
Извештај о учешћу ученика на такмичењима –школска 2015-16. 

 

Школска 2015/16. година била је веома успешна, а посебно на пољу ваннаставних 

активности. Ученици наше школе показали су следеће резултате: 

 

- Ана Станкић,  5. разред - друго место на општинском такмичењу из српског језика; 

- Ана Станкић,  5. разред – прво место на општинском и друго место на градском 

такмичењу из историје; 

- Јована Базић, 8. разред – прво место на општинском такмичењу из атлетике; 

- Давид Милисављевић, 8. разред - прво место на општинском  и треће место на градском 

такмичењу из атлетике ; 

- Данко Јакшић, 2. разред – друго место на наградном литерарном конкурсу ,,У књигама 

станују јунаци'' у организацији библиотеке града Београда; 

- Данка Пријаковић, 7. разред – прво место у категорији за старији узраст ( дневник и 

говорник) , на општинском такмичењу  ,,Читалачка значка''' 

- Мина Илић, 2. разред – прво место у категорији за најбољи дневник, млађи узраст, на 

општинском такмичењу ,, Читалачка значка'' 

- Александра Милисављевић, 3. разред – прво место за говорника, млађи узраст, на 

општинском такмичењу ,, Читалачка значка'' 

- Уна Варагић, 3. разред – треће место за говорника, млађи узраст, на општинском 

такмичењу ,, Читалачка значка'' 

- На међународном дечијем фестивалу ,, Креативна чаролија'' наши ученици предвођени 

наставницима: Виолетом Нинковић, Јадранком Јованчевић и Владаном Нешићем освојили 

су прво место за најбољу креативну изложбу ; 

-Такође, ментори: В. Нинковић, В. Нешиш и Ј. Јованчевић – специјалну награду за 

сценографију. 

- Награђени ученици, учесници представе ,,Срце се нема да се има, срце се има да се даје 

свима'' су: Мина Илић, Јована Радојковић, Анастасија Обреновић,  Милица Мирковић, 

Матеја Перић, Вања Нинковић, Немања Буквић. 

- Емина Павловић, Јована Радојковић, Јована Перић, Милица Аврамовић – прво место на 

општинском такмичењу  Црвеног крста. 

-  Регионални литерарни конкус ,, Матерња мелодија и образовање'' – похваљени су 

ученици: Ана Станкић , 5. разред и Ана Базић , 6. разред.  
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