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Реч  уредника 

 

                Летопис рада школе настаје, како песникиња каже, трагом „чуда и труда“. Чудо 

је и сама потреба да се у време опште дигитализације застане и забележи писани осврт на 

учињено, а без труда заједнице ђака и запослених, ова свеска не би могла да буде 

памтилац свега онога што се у току једне године одиграло у нашем школском животу. 

                 Одакле год да почнемо летописање, неизбежно ћемо га завршити хронологијом 

успеха даровитих и трудољубивих ученика који су, извршавајући редовне школске 

обавезе, истовремено, руковођени знањем и ентузијазмом својих предметних наставника, 

постизали успехе на највишим нивоима такмичења. То је оно по чему наша школа из 

године у годину постаје препознатљива. Зато овогодишњи летопис отварамо 

фотографијама и текстом који сведоче о круни минулих интелектуалних подвига.  

                У жељи да свака наредна свеска школског Летописа буде испуњена радошћу 

знања и постигнућа, срдачно вас поздрављамо! 

 

                                                                                                                                    Уредништво 

                                                                                                                                    Гордана Миљковић 

                                                                                                                                    Иван Јовановић 
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 Основни подаци о школи 

 

Назив школе : ОШ „Светозар Марковић“ 

ПИБ: 100264288 

Матични број: 07100973 

Јединствени број: 00652 

Место и адреса: Краљево, Цара Душана 2 

Број телефона: Директор 036/314-302; Секретар 036/314-296 и 331-060 

Број факса: 036/314-296 

Е-mail: svetmark.kv@gmail.com 

Интернет презентација: https://ossvetozarmarkovic.wordpress.com/  

 Материјално-технички и просторни услови рада 

 

Ученицима и радницима Школе  на располагању су: 

● 18 специјализованих учионица-кабинета (3 са припремним просторијама); 

● 2 мање учионице за рад са малим групама 

● простор за ваннаставне активности (стони тенис, ритмика... ); 

● кошаркашко, рукометно и одбојкашко игралиште (отворени простор); 

● наставничка канцеларија; 

● канцеларије директора, секретара, рачуновође, психолога, педагога и 

административног радника; 

● библиотека; 

● 2 кабинета за информатику; 

● просторија за помоћно особље са чајном кухињом; 

● просторија за поправку учила; 

● магацински простор 

● копирница 

mailto:svetmark.kv@gmail.com
https://ossvetozarmarkovic.wordpress.com/
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Испред Школе је уређена парковска површина са бетонираним стазама и дечје игралиште 

са тобоганом. 

Основна школа „Светозар Марковић“ лоцирана је у центру града у улици Цара Душана 

број 2. Школа има један објекат укупне површине око 2850 m2, са 18 специјализованих 

учионица, 9 мањих кабинета за изборну наставу, фискултурном салом, библиотеком, 

канцеларијским просторијама и двориштем чија површина износи 6850 m2. У дворишту се 

налазе уређени отворени спортски терени укупне површине 988 m2:  

 кошаркашки (22x13m),  

 рукометни (30x18m) и одбојкашки (18x9m). 

Табеларни приказ података о запосленима 
 

Табеларни приказ података о запосленима (Приказани су подаци на дан 31.8.2021. године, 

због обавезе школе да искаже стаж запослених у информационом систему „Доситеј“ са 

стањем на тај дан). 

Ред. 

Бр. 
Презиме и име Функција и звање 

Радни 

стаж у 

просвети 

Радни 

стаж 

укупни 

Године 

старости 

Радно 

време 

% 

1.  Драгана Лазовић 
 директор,  

педагог 
13 13 39 100% 

2.  Иван Јовановић 
помоћник, професор 

информатике 
6 6 38 100% 

3.  Ана Милуновић  
професор српског 

језика 
24 24 50 100% 

4.  
Јасмина 

Булатовић  

професор српског 

језика 
17 20 51 100% 

5.  
Слободан 

Миловановић  

наставник српског 

језика 
30 30 56 100% 

6.  
Гордана 

Миљковић  

професор српског 

језика 
26 26 51 100% 

7.  
Јасмина  

Ратковић 

професор српског 

језика 
5 5 35 20% 

8.  Весна Шућур  
професор енглеског 

језика 
33 33 58 100% 

9.  Оливера Илић  
професор енглеског 

језика 
29 29 54 100% 

10.  Верица Ђорђевић 
професор енглеског 

језика 
16 16 42 40% 

11.  
Александра 

Грковић  

професор енглеског 

језика 
20 20 44 100% 
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12.  
Владимир 

Јовановић 

професор енглеског 

језика 
17 17 43 10% 

13.  
Гордана 

Кастратовић  

професор француског 

језика 
16 16 50 67% 

14.  Лидија Пајовић  
професор италијанског 

језика 
12 12 45 56% 

15.  Бојана Ђуричић 
професор италијанског 

језика 
14 14 43 22% 

16.  Анђелка Јанић 
професор италијанског 

језика 
10 10 38 87% 

17.  Кристина Трујић 
професор ликовне 

културе 
15 15 40 100% 

18.  Тома Томић 
професор ликовне 

културе 
13 13 42 20% 

19.  
Драгана 

Милићевић  

професор музичке 

културе 
8 8 35 100% 

20.  Ивана Обрадовић  
професор музичке 

културе 
17 17 41 10% 

21.  
Вукашин 

Дедовић  
професор историје  34 34 60 100% 

22.  Ана Каличанин професор историје  14 14 41 40% 

23.  
Јелена  

Јеросимић 
професор историје  15 15 46 15% 

24.  
Биљана Мандић 

Димитријевић 
професор историје  7 7 33 15% 

25.  
Данијела 

Слијепчевић  
професор географије 14 14 42 30% 

26.  
Марија 

Стефановић  
професор географије 14 14 49 100% 

27.  Радуна Савић  професор географије 19 19 46 25% 

28.  
Наташа 

Китановић  
професор физике 23 23 49 100% 

29.  
Јована  

Милијановић 
физичар  3 3 30 30% 

30.  
Снежана 

Ђорђевић  
професор математике  30 30 53 100% 

31.  
Драгана 

Бркушанин  
професор математике 16 16 47 100% 

32.  
Александра 

Стојановић 
професор математике 14 14 40 100% 

33.  

Драгана  

Милосављевић 

Јовановић 

професор математике 10 10 36 56% 

34.  Милош Николић мастер математичар 4 4 30 22% 

35.  Гордана Киковић  професор биологије 19 19 45 100% 

36.  Љиљана Ерац  професор биологије 34 34 63 80% 
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37.  Љиљана Божовић  наставник хемије  36 36 64 90% 

38.  
Снежана 

Недељковић  

професор техничког и 

информатичког 

образовања 

12 24 51 100% 

39.  
Предраг 

Великинац  

професор технике и 

технологије, техничког 

и информатичког 

образовања 

14 29 59 100% 

40.  Ненад Лешевић  
професор физичког 

васпитања 
8 8 35 100% 

41.  
Милован  

Бојовић 

професор физичког 

васпитања 
2 2 29 38% 

42.  
Марина 

Јевремовић  

професор физичког 

васпитања 
15 15 40 100% 

43.  
Зоран 

Јаковљевић  

професор физичког 

васпитања 
17 17 41 25% 

44.  
Ненад 

Станојевић 
професор информатике 8 11 45 40% 

45.  
Златко 

Недељковић  
професор информатике 11 25 54 30% 

46.  Драгана Терзић Вероучитељ 9 9 36 80% 

47.  Ивана Станишић  
професор разредне 

наставе 
21 21 48 100% 

48.  Јелена Јовановић  
професор разредне 

наставе 
26 26 48 100% 

49.  Данијела Арсић  
професор разредне 

наставе 
28 28 52 100% 

50.  Сузана Петровић  
професор разредне 

наставе 
16 16 43 100% 

51.  Гордана Ђајић  
професор разредне 

наставе 
15 26 49 100% 

52.  
Јована 

Миловановић  

професор разредне 

наставе 
13 13 36 100% 

53.  
Катарина 

Симовић  

професор разредне 

наставе 
19 21 47 100% 

54.  
Марија 

Недељковић  

професор разредне 

наставе 
23 23 48 100% 

55.  
Јасмина 

Мајсторовић 

професор разредне 

наставе 
25 25 46 100% 

56.  Татјана Крстић  
наставник разредне 

наставе 
23 23 54 100% 

57.  Златана Зарић  
професор разредне 

наставе 
28 28 55 100% 

58.  
Драгана 

Даниловић 

професор разредне 

наставе 
15 15 44 100% 

59.  Милена Банковић 
професор разредне 

наставе 
13   13 43  100% 
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60.  
Жаклина 

Перишић  

професор разредне 

наставе 
30 30 52 100% 

61.  Јасна Марјановић  
професор разредне 

наставе 
30 30 52 100% 

62.  Марија Малинић 
професор разредне 

наставе 
13 13 43 100% 

 

Стручни сарадници 

Ред. 

Бр. 
Презиме и име Функција и звање 

Радни 

стаж у 

просвети 

Радни 

стаж 

укупни 

Године 

старости 

Радно 

време 

% 

1. 
Љиљана 

Орловић  

 стручни сарадник 

психолог 
32 32 58 100% 

2. Олга Дробњак  
стручни сарадник 

педагог 
19 19 44 100% 

3. Невена Мартић 

 стручни сарадник - 

библиотекар / 

нототекар / 

медијатекар 

15 15 42 100% 

 

Административно, техничко и помоћно особље 

Ред. 

