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Конкурс "Словне пољане"
Ове године (други пут за редом) Удружење Центра за еколошко образовање и одрживи
развој уз подршку Школске управе Крагујевац, организовало је други еколошки књижевни
конкурс "Словне пољане". Право на учешћу на конкурсу имали су сви ученици основних и
средњих школа у Шумадијском округу. На конкурсу се могло учествовати у једној од
понуђених категорија: песма, прича, есеј.
Тема овогодишњег конкурса је носила назив "Ваздух: Живот, здравље, инспирација".
Предложено је више подтема за одређене узрасте. Једна од предложених подтема (на коју су
писали и ученици наше школе) је "Играм са чистим
поветарцем".
На адресу ЦЕОО-а пристигло је 34 рада у три категорије (млађи
разреди, старији разреди основне школе, средња школа).
Из наше школе на конкурсу су учествовало 4 ученика млађих
разреда (1 ученик 1.разреда и 3 ученика 4.разреда.
Након жирирања, Зоја Аврамовић, ученица 1/2 одељења
освојила је 1.место у категорији млађих разреда.
Додела награда је реализована у ОШ "Мома Станојловић"
3.03.2016.год. са почетком у 14,30. Награђени ученици су читали
радове, а затим су их наградили књигом чланови комисије
Владимир Перић, проф.српског језика у Музичкој школи и
Зорица Поповић, проф.разр.наставе, педагошки саветник
ОШ"Мома Станојловић".
Активност доделе награда је протекла у свечаној атмосфери, на задовољство окупљених
ученика, њихових родитеља и наставника. За организацију је била задужена Зорица Поповић,
која је уједно била и водитељ програма.

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА-ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Општинско такмичење из књижевности „ Књижевна олимпијада“ одржано је 5.3.2016.године
у ОШ „Доситеј Обрадовић“ . Такмичило се 7 ученика наше школе, а њих 5 пласирало се за
Окружно такмичење.
СПИСАК УЧЕНИКА И ОСТВАРЕН РЕЗУЛТАТ
ИМЕ УЧЕНИКА
Анђела Бошковић VII2
Кристина Вукомановић VII2
Ана Дабић VII3
Александра Радомировић VII3
Ана Кечић VIII2
Неда Симовић VIII2
Арсеније Кочановић VIII3

ИМЕ
НАСТАВНИКА
Данијела Мијовић
Данијела Мијовић
Драган Крстић
Драган Крстић
Данијела Мијовић
Данијела Мијовић
Драган Крстић

ОСТВАРЕН РЕЗУЛТАТ
ПРВО МЕСТО пласман (20 бодова)
ПРВО МЕСТО пласман (20 бодова)
ДРУГО МЕСТО пласман (17 бодова)
Без пласмана (7 бодова)
ДРУГО МЕСТО пласман (18 бодова)
ДРУГО МЕСТО пласман (18 бодова)
Без пласмана (12 бодова)
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Математички празник у школама Србије ,,Мислиша 2016“
Национално математичко такмичење "Мислиша" организовано је, по једанаести пут, у
четвртак 10. марта 2016. године у 640 школа (545 основних и 95 средњих) широм Србије, уз
учешће нешто више од 50.500 ученика у организацији математичког друштва "Архимедес", а
по четврти пут у нашој школи, уз учешће 48 ученика другог, трећег, четвртог, петог, шестог
и седмог разреда.
Мото такмичења је МАТЕМАТИКА ЗА СВЕ ИЛИ БАР ЗА ВЕЋИНУ, а сам назив такмичења
одражава суштину овог такмичења и саме математике без селекције, елиминације,
предтакмичења, финала(за школе) и рангирања школе, а циљ је популарисање математике,
развијање интересовања за њу, мотивисање ученика да математику уче са задовољством,
ширење математичке културе, подстицање ученика на дубље усвајање садржаја школске
математике.
Према утврђеним пропозицијама и прецизним упутствима ученици су у току 75−90 минута
решавали тестове са занимљивим математичким задацима, првенствено логичкокомбинаторног карактера, али у складуса програмом математике и по мери ученика.
Координатор такмичења и чланови радног тима(Мирјана Анђелковић, Јелена Момчиловић,
Кристина Петровић и Јелена Милојевић) су успешно спровели такмичење и допринели да
овај дан буде дан за памћење у школи.
Сви учесници такмичења добили су сертификате о учешћу и пригодне поклоне. Одговори су
прегледани и резултати обрађени у "Архимедесу", а 1.априла 2016.године стигао је извештај
са сређеним резултатима за све учеснике на такмичењу (по разредима) из наше школе.
Издвајамо награђене ученике:
Редни
број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

РАЗРЕД

ПРИЗНАЊЕ

ИМЕ УЧИТЕЉА

1.

