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ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК  

(1847 – 1917) 

 
 
 

 
Радомир Путник је рођен у Крагујевцу 

24. јануара 1847. где је и завршио основну 
школу. Даље школовање је наставио у 
Београду, где је похађао Артиљеријску 
школу, у којој је дипломирао као осми у 
класи. 

 
Имао је одлично памћење, изванредно 

је познавао географију, па је остало забележено да је 1914. године 
диктирао распоред трупа не гледајући у мапу. Писац је војних уџбеника, а 
због потреба праћења стране литературе, почео је да изучава стране 
језике. 

 
Овај велики војсковођа и стратег у личном животу био је миран, 

повучен и скроман човек. Избегавао је разметљиве гестове на позорници 
јавног мњења,  па и претерано декорисање одликовањима, истичући:,, Моје 
декорације су испод мундира“. Када су за време балканских ратова 
одређиване дневнице официра, наредио је да дневница потпоручника и 
војводе буде једнака – три динара дневно.  

 
Посебно треба истаћи,  да војвода Путник није био за стратегију која 

по сваку цену иде за спектакуларним резултатима, без обзира на ризик. Ни 
најбурнији догађаји нису га могли избацити из равнотеже, био је опрезан и 
методичан у тренуцима тријумфа, баш као и у време када се под ударцима 
судбине повијао до земље. 

 
Био је хладна, рационална и врло методична личност.Није волео 

рискантну политику ратовања која би га доводила у подређен положај и 
наносила губитке.  

 
Путник није праскао ватрометом духа, није засењивао ефемерним 

артификацијама , већ је – како с разлогом наглашава генерал Петар Томац 
- ,,изгледао као мирна, добро управљена, ефикасна топовска паљба“. Војни 
историчари с разлогом сматрају да је Радомир Путник био најзначајнија 
фигура међу српским војводама  која је на крају доживела своје уздизање и 
слављење. 

 
Takoђе, треба истаћи, да је Путник  имао највише заслуга за српске 

победе у Балканским ратовима, као и због успешно организоване одбране 
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земље 1914.године,где је извојевао чувену победу у Церској,а крајем 
1915.године у Колубарској бици.  

 
Путник је издао своје најтеже и последње наређење: потпуно 

повлачење преко црногорских и албанских планина до јадранске обале, 
како би се избегла предаја државе. Повлачење је било један од 
најпотреснијих догађаја у српској историји. 

 

 

 
 
 

О НАМА 

 

Oве школске године наша школа пуни 61 годину, а то је прилика да се 
окупе сви наши,како бивши ,тако и садашњи ђаци, наставници и колеге 
пензионери. Увек се усвечаној и веселој атмосфери обележава  овај 
дан,евоцирају успомене на прошле дане и на све оне лепе догађаје из 
ђачког доба који се вечно памте.  

Многи наши бивши ученици су данас познати и признати људи, који 
често посећују своју некадашњу школу и радо је се сећају. Ми смо поносни 
и срећни на све њихове успехе, а посебно на то, што смо кроз 
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осмогодишње школовање учествовали у њиховом одрастању, васпитању и 
образовању.  

Школску 2021/2022. годину завршилo је 648 ученикa, a уписано је 
90првака. Осим класичног облика наставе, од првог до осмог разреда, у 
школи раде и целодневна одељења у првом и другом разреду. 

Рад школе је организован у складу са Правилником о школском 
календару. У току 2021-2022. године ученици су имали јесењи , зимски и 
пролећни распуст. Календар значајних активности, предвиђен Годишњим 
планом рада је у потпуности остварен. 

У школској 2021-22.  години ученици наше школе су освoјили: 
бројне награде на општинским такмичењима, од којих је највећи број у    
спортским (појединачним) дисциплинама. 

Образовно-васпитни програм наше школе остварује се на више 
начина и кроз различите садржаје. На првом месту, путем редовне  и 
изборне наставе, као и кроз бројне слободне активности које су ученицима 
понуђене да се определе.  

Школа своју културну и јавну функцију остварује и кроз сарадњу са 
другим организацијама и институцијама, међу којима свакако треба истаћи: 
„Пријатељи деце“, Дечји културни центар „Мајдан“, Библиотека „Вељко 
Петровић“, „Црвени крст“, Спортски летњи камп Општине Савски венац. 
 

ЗАПОСЛЕНИ: 
 

Директор:           Радослава Мраовић 
 

Стручни сарадник:  

           Ана Марић- педагог 

           Марија Томашевић - Звиздић -психолог 

           Радмила Ковачевић - Кузмановић – библиотекар 

Предметна настава 

•     Географија:                Јаковљевић Јаворка 
                                                            
                                                          Мандић Милка 
                                                           
                                                           Филиповић Дуња 
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• Историја:         Пајантић Мија  

                                                                Брун Милош 

• Математика:         Комарица Драгана 

                                     Мишковић Бојана 

                                                                Малиџа Татјана 

• Физичко васпитање:      Мандинић Биљана 

                                                               Ћургуз Мома 
                                                                                                                                                   

• Биологија:        Стојковић Јадранка  

                                 Гржетић Дејана 

• Верска настава:        Ристић Лазар 

                                                                Кајзер Драгана 

• Енглески језик :       Крстић Душица 

                                         Здравковић Боцић Марина 

                                             Поповић Ана 

• Информатика и рачунарство:      Мајсторовић Милош 

• Ликовна култура:       Секуловић Светлана 

                                         Томљеновић Зоран     

• Музичка култура:        Петковић Лепа 

• Српски језик:         Бобић Драгана 

                                                               Палалић Јелена 

                                                               Небригић Ивана 

• Техника и технологија:                Страњина Дарија 

                                                                Павловић Александар 

                                                                Видаковић Нада 
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• Физика:          Босанац Ана     

• Француски језик:        Гњидић Тања 

                                       Џогаз Надежда 

• Хемија:          Шипрага-Љевар Јелена 

          

 
Разредна настава: 
 

• наставник разредне наставе     Драгичевић Биљана 

• наставник разредне наставе     Бркић Драгана 

• наставник разредне наставе     Радојков Нада 

• наставник разредне наставе     Димитријевић Аница 

• наставник разредне наставе     Пејић Ана  

• наставник разредне наставе     Бокић Марина 

• наставник разредне наставе     Кузмановић Јелена 

• наставник разредне наставе     Стевић Гордана 

• наставник разредне наставе     Брлетић Татјана 

• наставник разредне наставе     Немет Зорица 

• наставник разредне наставе     Поповић Милена 

• наставник разредне наставе     Пејић Ивана 

• наставник разредне наставе     Стојковић Jeлена 

• наставник разредне наставе     Тахировић Сенка 

• наставник разредне наставе     Јовановић Маја 

• наставник разредне наставе     Новаковић Јована 

 

