
 
 
 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ СА ТАКМИЧЕЊА 

 
Током претходне недеље Гимназија „Вељко Петровић“ била је домаћин два такмичења, а њени 
ученици су учествовали на још неколико такмичења. 
 
На окружном такмичењу из математике, које је одржано у недељу 1. Марта, учествовало је 38 
ученика из Сомбора, Апатина и Оџака. 
 

Најбољи резултат и прве награде су остварили: Милош Стојко у категорији трећих разреда, 
којем математику предаје Будимир Жакула и Ведран Бајић у категорији првих разреда, којем 
математику предаје Горан Стајин. Обојца су ученици Гимназије „Вељко Петровић“. 
 

Друге награде су освојили Ена Ђорђевић и Филип Тот у категорији других разреда. Обоје су 
ученици Марка Сударића у Гимназији „Вељко Петровић“.  
 

Другу награду је освојио и Немања Мајски који се такмичио у категорији првих разреда 
средње школе, мада је ученик осмог разреда. Нешто слабији резултат је остварио и други 
ученик осмог разреда ОШ „Доситеј Обрадовић“, Александар Губица који је освојио трећу 
награду. 
 

Треће награде су освојили Јелена Жакула у категорији матураната, Марија Куцурски и Сара 
Роквић у категорији трећих разреда, Марко Плели из Гимназије „Никола Тесла“, Апатину у 
категорији других разреда, а Лазар Зубовић из Средње техничке школе и Миљана Ловренов 
из Гимназије „Вељко Петровић“ у категорији првих разреда.  
 
На градској Књижевној олимпијади, која је одржана у суботу, 29. Фебруара, учествовало је 31 
ученик. 
 

Најбољи резултат и освајање прве награде су остварили ученици Гимназије: Сара Роквић којој 
књижевност предаје Снежана Клепић у категорији трећих разреда, Ивана Ловрић којој 
предаје Јасмина Шолаја Раденковић и Петар Марковић којем предаје Лидија Неранџић 
Чанда.    
 

Друге награде су освојили: Мина Вукелић и Јован Перић у категорији трећих разреда, Јелена 
Ђаковић у другом разреду и Дуња Роквић и Предраг Ђуришић у првом разреду. 
 

Треће награде су освојили: Теодора Саџак у трећем разреду, Милијана Рајиновић у другом, а 
Анастасија Рус и Алекса Марик у првом разреду.  
 

Женска одбојкашка репрезентација Гимназије предвођена тренером Александром Туцаковим 
и женска гимнастичарска екипа прдвођена наставницом Драганом Шарчански освојиле су 
прва места на градском такмичењу. У појединачној конкуренцији гимнастичарке Теодора 
Топалов је освојила прву, а Марија Кукурузар трећу награду.  
 
Сомбор, 4. март 2020. г.                        Душан Мишковић, директор 
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