I 

Драган Танкосић 

Марија 

Бојовић 7/1 
учешће 

Драган Танкосић 

Андрија 

Марковић 7/1 
учешће 

Драган Танкосић 

Лука Чапрић 7/3 похвала Драган Танкосић 

Елена Зорнић 7/3 
II 

Драган Танкосић 

Милош Зарић 7/3 
учешће 

Драган Танкосић 

Мира 

Милованчевић 8/1 

учешће 

Драган Танкосић 

ОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ - ФИЗИКА 

24.04.2021. ОШ ,,Драгиша Мишовић" Чачак  

Дуња Татовић 6/3 
II 

Драган Танкосић 

Миња 

Ресимић 6/1 
III 

Драган Танкосић 

Јана 

Јаковљевић 6/1 
учешће 

Драган Танкосић 

 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

март 2021. ОНЛАЈН 

Анастасија 

Јовановић 
6/2 

пласман 

на 

окружно 

Драган Грујовић 

Јана 

Милутиновић 
6/2 учешће Драган Грујовић 

 ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

мај 2021. ОНЛАЈН 

Анастасија 

Јовановић 
6/2 

пласман 

на 

републич

ко 

Драган Грујовић 

 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ - ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

5. ЈУН  2021. ОНЛАЈН 

Анастасија 

Јовановић 
6/2   Драган Грујовић 
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 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - ТИТ 

 17.04.2021.  ОШ ,, Мићо Матовић"  Катићи 

Ива Петровић 6/3 I   Радован Аничић 

Ђурђина Јаћовић 6/1 I   Радован Аничић 

 ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ТИТ 

24.04.2021.  ОШ ,, Милинко Кушић"  Ивањица 

Ива Петровић 6/3 I   Радован Аничић 

Ђурђина Јаћовић 6/1 III Радован Аничић 

 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ - ТИТ  

15.05.2021.  Ниш 

Ива Петровић 6/3 учешће Радован Аничић 

Ђурђина Јаћовић 6/1 учешће Радован Аничић 

    

 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - РЕЦИТАТОРИ 

април 2021. ОНЛАЈН Дом културе, Ивањица 

Ања Пантовић 3/1 II Снежана Борисављевић 

Ненад Бојовић 5/1 II Исидора Кнежевић 

Ива Петровић 6/3 III Марија Парпура 

  ОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ - РЕЦИТАТОРИ 

24.04.2021. ОНЛАЈН - Горњи Милановац  

Ања Пантовић 3/1 учешће Снежана Борисављевић 

Ненад Бојовић 5/1 учешће Исидора Кнежевић 

Ива Петровић 6/3 II Марија Парпура 

"МИСЛИША"  2021. 

Жељко Нешковић 1/3 II Данијела Брадић 

Петар Андрејевић 2/3 похвала Мирјана Ковачевић 

Јаков Златић 2/1 III Весна Сокић 

Лазар Златић 2/3 похвала Мирјана Ковачевић 

Борко Јовановић 2/1 похвала Весна Сокић 

Катарина Каралић 2/1 похвала Весна Сокић 

Николина Лазовић 2/Ос похвала Мирјана Боторић 

Матеја Зарић 3/3 похвала Снежана Аџић 

Ђорђе Ђурић 4/1 похвала Биљана Мијаиловић 

Ненад Парезановић 4/1 похвала Биљана Мијаиловић 

Лука Нешовановић 5/3 I Милан Коџопељић 

Данило Радовановић 5/3 похвала Милан Коџопељић 

Младена Антонијевић 6/1 похвала Петар Станковић 
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СПОРТСКА  

ДИСЦ. 
ЕКИПА НАСТАВНИК ОПШТИНСКО ОКРУЖНО МЕЂУОКРУЖНО 

кошарка 

дечаци 
Станица 

Ресимић 
2.место - 28.04.2021.     

девојчице 
Драгослав 

Радојевић 
1.место - 28.04.2021. 2.место - 26.05.2021.   