Административно -техничка служба: 
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• административно – финансијски 

                                       радник      Кошанин Гордана 

• секретар         Станисављевић Ивона 

•     руководилац рачуноводства       Нишевић Славица 
 

•     домар            Ожеговић Стојан 
•  Помоћно - техничко особље          Сулејмани Ресмија 
•                                                           Дрљача Радмила 
•                                                           Љајић Сабра 
•                                                           Андрић Зорица 
•                                                           Милковић Јованака 
•                                                           Цветковић Љиљана 
•                                                           Лазин    Негослава 
•                                                           Милић Драгана 
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АВГУСТ - СЕПТЕМБАР 

 
 

• СПОРТСКО ДРУЖЕЊЕ УЧЕНИКА  ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

 

Општина Савски венац  организовала је спортско-летњи камп у 
Пионирском граду за ученике млађих разреда основних школа са ове 
општине. Ученици су сваког дана боравили у кампу од 9-15 часова у 
периоду од 23-27. августа 2021. године. Ученици ОШ ,,Војвода Радомир 
Путник'' пријавили су се за камп  крајем  јуна.  

                             
Деци је био обезбеђен превоз, једна ужина и реализовано  је пет 

спортских радионица сваког дана: одбојка, фудбал, рвање, стрељаштво, 
рукомет, хокеј на трави, атлетика, мачевање, рагби, карате, радионица 
друштвених игара, логопедско-креативна радионица, креативна 
радионица.  

 
Петог дана посетили су стадион ФК Црвена звезда и музеј овог 

фудбалског клуба. Сазнали су које све спортове могу да тренирају на 
овом стадиону.   

 
У  Пионирском граду су организовани турнири у рвању, фудбалу и 

хокеју на трави. Након турнира деца су добила сладолед и балоне. 
Ученицима су представљени различити спортови и свако дете је имало 
прилику да прикаже своје вештине и опроба се у различитим спортовима.  

 
Идеја ових радионица је пропагирање спорта и здравих животних 

навика.Учесници су били подељени у четири тима: плави, зелени, 
црвени и жути. Овај камп ће памтити и по лепом дружењу са другарима 
из других школа, јер су неке од тимова чинили ученици две школе. 

 
Сваке суботе од 15-16 часова у Пионирском граду деца имају 

могућност бесплатно да тренирају хокеј на трави.Поклон за крај овог 
дивног дружења су карте за зоо-врт за ученике учеснике спортско- 
летњег кампа Савског венца. 
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• ПРИЈЕМ ПРВАКА 

 

 

 
 

 

Свечани пријем за ученике првог разреда организован је 30.08.2021.год. 
Ученици другог разреда су са својим учитељицама припремили приредбу за 
своје млађе другаре. 
 
                       
Било је весело и раздрагано. Директорка  школе , Радослава Мраовић, 
поздравила је подмладак и њихове родитеље у име свих запослених у 
школи и пожелела им  је успешан почетак школовања. 
Затим је представила учитељице које су повеле своје ђаке у учионице. 
 
1/1 Милена Поповић и Ана Пејић 
1/2 Ивана Пејић и Маја Јовановић 
1/3 Јелена Кузмановић 
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Општина Савски венац је обрадовала поклоном ђаке прваке. Дечаци су 
добили плави ранац, а девојчице розе. 
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ПРВАЦИ, СРЕЋНО ! 

 
 

• БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА У САОБРАЋАЈУ 

 
Општина Савски венац организовала је у среду, 08.09.2021.за ученике 

првог и другог разреда  наше школе саобраћајни полигон .  
Ученици су кроз игру и практичне примере увежбавали правилно и 
безбедно понашање у саобраћају.  

На  полигону су увежбавали прелазак улице на пешачком прелазу са и 
без семафора. 
Мењали су улоге учесника у саобраћају. Једна група ученика били су  
пешаци , а друга возачи. 

 
     Било је забавно, а тако се најбоље учи.  
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● САЈАМ СПОРТА САВСКОГ ВЕНЦА 
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У суботу, 25.09.2021. године од 10.30 до 13.30 часова на спортсом 
терену Београда на води одржан је Сајам спорта Савског венца. Општина 
Савски венац организатор је ове спортске активности и позвала је ученике, 
родитеље и наствнике са своје општине да присуствују овој спортској 
манифестацији. 
 

Ученици и родитељи имали су прилику да се на излагачким 
пунктовима спортова обавесте које спортове ће деца моћи да похађају у 
оквиру БЕСПЛАТНОГ  програма током ове школске године. 
Ученици наше школе, узраста од првог до четвртог разреда уживали су у 
фудбалу, кошарци, плесу, рвању, ...   

 
Кратка обука прве помоћи је била многима веома интересантна. 

Научили су основне кораке различитих плесова. Имали су прилику да 
упознају давно заборављене дечје игре, као што је бацање потковица. 
Љубитељи шаха су у предивном амбијенту,  одиграли неколико партија и 
тако одмерили своје знање са знањем противника или су научили неки нов 
шаховски потез. 

 
Мале балерине су својим плесом затвориле ову манифестацију. 

Ученици и родитељи уживали су у  дивно организовано дану. На крају, сви 
су уз плес, обележили завршетак дружења.  
Библиотекар школе, Радмила Ковачевић, испратила је ову спортску 
манифестацију. 
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● Посета аташеа за француски језик 

     Захваљујући многобројним активностима на пољу франкофоније, наша 
школа је имала част  да постане једна од 15 школа у Србији које чине 
мрежу школа у оквиру пројекта „Волим француски“.  Тим поводом, нашу 
школу су посетили аташе за француски језик у Амбасади Републике 
Француске у Београду, Франк Идинга, и координаторка за двојезичну 
наставу и промоцију француског језика у Француском институту у Београду, 
Александра Малжан.  

       Током ове посете, 30.09.2021, делегација из Амбасаде je обрадовала 
ученике школе пригодним поклонима. Са директором школе, Радославом 
Мраовић и наставником француског језика, Тањом Гњидић, разговарали су 
о активностима на пољу франкофоније које се више година уназад одвијају 
у школи и направљен је и договор о проширењу сарадње. 

 

 

 
 
 

http://www.osvojvodaputnik.edu.rs/vest.aspx?id=1585
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ОКТОБАР 

 
 
                     

● Дечја недеља од 04. до 10. октобра 2021. године 

 
Дечја недеља у нашој школи обележена је пригодним ликовним и 
литерарним радовима ученика млађих разреда. 
 
