
 
 

Елена Поповић (8/1) увек се одазивала и била активни учесник хуманитарних 

базара и концерата. За време проглашеног ванредног стања и прописаних 

епидемиолошких мера, које су наше старије грађане онемогућавале да се слободно 

крећу, станарима зграде у којој живим оставила сам телефон на огласној табли и била 

на услузи за набавке, шетње кућних љубимаца и остале потребе које су имали, а које 

сам могла да испуним. Несебично пружа подршку свима којима је потребна. 

 

МЕЂУНАРОДНЕ  НАГРАДЕ 

 

На 7. Међународном Willkommen такмичењу на којем учествује 13 земаља 

(Република Србија, Црна Гора, Република Хрватска, Северна Македонија, Босна и 

Херцеговина, Вијетнам, Румунија, Мађарска, Турска, Макао, Хонг Конг, Словенија), 

које се одржало 2019. године, у конкуренцији од 139 деце са територије Републике 

Србије освојено I место из немачког језика, са максималним бројем поена. 

 

На горенаведеном 6. Међународном такмичењу 2018. године, у конкуренцији од 

215 деце са територије Републике Србије, освојено IV место  у држави из енглеског 

језика, са 39 од максималних 40 поена. Исте године, на наведеном међународном 

такмичењу из НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА у конкуренцији од 155 деце са територије 

Републике Србије постигнут је 9 резултат – доказ увид у званични сајт. 

 

На Међународном конкурсу „Колевка“ 2019 године, који су расписали 

Православни часопис „Светосавско звонце“ и Српско Одељење јавног Међународног 

фонда јединства православних народа – Русија - I награда, за литерарни рад у 

конкуренцији од 186 пристиглих радова – поклон таблет и диплома. 

Добитник је пуне стипендије за средњешколско образовање у Великој Британији. 

 

 

РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА 

 

- У организацији ДМС као екипни члан школе и изабрани представник испред 

своје генерације на Републичком финалу Математичког квиза 2019/2020. 

година – освојила III место, бронзана медаља. 

- Републичко такмичење из физике 2019/2020. због COVID 19 није одржано – на 

званичном сајту ДФС – Елена Поповић је означена као добитник 3 награде – 

доказ увид на сајт ДФС. 

- 13. Дописна математичка олимпијада 2018. година (Математичко друштво 

Архимедес) - I награда. 

- Мислиша 2020 (Математичко друштво Архимедес) – III награда 

- Мислиша 2017 (Математичко друштво Архимедес) – I награда  

  

 

Добитнк Светосавске награде за остварене резултате у учењу: 

- 2019/2020. 

- 2018/2019. 

  

           



 

 

 

 

    
 

 

 

 

Током 7. и 8. разреда и online наставе, 

због проглашене пандемије, пружала 

активну помоћ ученицима/другарима  

из свих одељења генерације 2006. у 

школи, који су се обратили ради лакшег 

савладавања наставног градива из 

математике, хемије и физике, као и 

осталих предмета. 

Положила пријемни испит за упис у 7. 

разред Математичке гимназије у 

Београду 2019/2020. и уписана у исту – 

одустала од преласка из ОШ „Лаза 

Костић“. 

 

Додатне активности 

 

- Домаћин деце Радост Европе /из 

Кине и Турске/ - две године од 2018. 

до 2020. године. 

- Домаћин два госта са АП Косово и 

Метохија  - 2016/2017. 

  

Њена свестраност огледа се и у 

различитим ваннаставним 

активностима и интересобањима:  

 

Завршена нижа музичка школа 

„Станислав Бинички“ – клавир. 

Спортови: пливање, тенис, сквош, 

мачевање и плес, члан  је и веслачког 

клуба „Партизан“.   

 

 

НАГРАДА НАЈБОЉЕГ СТРЕЛЦА - СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

  

Спортисту генерације представљамо 

кроз њен успех - Наша ученица Јана 

Весић, спортиста генерације, уједно је и 

играч клуба ,,Art basket“, постигла је 

велики успех за свој тим, са својом 

екипом  освојила је сребрну медаљу на 

Државном правенству пионирки у 

Нишу, при том је освојила и награду за 

најбољег стрелца турнира. Јана је на 

турниру остварила 68 поена односно 

22,7 поена по мечу!    

         

 
 

 

Пехар и поклон за најбољег 

стрелца уручио јој је Зоран Тир, 

стручни сарадник КСС за рад са младим 

женским селекцијама. 



НАЈБОЉИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА (генерација 2020/21.) 

 

             
                   

                     

                 Ученицима ОШ Лаза Косић, уручене су књиге и дипломе за постигнут успех, 

додељене су и специјалне дипломе: 

 

 Елена Поповић 8/1  

 Јана Весић 8/1 

 Наташа Митровић 8/1 

Разредни старешина: Наташа Јовановић 

 Марта Павловић 8/2 

 Тодор Василић 8/2 

Разредни старешина: Нада Тановић 

 Теодора Николић 8/3 

 Дуња Вавић 8/3 

                        Разредни старешина: Асен Стојов 

 

 Маја Павковић Бугарски 8/4 

 Лара Кевић 8/4 

                        Разредни старешина: Нада Лазић 

 

 Душан Цвјетковић 8/5 

Разредни старешина:  Јасмина Јелисавчић 

 

 

Такође, ученици су пуштањем балона исказали тугу и сећање на скорашњу трагедију, у 

којој су изгубили друга Немању Суботића. 

 

Прилог приредила новинарска секција истоимене школе. 


