СПИСАК ДОБИТНИКА
„ПЛАКЕТЕ САВЕСНОГ ЂАКА“ 2020.

1. ПЕТРОВИЋ ТАМАРА :
Ученица је носилац дипломе „Вук Караџић“ и има највише посебних
диплома у одељењу, чак и на нивоу генерације – значи да је током
школовања учествовала на многим такмичењима из више наставних
предмета. Била је учесник свих школских приредби поводом Дана
школе, Светог Саве и слично. Такође, учествовала је у свим
Пројектима школе: Радост Европе, Старина Новак – Баба Новак,
Свесрпски дечији сабор, а као ученица двојезичног одељења,
учествовала је и у размени са холандском двојезичном школом.
Неколико пута је чак угостила и по две девојчице истовремено, када
није било могуће обезбедити довољан број домаћина. Ученица
паралелно похађа и музичку основну школу, коју је ове године веома
успешно завршила.
2. АЛИСА ЕЛМАЗИ:
Ученица Алиса Елмази је савестан ђак који за последње четири
године скоро да није имала изостанака из школе. Увек спремна за час,
вредна, радна, расположена да помогне друговима. Ђак који је
спреман да пита и тражи помоћ како би постигла што боље
резултате, ђак који поштује наставнике и своје другаре. Ученица
која никада није имала никакав проблем са наставницима а ни са
другарима. Веома редован и савестан ђак. Све своје обавезе према
школи испуњава без поговора, извињава се ако нешто није знала па
из тог разлога није урадила, ђак који се извињава што јој није било
добро па није била два дана у школи.

3. МИЛИЦА ЂУРОВИЋ:
Ученица Милица Ђуровић је изузетна како у настави тако и на
додатној настави и ваннаставним активностима. Вредна, радна,
одговорна, добар друг. Учествовала на такмичењима из биологије и
постигла завидне резултате. За час увек спремна. Велика подршка за
другаре ,али и велика подршка наставнику. Сваки поверен задатак
уради са максималним залагањем па су и резултати изванредни.
4. УРОШ СТАНКОВИЋ:
Увек је спреман за час, вредан, радан, расположен да помогне
друговима. У „настави на даљину“ је похваљен од стране свих
предметних наставника. Носилац је дипломе „ Вук Караџић“. Урош је
и изузетан спортиста, члан је кадетске карате репрезентације
Србије.
5. ВУК ТУБИЋ:
Вук Тубић је врло одговоран и вредан ђак. У старијим разредима је
скоро без изостанака. Учествовао је у раду „Радио Новака“ као и у
припреми изложби и раду Музеја школе,
6. МАРКО РАДИЧЕВИЋ
Врло вредан и одговоран ђак. Освајао је награде на такмичењима и
литерарним конкурсима. Учествовао је на скоро свим приредбама
организованим у школи, као и у пројекту „Старина Новак – Баба
Новак“.
Плакете ће на Видовдан уручити директор школе у холу школе, код
бисте Старине Новака, у 17:30 часова.

У Београду, јун 2020.

Влада Вучинић, директор школе