Слоган ове дечје недеље био је: 
 

 
ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ 
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● МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ – ПОЈАМ И ПРЕВЕНЦИЈА 

 

 
У нашој школи су у склопу обележавања 10-ог октобра,  Светског дана 

менталног здравља, 7.10.2021.год. одржане радионице у  одељењима 
осмог разреда на тему Ментално здравље-појам и превенција.  

Предавачи су били Јадранка Стојковић-наставница биологије, Лазар 
Ристић- наставник верске наставе и Марија Томашевић Звиздић-психолог 
школе.  

Ученици су могли да се упознају  са појмом здравља, врстама 
здравља, појмом менталног здравља,менталном хигијеном, 
начинима  очувања  и значаја очувања менталног здравља за појединца и 
заједницу и размене своја искуства и ставове везано за ову тему. 

Ове године Светски дан менталног здравља се обележава под слоганом: 

 Брига о менталном здрављу- нека то постане стварност за све. 
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НОВЕМБАР 

 

● ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА – ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Општина Савски венац организовала је такмичење у песничком 
стваралаштву под називом – Песничка сусретања деце и младих Београда-.  
Организовали смо школско такмичење младих песника 16.11.2021.год. 
Песме које ће представити нашу школу на Општинском такмичењу су: 

-На крају- , Петра Станишић 3/1 

                  - Песма о песми- , Мила Ходалић 2/2 

 

 

 

 

 

 



               ЛЕТОПИС Основне школе „Војвода Радомир Путник“ 

 

 25 

● ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ 2021.ГОДИНЕ 

 

    "Железнице Србије" акционарско друштво, Београд, у чијем саставу је 
Железнички музеј, обратило се Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја дописом, у вези са реализацијом 38. по реду ликовног 
конкурса "Железница очима деце 2021". 

 

Ово су одабрани ликовни радови који представљају нашу школу. 
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   Преостали ликовни радови украсили су пано у ходнику наше школе. 
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● МУЛТИМЕДИЈСКА ИЗОЖБА 

 

,,Синергија уметности и науке'' 

 УЧЕНИК - НАУЧНИК - УМЕТНИК 

 
Ученици млађих разреда  посетили су мултимедијску изложбу  -Ученик 
научник уметник- ( 22-23.11.2021. год.) која је била организована у Кући 
краља Петра Првог. 
 
Пројекат ,,Синергија уметности и науке'' подржан  је и одобрен од стране 
Института за биолошка истраживања ,,Синиша Станковић'', Института од 
националног значаја за Републику Србију, Универзитета у Београду, као и 
Удружења за културу, науку и образовање ,,Никола Тесла''. 
 
Сам пројекат има за циљ да младима и деци приближи свет науке и 
уметности на креативан начин. Ученици су поред модернистичких портрета 
Руђера Бошковића и Николе Тесле  имали прилику да од професора 
Радомира Путника  ( који је направио реплике Теслиних проналазака)  
упознају неке од  Теслиних  проналазака : Теслин калем и Колумбово јаје. 
 
 Ученици су имали  прилику да кроз микроскоп виде промене на ћелијском 
нивоу и те промене виђене из њихове перспективе преточе на папир у 
облику ликовног рада. 
 
    Дечје радове ће прегледати стручна комисија и најбољи рад ће добити 
бесплатан курс сликања у школи ПероАрт на Сењаку. 
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У Меморијалној соби Краља Петра I Карађорђевића стална поставка 
представља  јединствено меморијално искуство. Основу поставке чини 
мозаик састављен од више стотина различитих фотографија које приказују 
краља, његову породицу, савременике, догађаје,  који заједно граде портрет 
Краља Петра I Карађорђевића. 
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   ● ПОРУКЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

 
Дан Толеранције, који се у целом свету обележава 16. новембра и у нашој 
школи је обележен многобројним активностима.  

Као продукти радионица које смо реализовали издвајамо: 

  

- Поруке толеранције - ОРИГАМИ поруке које су ученици направили; 

- Друштвене игре на тему толеранције; 

- Ликовне радове; 

- Илустарција/стрип по мотивима књиге "Риба риби гризе реп", Јасминке 
Петровић.  

Кроз кретаиван рад, размену идеја и дискусије заједно смо учили да 
толеранција значи уважавање и прихватање различитости, да је 
толеранција у ствари хармонија различитости. 
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ДЕЦЕМБАР 

 

● Синергија уметности и науке 

 УЧЕНИК – НАУЧНИК - УМЕТНИК 

 
      Ученици млађих разреда  посетили су мултимедијску изложбу Синергија 
уметности и науке - Ученик- научник-уметник  ( 22-23.11.2021. год.)  у Кући 
краља Петра Првог. 
 
      Пројекат ,,Синергија уметности и науке'' подржан  је и одобрен од 
стране Института за биолошка истраживања ,,Синиша Станковић'', 
Института од националног значаја за Републику Србију, Универзитета у 
Београду, као и Удружења за културу, науку и образовање ,,Никола  Тесла''. 
 
     Сам пројекат има за циљ да младима и деци приближи свет науке и 
уметности на креативан начин.  
 
  Ученици су имали  прилику да кроз микроскоп прате промене на 
ћелијском нивоу и те промене ,виђене из њихове перспективе, преточе на 
папир у облику ликовног рада. 
 
         Дечје радове  прегледала је стручна комисија и ученица 4/2 Мања 
Јеринић, чији  ликовни рад је освојио прву награду , добила је бесплатан 
курс цртања и сликања у школи ПероАрт на Сењаку. 
 
Похваљени су ликовни радови следећих ученика: 
 
 ●  Кора Гарапић  1/3 
 ●  Матеја Обрадовић 2/1 
 ●  Даница Митрић 3/2 
 ●  Вера Миливојевић  4/2 
 
Они су награђени прибором за цртање.  
Свим одељењима млађих разреда, као и учитељицама, које су својим 
доласком подржале овај пројекат, додељена је захвалница. 
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Мања Јеринић  4/2 – прва награда 

                     
    Вера Миливојевић 4/2                          Даница Митрић 3/2 
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    Кора Гарапић 1/3                                Матеја Обрадовић 2/1 
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● Прваци у посети школској библиотеци 

 
Ученици првог разреда посетили су током децембра 2021. године 

школску библиотеку. Научили су штампана слова ћирилице и то је био 
повод за дружење са библиотекарком Радмилом Ковачевић.  