Васиљевић Андреј

2.

похвала

Ж.Кашиковић

2.

Филиповић Андреј

3.

похвала

В.Стевановић

3.

Јанићијевић Душан

4.

похвала

Ј.Милојевић

4.

Јевремовић Петар

4.

похвала

К.Петровић

5.

Башчаревић Јанко

4.

III награда

Ј.Милојевић

Свим награђеним ученицима честитамо на постигнутом успеху и надамо се да ће како њима
тако и свим учесницима такмичења решавање ,,Мислишиних” задатака у будућности
причињавати задовољство као и да ће учешће на овом такмичењу повећати њихову
мотивисаност и интересовање за боље учење математике.
Подносилац извештаја:
Мира Анђелковић Вранић
(координатор такмичења)
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Извештај са Општинског такмичења у Кошарци за девојчице у школској
2015/16. год.
Дана 14.03.2016. год. одржана је прва кошаркашка утакмица за девојчице између ОШ
,,Трећи Крагујевачки батаљон“ и ОШ ,,Мома Станојловић“. Наша школа је победила
резултатом 48:21. Наредна утакмица је одиграна 15.03.2016. против ОШ ,,Светозар
Марковић“, у којој смо такође однеле победу резултатом 29:15. У полуфиналној утакмици
против ОШ ,,Милутин и Драгиња Тодоровић“ смо победиле резултатом 35:31, а победом и
резултатом 26:25, у финалној утакмици против ОШ ,,21.октобар“ смо заузеле 1. место и
освојиле пехар, а тиме и пласирале за даље Окружно такмичење.
Девојчице које су представљале нашу школу су:
1. Емилија Гајић, 8
2. Кристина Милојевић, 1
3. Теодора Лукић, 5
4. Јована Живановић, 12
5. Милена Миловановић, 6
6. Емилија Антонијевић, 7
7. Александра Алексић, 3
Ученике је водила наставница физичког васпитања Ивана Лазаревић.
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Окружно такмичење из математике одржано је у суботу, 19.03.2016. године, у ОШ
,,Станислав Сремчевић”. На овај ниво такмичења изашло је 6 ученика- 2 из четвртог, 1 из
петог, 2 из шестог и 1 ученик седмог разреда. За ученике четвртоги петог разреда ово је био
највиши ниво такмичења, а пласман на следећи ниво није остварио ниједан ученик шестог и
седмог разреда.
Табеларни приказ постигнутих награда, по разредима, изгледа овако:
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

РАЗРЕД И
ОДЕЉЕЊЕ

1.Башчаревић Јанко
2.Петровић Лазар
5.Гордић Урош
6.Кривчевић Михајло

IV/4
VI/2
VI/1
VII/2

ИМЕ УЧИТЕЉА
ИЛИ
НАСТАВНИКА

НАГРАДА

Јелена Милојевић
Драгана Тврдишић
Зорица Станковић
Мира Анђелковић

I
III
III
ПОХВАЛА

ЧЕСТИТАМО СВИМ УЧЕСНИЦИМА НАШЕ ШКОЛЕ НА СПРЕМНОСТИ ДА
ПРИХВАТЕ ИЗАЗОВ ДА ОДМЕРЕ СВОЈЕ СНАГЕ СА УЧЕНИЦИМА ДРУГИХ
ШКОЛА!
Надамо се да ће и даље наши ученици бити мотивисани да уче математику, шире
математичку културу и учествују на свим математичким такмичењима.
Мира Анђелковић-Вранић

