УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
ОШ ,, Јован Дучић”
за 2016 / 17.

Предлог за ученика генерације за 2016/17.

Милић Ана, ученица 8/1, 2016. године је учествовала на републичком
такмичењу из биологије.
Одељењски старешина - Богић Славица и учитељица - Стојановић Мирјана

Ђорђевић Милица, ученица 8/2, освајала је награде на ликовним
конкурсима и 2017. године јеучествовала на републичком такмичењу из
енглеског језика.
Одељењски старешина - Поповић Анђа и учитељица - Зрнић Соња

Ивић Милош, 8/3 - УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Одељењски старешина - Недељковић Оливера и учитељица - Куч Драгица

Ученик генерације: Ивић Милош

Шта о Милошу кажу његови другови:
,,У име одељења 8-3 ОШ "Јован Дучић", генерације 2002. нема никакве дилеме око тога ко
је заслужио да буде ученик генерације. Наша школа може да буде поносна на све нас, а ми
смо као другови и другарице поносни на Милоша. Са лакоћом и успесима представљао је
себе, нас и школу на бројним такмичењима. Све освојене дипломе, а има их много,
резултат су огромног труда, темељног рада и посвећености. Али његов највећи успех је
што је сјајан дечак и искрен друг. Никад није одбио да помогне, увек је био присутан на
дружењима и рођенданима, никада није никога увредио и кад год је могао, Милош би
своје знање на часу тихо поделио са нама. Његов успех нису само прва и друга места на
школским, општинским, градским и републичким такмичењима, која претпостављамо да
су освајали и други ученици у нашој школи и у граду Београду. Милошев успех је много
већи, он је остао природан, ведар и увек део своје генерације која га искрено и са поносом
предлаже за најбољег ученика."
Физика - 6 разред
Општинско такмичење: похвала
Окружно такмичење: 1. награда
Државно такмичење: 3. награда
Такмичење је одржано 18-19. априла 2015.
г. у Беогарду, у основној школи,,Милан Ђ.
Милићевић"
Предметни наставник - Поповић Анђа

Марко, Новак, Милош и Мина

Милош је 2014/15. године освојио 2. награду на републичком такмичењу из
математике - предметни наставник: Будимир Мира.

Физика - 7 разред
Општинско такмичење: 2. награда
Окружно такмичење: 2. награда
Државно такмичење: 3. награда
Такмичење је одржано у Крагујевцу, 7 - 8. маја
2016.

На слици: Марко, Милош и Мина
Предметни наставник - Поповић Анђа

Физика - 8 разред
Општинско такмичење: 2. награда
Окружно такмичење: 1. награда
Државно такмичење: 2. награда
Такмичење је одржано у Шапцу, 9 - 10. априла
2016.

На слици:Милош и наставница
физике, Поповић Анђа

Милош је међу награђеним ученицима - награде је уручио председник Општине Нови
Београд, Александар Шапић - 2016.године

Милош је основну школу завршио као ,, Вуковац" - 2017.

Милош са разредним старешином на
пријему код Градоначелника Београда.
Том приликом је награђен, као један од
најбољих ученика у граду.

Ваша наставница: Поповић Анђа