 
Ученици су прво погледали кратак филм ,,Бесне глисте''.Тема филма 

је библиотека. Имали су прилику да чују своје вршњаке који су говорили о 
појму библиотеке, понашању у библиотеци, чувању позајмљених књига.  

 
Ученици су добили мали поклон добродошлице који су направили 

ученици библиотечке секције. Том приликом су користили стихове 
Слободана Станишића. Прваци су добили цртеж лептира који треба да 
обоје и исеку. Са тим лептиром ће долепршати у школску библиотеку  по 
своју прву књигу коју ће моћи сами да прочитају . 
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• Један пакетић – много љубави 
 

 

У децембру 2021. године ученици млађих и старијих разреда наше школе, 
одазвали су се у великом броју учествујући у хуманитарној акцији 
прикупљања новогодишњих пакетића за децу на болничком лечењу и за 
децу без родитељског старања. Учесници акције под називом „ Један 
пакетић – много љубави “, овим лепим гестом обрадовали су децу којој је 
помоћ неопходна. 

Ученици и наставници су добили захвалнице за прикупљене пакетиће од 
Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију и од 
Болнице за дечије плућне болести и туберкулозу. 
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• Библиотечка секција -Путници- 

 

Чланови библиотечке секције током децембра направили су поздравне 

поруке за ученике првог разреда, нове чланове школске библиотеке. Сваки 

ученик првог разреда добио је цртеж лептира који када га обоји и долепрша 

са њим до наше библиотекарке, може да позајми своју прву књигу из 

школске библиотеке. 

 

Затим су украсили паное у школској библиотеци и холу школе, као и 

школску јелку  поводом божићних и новогодишњих празника. 
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                   Новогодишњи пано у школској библиотеци 
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Јелка у холу школе 
 



               ЛЕТОПИС Основне школе „Војвода Радомир Путник“ 

 

 51 

   

 
 
 
                                    Пано у холу школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученици првог разреда  уредили су пано у холу школе цртежима и 
новогодишњим и божићним порукама. 
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● Радујмо се заједно 

 

У среду, 15.12.2021. године у школи смо угостили представнике Спортског 
савеза за особе са инвалидитетом града Београда. Сарадњу смо остварили 
у оквиру пројекта "Радујмо се заједно " 

Ученици (одељења 5/1, 5/2, 5/3, 7/3 и 7/4) су играли одбојку из седећег 
положаја, прелазили спортске препреке да са повезом преко очију, уз 
коришћење само једне ноге, играли кошарку седећи у инвалидским 
колицима. Пројекат ,,Радујмо се заједно” има за циљ да помогне да се 
обезбеде потребни услови за развој инклузије у школама, као и да 
подстакне децу са инвалидитетом да се укључе у неки од организованих 
облика ваншколских активности, као и у активности које организује 
Спортски савез особа са инвалидитетом. 
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ФЕБРУАР 

 
 

● АКЦИЈA „ЧИТАЈМО ГЛАСНО” 
 

        Поводом Националног дана књиге, 28.фебруара организована је акција 
,,Читајмо гласно'' под слоганом ,, Од читања се расте''. Мотив слогана смо 
одабрали на основу приче Јасминке Петровић чија су дела веома 
популарна код наших ученика. 
      У акцији су учествовали сви ученици млађих разреда и њихови учитељи, 
као и ученици петог и шестог разреда и три наставнице српског језика. 
Укупно  је учествовало 498 ученика и наставника.. Ученици, чланови 
библиотечке секције -Путници- , уредили су пано у холу школе и позвали  
своје другаре да се масовно прикључе овој акцији.  Због епидемиолошких 
мера,  ђаци су гласно читали одломке прича или песама по свом избору у 
оквиру свог  одељења. Учитељи и наставници су забележили фотографијом 
или снимком тренутке ове акције.  
  Ученици, њихови учитељи и наставници уживали су слушајући једни друге, 
путујући на крилима прозе и поезије, откривајући нове, интересантне и 
узбудљиве наслове књига. 
Организатор ове акције у нашој школи била је библиотекарка школе 
Радмила Ковачевић-Кузмановић. 
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Прво место у футсалу 5-6. разред 

На општинком такмичењу у футсалу, одржаном 9.2.2022. године, 
девојчице и дечаци 5-6. разред су освојили прво место.  

 

Честитамо!!! 

 

Друго место на Градском такмичењу у футсалу! 

На градском такмичењу у футсалу, одржаном 25.2.2022. године дечаци 
5-6. разред су освојили друго место.  

 

 

 

 

Честитамо 

 

http://www.osvojvodaputnik.edu.rs/vest.aspx?id=1604
http://www.osvojvodaputnik.edu.rs/vest.aspx?id=1606
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На општинском такмичењу у футсалу, одржаном 4.2.2022. године, девојчице 
7-8. разред су освојиле прво место.  

  

Честитамо!!! 
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МАРТ 

• Такмичење у рецитовању 

Резултати са Школског такмичења  у рецитовању 

08. марта 2022. године 

Млађи узраст 

 

I место - Андреј Митровић 3/3 

II место – Уна Стаменковић 3/2 

III  место – Александра Љубеновић 1/3 и Лола Чолић 2/3 

Старији узраст 

 

I место – Никола Радовановић 6/2 

II место – Селена Суђић 5/3 и Теодора Веселиновић 6/1 

III  место – Давид Делић 5/2 

Похваљујемо све учеснике такмичења: 
 
 Дуњу Лазаревић 2/2,                  Танасковић Кристијана 5/1, 
 Елену Здравковић 2/1,               Ану Враштановић 5/1,  
Теодору Ковачевић 4/1,              Николић Мињу 5/3,  
Пријовић Уроша 4/1,                     и Папић Павла 6/2. 
 Злату Матејић 4/2,                  
Јану Јанковић 1/1, 
 Сташу Тасић 3/1,  
Сару Зорић ½, 
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• Такмичење у рецитовању 

 

Резултати са Општинског такмичења  у рецитовању 

25. марта 2022. године 

 

Млађи узраст 

 

I место - Андреј Митровић 3/3 

 

Старији узраст 

 

II место – Никола Радовановић 6/2 

 

 

Резултати са Градског такмичења  у рецитовању 

09. априла 2022. године 

 

Млађи узраст 

 

I место - Андреј Митровић 3/3 

 

● Организовање рецитала у школској библиотеци 

 

Поезија Душана Радовића 

 
Ученици библиотечке секције – Путници- са ученицима 3/2  су 01.марта 
2022. године у школској библиотеци напамет казивали стихове Душана 
Радовића. Повод за овај час је обележавање сто година од рођења нашег 
познатог писца, као и да се Међународни дан поезије обележева у месецу 
марту. 
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●ФРАНКОФОНИ ХОРИЗОНТИ 
 

Традиционално, ученици наше школе, у марту, месецу Франкофоније, 
учествују у манифестацији „Франкофони хоризонти“ у организацији 
Француског института у Београду. Ова манифестација је прилика да 
ученици посете неку од франкофоних амбасада и да се сретну и такмиче са 
ученицима других школа у којима се учи француски језик. 

