
28. септембра 2019. године 

Одржано је такмичење у кросу под називом „Корак за срећним детињством“. Поред свих 

учесника који су учествовали у трци (ученици, учитељи и наставници) посебно су се 

истакли: 

 

- ученица Анастасија Божовић III1 за освојено друго место на 300m млађе пионирке 

(учитељица Слађана Радибратовић), 

- ученица Маја Вучићевић VII3 за освојено прво место на 500m старије пионирке и 

- ученик Јанко Вирић V3 за освојено прво место на 500m старији пионири (њихов  професор 

физичког и здравственог васпитања Драгана Ивановића). 

 

14. октобар 2019. године 

У оквиру Недеља спорт под диригентском палицом наставника физичког и здравственог 

васпитања Владимира Аничића и Драгана Ивановића одржан је турнир у малом фудбалу 

(дечаци) и „Између две ватре“ (девојчице) за све разреде од петог до осмог разреда. На 

турниру који се играо по принциму „Свако са сваким“ постигнути су следећи резултати: 

 

-мали фудбал (дечаци) пети разред: 1.место: V1, 2.место: V2, 3.место: V3. 

-“Између две ватре“ (девојчице) пети разред: 1.место: V1, 2.место: V3, 3.место: V2. 

 

-мали фудбал (дечаци) шести разред: 1.место: VI2, 2.место: VI4, 3.место: VI1. 

-“Између две ватре“ (девојчице) шести разред: 1.место: VI1, 2.место: VI4, 3.место: VI2. 

 

-мали фудбал (дечаци) седми разред: 1.место: VII3, 2.место: VII2, 3.место: VII1. 

-“Између две ватре“ (девојчице) седми разред: 1.место: VII2, 2.место: VII1, 3.место: VII3. 

 

-мали фудбал (дечаци) осми разред: 1.место: VIII1, 2.место: VIII2, 3.место: VIII4. 

-“Између две ватре“ (девојчице) осми разред: 1.место: VIII2, 2.место: VIII1, 3.место: VIII4. 

 

02. новембар 2019. године 

На Осмом ликовном конкурсу „Нацртај, обоји и освоји!“ који је у периоду од 01. до 

30.09.2019. године организовала Форма Идеале ученици наше Школе Тамара Крејовић I-1 

и Исидора Јањић I-1 (учитељица Мица Митровић) добитнице су четврте награде. 

 

07. новембар 2019. године 

Одршжано је Школско такмичење из математике. Списак ученика који су се пласирали на 

Општинско такмичење из математике можете видети у прилогу. 



 



 



20. новембар 2019. године 

На Окружном такмичењу у пливању ученици наше школе забележили су запажене 

резултате у пратњи наставника физичког васпитања Драгана Ивановића. 

 

Извештај са Окружног такмичења у пливању за ОС и СС 

 

ПИОНИРИ (I и II разред) – 50m краул 

2. место заузео је Варничић Страхиња 51,63 

3. место заузео је Југовић Немања 59,35 

 

ПИОНИРКЕ (I и II разред) – 50m краул 

1. место заузела је Кнежевић Ивана 1:12,09 

 

ПИОНИРИ (III и IV разред) – 50m краул 

4. место заузео је Варничић Алекса 46,73 

 

ПИОНИРКЕ (III и IV разред) – 50m краул 

2. место заузела је Југовић Невена 1:02,76 

 

ПИОНИРИ (V разред) – 50m леђно 

1. место заузео је Лукић Урош 37,97 

 

07. децембар 2019. године 

Коначни резултати и ранг са Општинског такмичења из математике Ужице. 

 

Ученици 4. разреда који имају 70 и више бодова остварили су пролаз на Окружно 

такмичење из математике. 

 

Ученици 5. разреда који имају 50 и више бодова остварили су пролаз на Окружно 

такмичење из математике. 

 

Ученици од 6. до 8. разреда који имају 40 и више бодова остварили су пролаз на Окружно 

такмичење из математике. 

 

Захваљујемо се свим такмичарима и њиховим менторима. Желимо вам успех у даљем раду. 