стони тенис 

дечаци 
Драгослав 

Радојевић 
2.место - 16.10.2020.     

појединачно 
Драгослав 

Радојевић 
1.место - 16.10.2020. 2.место - 23.10.2020.   

мали фудбал 

дечаци 
Драгослав 

Радојевић 
1.место - 10.05.2021. 1. место 11.05.2021. 3.место -13.05.2021. 

девојчице 
Драгослав 

Радојевић 
2.место - 10.05.2021.     

одбојка 

дечаци 
Станица 

Ресимић 
2.место - 10.03.2021.     

девојчице 
Станица 

Ресимић 
1.место - 10.03.2021. 1.место - 19.05.2021. 4.место - 21.05.2021. 

стони тенис  

појединачно 

Милан 

Васовић 

Драгослав 

Радојевић 
1.место - 16.10.2020. 2.место - 23.10.2020.   

фудбал  

,,Игре младих" 

Соса Со1а КУП 

дечаци 
Станица 

Ресимић 
1.место -15.05.2021. 

девојчице 
Драгослав 

Радојевић 
1.место -15.05.2021. 

Спортисти за пример  
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Наступи наших школских тимова у 

раличитим фазама такмичења 
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И 
 ове године обележили смо Дан школе и  школску славу Савиндан. 

После ломљења славског колача, у школи је одржан кратак, културно 

– уметнички програм. Додељене су награде за радове на ликовном 

конкурсу „Лик и дело Светог Саве”, као и награде за раднике школе. 

Школа је реализовала пројекат 

„Путем знања и вере”  поводом 

дана школе и школске славе 

Савиндана у недељи Светосавља .  

Активности су обухватале 

ликовни конкурс ,  интерактивни 

квиз за ученике школе , 

објављивање литерарних радова 

ученика  на сајту школе као видео 

презентације које су ученици 

правили за школски сајт . 

Савиндан 
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Франкофонија 

П 
оводом обележавања Месеца франкофоније који се током марта обележава широм света, у 
нашој школи су планиране занимљиве активности како би се ученицима приближила 
франкофона култура и лепота француског језика . 
Ове године наставници француског језика реализују пројекат „Упознајмо Франкофонију ”, 

уз учешће великог броја ученика и наставника . На овакав начин ученици усвајају циљеве и задатке 
из више предмета кроз радионице, квизове знања, језичке изазове,изложбе, истраживања, 
презентације и видео клипове. Пројекат је обухватио следеће предмете: француски језик, српски 
језик, ликовна култура , музичка  култура, енглески језик, техника и технологија, географија, 
математика, биологија 
Циљ овог пројекта би је промовисање француског језика , као и културне и језичке разноликости .Рад 
на планираним активностима пружа деци прилику да обликују своје ставове и развију толеранцију 
кроз уважавање различитих култура. 
Пројектне активности су се одвијале успорено и измењеном динамиком због актуелне 
епидемиолошке ситуације, заузетости наставника и ученика школским обавезама , али и поред тога 
предвиђени циљеви пројекта су остварени. Активности које су реализоване , представљене су на 
сајту школе кроз дигитални часопис. .Координатори пројекта били су наставници француског језика 

  Песма о једној држави 

Има једна много лепа држава, 
која културу и обичаје одржава. 
 
Ја ћу вам о тој држави пуно причати, 
а ви ћете је сами погодити. 
 
Најважније је - она се у Европи налази, 
и на Средоземно море излази. 
Поред вина и сира, 
у пекарама се и багет бира. 
 
Ту је и познати музеј Лувр,             
где посетиоци кустосу кажу бонжур. 
 
Она је по моди много познатија, 
као и по петлу препознатљива. 
 
Јер престоница је парфема, 
ту нема дилема. 
 
Главни град слови за град љубави, 
и по Женевском језеру  она се слави. 
 
Да вам бар мало скратим муке, 
сусед  је Немачке. 
 
И за крај, у њој је торањ Ајфелов, 
у ту државу отићи прави је пустолов. 
 