Бр. 
Презиме и име Функција и звање 

Радни 

стаж у 

просвети 

Радни 

стаж 

укупни 

Године 

старости 

Радно 

време 

% 

1. Наташа Ђуровић  секретар 21 24 54 100% 

2. 
Бранка 

Дабижљевић  

дипломирани 

економиста за 

финансијско - 

рачуноводствене 

послове 

21 21 54 100% 

3. Сузана Чоловић 

референт за 

финансијско-

рачуноводствене 

послове 21 25 

55 50% 
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4. 
Владимир 

Максимовић 

референт за 

финансијско-

рачуноводствене 

послове 4 4 

36 50% 

5. 
Милутин 

Ердоглија 

 домар/мајстор 

одржавања 
6 33 60 100% 

6. 
Анђелка 

Трифуновић  
Чистачица 9 9 39 100% 

7. Славица Савић  Чистачица 13 13 48 100% 

8. Ленче Бекчић  Чистачица 28 28 54 100% 

9. 
Марија 

Ђорђевић  
Чистачица 28 35 64 100% 

10. 
Ивана 

Булатовић 
Чистачица 3 3 50 100% 

11. 
Светлана 

Сретовић  
Чистачица 9 28 54 100% 

12. 

Гордана 

Ђоковић 
Чистачица  2  2 50  35% 

 

Радница на породиљском одсуству на почетку школске године: Јелена Ђонић 

(професор италијанског језика). 

 

Хронологија значајнијих активности реализованих током 

школске 2021/2022. године 

 

Захвалнице градоначелника најбољима од најбољих 

Краљево не треба да брине за своју будућност – уверимо се сваки пут на додели 

захвалница за успехе које краљевачки основци и средњошколци постигну на републичким 

такмичењима. Свечана сала Градске управе града Краљева, на додели захвалница по 

завршетку и ове школске године, заиста је била  – свечана. 

За награде које су освојили, ученицима је, и ове године, Град признање одао 

захвалницама. Да цене труд и рад краљевачких ученика, на свечаности организованој за и 

због њих, поручили су им градоначелник Краљева др Предраг Терзић и руководилац 

Школске управе Краљево Бојана Маринковић, који су захвалили и њиховим наставницима 

који су их до победа и водили.          
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Ови млади људи врло озбиљно схватају своје задатке и, иако им неки предмети баш „иду“, 

улажу још више труда и напора да буду најбољи међу најбољима. Наставницима, како 

кажу, додатно уложено време у њихово образовање не представља обавезу више, већ част 

и понос – што су, из године у годину, део успеха који не пролази незапажено.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је подсетио на то да је на последњој седници 

Скупштине града усвојена одлука о установљењу Видовданске награде, која ће, од 

наредне године, онима који се са републичких такмичења која организује Министарство 

просвете врате са медаљама донети новчану награду. 

„То је плод сарадње Школске управе, директора основних и средњих школа, наставника и 

Града, јер смо схватили значај помоћи тој деци. Веома је важно да награда буде додељена 

на велики српски празник  
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Видовдан и баш у периоду летњег распуста, тако да деца новац могу да искористе да оду 

на одмор, али и да купе књиге односно оно што им је потребно за даље напредовање и 

учење“, рекао је градоначелник додајући да очекује да ће овогодишњи најбољи то бити и 

догодине, али да ће мотивисати и другу децу да се такмиче и освоје награде. 

Према речима руководиоца Школске управе Краљево Бојане Маринковић, такмичарски 

успеси основаца и средњошколаца већ довољно говоре о квалитету образовања у 

краљевачким основним и средњим школама, а ту је и недавни успех ученика Медицинске 

школе, који су на другом месту по поролазности на пријемном испиту на београдском 

Медицинском факултету. Како је истакла, циљ је да се промовишу знање и таленат 

ученика, али и истрајност и амбициозност наставника. 

Међу 84 награђена ученика из краљевачких основних и средњих школа нашло се чак 

13 ученика наше школе, коју су освојили 18 награда на републичким такмичењима. 

Наши ученици били су изузетно успешни на такмичењима из географије, хемије, 

математике, физике (републичко такмичење и Српска физичка олимпијада), технике 

и технологије, традиционалног соло певања, као и на Републичком дечијем сабору 

„Дани ћирилице“ и Републичкој смотри дечијег музичког стваралаштва „Деца 

композитори“ ФЕДЕМУС.  

Поносни смо што смо и ове године школа са најбољим постигнућима на 

републичким такмичењима. 

Драгана Лазовић, директор школе 

Извор текста: ФБ страница Др Предраг Терзић 

Извор фотографија: Портал Круг 

 

https://www.krug.rs/drustvo/za-ponos-i-diku-kraljevacki-osnovci-i-srednjoskolci-osvajaci-nagrada-na-republickim-takmicenjima/
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ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

Богатији за нову генерацију првака 

У среду, 1.9.2021. године у дворишту школе одржана је свечаност поводом пријема нове 

генерације првака. Ученици четвртог разреда заједно са учитељицама Жаклином 

Перишић, Јасном Марјановић и Маријом Малинић припремили су програм којим су 

дочекали своје најмлађе другаре, ученике првог разреда. На самом почетку свечаног 

програма, емитована је химна Републике Србије „Боже правде“, у извођењу наше 

некадашње ученице Неде Столић. Музика и рецитал улепшали су свечани дан наших 

нових ученика и наговестили им шта их у школи очекује. Свечаном пријему 

присуствовали су ученици, чланови њихових породица, пријатељи и чланови колектива 

наше школе. Директорка школе Драгана Лазовић и педагог школе Олга Дробњак обратили 

су се присутнима и пригодним говором пожелели су добродошлицу првацима, указујући 

на значај знања, искустава и пријатељстава која се стичу у основној школи.  

  

Успешно реализован комбиновани модел наставе 

 На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду 

школа, формираног од стране Кризног штаба, ДРУГИ МОДЕЛ организације образовно-

васпитног рада (КОМБИНОВАНА НАСТАВА) примењивао се у VII и VIII РАЗРЕДУ 

ОСНОВНИХ ШКОЛА на територији 40 локалних самоуправа, укључујући и град Краљево 

од понедељка, 13.09.2021. године. Други модел наставе подразумевао је да се образовно-

васпитни процес организује комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину, а 

одељења су подељена у групе.  
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Допринос методици наставе 

 

У последњем броју часописа за методику наставе „Школски час српског језика и 

књижевности“ објављен је рад под називом „ Дебата као метод рада у развијању 

критичког мишљења код ученика“, чији је аутор  наставница српског језика и 

књижевности  Ана Милуновић. 

 

Такмичење у стоном тенису  

Одржано је Општинско такмичење у стоном тенису. Нашу школу  представљали су 

ученици: Вељко Костић VIII/2,  Рашета Андрија VIII/3 и Новак Костић V/3. Ученик Вељко 

Костић постигао је велики успех освојивши прво место у категорији пионира. Ученике је 

припремао наставник Ненад Лешевић.  
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Рад ученика Лазара Гвозденовића на тему „Зашто обележавамо Светски дан без 

аутомобила?“ написан је у склопу слободних наставних активности „Здрави били“. 

Активности организује и води наставниоца биологије Гордана Киковић. 

 

Обележен је Европски дан језика 

Обележен је Европски дан језика.Обележавање Европског дана језика и ове године 

реализује се у сарадњи Друштва за стране језике и књижевности Србије и Друштва 

школских библиотекара Србије. Идеју, коју је представила школска библиотекарка, 

прихватили су наставници страних језика, ликовне и музичке културе.  
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У ОШ „Светозар Марковић“ ове године представљене су пословице на свим језицима који 

се у школи изучавају: на  српском, енглеском, италијанском и француском.  

Активност је реализована уз поштовање прописаних превентивних мера заштите од 

корона вируса. У реализацији активности учествовале су наставнице Весна Шућур, 

Александра Грковић, Кристина Савић, Лидија Пајовић, Гордана Кастратовић, Кристина 

Трујић, Драгана Милићевић, Бојана Ђурић, школска библиотекарка Невена Мартић и  

 

Знамените Српкиње у Српској књижевности  

ученици старијих разреда наше школе. 

Представљен је истраживачки рад на 

тему „Знамените Српкиње у 

књижевности“, чији је аутор истакнути 

члан Литерарне секције Ружица 

Ковачевић, ученице одељења 6/2.  

Литерарну секцију водила наставница 

српског језика Гордана Миљковић. 

 

Ка безбедном коришћењу интернета 

Ученици четвртог,  петог и шестог разреда наше школе у 

пратњи Драгане Милосављевић Јовановић, наставнице 

информатике и рачунарства и помоћника директора, 

учествовали су у едукативној радионици „Како да безбедно 

користим Интернет?“ заједно са ученицима ОШ „Вук 

Караџић“ из Рибнице и ОШ „Живан Маричић“ из Жиче.  

У квизу на крају радионице, наш ученик Давид Виктор 

Божовић 6/3, освојио је главну награду.  

 

 

Стручно усавршавање запослених 

У школи је реализована обука „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном 

окружењу“. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у оквиру Програмске области 2 – 

Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања, 

реализује пројекат Подршка школи након спољашњег вредновања – иновативне 
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праксе.Општи циљ пројекта је да се оснаже наставници у основној и средњој школи за 

формативно оцењивање ученика током учења на даљину. Рад на Мудл курсу реализован је 

у току септембра 2021. године, а радионица „уживо“ реализована је у суботу, 02.10.2021. 