 

Rezultati 4. razred 

Rezultati 5. razred 

Rezultati 6. razred 

Rezultati 7. razred 

Rezultati 8. razred 

 

На одржаном Општинском такмичењу младих математичара основних школа – Ужица, 

ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

 

-ТЕЋИ РАЗРЕД- 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/02/IZVESTAJ-SA-OKRUZNOG-TAKM.-U-PLIVANJU-ZA-OS-I-SS.odt
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2019/12/Rezultati-4.-razred.doc
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2019/12/Rezultati-5.-razred1.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2019/12/Rezultati-6.-razred1.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2019/12/Rezultati-7.-razred1.xlsx
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2019/12/Rezultati-8.-razred1.xlsx


Ема Лапчевић – прво место - учитељица Слађана Радибратовић 

Филип Киковић – друго место - учитељица Станојла Цветковић 

Данило Пантелић – друго место – учитељица Станојла Цветковић 

Оливера Удовичић – треће место - учитељица Станојла Цветковић 

Андрија Видић – похваљен – учитељица Слађана Радибратовић 

 

- ЧЕТВРТИ РАЗРЕД- 

Филип Димитријевић -прво место-  пласман на Окружно такмичење – учитељица Виолета 

Ђоковић 

Николина Невољица -друго место- пласман на Окружно такмичење – учитељица Гордана 

Жунић 

Јанко Костадиновић - друго место - учитељица Даница Видић 

Данило Кнежевић - треће место -  учитељица Виолета Ђоковић 

Никола Ђуровић – похваљен - учитељица Даница Видић 

Александра Туцовић - похваљена - учитељица Гордана Жунић 

Вук Стевановић – похваљен - учитељица Даница Видић 

Анђела Марковић – похваљена - учитељица Виолета Ђоковић 

Немања Јовановић – похваљен - учитељица Виолета Ђоковић 

Стефан Андрић – похваљен - учитељица Виолета Ђоковић 

 

-ПЕТИ РАЗРЕД- 

Габријела Вирић – треће место  – пласман на Окружно такмичење – наставница Сања Папић 

Немања Лубурић – треће место – пласман на Окружно такмичење – наставница Сања Папић 

Уна Сокић – похваљена  - пласман на Окружно такмичење – наставница Сања Папић 

 

-ШЕСТИ РАЗРЕД- 

Младен Прљевић – друго место – пласман на Окружно такмичење – наставница Мирјана 

Митровић 

Зоран Лучић – похваљен – наставница Мирјана Митровић 

 

-ОСМИ РАЗРЕД- 

Тамара Вујашевић – треће место – пласман на Окружно такмичење – наставник Катарина 

Глишић 

 

14. фебруар 2020. године 

Ученица петог разреда наше Школе, Габријела Вирић, остварила је сјајан резултат у првом 

кругу KGL (Kangaroo Global Linguistics) светског такмичења из енглеског језика и са 

максималним бројем бодова пласирала се у други круг такмичења. Све похвале за Габријелу 

Вирић и за њену професорку енглеског језика Јелену Чавић. 

 

22. фебруар 2020. године 

На Општинском такмичењу из ЕНГЛЕСКОГ и НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА постигнути су 

следећи коначни резултати (прилог). Ученица VIII разреда наше Школе Станојчић Јелена 

са најбољим резултатом од свих такмичара, према пропозицијама, заузела је 3. место. Једно 

велико БРАВО за Јелену и њену професорку Ану Димитријевић. 

 



Коначни резултати Општинског такмичења из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 2019-2020. 

Коначни резултати Општинског такмичења из НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 2019-2020. 

 

23. фебруар 2020. године 

На Општинском такмичењу из ФИЗИКЕ које је одржано, 23. фебруара 2020. године у 

ОШ“Стари град“ постигнути су следећи резулти (табела у прилогу). Ученици наше школе 

забележили су следеће резултате: 

 

Маладен Прљевић – 6. разред – друго место – професор др Јелена Радовановић 

Ема Димитријевић – 6. разред – треће место – професор др Јелена Радовановић 

Владица Љубичић – 6. разред – похвалница - професор др Јелена Радовановић 

Кристина Арсенијевић – 6. разред – 40 бодова - професор др Јелена Радовановић 

Лука Голубовић – 7. разред – похвалница - професор др Јелена Радовановић 

Све похвале за ученике и професорку, БРАВО! 

 

Коначни резултати Општинског такмичења из ФИЗИКЕ 2019/2020. године 

 

01. март 2020. године 

*На одржаном Општинском такмичењу из Технике и технологије у Основној школи 

,,Богосав Јанковић“ у Кремнима, ученик VI-1 разреда наше школе, Марко Обућина, освојио 

је друго место са 96 бодова и пласирао се на следећи ранг такмичења. Све честикте Марку 

Обућини и његовом наставнику Николи Сокићу!  

*На Општинском такмичењу из ХЕМИЈЕ ученици наше Школе, Лука Голубовић 7. разред, 

заузео је прво место са највише бодова од свих такмичара (97,50) и Тијана Вуковић 7. разред 

која је освојила друго место са 86 бодова. Све похвале и једно велико БРАВО за ученике и 

њихову професорку Мирјану Којадиновић. 

