УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
ОШ ,, Јован Дучић”
за 2014 / 15.

Милош Јовановић, V III / 4
Милош Јовановић је рођен 10. априла 2000. године у Београду.
Основну школу "Јован Дучић" на Новом Београду уписао је 2007. године. Учитељица му је била Нада
Науновић, a разредни старешина ,Раде Филиповић.
Поред одличног успеха (просек 5,00), учествовао је и имао добре резултате на разним такмичењима.

Математика - "Мислиша": у 2. и 3. разреду

Математика ( проф. разредне наставе,Нада Науновић)
3. разред:
школско: 100 поена
општинско: 95 поена
4. разред:
школско: 70 поена
општинско: 90 поена
градско: 100 поена - 1. Награда
Математички турнир "Архимедес"
4. разред:
2. награда
ОШ "Јован Дучић" Н. Београд - 1. награда, 120 школа

Архимедесов математички турнир
21. 5. 2011.
Архимедесов математички турнир, 19. 5. 2012.

Архимедес, додела награде, 9.06.2012.

Архимедесов математички турнир, 18. 5. 2013.

Математика (проф. математике Снежана Богићевић)

Архимедесов математички турнир,
25. 5. 2014.

5. разред: школско: 97 поена
општинско: 100 поена градско: 100 поена 6. разред: школско: 94 поена општинско: 72 поена градско: 50 поена
7. разред: школско: 80 поена општинско: 48 поена
8. разред: школско: 90 поена општинско: 65 поена
градско: 50 поена

1. награда
1. награда
1. награда
3. награда
1. награда
1. награда

Информатика
Програмирање (проф. информатике,Јелена Петровић)
6. разред: школско: 2/2 1. награда
општинско: 65 поена - 1. награда
градско: 50 поена 2. награда
7. разред: општинско: 95 поена - 1. награда
градско: 45 поена
8. разред: општинско: 85 поена - 1. награда
градско: 65 поена 3. награда

Програмирање - окружно такмичење
23.03.2011.

Српски језик и језичка култура (проф. српског језика, Марија Стаменковић)
5. разред:

школско: 14/20 поена – 1. награда
општинско: 17/20 поена - 2. награда
градско: 13/20 поена

6. разред:

општинско : 17/20 поена - 2. награда
градско: 13/20 поена
општинско: 14/20 поена

7. разред:

Физика ( проф. физике, Анђа Поповић)
6. разред:

школско: 60/60 поена - 1. награда
општинско: 66 поена - 3. награда
градско: 59,4 поена Похвала

7. разред:

школско: 60/60 поена - 1. награда
општинско: 79 поена - 2. награда
градско: 99 поена 1. Награда

8. разред:

државно (ОШ "Нада Поповић", Крушевац): 48 поена, Похвала
школско: 60/60 поена – 1. награда
општинско: 44 поена
градско: 56 поена 3. Награда

Ученици који су се представљали нашу
школу на општинском такмичењу из
физике. 2013. (Милош је у средини).

Државно такмичење из физике, 2014. у
Крушевцу.

Општинско такмичење из физике, 2015.

Окружно такмичење из физике, 2015.

Архимедесову летњу школу младих математичара Милош је похађао два пута, где је унапредио своје
знање из математике и програмирања.
Милош је певао у хору и учествовао на школским приредбама.
На прослави Светог Саве 2013. године прочитана је Милошева песма "Свети Сава међу нама".
Музичку школу "Станислав Бинички", одсек клавир, уписао је 2007. године и завршио 2013. године.
Учествовао је на такмичењима из солфеђа и освојио 1. награду (4. разред), похвалу (5. разред) и 3.
награду (6. разред).
Милош тренира карате и има браон појас, а воли и друге спортове.

Поповић А.

