
 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ЛЕПОМ ГОВОРУ 

 
 
 Дана 27.12.2021. године одржано је Општинско такмичење у лепом говору. 
Домаћин такмичења била је ОШ „Десанка Максимовић”. Поред школе домаћина, 
учествовале су и: ОШ „Краљ Александар I”, ОШ „Момчило Настасијевић”, ОШ 
„Свети Сава” и ОШ „Арсеније Лома”. На такмичењу је учествовало 45 ученика од 
првог до осмог разреда. Ученици су били подењени према узрасту у три категорије. 
Прву категорију чине ученици првог и другог разреда. Другој категорији припадају 
ученици трећег и четвртог разреда, док трећу категорију чине ученици од петог до 
осмог разреда. Из сваке категорије је троје првопласираних ученика изборило 
пласман на Окружно такмичење које ће бити одржано крајем јануара 2022. године 
у Чачку. На такмичењу су се могли чути веома разнолики текстови, од народне 
књижевности до савремених аутора. Чланови жирија су били професори српског 
језика са територије општине, представници Културног центра, Градске 
библиотеке и глумци. За прву и другу категорију то су били: Весна Грбовић, 
Драгана Перишић и Небојша Гојковић, а за трећу категорију Ана Баралић, Јања 
Армуш, Бранка Вуковић и Иван Пантовић. Ученици који су изборили пласман на 
следећи ниво такмичења су: 
 
 
 
Прва категорија (први и други разред): 
 

1. место: Нађа Петровић, други разред, ОШ „Десанка Максимовић” 
ментор Марина Мирковић 

2. место: Филип Јовановић, други разред, ОШ „Десанка Максимовић” 
ментор Мирјана Лазић 

3. место: Урош Весковић, први разред, ОШ „Десанка Максимовић” 
ментор Гордана Урошевић 

  
   
 
Друга категорија (трећи и четврти разред): 
 

1. место: Михајло Цветковић, четврти разред, ОШ „Десанка Максимовић” 
ментор Душанка Грујић 

2. место: Вања Кокић, четврти разред, ОШ „Десанка Максимовић” 
ментор Душанка Грујић 

3. место: Ђурђа Оташевић, четврти разред, ОШ „Десанка Максимовић” 
ментор Душанка Грујић 

       Вукашин Радојичић, четврти разред, ОШ „Свети Сава” 
ментор Марија Лазић  

 



Трећа категорија (пети, шести, седми и осми разред): 
 

1. место: Наталија Дамљановић, осми разред, ОШ „Свети Сава” 
ментор Ружа Пурић 

2. место: Јана Радовановић, седми разред, ОШ „Десанка Максимовић” 
ментор Мирјана Миленковић 

3. место: Вишња Цветковић, пети разред, ОШ „Десанка Максимовић” 
ментор Никола Арсенијевић 

       Лазар Миливојевић, пети разред, ОШ „Свети Сава” 
ментор Јована Димитријевић 

 
 

Поред ученика који су освојили једно од прва три места и пласирали се на 
следећи ниво такмичења, треба поменути и ученике који су заслужили Похвале у 
својим категоријама. То су: 
 
 Лена Брковић, други разред, ОШ „Свети Сава” 

ментор Јелена Дабић 
 Ђорђе Пејовић, трећи разред,  ОШ „Арсеније Лома” 

ментор Радован Караулић 
 Емилија Глишовић, четврти разред, ОШ „Десанка Максимовић” 

ментор Душанка Грујић 
 Петар Бошњаковић, пети разред, ОШ „Свети Сава” 

ментор Јована Димитријевић 
 Вукашин Брадоњић, шести разред, ОШ „Десанка Максимовић” 

ментор Горан Савић 
  
 

Свим ученицима и њиховим менторима желимо пуно успеха на Окружном 
такмичењу. 
 
 
 
 
 
 