 

 

 

 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/02/kona%C4%8Dni-rezultati-op%C5%A1tinskog-takmi%C4%8Denja-2019-2020..docx
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/02/Kona%C4%8Dni-rezultati-2019-2020.docx
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/03/FIZIKA-2019-2020-OPSTINSKO-KONA%C4%8CNI-REZULTATI.pdf


03. март 2020. године 

На окружном такмичењу у гинастици одржаном у Медицинској школи у Ужицу ученици 

наше школе остварили су запажене резултате: 

II место - ДАНИЦА БАЦОТИЋ III1  

I место - АНА МИТРАШИНОВИЋ V2 

II место – УНА СОКИЋ V3 

III место - САРА МАРКОВИЋ VII1 

 

Екипно од I до IV разреда ДАНИЦА БАЦОТИЋ III1, ИВА РЊАКОВИЋ IV1, НИКОЛИНА 

НЕВОЉИЦА IV4, МИЛЕНА ЛАЗОВИЋ IV4 – I место 

Екипно од V до VI  разреда СОФИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ V2, АНА МИТРАШИНОВИЋ 

V2, УНА СОКИЋ V3, МАЈА МАРКОВИЋ VI1 - I место 

Екипно од VII до VIII – САРА МАРКОВИЋ VII1, ИСИДОРА ГОРДИЋ VII1, ТЕОДОРА 

ГОРДИЋ VII1, НЕВЕНА СЕЛАКОВИЋ VIII4 - I место 

Једно велико БРАВО за овако велики успех за све такмичаре и њиховог наставника 

Владимира Аничића. 

 

11. март 2020. године 

Коначни резултати Окружног такмичења из математике: 

 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред 

 

На Окружном такмичењу из математике ученици наше Школе постигли су следеће 

резултате: 

-Филип Димитријевић – 4. разред – заузео 2. место - учитељица Виолета Ђоковић; 

-Невољица Никола – 4. разред - 35 поена – учитељица Гордана Жунић; 

-Немања Лубурић – 5. разред – заузео 2. место – наставница Сања Папић; 

-Уна Сокић – 5. разред – 56 поена – наставница Сања Папић; 

-Габријела Вирић – 5. разред - 20 поена - наставница Сања Папић; 

-Младен Прљевић - 6. разред - 36 поена - наставница Мирјана Митровић; 

-Тамара Вујашевић - 8. разред - 37 поена - наставница Тања Рајаковић. 

 

Браво за постигнуте резултате! 

 

13. март 2020. године 

На одржаном школском такмичењу рецитатора у нашој школи пролаз на следећи ранг 

такмичења остварили су следећи ученици: 

 

Ђорђе Јанковић II4 

ментор Стана Курћубић 

 

Матија Сокић V3 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/03/4.-razred1.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/03/5.-razred1.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/03/6.-razred1.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/03/7.-razred1.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/03/8.-razred1.xls


Уна Сокић V3 

Ђурђина Јанковић V3 

Лана Дрндаревић V3 

Павле Деспотовић V3 

ментор -Љубица Аничић. 

 

14. март 2020. године 

Друштво математичара Србије је пратећи активности Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја о едукацији ученика у новим условима, покренуло акцију 

„Математиком и информатиком против Корона вируса“. Једна од активности у наведеној 

акцији је и online РЕВИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ 

МАТЕМАТИКЕ. Ученици наше школе, Лука Голубовић VII2 и Младен Прљевић VI4, узели 

су учешће у овом такмичењу и остварили запажене резултате (десет тачних од могућих 

дванаест бодова). Све похвале за наше ученике. 

 

15. март 2020. године 

На Општинском такмичењу из историје, ученици наше Школе постигли су следеће 

резултате: 

 

Владимир Лијескић – 7. разред – 2. место – наставник Милош Рацић 

Катарина Лазић – 7. разред – 2. место – наставник Милош Рацић 

Немања Делић – 8. разред – 1. место – наставник Милош Рацић 

Павле Стевић – 8. разред – 2. место – наставник Милош Рацић 

 

08. март 2020. године 

У просторијама Дечјег културног центра Београд, одржан је КИДИКЕМ – ђачки филмски 

фестивал. Ученици наше Школе освојили су посебну награду за глуму за филм “Одело не 

чини човека“. Група аутора у оквиру школске Филмске продукције, која је реализовала овај 

филм, награђена је дипломом, медаљом, књигама, качкетима и мајицама. Велико браво за 

ученике и њиховог наставника Николу Рацића. 

