
Гимназија наградила ученике за успјех на државном такмичењу 
Два прва мјеста из историје и хемије 
 
 
Четири ученика Гимназије “Танасије Пејатовић” награђена су за успјех на државном 
такмичењу у знању. То су: Душица Кушљевић, прво мјесто из хемије, Павле Џуверовић, 
друго мјесто из хемије, Немања Цвијовић, прво мјесто из историје и Павле Голубовић, 
друго мјесто из историје. Ментор ових ученика из хемије је била професорица Росанда 
Терзић, а из историје професорица Љиљана Бајчетић. 
 
- Наши ученици су нам донијели велику радост, наравно са њиховим менторима. На 
државном такмичењу учествовало је 10 ученика који су освојили изузетно велики број 
поена. Када би сабрали те поене и подијелили на број ученика изашло би да су сви 
освојили друго мјесто. То је један сјајан успјех и ја честитам свим ученицима и 
менторима и онима који нису добили награде. Данас имамо четири ученика који су 
освојили по два прва мјеста из историје и хемије. То је изузетно добар успјех - истакао је 
Драган Зуковић, директор Гимназије “Танасије Пејатовић”. 
 
Он је истакао да је ученица четвртог разреда Душица Кушљевић освојила само два 
поена мање од 100 бодова, а да је Павле Џуверовић ученик трећег разреда а такмичио 
се са ученицима четвртог разреда и освојио друго мјесто, похваливши и друга два 
ученика Цвијовића и Голубовића због освојеног великог броја бодова. Зуковић је 
објаснио да Кушљевић и Џуверовића очекује одлазак на Свјетску олимпијаду из хемије 
у Паризу гдје ће боравити 10 дана. Он је уз дипломе уручио ученицима пригодан дар по 
књигу Сабраних дјела Стевана Самарџића. Зуковић сматра да ће и ученици који се 
такмиче из природних наука и математике показати добре резултате на Олимпијади 
знања почетком маја.   
 
Сви награђени ученици су истакли да су имали дуге и детаљне приреме за такмичење 
уз подршку ментора, а да су резултати донијели велико задовољство и жељу да наставе 
тако и даље.  
 
- Државно такмичење је најважније такмичење у Црној Гори. Наша школа је опште-
образовна и омогућава свим ученицима да профилишу своје интересовање и своја 
знања. Напорним и упорним радом и кроз школска такмичења ми до четвртог разреда 
имамо ученике који увијек претендују на врло високе резултате. Ове године се десила 
дивна ствар да су наши ученици освојили и прво и друго мјесто. То је изузетан понос за 
њих, за нас као менторе и наравно за школу - рекла је професорица Бајчетић, ментор 
двоје награђених ученика из историје.  
 
Уручење награда је уприличено 8. марта на свечаној сједници Наставничког вијећа, 
када су професорицама и радницама Гимназије уручени пригодни дарови у име 
колектива.  
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