Ако већ погодили нисте, 
да вам је кажем, допустите. 
 
Она није Бугарска, ни Федерација Руска, 
она је најлепша, Француска! 
 
Јана Милутиновић   VI ₂ 

жандарм  дежа ви   парфем 

руж   каваљер   жаргон 

шансона    балет 

абажур 

ЖАНР 

Галицизми - 

речи из 

француског 

језика које 

се користе у 

нашем 

језику  
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Н 
а Градском тргу у Чачку одржан је још један у низу хуманитарних 

базара. Хуманитарну акцију за лечење девојчице Нађе, покренуо је 

Технички факултет у Чачку у сарадњи са активом наставника и 

професора технике и информатике Моравичког округа. 

На преко десет штандова били су изложени радови ученика 

и њихових наставника, а Чачани су могли пазарити кућице 

за птице, макете, подметаче, украсне чаше за оловке и још 

много занимљивих и корисних предмета. Излагачи су биле 

школе из Чачка, Горњег Милановца, Ивањице, Горачића, 

Прилика…  

За штандом наше школе биле су ученице шестог разреда: 

Ана Милуновић и Катарина Стевановић(VI₃), Вања 

Тутуновић ,Миња Ресимић и Соња Пешић(VI ₁)и њихови 

наставници Наташа Филиповић и Александар Петровић.  

Хуманитарни базар у Чачку 
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Догађаји 
 

Дан борбе 

протива 

вршњачког 

насиља  

Изложба у 

холу школе  

 

Ускрс  

Изложба у 

холу школе  

Дан жена  

Тим за предузетништво 

( наставник Невена Божовић)  
 

Опроштајно 

дружење 

четвртака 
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Радови ученика петог разреда настали 

током обраде наставне јединице „ Народна 

традиција “ на часовима музичке културе 

( наставник Анита Пешић Ивковић) 

Народна традиција  
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Културно добро које је на мене оставило највећи утисак 

А 
вала je планина која краси равничарски Београд. Поред лепоте 
природе, она крије  крије мистериозни Споменик незнаном јунаку. 
Долазећи једном приликом  у  Београд, са породицом сам посетила  и 
чувени Авалски торањ. 

 Када смо завршили обилазак Авалског 
торња, одлучили  смо да посетимо 
Споменик незнаном јунаку који је на 
сликама изгледао као неки велелпни 
антички споменик. При самом прилазу 
овој знаменитости , осећа се нека 
мистериозност и загонетност.  

Споменик је подигнут на врху Авале за 
време краља Александра Карађорђевића у периоду 1934-1938 .године.  Да би 
споменик био подигнут, срушено је средњовековно утврђење Жрнов. Изграђен 
је од црног мермера што му даје посебну, узвишену лепоту. Овај споменик 
културе , дело је нашег чувеног вајара Ивана Мештровића. Постоје бројна 
нагађања о томе ко је тачно био незнани јунак по коме је споменик добио 
назив, а сматра се  да је подигнут жртвама Првог светског рата.  До врха 
споменика и сркофага стиже се степеницама  на чијем улазу су постављене 
каријатиде ( велике женске скулптуре). Оне су обучене у карактеристичне 
народне ношње народа бивше Југославије.   Огромне 
скулптуре личе на чуваре  саркофага  и изазвају код  
посматрача , чудан осећај. Сама гробница налази се у 
крипти испод споменика. На врху споменика сам имала 
осећај као да ми је свет на длану. Иако није огромних 
димензија , сама конструкција и материјал остављају 
утисак монументалности. Место је пуно мистерије које се 
налази под велом тајни и разних нагађања.   Одлазак на 
то место био ми је изузетно занимљив.  

Када год обилазим неко културно добро , схватим колико  је култура   важна , 
али пре свега , национална. 

 

Србија је земља богата историјским и културним добрима. 
На нама је само да учимо о њој и кренемо у обилазак. 