године у просторијама наше школе уз поштовање противепидемијских  мера. Радионицу 

је водила Силвана Рељић, наставник енглеског језика из ОШ „Свети Сава“ у Рибници. 

 

Савремена настава књижевности 

У „Просветном прегледу“ објављен је рад учитељице Катарине Симовић о коришћењу 

књижевног текста као алата у превенцији насиља. 

 

Традиција Мокрањчевих дана 

 У школи су обележени Мокрањчеви дани. Изложбом фотографија са овогодишњег 

Фестивала, ученици петог разреда су на часу музичке културе гледали фотографије и 

снимке Мокрањчевих дана из 2019. године. Кроз фотографије су се упознали са 

амбијентом Мокрањчеве родне куће, рукописом његових првих партитура, његовим 

путовањима и сакупљањем народних мелодија, а затим и са целокупним током 

Мокрањчевих дана. Организатор активности Драгана Милићевић, наставник музичке 

културе. 
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Наши ученици заблистали на литерарном и ликовном конкурсу 

 Поводом обележавања 80-годишњице краљевачког октобра, Културни центар „Рибница” 

Краљево расписао је литерарни и ликовни конкурс намењен ученицима основних и 

средњих школа са територије града Краљева. На литерарном конкурсу, који је спроведен у 

сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност Краљево, у категорији основних 

школа прва награда  припала је Ружици Ковачевић, 6/2. Ружичин ментор је наставница 

српског језика Гордана Миљковић.  На ликовном конкурсу, све три награде освојиле су 

ученице ОШ „Светозар Марковић”. Прву награду је освојила Јана Николић, ученица 

седмог разреда. Друга награда припала  је Ањи Милашиновић, ученици петог разреда, док 

је трећу награду освојила Елена Милановић, ученица осмог разреда. Менторске заслуге 

припадају Кристини Трујић, наставници ликовне културе.  

 

Унапређење међупредметних компетенција ученика 

Како би се осигурало и унапредило развијање међупредметне компетенције одговоран 

однос према здрављу кроз реализацију свих наставних предмета креиран је програм 

оснаживања запослених у образовно-васпитним установама за примену концепта којим се 

подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувања здравља и безбедности 

ученика, као примена принципа родне равноправности. Програм обуке Унапређивање 

међупредметне компетенције ученика одговоран однос према здрављу креирала је радна 

група, састављена од стручњака из МПНТР, ЗУОВ-а и здравствене праксе са циљем да, 

запосленима у установама образовања и васпитања, пружи активну подршку у планирању 

и остваривању наставних и вананаставних активности везаних за ову област. Као пример 

добре праксе у развијању међупредметне компетенције ученика одговоран однос према 

здрављу,  у нашој школи реализовани су часови редовне наставе у 3. и 7. разреду, у оквиру 

којих је видљива примена здравственог и родног питања.Часове су припремили и 

реализовали Јасмина Мајсторовић, Ана Милуновић и Предраг Великинац у сарадњи са  

школским педагогом Олгом Дробњак и уз техничку подршку библиотекарке Невене 

Мартић. 

У оквиру слободне наставне активности „Здрави били” ученици осмог разреда су за 

задатак имали да спреме здраве оброке – ужине и донесу их у школу . Свако од ученика је 

представио свој оброк,тј. шта он све садржи од намирница и зашто су оне здраве. 

Промоцију здравих навика кроз исхрану организовао Ненад  Лешевић, наставник 

физичког васпитања. 

Представљена Ратна слика Србије у Другом светском рату 1941-1945. године. Поводом 

обележавања 80 година од масовног стрељања талаца у Краљеву у октобру 1941. године, 

ученици седмог разреда су кроз предмет „Свакодневни живот у прошлости” са 
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наставницом Аном Каличанин посетили изложбу „Ратна слика Србије у Другом светском 

рату 1941-1945.” 

 

Љубазност – кључ добре комуникације 

У сусрет Светском дану љубазности  у  холу наше Школе постављена је презентација 

радова ученика шестог разреда којом је обележен  Светски дан љубазности – 13. 

новембар. Овим пројектом успешно је повезана настава књижевности (Стеван Раичковић, 

„Хвала сунцу, земљи, трави“) и ЧОС (час одељењског старешине). Израда пројекта којим 

је свако одељење са својим одељењским старешином идејно, литератрно и ликовно 

промишљало о употреби љубазних речи у комуникацији (вршњачкој и свакој другој) 

претходило је тумачење поменуте песме са акцентом на семантици речи „хвала“ и 

„захвалност“. Реализатори активности: Гордана Миљковић, наставник српског језика 

(одељењски старешина6/3) и одељењске старешине шестог разреда: Марија Стефановић, 

6/1; Марина Јевремовић, 6/2 иДрагана Бркушанин испред 6/4 одељења. 

 

Трка за „срећније детињство” 

„Трка за срећније детињство“ је рекреативно – хуманитарна активност Црвеног крста. Она 

има за циљ да међу младима, у основним и средњим школама подстакне хуманост, као и 

да промовише здраве стилове живота. И ове године наша Школа узела је учешће у овој 

манифестацији. Због специфичних услова, у којимасе образовно – васпитни рад реализује, 

ове, као и претходне школске године трка је организована само на школском нивоу. 

Ученици другог разреда такмичили су се у категорији дечака и девојчица. Прво место 

заузели су ученици одељења II1 Нина Ивановић и Видак Стевановић, учитељице Гордане 

Ђајић. 

Пројектна настава у млађим разредима 

Катарина Симовић, проф. разредне наставе, самостални педагошки  саветник, мастер 

лидерства у образовању, спровела је са ученицима свога одељења 2/3 пројектне 

активности на тему Светски дан јабуке. Продукти рада изложени су на одељењском 

паноу. 

Обука „Практични приступи деци са аутизмом и АДХД“ реализована је у нашој школи. 

Видео снимак „Краљево виђено нашим очима“ представља резулатат рада ученика 

одељења 3/3 и учитељице Златане Зарић у оквиру предмета Пројектна настава.  

На овогодишњем Сајму спорта нашу школу представљале  су учитељице Златана Зарић, 

Татјана Крстић и Данијела Арсић са својим ђацима. 
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На окружном такмичењу у стоном тенису ученици наше школе заузели су I место у 

екипној категорији, али и појединачно. Прво место екипно  заузели су  ученици: Вељко 

Костић 8/2, Андрија Рашета 8/3 и Новак Костић 5/3, док је појединачно прво место заузео 

ученик Вељко Костић. Сви су се пласирали на Републичко такмичење. Њихов ментор био 

је наставник физичког васпитања Ненад Лешевић. 

 

Допринос настави на даљину  

У понедељак 8. новембра 2021. године Школска управа Краљево обележила је Дан 

просветних радника.Свечаност је почела у 11 часова у свечаној сали Градске управе 

Краљева. Тим поводом др Славица Јашић, начелница одељења за послове предшколског и 

основног образовања и Бојана Маринковић, руководилац Школске управе Краљево, 

уручиле су захвалнице наставницима и супервизорима који су учествовали у припреми, 

снимању и вредновању часова на даљину који се емитују на Јавном медијском сервису 

РТС. Додели захвалница присуствовао је и градоначелник Краљева др Предраг Терзић. 

Свечаној додели захвалница присуствовали су учитељи и наставници који су снимали 

часове, вршили супервизију и пружали техничку подршку снимању часова. Међу 

добитницима је и седам запослених из наше школе.Захвалнице су добили: 

Златана Зарић, наставница разредне наставе; Јована Миловановић, наставница разредне 

наставе; Гордана Миљковић, наставница српског језика и књижевности;  Александра 

Стојановић, наставница математике; Драгана Милићевић, наставница музичке културе; 

Данијела Слијепчевић, наставница географије; Иван Јовановић, наставник информатике и 

рачунарства.  
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Поносни смо на учитељице и наставнике који су учествовали у припреми, снимању и 

вредновању часова који су емитовани на РТС-у. Ученици, родитељи и шира јавност били 

су прилици да се још једном увере да у нашој школи раде висококомпетентни наставници 

спремни  за изазове које ово време пред њих поставља. 

Прослављен  Дан примирја у Првом светском рату, државни празник  и дан сећања на 11. 

новембар,  када је 1918. године у Француској потписано примирје које је било на снази до 

закључења коначног мировног споразума у Версају 28. јуна 1919, када је и формално 

окончан Први светски рат. 