Ове године је петнаест ученика шестог, седмог и осмог разреда у 
паратњи наставника француског језика Надежде Џогаз и Тање Гњидић, 
имало част и привилегију да посети Амбасаду Републике Француске у 
Београду. Симболично, на дан деведесет четврте годишњице отварања 
амбасаде, 16. марта у 11 часова, њене тајне су им открили француски 
конзул, Мехмед Мејдан и аташе за штампу Француске амбасаде, Нађа 
Петровски.  

Ученици су обогатили своје знање из области уметности, архитектуре, 
историје и урбаног пчеларства. Пажљиво су слушали анегдоте, али и 
урбане легенде које се односе на архитекту Роже-Анрија Експера, Пикасов 
долазак у Београд, жену амбасадора Робера Дампјера која је писала песме 
о Београду и разрешили мистерију назива ардеко тепиха „Две даме“. 
Посета током које су се преплитали српски и француски језик, српска и 
француска култура, трајала је готово два сата, а љубазни домаћини су 
стрпљиво одговарали на сва питања радозналих ученика. 

Пуни утисака, невољно напуштајући велелепну зграду амбасаде, 
ученици су се упутили ка Француском институту где су их дочекали аташе 
за француски језик у Амбасади Републике Француске у Београду, Франк 
Идинга, и координаторка за двојезичну наставу и промоцију француског 
језика у Француском институту у Београду, Александра Малжан.  

После краћег предаха, упознавања са осталим учесницима и ужине, 
упутили су се у невероватну авантуру кроз Београд. Такмичење међу 
школама је замишљено тако да је за победу било потребно не само 
познавање француског језика, већ и самог града Београда.  

Задатак такмичара је био да открију објекте који представљају 
Француску у центру града, захваљујући мапи и писаном материјалу на 
француском језику, и да направе групну фотографију испред сваког од тих 
објеката у задатој пози према задатом рапореду, а у најкраћем могућем 
времену. У овој невероватној трци  је учествовало шест школа из целе 
Србије, а победници су ученици ОШ „Војвода Радомир Путник“. 

Помоћ и подршку у овом узбудљивом подухвату победничкој екипи је 
пружио волонтер Француског института и студент Филолошког факултета у 
Београду, Катарина Поповић. 
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●ОТВОРЕНА   ИЗЛОЖБА У ШКОЛИ 

 

Изложба Франкофони "КАРАВАН ЗА КЛИМУ", отворена је у нашој школи у 
уторак, 22. марта. 

 Наставница биологије, Јадранка Стојковић, је прве посетиоце 
упознала се са различитим последицама  

проузрокованим климатским променама  (топљење поларних ледених капа, 
пораст температуре...) које имају директан утицај на биодиверзитет. 
Ученике су заинтересовали интерактивни експонати који на оригиналан и 
занимљив начин приказују колико је важно да пробудимо свет о значају 
борбе против климатских промена! 
 Изложби се придружило  Београдско удружење пчелара чији су 
представници Станко Рајић и Миломир Костић донели кошницу као 
експонат за изложбу. Стога је наставник веронауке, Лазар Ристић, који је 
уједно руководилац пчеларске секције у ОШ "Војвода Радомир Путник", из 
свог угла приближио посетиоцима тему изложбе.   

 Караван за климу је пројекат који је осмислио  и развио Француски 
институт у Србији у партнерству са Центром за промоцију науке и уз 
подршку Делегације Европске уније у Србији и Канцеларије програма 
Уједињених нација за развој у Србији. 

https://www.bup.rs/
http://www.institutfrancais.rs/
http://www.institutfrancais.rs/
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 Кроз ову занимљиву интерактивну изложбу посетиоце воде наши 

наставаници волонтери. Сви заинтересовани су добродошли. Посету 
можете заказати путем меила jadranka.biologija@gmail.com 
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● Дан особа са Дауновим синдромом 

  
Светски дан особа са Дауновим синдромом установљен је 2006.године, а 
21. март симболично је изабран за тај дан јер је у основи те болести 
присутност 3 хромозома уместо 2 хромозома, на 21 хромозомском пару. 
У нашој школи је симболично обележен дан особа са Дауновим синдромом. 
 Као знак подршке различитостима и ради подизања свести о важности 
инклузије особа са Дауновим синдромом ученици су носили различите 
чарапе. Сам чин ношења различитих чарапа представља прихватање 
различитости и међународно је признат начин обележавања дана особа са 
Дауновим синдромом који је симболично назван „Дан шарених чарапа“. 
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АПРИЛ 

 

● УЧЕСТВОВАЛИ СМО У НАГРАДНОМ ЛИТЕРАРНО- ЛИКОВНОМ 

КОНКУРСУ ,,ДА ЛИ МИ ВЕРУЈЕТЕ?'' 

 
Поводом 2. априла, Светског дана књиге за децу, Библиотека града 
Београда, дечје одељење ,,Чика Јова Змај'' је расписала наградни ликовно-
литерарни конкурс за децу основношколског узраста из Србије и дијаспоре   
,,Да ли ми верујете?'' 
Ове године навршава се сто година од рођења нашег великог писца за 
децу, Душана Радовића. Радови наших ученика били су инспирисани 
његовим стиховима ,,Да ли ми верујете?''. 
 
 Ученици наше школе освојили су награде на овом конкурсу. 
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  Прва награда - Мила Ходалић 2/2 
  Друга награда – Милош Пајић  2/2 . 
 

У наградном конкурсу учествовали су ученици одељења 2/2: 
 Мила Ћирић, Александра Папић,  Огњен Ануфријев и Виктор Шалипуровић. 
Награђени радови наших ученика 
 

Да ли ми верујете? 
 