                                                                                   Ива Пантовић VIII₃ 

(на часу биологије –наставник Јасмина Ремовић) 
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Моја наставница  

Моја наставница је мила .  

љубазна , драга  

И када грешимо , 

према нама је блага . 

Сваког дана , испред школе ,  

насмејана чека нас . 

Нове приче стално нам прича . 

Забаван је сваки њен час!  

Први сусрет са њом ,  

Оставио ми је утисак јак . 

Први разред је био много забаван . У 
првом разреду сам научио нешто ново и 

упознао нове другаре. Једва чекам да 
видим какав ће бити други разред. 

Школа  
Учитељице моја,  

лепа је ова школа . 
Књига је моја ,  

лепша од свих слова. 
 

У школи свашта научиш,  
али се и намучиш. 

Треба ти доста труда, 
да би стигао свуда. 

 
Дружина наша мала , 

свима срце пара. 
Часови брзо пролазе, 
и деца кући одлазе. 

Ђорђе Величковић I ₃ 

Дамјан Луковић III ₂ 
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Фамилија  
Као у математици , писаћу по реду , 
Прво чу описати једног мога деду.  
Зове се Милутин и мајстор је прави ,  
А и други деда , ко да је бе мане ,  
Презива се Ђорђевић а зову га Бане.  
Моја мила бака , баш је нежног лица, 
Презива се Лишанин, а зову је Мица.  
Највише га волим , с њим је увек рат ,  
Име му је Душан и он је мој брат. 
У загрљај му увек скочим кад  
Уђе на врата , име му је Горан , а он  
Је мој тата.  
И ту међу њима, има једна дама,  
Име јој је Наташа , то је моја мама.  
Пуно их све волим ,њих ми је Бог дао ,  
А што су овакви и није ми жао.  
 
                                      Маја Лишанин I ₃ 

Једна лепа песма 

Лепо пишемо ,  
Лепо читамо  

Лепо причамо, лепо питамо . 
 

Лепа нам је азбука,  
Лепа јер иаммо Вука! 

 
Лепа је и ова песма , 

Пошто није шала, 
Њоме желим рећи ,  
Вуче много хвала! 

 

Јаковљевић Ђорђе I ₃ 

 

Брига једног ђака првака 
За првака није лако,  
Тешка је школа та,  

Али ја се баш не бринем  
Знам да ћу бити вредна и добра. 

Велика је торба ђака ,  
Књига пуна  

Са осмехом на лицу ,  
Научићемо буквар. 

Имамо предмете разне  
Мало тешке , мало лаке ,  

Али све је то лако ,  
Само се прича тако .  

У школи се ново градиво учи ,  
Некад се дате мало и намучи  

У школи правила разна ,  
Опомена и казна.  

 
Јана Јелић I ₃ 

Моја породица  

Моја породица ме воли  

И ја волим њу ,  

За сваку подршку , 

Она је ту.  

 

Мој тата је грађевинац , 

Посао му је тежак баш . 

Ја му често кажем :  

„ Волим те , да знаш“ !  

Мама ме учи , лечи , пази . 

И док се играмо  

 

Имам и баку ,  

Волим како кува .  

Кад мама и тата оду ,  

Она нас чува . 

Због моје породице, 

Веселе и лепе ,  

Ја сам једно срећно дете!  

 

                       Жељко Нешковић I ₃ 
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У сусрет 
пролећу 

 
Док сунце све јаче греје   

и  природа се полако буди, 
први дан пролећа нам се смеје 

и веселија зора руди. 
 

Заиграће своју заносну игру, 
весели нежни лептирићи 
и опојан мирис рашириће, 

разнобојни пролећни цветићи. 
 

Добри моји људи али, 
нек вас то нимало не чуди. 

У марту увек беле зима одлази, 
а расцветано зелено пролеће 

долази. 
 
Ива Ђурашевић  

Моји љубимци 

 
Мачак Пурго и пас Ари, 

то су моји добри другари. 

 

Пас Ари има умиљате очи, 

кад ме види, хоће на мене да скочи. 