 

 

 У новом броју „Просветног прегледа“ објављен је још један рад учитељице Катарине 

Симовић. Овога пута текст је о пројектној настави, коју је учитељица Катарина 

реализовала са ученицима свог одељења поводом Светског дана јабуке. 
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Похваљени и награђени поводом Дана школе 2021. године 

 

 

 

Поводом Дана школе награђени су: 

Ана Милуновић, наставник српског језика и књижевности 

Данијела Арсић, наставник разредне наставе 

Поводом Дана школе похваљени су: 

Иван Јовановић, за претходни период обављања посла помоћника директора 

Милош Николић, за координацију ес дневника 

Драгана Милићевић, за рад на медијској промоцији школе 



22 
 

Љиљана Орловић, за допринос јачању угледа школе 

Невена Мартић, за  промоцију рада школске библиотеке и развијање читалачких навика 

ученика 

Ленче Бекчић, за ангажовање  и допринос у организацији активности који се односе на 

побољшање материјалних и техничких услова рада 

Фирма „Радијатор“, за подршку даровитим ученицима 

Алекса Попадић за допринос и промоцију школе, 

Дејан Алексић, за успешну сарадњу у реализацији пројекта Образовање за права детета 

Резултати литерарног конкурса поводом Дана школе: 

I циклус 

1. место Ана Кузмановић, одељење 4/1 

2. место Дивна Павловић, одељење 2/4 

3. место Јулиана Кузмановић, одељење 4/1 и Алекса Јањић, одељење 2/ 

II циклус 

1. место деле Ружица Ковачевић, одељење 6/2 и Лука Обућина, одељење 6/3 

 

Резултати ликовног конкурса поводом Дана школе: 

 

I циклус 

1. Богдан Краљевић, одељење 2/2 

2. Матеа Матовић, одељење 2/3 

3. Горан Продановић, одељење 1/2 

II циклус 

1. Сара Јанић, одељење 8/1 

2. Катарина Пешић, одељење 8/3 

3. Василиса Пантовић, одељење 8/3 

 



23 
 

Злато на међународном  хорском  фестивалу 

Хор ОШ „Светозар Марковић“ освојио је златну медаљу на Међународном хорском 

фестивалу „Мелодианум“ у Кикинди у категорији Д1 (дечији хорови основних школа). 

Руководилац хора  -  Драгана Милићевић, наставница музичке културе. 

 

У петак, 17. децембра 2021. године у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ у 

Краљеву, организовано је предавање поводом 60 година од  доделе Нобелове награде за 

књижевност Иви Андрићу. Тема предавања била је „Тумачење Андрићевих дела“, а 

говорио је проф. др Милан Алексић.  Двадесетак ученика седмог разреда је, у пратњи 

наставнице српског језика и књижевности  Ане Милуновић, присуствовало овом 

предавању. 

У  нашој школи, уз својеврсни перформанс ученика II/1 и II/3, отворена је изложба 

ученичких радова деце ова два одељења  под називом „Веју, веју пахуље“.Ученици су се 

подсетили промена које се дешавају у природи доласком зиме. Они су казивали стихове о 

зими, а нису ни крили одушевљење што њихови радови украшавају школски хол. Сви 

радови продукт су ученичког рада у школи на часовима ликовне културе и ваннаставних 

активности. Користећи различите технике и материјале ђаци су представили поларне 

ноћи, снежне пределе, зимске декорације. 

 

Институт Батут у сарадњи са Заводом за јавно здравље Краљево и ове године расписао је 

конкурс за избор најбољих ликовних и литерарних радова. Због актуелне епидемиолошке 

ситуације конкурс је обједињен на три теме које се односе на обележавање три 

здравствено-промотивне кампање. То су Недеља здравља уста и зуба, Светски дан хране и 
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Октобар – месец правилне исхране и Светска и Национална недеља дојења. Ученици наше 

школе учествовали су  на овом конкурсу. Испред Завода за јавно здравље награђени су 

следећи ученици: Дивна Павловић, ученица II/4 за ликовни и литерарни рад на тему 

„Бирам паметније, храним се здравије“; Алекса Јањић, ученик II/4 за литерарни рад на 

тему „Бирам паметније, храним се здравије“; Сава Гвозденовић, ученик II/4 за ликовни 

рад на тему „Чувам своје зубе -поносим се осмехом“; Михајло Доламић, ученик II/4 за 

литерарни рад на тему „Чувам своје зубе -поносим се осмехом“. 

 

Стручни допринос настави књижевности  

 

У недељу, 23. јануара 2022. године  наставница српског језика и књижевности Ана 

Милуновић водила  је нa 63. Републичком зимском семинару за наставнике српског језика 

и књижевности у Београду радионицу под називом „Развој критичког мишљења применом 

метода активне наставе – примери из непосредне наставе и онлајн окружења“. 

 

СВЕТОЗАРЦИ – СВЕТОСАВЦИ 

 

И ове године пригодним програмом, уз поштовање епидемиолошких мера, обележен је 

Савиндан у нашој школи. 
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ПОНОС ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Душан Лазић, ученик 8/3  с поносом је понео титулу најбољег ученика школе. 

 

 На литерарном конкурсу награђени су следећи ученици: 

У категорији првог циклуса основног образовања и васпитања 

 1.   награда – Маша Обућина 2/3; 

 2.   награда – Дивна Павловић 2/4; 

3.    награда – Теодор Тешић  2/3. 

У категорији другог циклуса основног образовања и васпитања изабрани су и награђени 

радови следећих ученика: 

1. награда – Ружица Ковачевић 6/2; 
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2.   награда – Мартина Мрдак 6/3; 

3.   награда – Давид Виктор Божовић 6/3; 

На ликовном конкурсу на тему ПРЕД ИКОНОМ СВЕТОГ САВЕ у категорији првог 

циклуса основног образовања и васпитања изабрани су и награђени радови следећих 

ученика: 

  1.  награда – Матеа Матовић 2/3; 

  2.  награда – Михајло Доламић 2/4; 

  3.  награда – Нина Ивановић  2/1. 

док су у  категорији другог циклуса основног образовања и васпитања изабрани  и 

награђени радови следећих ученика: 

  1.  награда – Мина Томовић 8/3 и Николина Јаблановић 6/1; 

  2.  награда – Александра Миловић 6/3; 

Једногласном одлуком жирија специјална награда отишла је у руке Владимира Анђелића, 

ученика одељења 7/4. 

За најбољег наставника у школској 2022/2023. години проглашен је  Милош Николић, 

наставник математике. 

Школски педагог Олга Дробњак говорила је за РТВ Краљево о акцији која указује на стрес 

који петарде изазивају код деце са аутизмом. 
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ДОПРИНОС СРПСКОЈ ИСТОРИОГРАФИЈИ 

Двотомна монографија „Рад Србије на заштити српских државних и националних 

интереса у Македонији од 1885. до 1912. године“, аутора др Вукашина Дедовића, 

наставника историје у ОШ „Светозар Марковић“, представљена је краљевачкој публици у 

уторак 22.02.2022. године у свечаној сали Градске управе Краљево. 

 

Аутор монографије, др Вукашин Дедовић је у своју докторску дисертацију, коју је издао 

Историјски архив Краљево, сажео више од дванаест година истраживачког рада у 

архивима Србије и око 900 ишчитаних библиографских јединица. Пред читаоцима је 

озбиљан обиман рад, који се односи на готово три деценије при крају XIX и почетком XX 

века током којих су се на терену у Македонији околности, као и спољнополитички 

контекст, веома често мењали. У том периоду Србија је у Македонији деловала на 

културном, образовном, верском, политичком пољу. 

О делу су говорили директорка Историјског архива Краљево Весна Милојевић, рецензент- 

историчар проф. др Радош Љушић, градоначелник Краљева др Предраг Терзић и сам 

аутор др Вукашин Дедовић, запослен на радном месту наставника историје у ОШ 

„Светозар Марковић“. 

Рукопис Вукашина Дедовића, који се сматра значајним доприносом српској 

историографији има још један део, који ће Историјски архив објавити у наредном 

периоду. 
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ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

  

Такмичења и смотре 

 

Такмичење из енглеског језика одржано је 5. марта 2022. године са почетком у 12 часова. 

Такмичење из страних језика за италијански, немачки, француски, руски и шпански језик 

реализовано је 6. марта 2022. године са почетком у 12 часова. 

Ове године Општинско такмичење из математике за ученике од трећег до осмог разреда, 

одржано је 20.  фебруара 2022. године. Наша школа имала је такмичаре у свим разредима. 

Као и сваке године, они су освојили награде и похвале и на овом такмичењу. 

            Ученици трећег разреда: Теа Анђелија Радивојевић – 2. награда, учитељица Драгана 

Даниловић; Олга Павловић – 3. награда, учитељица Златана Зарић; Лазар Васковић – 

похвала, учитељица Јасмина Мајсторовић. Ово је за ученике трећег разреда највиши ранг 

такмичења, тако да они неће учествовати на Окружном такмичењу. 

            Ученик четвртог разреда, Никола Драгићевић – похвала, учитељица Јасна 

Марјановић. 

            Ученици петог разреда: Софија Максимовић – 1. Награда; Андреј Анђелковић – 2. 

награда, наставница Александра Стојановић. Оба ученика су се пласирала на Окружно 

такмичење. 

            Ученици шестог разреда: Марија Главчић Милетић – 1. награда; Андрија 

Милошевић – 2. награда, наставница Драгана Бркушанин. Обоје  ученика пласирали су се 

на Окружно такмичење. 

            Ученици седмог разреда: Михаило Томовић – 2. награда (пласман на Окружно 

такмичење); Марко Ђурашевић – похвала; Михајло Недељковић – похвала, наставник 

Милош Николић. 

            Ученици осмог разреда: Филип Керечки – 1. награда, Душан Лазић – 2. награда, 

Матеја Кнез – 3. награда (ученици су се пласирали на Окружно такмичење), Александра 

Мурганић – похвала, наставница Снежана Ђорђевић. 

Трећи циклус пројекта „Засади дрво“ под називом „Четири годишња доба“, званично је 

почео 3. септембра 2021. године, догађајем у Ботаничкој башти „Јевремовац“ уз присуство 

партнера пројекта, стручњака, амбасадора „Засади дрво“, познатих личности и 

представника медија. Наша школа прикључила се овој акцији, па су у нашем школском 

дворишту ученици одељења 1/3 заједно са учитељицом Миленом Банковић посадили два 

стабла. 
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 Ученици седмог разреда наше школе кроз предмет „Свакодневни живот у прошлости” са 

наставницом Аном Каличанин обилазе културно-историјске споменике града Краљева. 

