
 

УРУЧЕНЕ ПРИГОДНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА МЕНТОРИМА И ПОБЈЕДНИЦИМА  

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ  

 

 У сриједу, 18. децембра 2019. године, уручене су награде и признања менторима и 

побједницима школских такмичења у знању, реторици и спорту. У препуној Свечаној сали наше 

школе, присутне је поздравила директорица Љиљана Бајчетић: 

 „Поштовани ученици и колеге, 

 Добро дошли на нашу малу свечаност. Лијепо је данас бити овдје, међу најбољима. Ви 

који сте одлучили да будете такмичари у знању већ сте се издигли изнад просјечности. Побиједили 

сте своје страхове, сумње, дилеме и учврстили самопоуздање. Сјетите се овог дана кад год 

посумњате у себе и своје снаге. Нека ваша парола буде: Ми можемо све јер смијемо све. Постигнути 

резултати приказ су вашег знања и уложених напора. Широк дијапазон такмичарских области 

свједочи о карактеру наше Гимназије. Она развија свестраност која ће вас одвести широким 

путевима у будућност. Све ово не би било могуће да нисте учили и сарађивали са својим менторима. 

На њима је посебна одговорност да препознају даровите ученике, али и да им помогну у 

унапређивању талента и афинитета. 

  Одаћу вам тајну сваког успјеха. То је ријеч ДАР и иста та ријеч ако је читате у 

обрнутом смјеру - РАД. Примијените ову формулу на свим такмичењима, професионалним и 

животним. Желим вам срећу на Државном такмичењу које ће се одржати крајем фебруара 2020. 

године, у организацији Испитног центра.“ 

 На овогодишњем такмичењу, одржаном 7. децембра 2019. године, учествовала су 52 

ученика. Награђен је 41 ученик, и то из сљедећих наставних предмета: хемије, физике, биологије, 

историје, енглеског, француског и руског језика.  

 

Биологија - први разред 

 
 Марија Пејатовић - 92 бода (менторка Тања Драгашевић) 

 Валентина Алорић - 86 бодова (менторка Тања Драгашевић) 

 Невена Чабаркапа – 84 бода (менторка Тања Драгашевић) 

 

Биологија – други разред 

 
 Лидија Цвекић – 92 бода (менторка Тања Драгашевић) 

 Махира Авдовић – 75 бодова (менторка Тања Драгашевић) 

 

Биологија – трећи разред 

 Анђела Лековић – 88 бодова (менторка Весна Кастратовић) 



 

 Сања Ковачевић -  86 бодова (менторка Весна Кастратовић)                 

 Сара Пантовић - 82 бода (менторка Тања Драгашевић)     

         

Биологија – четврти разред 
    

 Александар Картал - 91 бод (менторка Весна Кастратовић)                           

 

Хемија – први разред 
 

 Марко Дамјановић – 83 бода (менторка Мунира Дешевић) 

 

Хемија – четврти разред 
 

 Павле Џуверовић – 95 бодова (менторка Росанда Терзић) 

 

Руски језик – четврти разред 

 

 Карим Делић – 76 бодова (менторке Јадранка Јестровић и Наташа Цмиљанић) 

 

Француски језик – први разред 

 

 Софија Милић – 76 бодова (менторка Адела Дркић) 

 

Енглески језик - први и други разред 
 

 Андрија Прерадовић – 87 бодова (менторка Сања Голубовић) 

 Андријана Мрдак – 82 бода (менторка Јелена Вуковић) 

 Сретенка Јањић – 81 бод (менторка Сања Голубовић) 

 

Енглески језик - трећи и четврти разред 
 

 Марија Јањић – 84 бода (менторка Јелена Вуковић) 

 Стефан Котлаја – 76 бодова (менторка Невена Томић) 

 Џенис Кечевић – 75 бодова (менторка Невена Томић) 

 

Историја – први разред 

 

 Алекса Цвијовић - 70,5 бодова (ментор Лазар Аранитовић) 

 Славица Дробњак - 63 бода (ментор Лазар Аранитовић)      

 Сузана Мазалица – 59 бодова (ментор Лазар Аранитовић)            

 

Историја – трећи разред 
 

 Ана Лакетић – 84 бода (ментор Лазар Аранитовић)                 



 

 Ема Абаспахић – 83 бода (ментор Лазар Аранитовић)            

 Бранка Дромњак – 67 бодова (ментор Лазар Аранитовић)            

 Ива  Шљиванчанин – 67 бодова (ментор Лазар Аранитовић)            

 

Физика – први разред 
 

 Рајко Брајковић – 75 бодова (ментор Љубисав Боричић) 

 

Физика – трећи разред 

 Стефан Бојовић – 90 бодова (ментор Љубисав Боричић) 

 Невена Бојовић – 80 бодова (ментор Љубисав Боричић) 

 Теодора Јеловац – 75 бодова (ментор Љубисав Боричић) 

 

Физика – четврти разред 

                             

 Софија Бајчетић – 85 бодова (ментор Љубисав Боричић) 

 Сара Милинковић – 82 бода (ментор Љубисав Боричић) 

 

  Током првог полугодишта одржана су и спортска такмичења у малом фудбалу, 

атлетици, баскету и стоном тенису. 

БАСКЕТ                                                                             МАЛИ ФУДБАЛ     

Прво мјесто - II4                                                                Прво мјесто - II1 

Друго мјесто - III4                                                             Друго мјесто - III3  

Треће мјесто - IV1                                                             Треће мјесто - I1  

 

 Уручене су награде и признања ученицима који су учествовали на државном квиз 

такмичењу „Црна Гора и њена слобода“, у организацији СУБНОР-а и Министарства просвјете. 

Квиз је одржан у Бару, 29. новембра 2019. године. Екипа наше школе „Валтер“, под менторством 

професора Лазара Аранитовића, освојила је друго мјесто. Екипу су чиниле ученице: Теодора 

Деспотовић, Марија Ђуровић и Исидора Кујунџић (одјељење III1). 

 У Сали Скупштине општине, 17. децембра 2019. године, одржано је финале такмичења 

у реторици. По први пут је финале организовано изван Гимназије, и то у просторијама локалне 

управе, уз присуство великог броја ученика и заинтересованих општинских службеника. 

Предсједник жирија био је Драгиша Сокић, предсједник Скупштине општине Пљевља. Побиједила 

је Милица Љиљанић, друга је била Софија Савић, а треће мјесто заузела је Теа Дробњак. 

 

                     Текст припремиле директорица Љиљана Бајчетић и професорица Адела Дркић 

 


