ИЗВЈЕШТАЈ СА ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА У ПЕРИОДУ ПРВОГ И ДРУГОГ
КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА ШКОЛСКЕ 2017/18 ГОДИНЕ

I) Током првог класификационог периода одржано је школско такмичење у
атлетици на градском стадиону у Пљевљима 10. октобра 2017. год.
Укупно је награђено 10 ученика и 6 ученица.
II)
На школским такмичењима у знању из страних језика математике, физике, хемије,
биологије, геогеафије и историје које је одржано 9. децембра 2017. год. учествовало је 67
(16%) такмичара који су показали изузетно добро знање.
Награђено је и 46 ученика (11%), 23 није награђено али и они су показали изузетно знање
освајењем одређеног броја бодова и њих похваљујемо.
Награђено је 11 из енглеског језика, 5 из математике, 9 из физике, 3 из географије, 2 из
хемије, 8 из биологије и 8 из историје.
III) На квизу знања под називом "Црна Гора и њена слобода"( у организацији УБНОР- а) а
одржано поводом Дана школе учествовало је 6 група по 3 члана ученика трећих разреда.
Ученици су показали изузетно добро знање за познавање историје Црне Горе са нагласком
на антифашизам.
Награђујемо три ученика побједника квиза знања а остале похваљујемо.
Побједничка екипа је учествовала у финалном такмичењу у Никшићу од организатора смо
добили захвалницу за показано знање.
IV) На школском такмичењу у говорништву учествовало је 18 ученика а у финалном
дијелу награђујемо два прва мјеста и једно друго мјесто.
V) На школском такмичењу у баскету учествовало је 16 екипа, 80 ученика. Награђујемо
Прво мјесто 4-4
Друго мјесто 4-3 Трећемјесто 2-1
Укупно 15 награда.
VI) На школском такмичењу у стоном тенису награђујемо 3 побједника у женској
конкуренцији и 3 побједника у мушкој конкуренцији.
Укупно на овом турниру учествовало је 55 такмичара.
На свим овим такмичењима учествовало је 238 учесника (ученика и ученица) или
56 %, а награђено је 96 или 40%.
Побједницима честитамо и желимо им успјеху наредним такмичењима.
За Државно такмичење у знању квалификовало се 7 такмичара, а такмичење се одржава
24. и 25. фебруара 2018.год.

Желимо им успјех, а наравно и њиховим менторима.
За Олимпијаду знања из математике и природних наука , које се одржава у мају 2018. год.
ментори ће одредити такмичаре.

