
  

 

 

Нађа 
Нејковић 
Датум рођења 
 
04.08.2005. Београд 

Образовање 

• 2012-2020. 
ОШ „Светозар Марковић“, Београд 
Просечна оцена 5,00 I-VII разред 
 

• 2014-2020. 
Музичка школа „Јосип Славенски“, Београд 
Просечна оцена 5,00 I-V разред 

 

Награде на такмичењима која организује Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије 

Школска година 2019/2020: 

Окружно такмичење 

• Шпански језик – 1. место 

Општинско такмичење 

• Шпански језик – 2. место 

• Историја – 1. место 

Школска година 2018/2019: 

Републичко такмичење 

• Историја – 3. место 

• Српски језик и језичка култура – 2. место 

Окружно такмичење 

• Хемија  – 2. место 

• Историја – 3. место 
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• Српски језик и језичка култура – 1. место 

Општинско такмичење 

• Српски језик и језичка култура – 1. место 

• Историја – 1. место 

• Хемија – 2. место 

Школска година 2017/2018: 

Општинско такмичење 

• Српски језик и језичка култура – 2. место 

• Историја – 2. место 

Школска година 2016/2017: 

Окружно такмичење 

• Српски језик и језичка култура – 2. место 

Општинско такмичење 

• Српски језик и језичка култура – 3. место 

Школска такмичења Музичке школе „Јосип Славенски“ из 
клавира: 

2018/2019.  
• прва награда (94/100 поена) 

2017/2018.  
• прва награда (95/100 поена)  

2016/2017.  
• прва награда (97/100 поена)  

2015/2016. 
• прва награда (98/100 поена) 

Активности и постигнућа 

2019/2020. 

• Председник Одељенске заједнице VIII1 

• Члан екипе на такмичењу „Еко–квиз“ 

• Активно учествовала на изради хемијског часописа 
„Хемизар“ 

• Представљала школу на Међународној конференцији о 
протоку воде и здрављу под окриљем Светске 

 



  

здравствене организације 

2018/2019. 

• Потпредседник Ђачког парламента 

• Члан екипе на такмичењу „Еко–квиз“ – 4. место на 
Градском такмичењу 

• Учествовала на математичком такмичењу „Мислиша“ 

• Учествовала у школској представи поводом Дана 
језика 

• Учествовала у манифестацији Песничко стваралаштво 

2017/2018. 

• Учествовала у обележавању Дана језика 
(транспаренти на различитим језицима) 

• Члан екипе на такмичењу „Еко–квиз“ 

• Прво место у категорији „Наставни материјал“ у 
оквиру пројекта Оштро Перце 

• Учествовала у школској представи поводом школске 
славе  

• Учествовала на математичком такмичењу „Мислиша“ – 
Похвала за постигнуте резултате  

2016/2017.  

• Учествовала у прослави Дана школе 

• Диплома ОШ „Светозар Марковић“ за учешће у акцији 
„Чеп за хендикеп“ 

• Учествовала у фестивалу књижевности и илустрација 
за децу „Крокодокодил“ 

• Члан редакције одељењског часописа „Школско 
звонце“ 

2014/15. 

• Учествовала на манифестацији „Читалачка значка“ 

2013/2014. 

• Учествовала на математичком такмичењу „Мислиша“ 

 



  

• Учествовала у различитим школским хуманитарним 
активностима као што су Новогодишњи базар, 
прикупљање чепова за помоћ хендикепиранима, 
прикупљање поклона за децу са Косова и Метохије. 

Знања и вештине 

Поседујем дипломе о познавању француског језика:  

• DELF A1 (95/100 поена)   

• DELF A2 (81/100 поена) 

Похађала курс шпанског језика у школи језика у Саламанки, 
Шпанија, 2019. 

Говорим енглески, француски, шпански и турски језик. 

Рекреативно се бавим пливањем и гимнастиком. 
 
У циљу стицања искуства и детаљног упознавања нових 
области из света науке и уметности, током основног 
образовања сам се бавила различитим, природним и 
друштвеним наукама, језицима и музиком.  
Упоредо учим неколико језика, а посебно ме интересује 
граматика и правопис нашег матерњег српског језика.  
Инспирацију проналазим и у хемији, чију суштину ћу 
открити у даљем школовању.  
Током седмог и осмог разреда посебан изазов ми је 
представљало изучавање историје. Истовремено, гајим 
велико интересовање за математику и у наредном 
циклусу образовања ћу се посветити овом предмету.   
 
Погледајте презентацију. 
https://prezi.com/p/dbnhsmbrs6xx/presentation/ 
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