УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
ОШ ,, Јован Дучић”
за 2015 / 16.

Марко Лазаревић, V III / 1

Марко: ,, ОШ „Јован Дучић“ завршио сам школске 2015/2016. године, као ученик одељења
VIII/1. Мој разредни старешина од петог до осмог разреда био је професор техничког и
информатичког образовања, Слободан Максимовић.
Моји омиљени предмети били су физика и хемија, из којих сам постигао добре резултате
на такмичењима у седмом и осмом разреду.
На жалост основна школа је завршена, али остајем срећан што сам био ученик ове школе и
искуство стечено у њој за осам година школовања ће ми користити у мом будућем раду."
Неки од Маркових постигнућа током школовања у нашој школи:
Крос – 3. место
Техничко и информатичко образовање: општинско - 3. место
Физика - 7 разред
Општинско такмичење: 3. награда
Окружно такмичење: 1. награда
Државно такмичење: похвала
Такмичење је одржано 18-19. априла 2015. г.
у Беогарду, у основној школи,,Милан Ђ.
Милићевић"
Предметни наставник - Поповић Анђа
Марко, Новак, Милош и Мина

Физика - 8 разред
Општинско такмичење: 2. награда
Окружно такмичење: 1. награда
Државно такмичење: 3. награда
Такмичење је одржано у Крагујевцу, 7 - 8. маја
2016.

На слици: Марко, Милош и Мина
Предметни наставник - Поповић Анђа
Хемија - 7 разред

Хемија - 8 разред

Општинско такмичење - 1. награда
Градско такмичење 1. награда
Републичко такмичење - 3. награда

Општинско такмичење - 1. награда
Градско такмичење 1. награда
Републичко такмичење - 1. награда
Предметни наставник - Муцић Јелена

У осмом разреду Марко се посветио научно-истраживачком раду. Истраживао је у
области кристалографије. Својим научно-истраживачким радом „Системи
кристализације“ показао је да поседује много шире знање хемије него што захтева
основно-школско образовање, истрајност у континуираном раду и радозналост правог
научника.
Републичка комисија је оценила овај рад као веома добар и доделила му у категорији
ТЕСТ И ИСТРАЖИВАЧКИ РАД ПРВУ НАГРАДУ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ
ИЗ ХЕМИЈЕ 2016. ГОДИНЕ које је одржано од 21. до 22. маја у Аранђеловцу.

Марко са наставницом, Муцић Јеленом,
на такмичењу

Марко на додели републичке награде из
хемије

Марко је учествовао са тимом ученика
наше школе на конкурсу, са радом из
хемије
КРОЗ СТВАРНОСТ И МАГИЈУ
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја и компанија
„ Цептер“ расписали су 2015. конкурс за
најбољи образовни филм са темом „Моћ
воде“ и осмаци ОШ“ Јован Дучић“ су се
баш потрудили и сами направили филм.
Наш тим су сачињавали: Нина Покимица,
Нађа Стошић, Тијана Милоњић, Јована
Станковић, Јана Стаменовић, Павле
Стаменовић и Марко Лазаревић.
Предметни наставник - Јелена Муцић

Лабораторијска вежба: раздвајање смеша
7. разред
Лабораторијске вежбе у којима су ученици осмог
разреда подучавају ученике седмог разреда.
Вршничко учење.

На слици Марко са групом ученика 7. разреда.
Ментор: наставница хемије - Ј. Муцић

