
 

 

 

                                           

                                                                                                              

СУМАРНА ПОСТИГНУЋА 

резултати ученика и наставника  

на такмичењима  

у школској 2021-2022. години 
 

 

 

 

 

Сва такмичења су организована и реализована на основу Стручног упутства о 

организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту 

Стручно упутство) и Календара такмичења и смотри основних школа за школску 

2021/2022. годину. 

 

Због пандемије Корона вируса део планираних такмичења није реализован. 

 

Постигнућа ученика наше школе на реализованим такмичењима су: 

 Одржано је школско такмичење из енглеског језика. Ученица VIII-2 одељења, 

Дуња Кнежевић, пласирала се на Општинско такмичење. У наставку такмичења 

ученица је остварила изванредан успех, освојивши 2. место на Општинском 

такмичењу и 3. место на Окружном такмичењу. 

 

 Седмог децембра 2021. године одржало се школско такмичење из математике, на 

ком су учествовали ученици петог разреда: Николина Антић, Александар Дулић и 

Немања Небригић. Николина Антић пласирала се на општинско такмичење са 

остварених 100 бодова, док Александар Дулић и Немања Небригић нису остварили 

потребних 60 бодова за даљи круг такмичења. Николика Антић је освојила треће 

место на окружном такмичењу из математике. 

 Милица Милић (3-1) и Лана Видаковић (3-2) учешће на општинском такмичењу 

из математике. 

 

 На школском такмичењу из биологије одржаном 9. 3. 2022. године учествовало је 

укупно четрнаест ученика од 5-8 разреда. Четири ученика петог разреда: Николина 

Антић, Немања Небригић, Матеја Мићевић и Алекса Париповић. Четири ученика 

шестог разреда: Нађа Јагодић, Никола Поповић, Вук Саламић и Алекса Јовановић. 

Два ученика седмог разреда: Марко Бошкан и Леа Антуновић. Четири ученика осмог 

разреда: Душан Станчевић, Марко Томљановић, Ивона Томљановић и Милана 

Марчета. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Пласман на Општинско такмичење, које ће се одржати 10. априла 2022. године у 

14 часова у ОШ „Доситеј Обрадовић“, остварили су следећи ученици: 

- Николина Антић, 5-1  

- Немања Небригић, 5-1 

- Матеја Мићевић, 5-1 

- Нађа Јагодић, 6-1 

- Алекса Јовановић, 6-2  

- Вук Саламић, 6-2 

 Општинско такмичење из биологије одржано је у недељу 10. 04. 2022. године у ОШ 

„Доситеј Обрадовић“ у Новом Саду. Такмичењу је приступило укупно четири 

ученика. Два ученика петог разреда, Николина Антић и Немања Небригић, и два 

ученика шестог разреда, Нађа Јагодић и Алекса Јовановић.  

 

 Пласман на Окружно такмичење, које ће се одржати 7. маја 2022. године у 13 

часова у ОШ „Душан Радовић“ у Новом Саду, остварила је Николина Антић, ученица 

5-1 одељења, освојивши друго место (87 бодова) на Општинском такмичењу. 

 Окружно такмичење из биологије одржано је у суботу, 7.маја 2022. године у ОШ 

„Душан Радовић“ у Новом Саду. Ученица 5-1 одељења Николина Антић у 

конкуренцији 143 ученика освојила је 3. место (85/98 бодова). За ученике петог 

разреда Окружно такмичење је највиши ниво такмичења из биологије. Ученица ће од 

организатора такмичења добити Диплому за освојено 3. место на Окружном 

такмичењу. 

 

 У организацији Повереника за заштиту равноправности, обележен је 1. октобра Дан 

старих. На конкурсу за фотографију под називом „Међународни дан старих“ ученик 

Стефан Тешановић, 8-2, освојио је 3. место. 09. 12. 2021. отворена је изложба у 

Народној скупштини Србије на којој је изложен награђени рад ученика Стефана 

Тешановића. 

 

 Дана 28. 06. 2022. ученик Вељко Бошкан (8-2) за рад у биолошко-еколошкој секцији  

награђен је бициклом од стране Града Новог Сада у сарадњи са друштвено-

одговорним компанијама. 

 
 

Припремила Валерија Калања 