 

10. април 2020. године 

*У другом кругу KGL такмичења из енглеског језика одржаног у Београду, ученица петог 

разреда, Габријела Вирић, похваљена је у категорији „Commended“, која обухвата 10% 

учесника са најбољим резултатима на нивоу А1 у целом свету. Велико БРАВО за Габријелу 

Вирић  и њену наставницу енглеског језика Јелену Чавић. 

 

21. април 2020. године 

На ликовном конкурсу који је поводом Ускршњих празника расписала Немачка амбасада у 

Београду, учествовала су деца до 12 година са територије читаве Србије. Међу њима и 

ученици наше школе: Јана Доганџић V1, Сања Селаковић V1, Урош Станојевић V1, Дуња 

Николић V2 и Ђурђина Јанковић V3. 

Рад талентоване ученице одељења V2, Дуње Николић, освојио је симпатије многих, па се 

тако Дуња нашла у друштву петоро награђених ученика. 



Свим учесницима једно велико БРАВО, а Дуњи честитамо на освојеној награди и желимо 

да нас још много пута слично обрадује!Детаљније можете видети на линку „Ускршње 

гнездо„. 

*На расписаном ликовном конкурсу Министарства просвете науке и технолошког развоја 

„Моја породица – моја слобода“ ученик наше школе инспирисан овом темом пријавио се на 

конкурс. Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја победници 

конкурса награђени су путовањем-екскурзијом (пет дана, четри ноћења) у образовно-

културном центру „Вук Карађжић“у Тршићу. Иначе на конкурс се пристигло 3760 

ученичких радова међу којима је рад Богдан Јовановић 81 ушао у првих десесет награђених 

радова. 

 

12.06.2020. године 

*Ученик  седмог разреда наше школе, Лука Голубовић, опет нас је обрадовао и учинио 

поносним. На предлог одељењског старешине Мирјана Миртровић и наставника 

информатике Радомира Бошњаковића, Лука се пријавио на онлине обуку Центра за младе 

таленте на тему Увод у структурирано програмирање и остварио изузетне резултате. Све 

похвале за ученика ЛУКУ ГОЛУБОВИЋА. 

https://www.facebook.com/NemackaAmbasadaBeograd/posts/1382314698637771?__xts__%5B0%5D=68.ARCXwnU0Y3ajLRDuqFB5R3Bn5AUNlbW_7uyXd8yfzt7tKtH7s_Ufxgwd2Kax-B7payecukKJ0IHwnkk5kCm_pMJEC2oFKS1sUhpQmYQ3L8FwjhC27C663sb1pzvgUHP4rqS37s80heFzktvqgKAQkSKtJR_6LcjsAatuDfJw2wQThePN1g63_ymeGhmBqv65mVOAIXB41RIsabHO3GXd0dFdrRSTvZpcBE9Wc3D86G1qIE2xBpz9n7e4OqmNJXuMXTxYB-xQ-pkYd5oMC2EI0ymevBMhxqRXrXn_oAcFjkhxpEt5pwqA4IIkWikZXhaT3ttXreYd3OODmcUkeTSJfOWIoQG7xEaKW8x12tEYkaT2-OXv3pQi4souiF79Nf_d4DZ--QC81Rii0YRAxH21SeVivW-8tfWFnVqN331dTD4PTbLlF78ZwGkQLwdONV0Xmiz52E9IjsrCUoTdzZpOxA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/NemackaAmbasadaBeograd/posts/1382314698637771?__xts__%5B0%5D=68.ARCXwnU0Y3ajLRDuqFB5R3Bn5AUNlbW_7uyXd8yfzt7tKtH7s_Ufxgwd2Kax-B7payecukKJ0IHwnkk5kCm_pMJEC2oFKS1sUhpQmYQ3L8FwjhC27C663sb1pzvgUHP4rqS37s80heFzktvqgKAQkSKtJR_6LcjsAatuDfJw2wQThePN1g63_ymeGhmBqv65mVOAIXB41RIsabHO3GXd0dFdrRSTvZpcBE9Wc3D86G1qIE2xBpz9n7e4OqmNJXuMXTxYB-xQ-pkYd5oMC2EI0ymevBMhxqRXrXn_oAcFjkhxpEt5pwqA4IIkWikZXhaT3ttXreYd3OODmcUkeTSJfOWIoQG7xEaKW8x12tEYkaT2-OXv3pQi4souiF79Nf_d4DZ--QC81Rii0YRAxH21SeVivW-8tfWFnVqN331dTD4PTbLlF78ZwGkQLwdONV0Xmiz52E9IjsrCUoTdzZpOxA&__tn__=-R

