
27. јануар 2021. године 

Поводом Савиндана ученици Јанко Косдадиновић V1 (литерарни рад) и Андрија Ковачевић 

VIII3 (на Богојављење пливао за Часни крст) добили награду књигу. 

 

05. фебруар 2021. године 

*Списак пријављених ученика за Школско такмичење из математике 2020/2021. године 
*Задаци и решења школског такмичења из математике у школској 2020/2021. години 

*На Општинско такмичење пласирали су се ученици трећег и четвртог разреда који 

су остварили 60 и више бодова на школском такмичењу. 

*На Општинско такмичење пласирали су се ученици петог и шестог разреда који су 

остварили 50 и више бодова на школском такмичењу. 

*На Општинско такмичење пласирали су се ученици седмог и осмог разреда који су 

остварили 40 и више бодована на школском такмичењу. 

 

*Коначне резултате Школског такмичења из математике школске 2020/2021. године 

можете погледати на линку http://petaosnovna.com/?p=7940  
*Списак такмичара и ранг листа са школског такмичења из енглеског језика 2020/2021. 

година 

На Општинско такмичење из Енглеског језика пласирали су се Дуња Павловић VIII2 и Лука 

Голубовић VIII2 наставник Марија Верговић. 

Браво за све ученике и њихове наставнике, који су учествовали на такмичењу и који су се 

пласирали на виши ранг такмичења! 

 

21. фебруар 2021. године 

*На Општинском такмичењу из енглеског језика које је било одржано у ОШ“Алекса 

Дејовић“, 21. фебрура 2021. године, ученица наше школе Дуња Павловић освојила је треће 

место. Коначне резултате такмичења можете видети на линку 

05. Rezultati opstinskog takmicenja iz stranih jezika – Engleski. 

04. ključ 

Једно велико БРАВО за ДУЊУ ПАВЛОВИЋ VIII2 и њену наставницу енглеског језика 

Марију Верговић. 

 

27. фебруар 2021. године 

*Свака част свим тамичарима, а посебно за ученика 6. разреда наше школе Немању 

Лубурића, који је заузео прво место са максималних 100 бодова на општинског такмичењу 

из физике. Све честитке и за Немањину наставницу физике др Јелену Радовановић. 

коначни резултати општинског такмичења из физике 

 

28. фебруар 2021. године 

*У нашој школи одржано Општинско тамичење из математике. Резултате (прелиминарне), 

задатке и решења можете прузети са линка 

незванични резултати, задаци и решења. 
 

02. март 2021. године 

*Коначни рзултати за трећи и четврти разред на Општинском такмичењу из математике за 

школску 2020/2021. годину 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/02/Spisak-uu%C4%8Denika-za-takmi%C4%8Denje-%C5%A0kolsko-matematika-2020-2021.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/02/Zadaci-i-resenja-skolskog-takmicenja-iz-matematike-2020-2021.pdf
http://petaosnovna.com/?p=7940
http://petaosnovna.com/?p=7940
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/02/Spisak-takmicara-i-rang-skolskog-takmicenja-iz-engleskog-jezika.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/02/Spisak-takmicara-i-rang-skolskog-takmicenja-iz-engleskog-jezika.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/02/05.-Rezultati-opstinskog-takmicenja-iz-stranih-jezika-Engleski.xlsx
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/02/04.-klju%C4%8D.doc
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/kona%C4%8Dni-rezultati-op%C5%A1tinskog-tami%C4%8Denja.pdf
http://http/petaosnovna.com/?p=8062


КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ 3. РАЗРЕД 

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ 4. РАЗРЕД 

 

05. март 2021. године 

*На Окружно такмичење из математике пласирали су се ученици који су на Општинском 

такмичењу остварили: 

-четврти разред – минимално 70 бодова, IV разред коначни резултати 

-пети разред – минимално 60 бодова, V разред коначни резултати 

-шести разред – минимално 80 бодова, VI разред коначни резултати 

-седми разред – минимално 50 бодова, VII разред коначни резултати 

-осми разред – минимално 50 бодова. VIII разред коначни резултати 
Одлука на пласман за Окружно такмичење из математике 

На Окружно такмичење из математике пласирали су се следећи ученици ОШ“Слбодан 

Секулић“: 