Ученици су се приликом ове посете упознали са радом Завода за заштиту споменика града 

Краљева. Краљево има богато културно-историјско наслеђе. Често смо гости Народног 

музеја где нас увек лепо дочекају и стручно воде кроз све изложбе и сталну поставку. 

 

Излазећи из оквира класичне музике, ученици седмог разреда наше школе истраживали су 

традиционалну музику и плес земаља које су њима занимљиве. Са наставницом музичке 

културе Драганом  Милићевић радили су на пројекту Музиком кроз свет. 

 

 Одржана су општинска такмичења у организацији Друштва за српски језик и књижевност 

Србије. 

Наши ученици постигли су следеће резултате: 

Искра Бранковић  5/1 – освојено друго место; Ања Милашиновић 5/2 – освојено треће 

место; Ивона Шкрбић 5/4 – освојено треће место  – наставник Слободан Миловановић; 

Ружица Ковачевић 6/2 – освојено треће место; Марија Главчић Милетић 6/4 – освојено 

треће место; Вера Дурутовић 6/1 – освојено треће место; Магдалена Гочанин 6/4 – 

освојено треће место - наставница Гордана Миљковић; 

Тијана Ђаковић 7/4 – освојено друго место  – наставница Ана Милуновић; 

 

На ОКРУЖНОМ нивоу такмичења из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, 

ученици наше школе постигли су изузетне резултате: 

Искра Бранковић 5/1, ТРЕЋЕ место; Ања Милашиновић 5/2, ТРЕЋЕ место; Ива Шкрбић 

5/4, ДРУГО место – ментор Слободан Миловановић. 

 

Ружица Ковачевић 6/2, ПРВО место; Марија Главчић Милетић 6/4,  ДРУГО место; Вера 

Дурутовић 6/1 и Магдалена Гочанин 6/4, ТРЕЋЕ место – ментор Гордана Миљковић. 

 

Тијана Ђоковић 7/4, ТРЕЋЕ место – ментор Ана Милуновић. 

 

Душан Лазић и Филип Керечки 8/3, ПРВО место – ментор Јасмина Булатовић. 
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НАЈБОЉИ РЕЦИТАТОР У ОПШТИНИ КРАЉЕВО 

На ОПШТИНСКОЈ смотри рецитатора наша ученица Лена Косовац 6/4 освојила је ПРВУ 

награду – ментор Гордана Миљковић. 

 

Национални дан књиге и Дан Народне библиотеке Србије сваке године  обележавамо 28. 

фебруара. Библиотека Основне школе „Светозар Марковић“ придружила се петој акцији 

Друштва школских библиотекара Србије „Читајмо гласно“ како би, и на овај начин, 

неговали љубав према читању и стицању знања, развијали кртичко мишљење и богатили 

речник. Фотографије и видео-записе учесника акције објединила је у видео-прилоге 

школска библиотекарка Невена Мартић.  

 

Окружно такмичење из математике за ученике основних школа одржано је 12.3.2022. 

године у основној школи IV Краљевачки батаљон са почетком у 10:00 часова. Такмичење 

је протекло у најбољем реду, а сви представници наше школе остварили су одличне 

резултате јер је свако од њих добио или неку од прве три награде или похвалу. 

 

Резултати наших ученика су следећи: 

5. разред 

Софија Максимовић – наставница Александра Стојановић – III награда; Андреј 

Анђелковић – наставница Александра Стојановић – похвала 
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6. разред 

Марија Главчић Милетић – наставница Драгана Бркушанин – похвала 

Андрија Милошевић – наставница Драгана Бркушанин – похвала 

7. разред 

Михаило Томовић – наставник Милош Николић – II награда 

8. разред 

Душан Лазић – наставница Снежана Ђорђевић – I награда 

Филип Керечки – наставница Снежана Ђорђевић – похвала 

Матеја Кнез – наставница Снежана Ђорђевић – похвала 

Бриљирали најмлађи шахисти 

У суботу, 19. марта 2022. године, у ОШ „Живан Маричић“ у Жичи одржано је окружно 

такмичење у шаху. Ученици другог разреда наше школе пласирали су се за републички 

ниво овог такмичења. 

У категорији девојчица прво место освојила је Ђурђа Парезановић, ученица одељења II/3. 

Друго место поделиле су Маша Обућина, ученица одељења II/3 и Ема Вуковић, ученица 

одељења II/4. У категорији дечака победу је заслужио Тадија Микић, ученик одељења II/3, 

а треће место заузео је Андрија Симоновић, ученик одељења II/4. Ученик Матеа Матовић, 

који се такође пласирао за окружни ниво такмичења, био је спречен да учествује. 

 

У организацији Друштва педагога техничке културе Србије, 11.03.2022. године  одржано 

је Општинско такмичење из предмета техника и технологија. Наши ученици постигли су 

следеће резултате: 

ПРВО место – Лука Обућина 6/3 (пласман на Окружно такмичење); 

ДРУГО место – Лазар Гвозденовић 8/4 (пласман на Окружно такмичење); 

ДРУГО место – Марија Главчић Милетић 6/4 (пласман на Окружно такмичење); 

ТРЕЋЕ место – Марко Ђурашевић 7/4 (пласман на Окружно такмичење); 

ТРЕЋЕ место – Реља Ђорђевић 6/3 (пласман на Окружно такмичење). 

На такмичењу су учествовали и ученици: 

    Вељко Костић 8/2, 

    Мина Томовић 8/3, 
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    Вук Милосављевић 5/3, 

    Новак Костић 5/3, 

    Софија Јевтић 5/1. 

Наставници технике и технологије Предраг Великинац и Снежана Недељковић. 

 

Примери добре праксе 

 

Пример добре праксе школске библиотекарке Невене Мартић „Читање је кључ учења“ 

акције „Читајмо гласно“  уврштен у Ризницу идеја и примера добре праксе 2021.  

 

 

 

Општинско такмичење у атлетици 

На Општинском такмичењу у атлетици одржаном 18. 1. 2022. ученици наше школе 

освојили су следеће медаље: 

Појединачна конкуренција  

    Катарина Божић 8/3  600м 2. место 
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    Ивона Матовић 7/3 скок удаљ 3. место  

    Трифун Јаковљевић 8/5 кугла 3. место 

    Филип Ковачевић 6/4 60м 2. место  

    Сташа Радоњић 6/3 60м 1. место  

    Марта Тривуновић 6/1 60м 3. место  

    Матија Грујовић 6/4 300м 2. место 

    Огњена Ђерковић 5/1 300м 3. место  

    Алекса Манојловић 6/4 скок увис 2.   

    Вишња Јеринић 6/2 скок увис 2. место. 

 

Екипа дечаци 1. место  

    Узелац Вукашин 8/2 100м+штафета, 

    Димитрић Ђорђе 8/3 300м + штафета, 

    Пењишњвић Илија 8/3 штафета, 

    Кнез Матеја 8/3  800м, 

    Вранешевић Лазар 8/1 скок у вис, 

    Благојевић Аксентије 7/2 скок удаљ, 
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    Давид Радосављевић 8/2 штафета, 

    Рашета Андрија 8/3 кугла. 

Екипа девојчице 2.место  

    Букарица Катарина 8/2 100м + штафета, 

    Катарина Божић 8/3 600м , 

    Мочевић Анастасија 7/2 300м, 

    Зорић Ленка 8/4 скок у даљ + штафета, 

    Миона Ђерковић 8/4 штафета, 

    Лена Јевремовић 8/4 штафета, 

    Селена Гвозденовић 8/2 кугла 

Квалификација за Окружно такмичење 

 

Светски дан планете Земље обележен је 22. априла. 

У оквиру програма Професионалне оријентације ученици осмог разреда у пратњи 

наставнице Јасмине Булатовић посетили су у среду, 20. априла, Ветеринарски 

специјалистички институт у Ковачима. 

 

У сусрет најрадоснијем празнику Васкрсу, ученици верске наставе (нижих разреда) 

приредили су уз помоћ своје вероучитељице Драгане Терзић веселу и шарену изложбу 

„Христос Васкрсе!“. 

Ученици одељења 8-3 пре одласка на пролећни распуст припремили су изложбу о џез 

музици и на тај начин обележили Светски дан џеза. Ученици су се, осим истраживања о 

настанку и развоју џеза, позабавили и познатим џез извођачима некад и данас. Ментор 

Драгана Милићевић, наставница музичке културе. 

На Окружном такмичењу у атлетици одржаном 21. 4. 2022. у Краљеву (појединачно) 

учествовале су три ученице наше школе: 

    Гвозденовић Селена 8/2 бацање кугле 

    Букарица Катарина 8/2 100 м 

    Радоњић Сташа 6/3 60 м 

 



35 
 

 

Све три такмичарке  освојиле су 1. место и пласман за даљи ранг такмичења. Мушка екипа 

пионира такође је изборила пласман за Међуокружно такмичење које је одржано 10. 5. 

2022. године у Краљеву. Ментор Ненад Лешевић, наставник физичког васпитања. 

У организацији наставнице музичке културе Драгане Милићевић, одржан је школски квиз 

„„Сетимо се Музичког тобогана“.  

