
ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ „СТЕВАН ПУЗИЋ“ У 

ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНУ 

 

• Први круг НИС олимпијаде из руског језика одржан је 1. јуна. Учествовало је 10 

ученика наше школе. У финалном кругу, који је одржан 6. јуна, представљало нас 

је троје ученика: Ања Врањешевић (4о1), Ивана Божић (3д2) и Милош Мркић 

(2д2). 

• 23. маја, у Новом Саду, одржано је Републичко такмичење из математике. Нашу 

школу су представљали Александар Тркуља (4О2) и Александар Тодоровић (102). 

Ученик Александар Тодоровић је награђен похвалницом. 

• Републичко такмичење Књижевна олимпијада одржано је у Београду, на 

Филолошком факултету, 23. маја. Учествовала је ученица Николина Чалић (4д1) и 

освојила је 5. место. 

• Покрајинска смотра рецитатора одржана је 14. маја, у Сечњу. На смотри су 

учествовале Милица Поповић (3д2) и Исидора Ловчанин (3д1).  

• Републичко такмичење у атлетици одржано је 19. маја у Сремској Митровици. 

Дуња Шулава (2о2), освојила је 3. место у трци на 800m, а Бојана Казановић, 3. 

место у трци на 400m. 

• Ученик Небојша Аћимовић (401) освојио је 2. место на Окружном такмичењу из 

српског језика и језичке културе и пласирао се на Републичко такмичење. 

Окружно такмичење је одржано 16. маја у Сремској Митровици.  

• У полуфинални круг Хипо такмичења из енглеског језика пласирали су се Миа 

Веселиновић (1о2), Дуња Шулава (202) и Душан Мисиркић (3д2) 

• Међуокружно такмичење у атлетици одржано је 11. маја у Сремској Митровици. 

резултати су следећи: 

Дуња Шулава (2о2) - освојила је 1. место у трци на 800м; 

Бојана Казановић (101) - освојила је 1. место у трци на 400м; 

Ивана Цвијетић (1о2) - освојила је 3. место у трци на 100м. 

• Окружно такмичење у одбојци за ученике и ученице, одржано је 10. маја, у 

Сремској Митровици. Мушка екипа је освојила 4. место, а женска 2. место. 

• 7. маја, одржано је општинско такмичење у кошарци за ученике и ученице. 

Мушка екипа је освојила 4. место, док је женска екипа освојила 1. место. 

• Поводом 60 година од оснивања Катедре за славистику, на Филозофском 

факултету у Новом Саду, расписан је конкурс на тему "Русија мојим очима". 

Ученица наше школе, Милица Атанацковић (3о1) освојила је прву награду у 

категорији ликовних радова, са својим приказом Ане Карењине. 

• Општинско такмичење у рукомету за ученике и ученице, одржано је 26. априла. 

Мушка екипа је освојила 1. место, а женска 2. место. Окружно такмичење је 

одржано дан касније у Шиду. Мушка екипа је заузела 2. место. 

• Општинско такмичење у одбојци за ученике и ученице одржано је 27. априла. 

Обе екипе су освојиле 1. место. 



• 25. априла, у Сремској Митровици, одржано је Окружно такмичење Књижевна 

олимпијада. Наша ученица Николина Чалић (4Д1) освојила је 3. место. 

• 24. априла, одржано је Општинско такмичење из српског језика и језичке 

културе, на којем је наш ученик Небојша Аћимовић (4О2) освојио друго место и 

пласирао се на Окружно такмичење. 

• 23. априла, у Крагујевцу је одржано Државно такмичење из физике. Ученик наше 

школе, Александар Тодоровић (102) освојио је 2. награду. 

• 22. 4. 2021. године одржано је општинско такмичење у футсалу за ученике и 

ученице. Обе екипе су заузеле 3. место. 

• 23. 4. 2021. године, у Сремској Митровици, одржано је Окружно такмичење из 

атлетике. У појединачној конкуренцији Небојша Аћимовић (4о2) освојио је 3. 

место у трци на 1000м. У екипној конкуренцији ученици су освојили 2. место. 

• Зонска смотра рецитатора одржана је у онлајн формату, у четвртак, 15. априла 

2021. године. Наше ученице Исидора Ловчанин (3д1) и Милица Поповић (3д2) 

пласирале су се на Покрајинску смотру рецитатора. 

• 5. априла 2021. године, одржано је општинско такмичење у атлетици.  

Бојана Казановић (101)-освојила је 1. место у трци на 400m; Ивана Цвијетић (102)-

1. место у трци на 100m; Дуња Шулава (202)-1. место у трци на 800m; Сара 

Рикановић (1д2)-1. место у скоку увис; Ана Антић (102)-1. место у бацању кугле и 

Марија Богдановић (102)-2. место у скоку у даљ. 

Женска екипа у саставу: Ана Антић, Бојана Казановић, Марија Богдановић и Ивана 

Цвијетић учествовала је и у штафетној трци 4x100m и освојила je 1. место. 

Небојша Аћимовић (4о2)-освојио је 1. место у трци на 1000m; Филип Чарнописки 

(1о2)-2. место у бацању кугле и Немања Маричић (1о2)- 3. место у бацању кугле 

• Општинска смотра рецитатора одржана је у петак, 12. марта 2021. године, у 

Културном центру "Брана Црнчевић" у Руми. На окружну смотру пласирале су се 

ученице: Ана Зрнић (1д2), Ања Тубић (2о1), Исидора Ловчанин (3д1) и Милица 

Поповић (3д2). 

• Општински ниво Књижевне олимпијаде одржан је 7. марта у нашој школи. 

Ученица Николина Чалић (4д1), освојила је 1. место, са максималних 20 бодова, и 

тако се пласирала на окружни ниво. 

• 20. фебруара, одржано је окружно такмичење из физике у Новом Саду. Ученик 

Александар Тодоровић (1о2) освојио је прво место у својој категорији и пласирао 

се на републичко такмичење.  

• Окружно такмичење из математике је одржано 27. фебруара у Сремској 

Митровици. Наши ученици Александар Тодоровић (1о2) и Александар Тркуља 

(4о2), освојили су 1. место и пласирали се на републичко такмичење.  

• 20. октобра 2020. године, у Шиду, одржано је окружно такмичење у стоном 

тенису. Женска екипа наше школе, коју су чиниле Тамара Катић и Теодора 

Стојчевић, освојила је 2. место. Теодора Стојчевић је у појединачној конкуренцији 

освојила 3. место. 

• Гимназијска драмска секција на енглеском језику, "Ruma High School Theatre", 

учествовала је 17. 10. 2020. на фестивалу "Недеља позоришта Сонта 2020" са 

мјузиклом "Little Shop of Horrors" и освојила награду за музичко-сценски израз. 

Свршена матуранткиња наше школе, Адријана Кржић, у улози Audrey, добила је 

награду за глумачко остварење у представи. 



• 8. 10. 2020. године одржано је општинско такмичење у стоном тенису. Женска и 

мушка екипа наше школе, освојиле су прво место и пласирале се на окружни ниво. 

Женску екипу чиниле су Тијана Вајагић, Тамара Катић и Теодора Стојчевић, а 

мушку Урош Батањски, Синиша Јањић, Огњен Кесер, Милош Мркић, Алекса 

Страјин и Марко Цвитичанин. 

У појединачној конкуренцији код девојчица прво место је освојила Теодора 

Стојчевић, а код дечака Алекса Страјин. 

 

 

 


