
 Нема такмичења, од општинског до 
републичког, на коме наши ученици нису 
освојили прво, друго или треће место.

 Ученик 6/4, Мирослав Станојковић, је 

школске 2012/2013. године освојио високо          

3. место на републичком такмичењу из 

физике, одржаном у Зрењанину. Мирослав је  

одличан из свих предмета, али највише воли да 

се такмичи из природних наука. Ишао је на 

такмичења из математике још док је био код 

учитеља Миомира Дејановића и још тада је 

освајао награде. Ове године се, поред физике, 

такмичио из математике и биологије. Ипак, из 

физике  је остварио најбољи пласман. Каже да 

је уложио много труда, да је дневно вежбао по 

неколико сати, али труд се увек исплати. Са 

републичког такмичења Мирослав  носи лепе 

утиске, јер је у Зрењанину упознао много 

другова и другарица из целе Србије. Свим 

својим вршњацима поручује да  никада не губе 

стрпљење и да буду истрајни у своме раду.

 До свог звезданог успеха Мирослав је 

дошао уз помоћ предметног наставника 

Радована Стојковића. Наставник физике 

Радован Стојковић се труди да ђацима усади љубав према предмету који предаје како би 

они касније, кроз више образовање, овој науци дали примат. Физика као егзактна наука 

опила је и под своје узела многе Радованове ученике. Неки од њих су: Милош 

Милосављевић, Милан Станковић, Немања Малиновић, Немања Стојановић, Мирослав 

Станојковић...

 Наставник Стојковић каже да ученике успева да придобије својим шармом и 

строгошћу. За ђаке је добар друг, али је и критичар, психолог, педагог. Праведно се 

односи према послу, праведно суди и кажњава непослушност. Сматра да је у дечје мозгове 

усадио много више од науке, а то је сазнање о томе како да постану добри људи. У свакој 

школској години наступ физичара је ваљано припреман, па је свако такмичење дало 

добре резултате. Овај наставник физике може да се похвали да је за 35 година рада са 

ученицима освојио преко 70 места-на општинским, међуопштинским и  републичким 

такмичењима.

                                                                                                       Милица Станковић, 7/2

                                                                                                       Миљана Стајић, 7/2

МИРОСЛАВ СТАНОЈКОВИЋ И РАДОВАН СТОЈКОВИЋ
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