На Међуокружном такмичењу у атлетици ученица Селена Гвозденовић 8/2 освојила је 1. 

место у бацању кугле, са даљином 9.98 метара и пласманом на Републичко такмичење. 

 

Ученици Душан Лазић и Филип Керечки, осми разред,  на Окружном такмичењу из 

географије,  били су најбољи од најбољих ученика. Пласирали су се на Републичко 

такмичење, које ће се одржати 29. маја у Земуну. Ученик Матеја Кнез је освојио треће 

место. Ученица Тијана Ђаковић (седми разред) је освојила прво место и пласирала се на 

Републичко такмичење. 

Ученици наше школе Марија Главчић Милетић (6/4) и Лука Обућина (6/3) остварили су 

изванредне резултате на Републичком такмичењу из технике и технологије. Марија 

Главчић Милетић је освојила 1. место и златну медаљу, а Лука Обућина 2. место и 

сребрну медаљу. Ментори – наставница Снежана Недељковић и наставник Предраг 

Великинац. 

 

 

Ученике наше школе на манифестацији „Мај, месец математике“, предводили су 

наставници математике – Александра Стојановић и Милош Николић. 
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Наши ученици били су најуспешнији на ликовном конкурсу Црвеног крста. Ове године у 

категорији ликовних радова првог циклуса образовања наша ученица Хелена Милићевић 

(учитељица Гордана Ђајић) ученица 2. разреда освојила је 2.награду на ОПШТИНСКОМ 

нивоу за илустрацију.  

У категорији ликовних радова другог циклуса образовања, ученица Лана Луковић 5. 

разред (наставница Кристина Трујић) освојила је 1. награду на ОПШТИНСКОМ нивоу, а 

ученица Вања Гаџић (наставница Кристина Трујић) освојила је 2.награду на 

ОПШТИНСКОМ нивоу. У даљем такмичењу наша ученица Вања Гаџић 5. разред освојила 

је 1. награду на РЕПУБЛИЧКОМ нивоу. 

Сетимо се музичког тобогана 

Одржан је други градски квиз „СЕТИМО СЕ МУЗИЧКОГ ТОБОГАНА” 

 

Током 2020. и 2021. године наша школа је била укључена у реализацију активности у 

оквиру пројекта „Сигурније школе и вртићи“ подржаног од стране Erazmus+ програма 

Европске комисије. 

У пројекту су реализовале активности из области превенције незгода и безбедности, прве 

помоћи и смањења ризика од катастрофа. 

После успешне сарадње са организацијом Црвеног крста Краљево, ученици и учитељи 

наше школе  испунили су услове за стицање назива „СИГУРНА ШКОЛА“. 
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Имамо част да смо једна од три школе у Србији која има такво звање. У Београду је 

12.05.2022. године Црвени крст Србије  организовао је свечану доделу уверења, плакета и 

натписних табли коју су заслужили ученици наше школе и наставни кадар.  

 

Плакету је уручио генерални секретар ОЦК, коју су у име школе примиле Драгана 

Милосављевић Јовановић – помоћник директора, као и учитељице Златана Зарић и 

Татјана Крстић, које су завршиле обуку – семинар СИГУРНЕ ШКОЛЕ и реализовале 

задатке и радионице са колегама и ученицима. 

Ученици трећег разреда и учитељица Татјана Крстић  учествовали су  у програму 

,,Промоција хуманих вредности“, кроз учешће  у такмичењу позоришних представа. Овај 

догађај је био у Ковину, у организацији Црвеног крста Србије и 14 основних школа из 

Србије, у трајању од 18. до 20 маја. Учесници представе су: Александар Милашиновић, 

Теодора Вучковић, Аника Васиљевић, Вања Самарџић, Дуња Ђорђевић, Милица Вранић и 

Тодор Грачанац. Координатор пројекта – Татјана Крстић. 

Републичко такмичење из математике за ученике основних школа одржано је 14.5.2022. 

године у основној школи IV 

Краљевачки батаљон са 

почетком у 10:00 часова. 

Представници наше школе 

били су Михаило Томовић, 

ученик седмог разреда, и 

Душан Лазић, ученик осмог 

разреда. У такмичењу са 

најбољим младим 

математичарима Душан Лазић 

освојио је трећу награду. 
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На 43. Државном такмичењу за ученике основних школа 

из физике, ученик осмог разреда наше школе, Душан 

Лазић освојио је другу награду и пласирао се на Српску 

физичку олимпијаду. Олимпијада је одржана 11. и 12. маја 

2022. године на Физичком факултету у Београду. 

Конкуренција је била велика.  

У знању физике надметали су се најбољи ученици из целе 

Србије – 13 ученика гимназијских одељења која раде по 

појачаним програмима математике и физике и 20 ученика 

обичних одељења. Ментор – Наташа Китановић, 

наставница физике. 

 

 

 

Две прве награде на Републичком такмичењу у певању традиционалне песме. Сјајне вести 

са Републичких такмичења и даље пристижу! Великом броју наших ученика, који су 

имали сјајне резултате на Републичким такмичењима, придружиле су се Ленка Богојевић 

7/3 и Андреа Молнар 7/2.  Ученице су на Републичком такмичењу у певању 

традиционалне песме освојиле прву награду. Ментор – Драгана Милићевић. 

 

Републичко такмичење из географије одржано је 29.05.2022. године на Географском 

факултету у Земуну. Међу најбољим осмацима, наш ученик Филип Керечки освојио је 

прву награду, а Душан Лазић другу награду. У категорији ученика седмог разреда, 

ученица Тијана Ђаковић освојила је другу награду. Ментор – Марија Стефановић, 

наставница географије. 

Награде нашим ученицима и на Републичком дечјем сабору „Дани ћирилице“ ПРВО 

МЕСТО за категорију за најбољу лутку у народној ношњи освојио је ученик Богдан 

Миловановић одељење 5/2 (ликовни педагог Кристина Трујић). ТРЕЋЕ МЕСТО у 

категорији веза освојила је ученица Јелена Ђорђевић одељење 5 (ликовни педагог 

Кристина Трујић).ПОХВАЛУ у категорији илустрације освојила је ученица Мина 

Томовић одељење 8/3 (ликовни педагог Кристина Трујић). 

Нису изостале ни награде  на ликовном конкурсу за најбољу дечју карикатуру“ Мали 

Пјер“. 

На ОПШТИНСКОМ нивоу такмичења, освојене су следеће награде: 
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ПРВА НАГРАДА: Александра Миловић 6/3; ДРУГА НАГРАДА: Владимир Анђелић; 

ПОХВАЛА: Мина Томовић 8/3; 

На ОКРУЖНОМ нивоу такмичења резултати су: ДРУГО МЕСТО – Александра Миловић 

6/3; ТРЕЋЕ МЕСТО – Владимир Анђелић 7/4 

Ментор свих ученика – Кристина Трујић, наставница ликовне културе 

10. јуна  у школском дворишту наше школе обележен је завршетак пројекта „Промоција 

хуманих вредности“, који ЦК Краљево реализује у нашој школи. Наша школа је одавно 

препознатљива по доброј сарадњи са локалном заједницом, а пројекат се реализује на 

основу Протокола о сарадњи који је наша школа потписала са ЦК Краљево. 

Савет родитеља наше школе у суботу, 25.06.2022. године са почетком у 12 часова у 

школском дворишту организовао је акцију размене уџбеника. 

ФИНАЛНА СМОТРА НАЈУСПЕШНИЈИХ ЂАКА 

Дана 25.06.2022. године награђени су ученици који су остварили најбоље резултате на 

такмичењима у току ове школске године. Осим награда за ученике свих разреда који су 

били успешни на такмичењима, будући да су освојили око 300 места и награда на 

различитим такмичењима, књигама су награђени  и одлични ученици четвртог и осмог 

разреда, 85 одличних ученика у 4. разреду и 62 одлична ученика у 8. разреду. Награде и 

дипломе уручила је директорка школе, која се ученицима обратила речима: 
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    „Данас је прилика да се присетимо свих успеха који су ученици остварили у овој 

школској години, а било их је заиста пуно. Потрудили смо се да обезбедимо пригодне 

награде, као сећање на остварене резултате и подстрек за још већи труд у даљем 

школовању. Хвала вам што својим резултатима поносно носите име своје школе на 

уснама, што сте понос пре свега својих родитеља, а затим својих учитеља и наставника, 

али и целе школе!  

 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ 

Ученици другог разреда 

Ученици 2/3, учитељице Катарине Симовић за такмичење у ШАХУ: 

    Матеа Матовић, 3. награда на општинском такмичењу; 

    Маша Обућина, 3. награда на општинском и 3. награда на окружном такмичењу; 

    Тадија Микић, 2. награда на општинском и 1. награда на окружном такмичењу; 

    Ђурђа Парезановић, 2. награда на општинском и 1. награда на окружном такмичењу; 

Ученици 2/4, учитељице Марије Недељковић, за такмичење у ШАХУ: 

    Андрија Симоновић, 3. награда на општинском и 3. награда на окружном такмичењу; 

    Ема Вуковић, 1. награда на општинском и 2. награда на окружном такмичењу. 

 

Ученици трећег разреда 

    Олга Павловић, ученица 3/3, учитељице Златане Зарић, освојила је 3. награду на 

општинском такмичењу; 

    Теа Анђелија Радивојевић, ученица 3/4, учитељице Драгане Даниловић, освојила је 2. 