Да ли ми верујете да ова прича постоји? Да ли ми верујете да сам је ја 
написала? Можда не верујете. Можда немате појма. А да ли ми верујете да 
ће ова прича сада да почне? Е па, управо хоће. 
Једном давно постојала сам једна ја. Лепо је кад постојиш. А да ли је лепо 
кад не постојиш? Знам шта мислиш. Тад си дух. Бууу! Да ли ми верујеш да 
можеш да не постојиш? А да ниси дух? Ево, на пример, ја не постојим у 
мојој кући. Ни на базену. Нисам присутна нигде осим у школи. То је зато 
што ја ову причу пишем у школи. Да ли ми верујеш да ћу ја једном изаћи из 
школе? Е па, хоћу. Нигде не можеш да будеш заувек. Да ли ми верујеш да 
не можеш да будеш у играоници, биоскопу, продавници, тоалету, или било 
где заувек? Знам, тужно. Да ли ми верујеш да можеш заувек да се 
забавиш? Треба да ми верујеш да ова прича има крај. Ето видиш! Не 
можеш заувек да будеш задубљен у папир и смишљаш речи. Боли ме рука. 
То значи да треба да напишем последњу реч, а то је КРАЈ.       
                                                                                                         Мила Ходалић 2/2                                                                                            

 
 

Да ли ми верујете? 
 

Пробудио сам се једне ноћи док је био дан и пожурио полако да се спремим 
за излазак. Мама и тата су пили слану, хладну кафу коју је тата тек испекао. 
Напољу је био прелеп, врео дан. Обукли смо топле зимске јакне и чизме и 
сели у ауто. Полетели смо до Београђанке. Морао сам да помогнем нашем 
другу голубу да научи свог сина врапца да вози ролере. Када смо слетели 
на кров Београђанке, врабац је већ био ставио кацигу и штитнике. Тата и 
голуб су седели у хладу дрвета и пили ракију, а мама и голубица су 
разговарале о цвећу. Мој млађи брат је трчкарао около на бициклу. Дивно 
смо се забавили. Онда смо опет сели у ауто. Поред нас су пролетале рибе, 
а весели дечаци су летели у пробушеним балонима. Заронили смо на дно 
океана. Ту нас је чекао наш пријатељ ајкула који је учио мог тату да пеца 
црве. На дну океана било је много сунца и цвећа које је брао мој брат, док 
сам ја скакао са жабама. Дошло је и време доручка. Сабљарка је пресекла 
планету Земљу на пола и направила сендвич са хлебом и лавом. Појели 
смо га у сласт. На крају овог дивног дана широм отворених очију утонуо сам 
су сан.                                                                                     Милош Пајић, 2/2 
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У Библиотеци града Београда, у петак 01.априла 2022. ученицима је 
уручена прва и друга награда -књиге и бесплатно учлањење у Библиотеку. 

   

 

• Дан  школе 

 

Дан школе смо обележили 19. априла. Програм поводом Дана школе 

припремили су наши учитељи и наставници Јелена Кузмановић -мали хор, 

Ивана Небригић - текст, Лепа Петковић -музика и Биљана Мандинић -плес. 

 

Честитамо 
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● Ускршња аукција осликаних јаја 

У понедељак, 18.4.2022. године у 18 часова у нашој школи је организована 
УСКРШЊА АУКЦИЈА осликаних јаја.  Свако јаје је имало своју почетну цену 
као и ознаку ком одељењу припада. Родитељи су лицитацијом куповали 
осликана јаја. 
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Највећи део прикупљеног новца је намењен у хуманитарне сврхе, а један 
део за куповину наставних средстава.  
Школски координатори током аукције су били: 
- Ана Пејић (учитељица) 
- Милка Мандић (наставница географије) 
- Светлана Секуловић (наставница ликовне културе) 
Водитељка аукцијске продаје је била Александра Гудељ. 

Овом приликом се захваљујемо свим родитељима који су на било који 
начин учествовали у овој креативној и хуманој манифестацији! 

                

 

                    

● "Лутка у школи" 

Одељење 2/1 је са својим учитељицама, Јеленом Стојковић и Иваном 
Кецман, протеклих недеља радило на пројекту  и учешћу на конкурсу "Лутка 
у школи". Ова смотра промовише луткарско стваралаштво ученика и 
наставника, пружа могућност да учитељи презентују свој рад, а ученици 
прикажу своју креативност и таленат откривајући нове димензије и светове. 
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Ученици су правили сценографију и учествовали у изради лутки. Круна овог 
рада јесте представа коју су извели и снимили.  

Браво за креативност ученика 2. разреда и њихових учитељица, желимо им 
пуно среће у даљем учешћу у овој манифестацији. 

 

                        

 

 

 

               

 

 Друштво учитеља Београда доделило је пројекту ,,Лутка у школи''  другу 
награду. Честитамо!!! 
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●Акција -Поклони књигу школској библиотеци- 

Поводом Светског дана  књиге за децу - 02. април, ученици млађих разреда  

прикључили су се акцији и током марта и априла прикупили књиге за 

школску библиотеку. Том приликом библиотечки фонд је увећан за 160 

књигa, првенствено из области дечје књижевности. 

Чланице библиотечке секције  припремиле су пано и препоручиле омиљене 

књиге за читање ( селфи са омиљеном књигом), чије наслове ученици могу 

да потраже у школској библиотеци. Посебан акценат су дале Андерсеновим 

бајкама. 

 



               ЛЕТОПИС Основне школе „Војвода Радомир Путник“ 

 

 80 

 

 

 

 



               ЛЕТОПИС Основне школе „Војвода Радомир Путник“ 

 

 81 

 

 



               ЛЕТОПИС Основне школе „Војвода Радомир Путник“ 

 

 82 

 

 

 

 

 

 

 



               ЛЕТОПИС Основне школе „Војвода Радомир Путник“ 

 

 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ЛЕТОПИС Основне школе „Војвода Радомир Путник“ 

 

 84 

MAJ 

 

● Књижевно дружење у школској библиотеци 

 

У школској библиотеци 05.маја 2022.године ученици млађих разреда 
дружили су се са песникињом Маријом Вранић. 
 
Она је 2021. године објавила своју прву збирку песама ,,Радосно одрастање 
уз песме и заврзламе''. Песме су груписане у три циклуса: 
 
- Детињство 
- Тинејџерско доба 
- Зрело доба 
 
Читали су стихове из ове збирке песама.  Сазнали су како је настала ова 
збирка песама, који песници су били Маријини узори и тражили савете за 
успешно писмено изражавање, посебно су истакли да је најтежи део да 
започну писање. 
Садржај ове збирке песама је интерактиван, тако да деца својим цртежима, 
бојењем учествују у стварању књиге и дају јој свој лични печат. 
Уживали смо у дружењу са песникињом, међусобном упознавању и 
опуштеном разговору. 
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● СВЕТСКИ ДАН ДЕЧЈЕ АТЛЕТИКЕ 

 

Поводом Светског дана дечје атлетике под слоганом НАЈЛЕПШЕ ЛИЦЕ 
СРПСКЕ КРАЉИЦЕ, ученици и родитељи наше школе били су гости  
Атлетскe дворанe у суботу, 07.05.2022. од 12 до 14 часова. Поред спортских 
саджаја, организована је и хуманитарна акција за децу из Прихватилишта – 
Београд. 
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 ●МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 

 
У петак, 20. маја на спортском терену наше школе одржано је општинско 
такмичење МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ, за ученике 2. и 3. разреда.  

