
 

 

Резултати и учешће на такмичењима у току школске 2017/2018. године 

 

Окружна такмичења 

29.4.2018. 

Нађа Павловић (7. разред), освојила 2. место на Окружном такмичењу из географије 

Татјана Петровић похваљена за учешће и труд. 

29.4.2018. 

Александра Михајловић (7. разред) освојила 3. место на Окружном такмичењу из српског језика 

Ненад Радункoвић (6. разред), освојио 4. место на Окружном такмичењу из српског језика, недостајао 
му бод за диплому. 

22.4.2018.  

Александра Мајсторовић (7. разред) освојила 5. место на Окружном такмичењу из техничког и 
информатичког образовања. 

21.4.2018. 

Лазар Мајсторовић (5. разред) , освојио 3. место на Окружном такмичењу из биологије.  

15.4.2018. 

Јована Станојчић (8. разред), освојила 3, место на Окружном такмичењу из књижевности. 

1.4.2018.  

Сергеј Ђумић (5. разред), освојио 2. место на Окружном такмичењу из информатике и рачунарства. 

19.3.2018. 

Немања Мајстровић (7. разред), освојио друго место на Окружном такмичењу ИНФОС (Информатичка 
олимпијада основаца) и остварио пласман на Републичко такмичење. 

 

  



 

 

Општинска такмичења 

14.5.2018.  

Две екипе наше школе учествовале на Општинском такмичењу из пружања прве помоћи 

11.4.2018. 

Наталија Стошић и Александар Милић (7. разред), учествовали су на Општинском квиз такмичењу 
"Шта знаш о здрављу?" 

24.3.2018. 

Александра Михајловић (7. разред), освојила 2. место на Општинском такмичењу из граматике 
српског језика и остварила пласман на Окружно такмичење. 

Ненад Радунковић (6. разред), освојио 3. место на Општинском такмичењу из граматике српског 
језика и остварио пласман на Окружно такмичење.  

Све честитке Лазару Мајсторовићу (5. Разред), коме је за поен измакло треће место. Похваљујемо и 
Драгану Нинковић, Елену Џамбас и Јовану Јосић.  

17.3.2018. 

Резултати општинског такмичења из биологије. 

V разред 
- Лазар Мајсторовић, 2. место 
- Јована Радовић, 3. место 
- Сања Кузмановић, 3. место 

VI разред 
- Ненад Радунковић, 2. место 
- Елена Џамбас, 3. место 
- Бојана Равњаковић, 3. место 
- Милица Рајковић, 3. место 

VII разред 
- Нађа Павловић, 3. место 

VIII разред 
- Николина Степановић, 3. место 

Ученик Лазар Мајсторовић остварио је директан пласман на окружно такмичење. 



 

 

17.3.2018. 

Општинско такмичење из историје. 

Ученице 8. разреда наше школе оствариле су запажене резултате: 
- Наташа Крњајић, 2. место, 
- Јована Станојчић, 3. место, 
- Ана Вукајловић, 3. место и 
- Милица Ракић, 3. место. 

Похвале ученици Татјани Петровић за показано знање и уложени труд. 

Посебне похвале ученици Милици Ракић која је после рукометне утакмице, на којој је постигла 12 
голова, у спортској опреми, решавала тест из историје. 

11.3.2018. 

На општинском такмичењу из географије:  
- Нађа Павловић – 1. место и пласман на окружно, 
- Татјана Петровић – 2. место и пласман на окружно, 
- Александра Мајсторовић – 3. место. 

10.3.2018. 

Александра Мајсторовић, освојено 2. место на Општинском такмичењу из техничког и 
информатичког образовања и пласман на Окружно такмичење. 

9.3.2018. 

ФЉорентина Љикај (7. разред) пласирала се на Окружну смотру најбољих рецитатора Срема.  

Захваљујемо на лепом рецитовању и уложеном труду  нашим ученицима: Уни Живковић, Нори Ракош, 
Албину Љикају, Катарини Белотић, Данки Јованов, Сањи Кузмановић, Лазару Мајсторовићу и Теодори 
Петровић. 

4.3.2018. 

Општинска такмичења из информатике  

Област програмирање 
V разред, 3. место - Сергеј Ђумић, 4. место - Филип Стојшић  
VI разред, 2. место - Данијел Шаламон 

ИНФОС - Информатичка олимпијада основаца 
VII разред, 1. место - Немања Мајстровић  



 

 

3.3.2018. 

Александра Мајсторовић (7. разред), освојила 3. место на општинском такмичењу из хемије.  

Похвале за Миљану Вуковић на труду и учешћу. 

3.3.2018. 

"Лолина школа је најбоља на такмичењу из енглеског  
Честитам Наташа и хвала теби и Таши од срца” 

Енглески језик, општинско такмичење, Наташа Крњаић, 2. место, 36 бодова, прва на листи. 

3.3.2018. 

Немачки језик, општинско такмичење, Јована Станојчић, 30.5 бодова, прва на листи. 

Спорт 

22.5.2018. 

Јована Васиљевић (8.разред), кадетска шампионка Европе у теквонду, 15.3.2018. проглашена за 
најбољу пионирку Општине Рума. 

20.5.2018. 

Јован Јоцков (8.разред), освојио 1. место у стоном тенису на СОШОВ-у. 

Ликовно 

24.5.2018. 

Немања Видић, освојио 1. место на ликовном конкурсу који је организовала ССШ “Бранко Радичевић” 
у Руми 

Јована Радовић, освојила 2. место на ликовном конкурсу који је организовала ССШ “Бранко Радичевић” 
у Руми 

Музичко 

13.6.2018. 

Драгана Нинковић, 1. место за интерпретацију на Фестивалу “Распевано пролеће Србије” одржаном у 
Панчеву и 2. место на Фестивалу “Распевано пролеће Србије” одржаном у Руми. 