награду на општинском такмичењу; 

Два ученика 3/1 одељења – Урош и Јован Миленковић показали су изузетну иницијативу, 

па су награђени за допринос и залагање у хуманитарном раду. 

Ученици петог разреда 

    Искра Бранковић, ученица 5/1, освојила је 2. награду на општинском и 3. награду на 

окружном такмичењу из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, предметни наставник 

Слободан Миловановић; 
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    Огњена Ђерковић, ученица 5/1, освојила је 3. награду на општинском из ФЗВ атлетика, 

предметни наставник Ненад Лешевић; 

    Ања Милашиновић, ученица 5/2, освојила је 3. награду на општинском и 3. награду на 

окружном такмичењу из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, предметни наставник 

Слободан Миловановић; 

    Елена Гашић, ученица 5/2, освојила је 1. награду на општинском такмичењу из 

БИОЛОГИЈЕ, предметни наставник Гордана Киковић; 

    На републичком дечјем сабору „Дани ћирилице“, вођени предметним наставником 

Кристином Трујић, ученици су остварили завидне резултате, и то: Богдан Миловановић, 

ученик 5/2, освојио је 1. награду и Јелена Ђорђевић, ученица 5/3, освојила је 3. награду; 

    ученица 5/3, Јелена Ђорђевић, такмичила се из три предмета и остварила значајне 

резултате. Из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, предметни наставник Слободан 

Миловановић, освојила је 3. награду на општинском такмичењу. Из ИСТОРИЈЕ, 

предметни наставник Јелена Јеросимић, освојила је 2. награду на општинском такмичењу. 

Из БИОЛОГИЈЕ, предметни наставник Гордана Киковић, освојила је 2. награду на 

општинском и 1. награду на окружном такмичењу. 

    Новак Костић ученик 5/3, освојио је у екипном такмичењу – ФЗВ стони тенис, 1. 

награду на општинском и 1. награду на окружном такмичењу; 

    Ивона Шкрбић, ученица 5/4, освојила је 3. награду на општинском и 2. награду на 

окружном такмичењу из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, предметни наставник 

Слободан Миловановић; 

    Из МАТЕМАТИКЕ, предметни наставник Александра Стојановић, ученици 5/4 

остварили су следеће резултате: 

    Андреј Анђелковић, 2. награду на општинском такмичењу; 

    Софија Максимовић, 1. награда на општинском, 3. награда на окружном такмичењу и 3. 

награда на такмичењу Мислиша основни ниво (окружни) 

    Вишња Думић, 1. награда на Дописној математичкој олимпијади – 2. ниво (окружни) 

Ученици шестог разреда 

    Вера Дурутовић, ученица 6/1 освојила је 3. награду на општинском и 3. награду на 

окружном такмичењу из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, предметни наставник 

Гордана Миљковић; 

    Сава Радојевић, ученик 6/1, освојио је 3. награду на општинском такмичењу из 

БИОЛОГИЈЕ, предметни наставник Душица Бирјуков; 
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    Марта Тривуновић, ученица 6/1 освојила је 3. награду на општинском такмичењу из 

ФЗВ атлетика 60м, предметни наставник Ненад Лешевић; 

    Ружица Ковачевић, ученица 6/2, освојила је 3. награду на општинском и 1. награду на 

окружном такмичењу из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, предметни наставник 

Гордана Миљковић; 

    Огњен Милашиновић, ученик 6/2, освојио је 2. награду на општинском и 3. награду на 

окружном такмичењу из ФИЗИКЕ, предметни наставник Јована Милијановић; 

    Вишња Јеринић, ученица 6/2, освојила је 2. награду на општинском такмичењу из ФЗВ 

атлетика скок увис, предметни наставник Ненад Лешевић; 

    Сташа Радоњић ученица 6/3 освојила је 1. награду на општинском такмичењу из ФЗВ 

атлетика 60м, предметни наставник Ненад Лешевић; 

    Александра Миловић, ученица 6/3, освојио је 2. награду на окружном нивоу конкурса за 

најбољу дечију карикатуру Мали Пјер, предметни наставник Кристина Трујић; 

    Андрија Милошевић, ученик 6/3, остварио је резултате на два такмичења. То су: 

    МАТЕМАТИКА – 2. награда на општинском и 3.награда на такмичењу Мислиша 2022.- 

основни ниво (окружни), предметни наставник Драгана Бркушанин, и 

    ФИЗИКА – 1. награда на општинском и 3. награда на окружном такмичењу, предметни 

наставник Наташа Китановић; 

    Реља Ђорђевић ученик 6/3, остварио је резултате на два такмичења. То су: 

    ФИЗИКА – 3. награда на општинском и 2. награда на окружном такмичењу, предметни 

наставник Наташа Китановић, и 

    ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – 3. награда на општинском такмичењу, предметни 

наставник Предраг Великинац; 

    Лука Обућина ученик 6/3, остварио је резултате на чак три такмичења. То су: 

    МАТЕМАТИКА – 2. награда на Дописној математичкој олимпијади – 2. ниво 

(окружни), предметни наставник Драгана Бркушанин, и 

    ФИЗИКА – 1. награда на општинском такмичењу, предметни наставник Наташа 

Китановић; 

    ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – 1. награда на општинском, 3. награда на окружном и 2. 

награда на републичком такмичењу, предметни наставник Предраг Великинац; 

    Ученици одељења 6/4, у пратњи наставника Ненад Лешевић остварили су резултате из 

ФЗВ атлетика у различитим дисциплинама: 
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        60м – Филип Ковачевић, 2. награда на општинском такмичењу; 

        300м – Матија Грујовић, 2. награда на општинском такмичењу; 

        скок увис – Алекса Манојловић, 2. награда на општинском такмичењу; 

    Магдалена Гочанин, ученица 6/4 освојила је 3. награду на општинском и 3. награду на 

окружном такмичењу из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, предметни наставник 

Гордана Миљковић; 

    Лена Косовац, ученица 6/4, освојила је 1. награду на општинској смотри рецитатора, 

предметни наставник Гордана Миљковић; 

    Марија Главчић Милетић, ученица 6/4, остварила је резултате на чак четири такмичења. 

То су: 

    СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – 3. награду на општинском и 2. награду на 

окружном такмичењу, предметни наставник Гордана Миљковић; 

    МАТЕМАТИКА – 1. награда на општинском такмичењу, предметни наставник Драгана 

Бркушанин; 

    ФИЗИКА – 2. награда на општинском и 1. награда на окружном и 2. награда на 

републичком такмичењу, предметни наставник Наташа Китановић, и 

    ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – 2. награда на општинском, 2. награда на окружном и 1. 

награда на републичком такмичењу, предметни наставник Предраг Великинац; 

    На 27. Републичкој смотри дечјег музичког стваралаштва Деца композитори 

ФЕДЕМУС, ученици шестог разреда, у пратњи наставнице Иване Обрадовић, освојили су 

1. награду. То су: Николета Баланчевић, ученица 6/1,  Сашка Николић и Магдалена 

Гочанин, ученице 6/4. 

Ученици седмог разреда 

    Вукан Парезановић, ученик 7/2, освојио је 3. награду на општинском такмичењу из 

ГЕОГРАФИЈЕ, предметни наставник Марија Стефановић; 

    Аксентије Благојевић, ученик 7/2, освојио је у екипном такмичењу – ФЗВ атлетика, 1. 

награду на општинском такмичењу, предметни наставник Ненад Лешевић; 

    Анастасија Мочевић, ученица 7/2, освојила је у екипном такмичењу – ФЗВ атлетика, 2. 

награду на општинском такмичењу, предметни наставник Ненад Лешевић; 

    На 27. Републичком такмичењу соло певања (традиционално певањe), две ученице су 

освојиле 1. Награду  у пратњи предметног наставника Драгане Милићевић. То су: 

    Андреа Молнар, ученица 7/2, и 
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    Ленка Богојевић, ученица 7/3; 

    Ивона Матовић ученица 7/3, освојила је 3. награду на општинском такмичењу ФЗВ 

атлетика скок удаљ, предметни наставник Ненад Лешевић; 

    Ива Радовић, ученица 7/3, 2. награду на општинском и 3. награду на окружном 

такмичењу из ХЕМИЈЕ, предметни наставник Весна Антонијевић; 

    Петра Думић, ученица 7/3, остварила је резултате на два такмичења. То су: 

    МАТЕМАТИКА – 3. награда на Дописној математичкој олимпијади – 2. ниво 

(окружни), предметни наставник Милош Николић, и 

    ФИЗИКА – 3. награда на општинском такмичењу, предметни наставник Наташа 

Китановић; 

    Владимир Анђелић, ученик 7/4, освојио је 2. награду на регионалном нивоу конкурса за 

најбољу дечију карикатуру Мали Пјер, предметни наставник Кристина Трујић; 

    МихаилоТомовић, ученик 7/4 остварио је резултате на два такмичења. То су: 

    МАТЕМАТИКА – 2. награда на општинском, 2. награда на окружном и 2.награда на 

такмичењу Мислиша 2022.- основни ниво (окружни), предметни наставник Милош 

Николић; 

    ХЕМИЈА – 2. награда на општинском и 3. награда на окружном такмичењу, предметни 

наставник Весна Антонијевић; 

    Милош Ђурашевић, ученик 7/4 остварио је резултате на два такмичења. То су: 

    ФИЗИКА – 3. награда на општинском такмичењу, предметни наставник Јована 

Милијановић,  

    ХЕМИЈА – 3. награда на општинском такмичењу, предметни наставник Весна 

Антонијевић; 

    Марко Ђурашевић, ученик 7/4 остварио је резултате на два такмичења. То су: 

    ХЕМИЈА – 3. награда на општинском и 3. награда на окружномтакмичењу, предметни 

наставник Весна Антонијевић,  

    ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – 3. награда на општинском и 1. награда на окружном 

такмичењу, предметни наставник Предраг Великинац; 

    Тијана Ђаковић, ученица 7/4, остварила је резултате на чак четири такмичења. То су: 

    СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – 2. награду на општинском и 3. награду на 

окружном такмичењу, предметни наставник Ана Милуновић; 
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    БИОЛОГИЈА – 3. награду на општинском такмичењу, предметни наставник Гордана 

Киковић; 

    ХЕМИЈА – 2. награда на општинском такмичењу, предметни наставник Весна 

Антонијевић, и 

    ГЕОГРАФИЈА – 1. награда на општинском, 1. награда на окружном и 2. награда на 

републичком такмичењу, предметни наставник Марија Стефановић. 