Извештај са Општинског такмичења из ТИО
Општинско такмичење из предмета техничко и информатичко образовање одржано је у
недељу, 20.03.2016.год. у 9 сати у ОШ „Драгиша Михаиловић“. На такмичењу је учествовало
7 ученика наше школе - 3 ученице петог разреда, 3 ученице шестог разреда и 1 ученик
седмог разреда. Од њих седморо, четири ученика је освојило награде и пласирало се на виши
ранг такмичења, тј, на Окружно такмичење. То су:
Славковић Марија 5/1 - I место,
Гајић Мина 5/1 – II место,
Крстић Кристина 6/3 – II место и
Милојевић Богдан 7/3 – II место.
Ментор ученика је предметни наставник Снежана Мандић. С обзиром на постигнуте
резултате такмичења, мислим да имамо пуно право да будемо задовољни.
Подносилац извештаја:
Снежана Мандић
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ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Општинско такмичење из српског језик а и језичке културе одржано је 20.3.2016.године у
ОШ „21 октобар“. Ученици наше школе остварили су значајне резултате.
ИМЕ
НАСТАВНИКА
Маја Конатар

ИМЕ УЧЕНИКА

ОСВОЈЕНО МЕСТО
2.место на Општинском такмичењу и
пласман на Окружно такмичење
3.место на Општинском такмичењу и
пласман на Окружно такмичење
2.место на Општинском такмичењу и
пласман на Окружно такмичење

Миња Пантовић V2
Aнастасија Ђорђевић V2

Маја Конатар
Данијела Мијовић

Жељана Гојак VIII2

Ученици су на Општинском такмичењу били у пратњи наставника Маје Конатар и Данијеле
Мијовић.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТИО
,,Шта знаш о саобраћају“ одржано 25.03.2016.године
РАЗРЕД

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

БРОЈ
БОДОВА

ОДРЕЂЕН ЗА ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ (ДА –НЕ)

Б група
5/3
5/3
5/3
5/3
5/1
5/1
5/1
5/1
5/4

Живковић Ања
Јовановић Сара
Миловановић Милена
Аксентијевић Ива
Гигић Ђорђе
Илић Лазар
Јевтовић Лука
Адамовић Војин
Марковић Матеа

88
82
78
60
72
58
57
45
68

да
да
да
не
да
да
не
не
да

Ц група
7/1
8/3
6/1
6/4
7/2
6/2
7/1
8/3
7/2
6/1

Ђурић Ђорђе
Кочановић Арсеније
Јанићијевић Игор
Радовић Ђорђе
Ђоковић Лука
Аксентијевић Вук
Трифуновић Катарина
Петровић Тијана
Ђурић Милица
Стојковић Нина

100
88
79
76
80
41
94
85
61
50

да
да
не
не
да
не
да
да
да
не

Предметни наставник Љиљана Чанчаревић
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ФРАНКОФОНИЈА - 25.03.2016.
Франкофонија је манифестација која окупља све ученике, професоре, студенте и уопште
људе који воле француски језик.
Главни учесници ове манифестације били су ученици, студенти и професори из основних,
средњих школа, са факултета из Крагујевца као и из Раче.
Ученици су презентовали своје знање француског језика и француске цивилизације кроз
игру, песму, поезију и видео клипове и на тај начин поделили љубав према француском
језику са препуном салом Дечјег позоришта.
Наши ученици су уложили доста рада и труда да би се представили публици у што бољем
издању.
Овом прелепом догађају је присуствовао Аташе француске Амбасаде као и представници
удружења професора француског језика Србије.

Извештај поднела
Мира Јаковљевић – наставник француског језика

Извештај о посети часу франкофоније
У петак 25.03.2016.год. у 13 сати у Дечјем позоришту одржан је час франкофоније. Час су
организовале колеге из 9 школа (основних и средњих), које предају француски језик у тим
школама и њихови ученици. Што се тиче наше школе, програм за учешће овој анифестацији,
су припремиле предметне наставнице француског језика - Бојана Маринковић и Мирјана
Јаковљевић. Учесници програма из наше школе су 4 ученице петог разреда (5/1) и то: Мина
Гајић, Ања Лазић, Мартина Јовановић и Анастасија Сретеновић. У публици, као њихова
подршка, је присусвовало 15 ученика осмог разреда и предметни наставник ТИО Снежана
Мандић. Ученици различитог узраста су нам дочарали лепоту француског језика на најбољи
могући начин.
Подносилац извештаја:
Снежана Мандић
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