
                        ОСВЕТЛАЛИ ОБРАЗ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2021/2022. 

 

У свакој генерацији појави се неколико њих који се изборе са свим изазовима 

осмогодишњег школовања и стигну до самог врха. Осим знања, покажу нам и способност 

да разумеју друге, стрпљиво и са пуно уважавања.  

Желимо да их упознате! 

 Никита Ивановић – „Ђак генерације“! 

Носилац је Вукове дипломе. У нашој школи постигао је 18 награда на разним нивоима 

такмичења из различитих предмета, а најпоноснији  је на 2. награду на Републичком 

такмичењу из математике. Предмети у којима се такође истакао на такмичењима су: 

српски језик (1. место на градском такмичењу), физика (2. место на окружном такмичењу) 

и географија (3. место на општинском такмичењу).  

Упоредо са основном школом похађао је и музичку школу „Коста Манојловић“                         

где је, на такмичењима,  показао значајне резултате из солфеђа и теорије музике (1. место 

на републичком такмичењу). Свира клавир и бас гитару. Због тога је био члан школског 

хора и оркестра где се истицао као солиста.  

Тренирао је аикидо, а сада тренира стони тенис. 

Оно што вам прво пада у очи када га видите је његов миран карактер и сталоженост. 

Карактеришу га озбиљност у раду, посвећеност, скромност и једноставност, чиме је, 

ненаметљиво, оставио велики траг у школи.  Истиче се   понашањем, међу друговима 

ужива велико поверење, а према наставницима је увек имао коректан однос. Смеран у 

свему, Никита је свима добар друг, прави пријатељ, спреман да помогне у сваком 

тренутку. Другови највише истичу његову добродушност и пожртвованост. 

 МилаЂурђевић – „Спортиста генерације“! 

Наша Мила, ученица 8/2 заблистала je у пливању, јер за њу пливање није само спорт, то је 

покретач, љубав и инспирација. 

У конкуренцији су били ученици Новак Зарић, Федор Иваштанин и Марија Чмелик. 

Због већег броја бодова освојених на такмичењима у пливању ( 1. и 3. место на градском 

такмичењу), Мила је однела победу у односу на друге такмичаре, који су по бодовима 

били слабији, али по односу према саиграчима, противницима, судијама и наставницима 

им се мора одати велико признање, захвалност и поштовање! 

          Драга децо, за вас границе не постоје! Желимо вам још пуно награда! 

 

Ивана Вујанац,                                                                                                               

одељењски старешина 

 



 

 

 

 