 

Ученици осмог разреда 

    Из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА, предметни наставници Оливера Илић и Ана Вранић, успех су 

остварили: 

    Марта Илић, ученица 8/ – 2. награда на општинском и 1. награда на окружном 

такмичењу; 

    Василиса Пантовић, ученица 8/3 – 3. награда на општинском и 2. награда на окружном 

такмичењу; 

    Ученици осмог, у пратњи наставника Ненада Лешевић остварили су резултате из ФЗВ 

атлетика у различитим дисциплинама: 

        стони.тенис: Вељко Костић ученик 8/2 – 1. награда на општинском и 1. награда на 

окружном такмичењу: 

        атлетика: Селена Гвозденовић ученица 8/2 – 1. место на окружном и 1. место на 

међуокружном такмењу; 

        атлетика – 600м: Катарина Божић ученица 8/3 – 2. награда на општинском 

такмичењу; 

        атлетика – кугла : Трифун Јаковљевић, ученик 8/5 – 3. награда на општинском 

такмичењу; 

    Наши ученици остварили су значаје резултате и у екипним такмичењима. У пратњи 

наставника Ненада Лешевића  остварили су резултате из: 

   атлетике, мушка екипа – 1. награда на општинском такмичењу - Лазара Вранешевић, 

ученика 8/1, Вукашин Узелац и Давид Радосављевић, ученици 8/2, као и Ђорђе 

Димитријевић, Илија Пењишњвић, Матеја Кнез и Андрија Рашета, ученици 8/3. Члан ове 

екипе је имученик седмог разреда Аксентије Благојевић. 

    атлетике женска екипа – 2. награда на општинском такмичењу. Позивамо чланове 

екипе: Катарину Букарицу и Селену Гвозденовић, ученице 8/2, Катарину Божић ученицу 
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8/3 и Ленку Зорић, Миону Ђерковић и Лену Јевремовић, ученице8/4. Чланица ове екипе је 

и, раније прозвана ученица седмог разреда Анастасија Мочевић. 

        стони тенис – 1. награда на општинском и 1. награда на окружном такмичењу – 

Вељко Костић, ученик 8/2 и Андрија Рашета, ученик 8/3. 

    На такмичењу из ГЕОГРАФИЈЕ, предметни наставник Марија Стефановић, више 

ученика одељења 8/3 остварило је значајне резултате и то: 

    Илија Пењишевић – 2. награда на општинском, 

    Наталија Николић – 1. награда на општинском, и 

    Елена Петровић – 1. награда на општинском такмичењу. 

    Матеја Кнез, ученик 8/3 остварио је резултате на два такмичења. То су: 

    ГЕОГРАФИЈА – 1. награда на општинском и 3. награда на окружном такмичењу, 

предметни наставник Марија Стефановић; 

    МАТЕМАТИКА – 3. награда на општинском такмичењу, предметни наставник Снежана 

Ђорђевић. 

    Лазар Гвозденовић, ученик 8/4 остварио је резултате на два такмичења. То су: 

        ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – 2. награда на општинском такмичењу, предметни 

натавник Снежана Недељковић; 

        1. награда на 27. Републичкој смотри дечјег музичког стваралаштва Деца 

композитори ФЕДЕМУС, предметни натавник Ивана Обрадовић. 

У нашој школи се већ годинама награђују ученици из два посебна фонда. 

Први је награда „Даринка Даца Петрашиновић”. За ово признање бира се по један ученик 

из сваког одељења завршног разреда на крају школске године. Ученике предлaжу 

наставници страних језика чланови одељењског већа одељења из којих су предложени 

ученици. Ове године награду Даринка Даца Петрашиновић заслужили су: 

    Елена Милановић 8/1 

    Марта Илић 8/2 

    Василиса Пантовић 8/3 

    Ленка Вукадиновић 8/4 

    Анђелија Зечевић 8/5 
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Награда „Горан Т. Белчевић – Беко ” додељује се по једном ученику из сваког одељења 

завршних разреда на крају школске године. Избор ученика за награду врше ученици, 

чланови одељењске заједнице, тајним гласањем на основу следећих критеријума: 

– у потпуности и правовремено извршава обавезе; 

– редовно похађа наставу и друге облике рада у које је укључен; 

– поштује правила понашања и мере безбедности; 

– истиче се у пружању помоћи другим ученицима; 

– својим понашањем доприноси развијању другарства у одељењу; 

– ужива поверење међу друговима; 

– своје ставове брани аргументовано водећи рачуна о осећањима других и усвојеним 

правилима понашања; 

– с поштовањем и уважавањем се односи према запосленима у школе и других 

организација у којима се изводи образовно васпитни рад; 

– с поштовањем и уважавањем се односи према родитељима других ученика. 

Ове године награду Горан Т. Белчевић-Беко заслужили су: 

    Ивона Којић 8/1 

    Богољуб Павловић 8/2 

    Матеја Кнез 8/3 

    Угљеша Станковић 8/4 

    Нађа Неранџић 8/5 

Носиоци Вукових диплома су: 

    Елена Милановић 8/1 

    Теа Урдов 8/1 

    Марта Илић 8/2 

    Катарина Божић 8/3 

    Исидора Јовановић 8/3 

    Филип Керечки 8/3 

    Андрија Киковић 8/3 
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    Матеја Кнез 8/3 

    Душан Лазић 8/3 

    Александра Мурганић 8/3 

    Наталија Николић 8/3 

    Илија Пењишевић 8/3 

    Елена Петровић 8/3 

    Ленка Вукадиновић 8/4 

На крају желимо да се посебно захвалимо двојици ученика који су славу наше школе 

проносили широм земље, на многобројним такмичењима. 

    Филип Керечки, ученик 8/3, који је остварио резултате на чак ПЕТ такмичења: 

    Српски језик – 3. награда на општинском и 1. награда на окружном такмичењу, 

предметни натавник Јасмина Булатовић; 

    Географија – 1. награда на општинском, 2. награда на окружном и 1. награда на 

републичком такмичењу, предметни натавник Марија Стефановић; 

    Математика – 1. награда на општинском такмичењу и 3. награда на Дописној 

математичкој олимпијади – 2. ниво (окружни), предметни натавник Снежана Ђорђевић; 

    Физика – 2.награда на општинском и 2. награда на окружном такмичењу, предметни 

натавник Наташа Китановић; 

    Хемија – 1. награда на општинском, 1. награда на окружном и 3. награда на 

републичком такмичењу, предметни натавник Данијела Петровић. Због свих ових 

резултата Филип ће добити – Посебно признање директора школе. 

    Душан Лазић, ученик 8/3, који је остварио резултате на чак ПЕТ такмичења: 

    Српски језик – 3. награда на општинском и 1. награда на окружном такмичењу, 

предметни натавник Јасмина Булатовић; 

    Географија – 1. награда на општинском, 2. награда на окружном и 2. награда на 

републичком такмичењу, предметни натавник Марија Стефановић; 

    Математика – 2. награда на општинском, 1. награда на окружном и 3. награда на 

републичком такмичењу, као и 3. награда на такмичењу Мислиша 2022.- основни ниво 

(окружни), предметни натавник Снежана Ђорђевић; 

    Физика – 1. награда на општинском, 1. награда на окружном, 2. награда на републичком 

такмичењу, као и 3. награда на СФО, предметни натавник Наташа Китановић; 
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    Хемија – 3. награда на општинском и 3. награда на окружном такмичењу, предметни 

натавник Данијела Петровић. Због целокупног залагања у току школовања, Душан Лазић 

је проглашен за УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ Основне школе „Светозар Марковић“, у 

школској 2021/2022. години. 

Међу 84 награђена ученика из краљевачких основних и средњих школа на пријему код 

градоначелника др Предрага Терзића,  нашло се чак 13 ученика наше школе, коју су 

освојили 18 награда на републичким такмичењима. Наши ученици били су изузетно 

успешни на такмичењима из географије, хемије, математике, физике (републичко 

такмичење и Српска физичка олимпијада), технике и технологије, традиционалног соло 

певања, као и на Републичком дечијем сабору „Дани ћирилице“ и Републичкој смотри 

дечијег музичког стваралаштва „Деца композитори“ ФЕДЕМУС.  

Награде је уручила начелница Школске управе Краљево, гђа Бојана Маринковић. 

    Поносни смо што смо и ове године школа са најбољим постигнућима на 

републичким такмичењима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