Четврти разред: Вукашин Цицварић учитељица Станојла Цветковић 

Пети разред: Нина Обрадовић наставница Сања Папић 

Осми разред: Татјана Марковић наставница Тања Рајаковић 
*На Општинском такмичењу из математике ученици наше школе постигли су 
следеће резултате: 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Прво место – Ана Брајковић III4, учитељица Стана Курћубић 

Друго место – Василије Стевановић III1, учитељица Марија Тишић 

Друго место – Урош Станковић III4, учитељица Стана Курћубић 

Друго место – Вања Деспотовић III1, учитељица Марија Тошић 

Треће место – Нађа Трнавац III1, учитељица Марија Тошић 

Треће место – Богдан Шојић III1, учитељица Марија Тошић 

Треће место – Андрј Лучић III2, учитељица Дана Новаковић 

Похвалница – Димитрје Крстонијевић III2, учитељица Дана Новаковић 

Похвалница – Андреј Пауновић III2, учитељица Дана Новаковић 
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Друго место – Вукашин Цицварић IV2, учитељица Станојла Цветковић 

Похвалница – Алекса Арсенијевић IV1, учитељица Слађана Радибратовић 

Похвалница – Данило Пантелић IV2, учитељица Станојла Цветковић 

Похвалница – Вук Љубичић IV1, учитељица Слађана Радибратовић 
 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Треће место – Нина Богдановић V2, наставник Сања Папић 

Треће место – Анђела Марковић V2, наставник Сања Папић 

Похвалница – Филип Димитријевић V2, наставник Сања Папић 

Похвалница – Јанко Констадиновић V1, наставник Сања Папић 

Похвалница – Никола Ђурић V1, наставник Сања Папић 
ШЕСТИ РАЗРЕД 

Треће место – Немања Лубурић VI1, наставница Тања Рајаковић 

Треће место – Габријела Вирић VI2, наставница Мирјана Митровић 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/1.-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%98-%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%A3%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98-3.-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%98-%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%A3%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98-4.-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/IV-razred-kona%C4%8Dni-rezultati.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/V-razred-kona%C4%8Dni-rezultati.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/VI-razred-kona%C4%8Dni-rezultati.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/VII-razred-kona%C4%8Dni-rezultati.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/VIII-razred-kona%C4%8Dni-rezultati.pdf


Похвалница – Ђорђе Николић VI1, наставница Тања Рајаковић 

Похвалница – Павле Деспотовић VI3, наставница Тања Рајаковић 

Похвалница – Лана Дрндаревић VI3, наставница Тања Рајаковић 

Похвалница – Сара Пауновић VI2, наставница Мирјана Митровић 

Похвалница – Никола Шојић VI1, наставница Тања Рајаковић 
 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Треће место – Младен Прљевић VII4, наставница Мирјана Митровић 
 

ОСМИ РАЗРЕД 

Прво место – Татјана Марковић VIII1, наставница Тања Рајаковић 
Браво за ученике и њихове наставнике! 

 

18. март 2021. године 

*Светски дан вода се обележава 22. марта па је тим поводом јавно комунално предузеће 

,,Водовод“ Ужице у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених 

у образовању Ужице, расписало литерарни и ликовни конкурс за ученике основних школа 

,,ВОДА У БОРБИ ПРОТИВ ВИРУСА“ за 2021. годину. Од 86 пристиглих радова ученица 

II3 разреда наше школе, Ленка Гајић (учитељица мр Љубица Аничић) је похваљена за свој 

рад. 

 
13. април 2021. године 

*Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта, Министарство просвете 

технике и технолошког развоја, Савеза за школски спорт Србије, доделио је диплому 

ученику наше школе Вуку Стевановићу V1 за освојено 2. место на школском првенству уже 

Србије група 3. дечаси од 5. до 8. разреда, 40 килограма. Свака част на великом успеху Вуку 

и његовом наставнику физичке културе Драгану Ивановићу. 

 

13. април 2021. године 

У Градском културном центру данас је одржана 50. Градска смотра рецитатора ,,Песниче 

народа мог“. Ленка Гајић и Тара Златић, ученице II3, биле су представнице млађег узраста 

наше школе. Из оправданих разлога нису им се придружили Елена Бакић и Виктор Косић, 

такође из одељења II3. Средњи узраст представљали су Јана Матић VI2, Матија и Уна Сокић 

VI3, Ђурђина Јанковић VI3 и Лана Дрндаревић VI3. У финале су се пласирале и Ленка и 

Тара, млађи узраст. За средњи узраст пласман су остварили Матија, Уна, Ђина и Лана. 