Наши ученици су освојили два прва места, и то у категоријама: 

 
- Трећи разред - дечаци; 

- Други разред -мешовита екипа девојчица и дечака. 

 

Једно друго место и то у категорији: 

-Трећи разред - девојчице 

 
Победничке екипе су се пласирале на Градско такмичење, које ће се 
одржати 24. маја у Хали спортова "Ранко Жеравица".  

ЧЕСТИТАМО НАШИМ УЧЕНИЦИМА НА РЕЗУЛТАТИМА И ЖЕЛИМО ИМ 
ПУНО УСПЕХА НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ! 
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  ● У Библиотеци града Београда 

 

Четири ученика наше школе укључили су се у пројекат Библиотеке града 
Београда ,,Читам, па шта?''  Позив за ову акцију добили су ученици од 2-8. 
разреда основне школе. Деца су била у обавези да прочитају одређене 
књиге, разврстане према узрасту ученика. Пројекат се састојао из три круга 
такмичења и укупно пет књига које су ученици били у обавези да прочитају. 
Садржаје књига су  литерарно или ликовно приказали. 

Наши ученици су постигли следеће резултате: 

Јован Саиловић 2/1 пласирао се у први круг такмичења (школско 
такмичење); 

Биљана Бурић 3/2 пласирала се у други круг такмичења (општинско 
такмичење); 

Себастијан Лав Керај 2/1 и Реља Локас 3/2 пласирали су се у трећи круг 
такмичења ( градско такмичење). 

У понедељак, 30.маја 2022. године одржано је свечано уручење награда и 
диплома у Римској дворани  Библиотеке града Београда. 

Том приликом, ученици су се дружили са писцем Урошем Петровићем. 
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ЈУН 

 

Спортске игре младих 

 

На Спортским играма младих, одржаним 11.6.2022. године, екипа дечака 
наше школе у футсалу је освојила 3. место а екипа девојчица 1. место.  

Девојчице су се пласирале у други круг такмичења које ће бити одржано у 
Петровцу на Млави- 16.6.2022.  

Честитамо спортским екипама и наставницима физичког васпитања на 
сјајном резултату а девојчицама желимо пуно среће у даљем такмичењу! 
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Носиоци Вукове дипломе 

 
1. Стефан Пауновић, 8/1 
2. Лука Пећанац, 8/2 
3. Елена Аџић, 8/3 
4. Матео Ђиновић, 8/3 – УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
5. Дејана Кујунџић, 8/3 
6. Ива Марковић, 8/3 
7. Андреа Митровић, 8/3 
8. Наум Матић, 8/3 
9. Александра Спајић, 8/3 
10.Душан Тасић, 8/3 – СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

  
    

 

Резултати ученика осмог разреда на Завршном испиту 

 

 

Завршни испит у школској 2020/21. години протекао је у складу са 
инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
Школске управе града Београда. Завршном испиту приступили су сви 
ученици 8. разреда, укупно 72 ученика. 

Попуњавању листе жеља приступила су 62 ученика. Приватне школе 
уписало је 8 ученика, а два ученика су уписала уметничке школе, па стога 
нису приступили попуњавању листе жеља.  У првом уписном кругу средњу 
школу је уписало 59 ученика. Три ученика су уписана у другом уписном 
кругу. 

Значајан је податак да су наши ученици високо рангирани по постигнутим 
бодовима у округу и у држави (18 ученика је остварило бољи резултат на 
завршном од 90% и више ученика у Републици, а 13 у округу). Бољи 
резултат од 98% и више ученика на завршном на нивоу Републике је 
остварило 6 ученика, а на нивоу округа 5 ученика. Занимљив је податак да 
су, изузев два ученика,  сви ови ученици носиоци Вукове дипломе. 
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Табела 1: Просечан број бодова на Завршном испиту: 

Одељење 
Српски 

језик 
Математика Комбиновани Просек 

8/1 14,6 13,9 15,8 14,7 

8/2 12,12 10,6 14,4 12,5 

8/3 13,8 11,35 15,17 13,44 

Просек 13,5 12 15,12 13,54 

 

 

 

Табела 2:Просечан број бодова на Завршном испиту, помножен корективним 
коефицијентом: 

Одељење 
Српски 

језик 
Математика Комбиновани Просек 

8/1 9,54 9,07 11,07 9,91 

8/2 7,88 6,94 10,08 8,30 

8/3 8,97 7,38 10,62 8,99 

Просек 8,8 7,8 10,59 9,06 

 

 
Српски 

језик 

Математик

а 

Комбинован

и 

Просек 

2014/2015. 14,85 13,58 14,88 14,43 

2015/2016. 14,22 11,29 12,58 12,69 

2016/2017. 15,07 14,22 11,91 13,73 

2017/2018. 13,5 12 15,12 13,5 

2018/2019. 14,22 12,86 12,45 13,18 

2019/2020. 11,75 12,77 15,47 13,33 

2020/2021. 15,35 14,85 17,03 15,74 
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Табела 3: приказ броја уписаних ученика по реализованој жељи 

Редни број 

уписане жеље 

Број ученика % 

1. 30 48,38 

2. 9 14,51 

3. 3 4,83 

4. 3 4,83 

5. 2  3,22 

6. 4  6,45 

7. 2 3,22 

8. 3 4,83 

10. 1 1,61 

11. 1 1,61 

14. 2   3,22 

 15. 1 1,61 
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Редни број 

уписане жеље 

Број ученика % 

1. 30 48,38 

2. 9 14,51 

3. 3 4,83 

4. 3 4,83 

5. 2  3,22 

6. 4  6,45 

7. 2 3,22 

8. 3 4,83 

10. 1 1,61 

11. 1 1,61 

14. 2   3,22 

 15. 1 1,61 

16. 1 1,61 
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У претходној школској години, прву жељену школу је уписао 31 ученик 
или 41,89% популације ученика 8. разреда, другу жељену школу 9  ученика 
(12,16%) и трећу жељену школу 8 ученика (10,81 %). Ове школске године 
прву жељену школу је уписало 30  ученика или 48,38% популације 
ученика 8. разреда, другу жељену школу 9  ученика (14,51%) и трећу 
жељену школу 3 ученика (4,83%). 