 

Мачак Пурго је мој омољени мачак, 

веома је леп и има реп дугачак. 

 

Пурго често мишеве лови и  

ниједне животиње он се не боји. 

 

Пурго и Ари у школу ме прате, 

поред мојих маме и тате. 

 

 

Школа 
 

Сваког јутра ко ветар појурим, 
обучем се и мало пожурим. 

За домаћи је била песма, тема или бајка, 
у школу ме стално испраћа мајка. 

 
На путу ме чека аутобус, 

у мислима посматрам мапу или глобус. 
Шта је тачка, узвик, упитник и везник, 
најбоље ће рећи вама Српски језик. 

 
Шта је знак, број, рачунаљка, тактика, 
за то служи знамо само Математика. 

Природу виђаш сваки час, 
њу описује предмет Свет око нас. 

 
Ту цртамо море и на њему бура, 

забаван је предмет Ликовна култура. 
Час певамо – Музичко, 

час играмо  - Физичко. 
 

Да послушна буду дечица, 
за то служи учитељица. 

Свако са сваким дели своје 
ствари, 

највише се памте из школе 
другари. 

 
Невена Оцокољић  

Школа 

Раном зором деца се буде, 

иду у школу да одрастају у људе. 

У школи ће стећи највише 

имање, 

добиће оцене, још битније знање. 

 

Оно што се тражи, јесте да се учи  

и  пише домаћи, кад се дође кући. 

 

На одмору излазе и ужину деле, 

 са друговима знају да се веселе. 

Док пролази тако час по час, 

знајте да је школа најбоља за нас. 
 

Оливера Лазовић  

Звезда 
Моја другарица и ја 

гледамо како звезда сја. 

 

Горе на небу високом 

гледам је својим оком. 

 

Блистала је звезда цела, 

била је стварно бела. 

 

Мала светлуцава тачка, 

лепа је, то морам рећи, 

зна пут према срећи. 

Жељана Златић  

Фудбал 
Фудбал је моја омиљена игра, 

ту се лопта врти као чигра. 

 

Корак лево, корак десно, 

 лоптом пролазиш кроз тесно. 

 

Добар дриблинг, добар шут, 

према голу то је пут. 

 

У току навијања погледаш на семафор, 

гол, гол, гол дао је центарфор. 

 

Фудбал је најлепша игра на свету 

Аутори ових песама су ученици 2.разреда ИО у  Осоници ( учитељица Мирјана Боторић)  и све песме су део 
зборника најлепших дечјих песама са конкурса Дома културе „ Пупољци 2021.“ док су  слике са часова пројектне  
наставе са темом „ Пролећни карневал“ . 
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Ликовни радови ИО Луке  

Ученици од 1. до 4.разреда  
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Тијана Милованчевић  V ₂ 

Ненад Марковић V ₁ Ненад Бојовић V ₁ 

 

Папагај Жиле  

Неко има куцу , неко има мацу , неко има пиле  

А мени је љубимац мој папагај Жиле.  

Жила сам добио за седми рођендан ,  

Када се играм са њим , улепша ми дан.  

Кад отворим кавез и Жиле излети  

Тад настаје лом као да се свети.  

Да ухватим Жила , треба време проћи ,  

Све док се не изигра , у кавез неће доћи . 

Црвен као цвет , шарен као дуга 

Ја га стварно волим као правог друга.  

Ненад Бојовић  V ₁ 

Пројектна настава у 

одељењу II ₁ 

Борко Јовановић 
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Излет наставника 

О 
ве године је за раднике школе организован дводневни излет. Првог дана су 

посећени  каштел Ечка  и град Зрењанин . Обишли смо старо градско језгро које 

обилује барокним грађевинама при чему смо посетили Градску кућу , Народно 

позориште „ Тоша Јовановић”   са 

најстаријом позоришном салом у Србији и 

Музеј пива. Град Зрењанин је 

мултинационална средина са четири језика и  

више од двадесет националних мањина. 