Изузетан успех! Поносни смо на вас! Здрави и успешни били! 
 

15. април 2021. године 

У Градском културном центру данас је одржано финале 50. Градске смотре рецитатора 

,,Песниче народа мог“. У финалу је учествовало 14 ученика, распоређених у 3 узрасне 

категорије. 

Представнице ОШ“Слободан Секулић“ за млађи узраст су биле Ленка Гајић и Тара Златић, 

ученице одељења II3. У средњем узрасту, финалисти из наше школе су били Матија и Уна 

Сокић, Ђурђина Јанковић и Лана Дрндаревић, ученици VI3. 

На Окружној смотри рецитатора Град ће представљати 6 најбољих учесника, а међу њима 

су наши Тара Златић и Матија Сокић. 



Браво за рецитаторе и њихове менторе! 

 
24. април 2021. године 

*На одржаном Окружном такмичењу из физике у ОШ „Стари град“ ученик наше школе 

Немања Лубурић заузео је ДРУГО место. Поносни смо на Немању и његову наставницу др 

Јелену Радовановић! 

 

25. април 2021. године 

*На одржаном општинском такмичењу из ИСТОРИЈЕ, ученик наше школе Владимир 

Лијескић заузео је ТРЕЋЕ место. Честитамо Владимиру и његовом наставнику Милошу 

Рацићу. 

 
25. април 2021. године 

Коначни резултати окружног такмичења из математике за школску 2020/2021. годину. 

4. разред 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 

 

28. април 2021. године 

Резултати Смотре реитатора Златиборског округа 
Матија Сокић, ученик VI3 разреда наше школе заузео је прво место и обезбедио учешће на 

Републичкој смотри рецитатора „Песниче народа мог“, у конкуренцији средњег узраста. 

Да манифестација и даље успешно негује лепо казану реч потврдио је наступ 52 рецитатора 

општина: Пожега, Прибој, Пријепоље, Ужице, Сјеница, Чајетина, Ариље, Бајина Башта, 

Нова Варош и Косјерић. 

Матија ће нашу школу представљати после 17 година паузе, јер за толико година нисмо 

изборили овакав пласман. 

Најуспешније рецитаторе оцењивала је и прогласила комисија у чијем саставу су били 

професори: Гордана Ђокић, Сена Вукотић и Филип Вукотић. 

Четрдесет прва Смотра рецитатора Златиборског округа одржана је у онлајн формату, у 

организацији Народне библииотеке „Сретен Марић“ Косјерић 28. априла 2021. године. 
Матија, БРАВО на изузетном успеху теби и твом педагогу мр Љубици Аничић! 

 
28. април 2021. године 

„Прва основна школа краља Петра II“ била је домаћин општинском такмичењу из српског 

језика. 

Коначна ранг листа. 

Ученица осмог разреда наше школе Татјана Марковић заузела је 3. место. 
Све похвале Татјани Марковић VIII1 и њеној наставници Љиљани Доганџић. 

 

16. мај 2021. године 

„Прва основна школа краља Петра II“ била је домаћин окружном такмичењу из 
српског језика. 
незванични резултати 
Ученица осмог разреда наше школе Татјана Марковић заузела је 2. место и 
омогућила пласман на РЕПУБЛИЧКО ТАМИЧЕЊЕ. 
Све похвале Татјани Марковић VIII1 и њеној наставници Љиљани Доганџић 
на великом успеху. 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/04/4.-razred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/04/5.-razred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/04/6.-razred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/04/7.-razred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/04/8.-razred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/05/%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88-%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%9D%D0%95-%D0%A0%D0%95%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90-2021..pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/05/nezvani%C4%8Dni-rezultati.pdf


24. мај 2021. године 

Поводом наградног конкурса „Крв живот значи“ комисија Црвеног крста Ужице је 

прегледала и оценила најуспешније радове.Ученици наше школе Дуња Павловић VIII2 

заузела је прво, а Милица Недовић VIII2 треће место за узраст ученика од петог до осмог 

разреда. 

Награђени радови 2021. 
БРАВО ЗА НАШЕ УМЕТНИКЕ! 

 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/05/Nagra%C5%BEeni-radovi-Crveni-krst-2021.pdf