Највише ученика је уписало Четврту београдску гимназију – 9 ученика, 
затим Трећу београдску гимназију – 7 ученика, Гимназију „Патријарх Павле“ 
–  4 ученика, Прву београдску гимназију – 4 ученика, Дванаесту београдску 
гимназију – 4 ученика, Хемијско-прехрамбену технолошку школу- 4 ученика, 
Школу за дизајн – 3 ученика, итд. Највећи број ученика 43 ( 69,35%) је 
уписао гимназије (прошле године 60,81%), а 19 ученика (30,64%) је 
уписало средње стручне школе (прошле године 39,18%). 

 На основу ових података би могли да закључимо да је ове године 
смањено интересовање ученика за стручне школе у односу на прошлу 
годину, а да ученици наше школе и даље најчешће бирају неку од 
београдских гимназија за наставак свог школовања. 

 
 
 

Прослава Мале матуре 

 
Ученици осмих разреда са разредним старешинама и предметним 
наставницима,  прославили су крај осмогодишњег школовања. Свечано 
обучени за ову изузетну  прилику,  расположени и насмејани,  веселили су  
се уз пригодну музику, а бројним фотографијама овековечели ове 
незаборавне тренутке. Остаје нам још да им пожелимо много среће и 
успеха у даљем школовању и усавршавању 
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 РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. 

ГОДИНИ 

 
 
И ове школске године ученици настављају са традицијом успеха и одличних 
постигнућа на такмичењима. Уз пуну подршку наставника и родитеља, уз 
велики труд и залагање, постигли су резултате на које смо сви поносни.  
 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

Андреј Митровић, 

3/3 

II Не рганизује се  Биљана Драгичевић 

Реља Локас, 3/2 I Не рганизује се  Гордана Стевић 

Душан Комазец, 

3/2 

III Не рганизује се  Гордана Стевић 

Максим Мићовић, 

3/2 

III Не рганизује се  Гордана Стевић 

Милан Чворовић, 

3/1 

II Не рганизује се  Драгана Бркић 

Михајло 

Стефановић,3/2 

I Не рганизује се  Гордана Стевић 

Филип 

Стефановић,3/2 

II Не рганизује се  Гордана Стевић 

Милица Митровић, 

3/1 

III Не рганизује се  Драгана Бркић 

Петар Аћимовић, 

3/3 

I Не рганизује се  Биљана Драгичевић 

Страхиња Ловрић, 

3/1 

II Не рганизује се  Драгана Бркић 

Наталија II Не рганизује се  Драгана Бркић 
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Тодоровић, 3/1 

Михајло Пауновић, 

4/3 

II (није учествовао због 

болести) 

Зорица Немет 

Вукашин Вучинић, 

4/2 

III II Аница Димитријевић 

Зоја Грбић, 5/3 I II Драгана 

Комарица/Радислав 

Стјепановић 

Доротеја 

Безаревић, 6/3 

II III (Учешће на 

републичком) 

Бојана Мишковић 

Наум Матић, 8/3 I II (Учешће на 

републичком) 

Ттајана Малиџа 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И 

ОДЕЉЕЊЕ  

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ  

ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

Доротеа Безаревић, 

6/3 

I I 

III МЕСТО НА 

РЕПУБЛИЧКОМ 

ТАКМИЧЊУ 

 

Ана Босанац 

Мила Кепчија, 6/1 II УЧЕШЋЕ Ана Босанац 

Стеван Петровић, 

7/2 

I I Ана Босанац 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

Петар 

Аврамовски,7/1 

III  Јелена Шипрага 

Љевар 

Јован Поповић, 7/2 III  Јелена Шипрага 

Љевар 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Андреј Ракочевић, 

7/1 

II УЧЕШЋЕ Милка Мандић 

Андреј Грујин, 7/2 III  Милка Мандић 

Стеван Петровић, 

7/2 

III  Милка Мандић 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

Ђурђија 

Тодоровић, 5/3 

III I Дејана Гржетић 

Ана Драганић, 5/1 II I Дејана Гржетић 

Мила Кепчија, 6/1 II III Дејана Гржетић 

Магдалена Рихор, 

6/1 

III  Дејана Гржетић 

Дејана Кујунџић, 

8/3 

III  Јадранка Стојковић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И 

ОДЕЉЕЊЕ  

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ  

ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

Наталија Цвијовић, 

5/3 

I  Милош Брун 

Наум Матић, 8/3  II  Мија Пајантић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И 

ОДЕЉЕЊЕ  

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ  

ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

Софија 

Стаменковић, 6/1 

III II Јелена Палалић 

РЕЦИТОВАЊЕ 

Андреј Митровић, 

3/3 

I I 

(Учешће на 

републичком 

такмичењу) 

Биљана Драгичевић 

Никола 

Радовановић, 6/2 

II  Јелена Палалић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Ленка Бајић, 8/3 I I 

(Учешће на 

републичком 

Марина Боцић 
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такмичењу) 

Душан Тасић, 8/3 III  Марина Боцић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Ива Марковић, 8/3 I II (V место 

републичком ) 

Надежда Џогаз 

Душан Тасић, 8/3 I I (Учешће на 

републичком) 

Надежда Џогаз 

Матео Ђиновић, 

8/3 

I I (Учешће на 

републичком) 

Надежда Џогаз 

Александра Спајић, 

8/3 

 

I Учешће Надежда Џогаз 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРОНАУКА 

Екипно такмичење: 

Теодора 

Веселиновић, 6/1 

Никола 

Радовановић, 6/2 

Вук Лазић, 5/2 

 

II  Лазар Ристић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И 

ОДЕЉЕЊЕ  

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ  

ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

Зоја Грбић, 5/3 II  Нада Видаковић 

Наталија Цвојовић, 

5/3 

III  Нада Видаковић 

Милан Чалија, 5/2 I  Нада Видаковић 

Урош Стојковић, 

5/2 

II  Нада Видаковић 

Мила 

Мушкатировић, 6/3 

II  Нада Видаковић 

Теодора 

Веселиновић, 6/1 

I  Нада Видаковић 
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Андрија Бошковић, 

7/2 

I  Дарија Страњина 

Андреј Ракочевић, 

7/1 

II  Дарија Страњина 

Андреј Грујин, 7/2 III  Дарија Страњина 

Елена Аџић, 8/3 I  Александар Павловић 

Дејана Кујунџић, 

8/3 

II  Александар Павловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

 