Градска кућа у Зрењанину (позната и 

као Жупанијска палата) налази се на Тргу 

Слободе. У њој се данас налазе Градска 

управа града Зрењанина, Средњобанатски 

управни округ, као и Историјски архив 

Зрењанин. У дворишту зграде налази се Градски парк (званично Жупанијски парк), 

формиран 1887. који је за јавност отворен  током летњих месеци. Имали смо прилику и да 
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Степенице у холу смо освежили налепницама на којима су 

исписани називи књижевних дела и њихови аутори. Док 

одмарају или неког чекају , ученици могу да се подсете градива 

из књижевности.  

Ново у нашој школи 

Пуштена је у рад фонтана у 

дворишту школе 
Сат у холу школе 

Нове витрине за пехаре и слике ђака 

генерације у холу школе 

Нова фасада , асфалтиран тротоар и 

игралиште у ИО Луке  
Ново игралиште у Осоници  
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одељење ученик  посебна диплома за предмет диплома 

VIII 1 Кимчетић Лидија 
 

Физичко и здравствено васпитање 
Информатика и рачунарство 
Српски језик 

„Вук Караџић“ 

VIII 1 Милованчевић  Мира 
 

Физичко и здравствено васпитање „Вук Караџић“ 

VIII 1 Лишанин   Душан 
 

Физичко и здравствено васпитање 
Музичка култура 
Техника и технологија 

„Вук Караџић“ 

VIII 1 Совић Никола Информатика и рачунарство 
Техника и технологија 

„Вук Караџић“ 

VIII 1 Танасковић  Урош 
 

Информатика и рачунарство 
Хемија 
Српски језик 

„Вук Караџић“ 

VIII 1 Ђурашевић Јана Ликовна култура „Вук Караџић“ 

VIII 1 Стевановић Јана 
 

Физичко и здравствено васпитање   

VIII 1 Радовић  Немања 
 

Физичко и здравствено васпитање   

VIII 1 Богдановић Милош Физичко и здравствено васпитање   

VIII 1 Величковић  Лазар 
 

Физичко и здравствено васпитање   

VIII 1 Парезановић  Никола Историја   

VIII 2 Ђурић  Обрен Српски језик 
Ликовна култура 

„Вук Караџић“ 

VIII 2 Радосављевић  Анђела Српски језик „Вук Караџић“ 

VIII 2 Лишанин Милан 
   

Српски језик 
Математика 
Историја 

  

VIII 2 Јовићевић Тијана Српски језик   

VIII 2 Василијевић Слободан Физичко и здравствено васпитање   

VIII 2 Станић  Миле 
 

Физичко и здравствено васпитање   

VIII 2 Поповић Александар 
  

Физичко и здравствено васпитање   

VIII 3 Громовић  Ивана 
 

Техника и технологија „Вук Караџић“ 

VIII 3 Јоковић  Ана 
 

Техника и технологија 
Музичка култура  

„Вук Караџић“ 

VIII 3 Коларевић Ана 
 

Техника и технологија „Вук Караџић“ 

VIII 3 Пантовић Ива 
 

Музичка култура 
Физичко и здравствено васпитање 

„Вук Караџић“ 

VIII 3 Ристић  Јована 
 

Ликовна култура „Вук Караџић“ 

VIII 3 Пурић Марија 
 

Техника и технологија 
Музичка култура 

  

VIII 3 Томићевић Сара 
 

Музичка култура   

VIII 3 Јекић Стефан 
 

Физичко и здравствено васпитање   

VIII 3 Плавшић Лазар 
 

Физичко и здравствено васпитање   

VIII 3 Ђојбашић  Николина Физичко и здравствено васпитање   

Дипломе за изузетан успех  2020/2021. 
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Дружење ученика 3.разреда  

Коначно заједно  

Последњег дана ове школске године ученици трећег разреда су коначно провели у пуном саставу 

дружећи се и уживајући у  амбијенту објекта „ Наше брдо“ .  
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