
АКТИВ КАТИХЕТА СРЕДЊИХ ШКОЛА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД И ВРАЧАР
КВИЗ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ- ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

одржано 14. 04. 2018. г. у Свечаној сали Прве економске школе, Цетињска 5-7

Квиз је бодовала комисија у саставу:
1. o. ђакон др Ивица Чаировић
2. Ивана Франовић, катихета из другог актива
3. Божидар Павловић, дипломирани теолог
Рад комисије су помогли: Андрејана Дворнић, дежурни професор Прве економске школе, и

Сава М. Цуњак, координатор – организатор.
Први круг су са максималних 15 поена завршиле три следеће екипе: Прва економска школа,

Прва београдска гимназија и Ваздухопловна академија и пласирале се у други круг.
У другом кругу екипа Ваздухопловне академије је освојила 6 поена и тиме се пласирала на треће

место квиза, док су екипе Прве економске школе и Прве београдске гимназије освојиле изједначен,
максималан број поена – 9, што се поновило и у трећем и четвртом кругу. Пласман на прво и друго
место– пролаз на квиз Архиепископије (градско такмичење) је одлучен у петом кругу у ком се екипа
Прве београдске гимназије пласирала на друго место, а екипа Прве економске школе на прво место.

Квиз је протекао у фер спортској атмосфери, сви учесници су показали велику посвећеност и
залагање у припремама за квиз. Освојени пласман су одредиле финесе у показаном знању ученика.

Комисија је констатовала да је квиз реализован по пропозицијама, без примећених
нерегуларности, те је квиз завршен проглашењем победника и коначне ранг листе:

Прво место (51 поен): Прва економска школа;
Друго место (43 поена): Прва београдска гимназија;
Треће место (21поен): Ваздухопловна академија;
Четврто место (13 поена):Четрнаеста београдска гимназија;
Пето место (12 поена): ЕТШ Никола Тесла; ТШ ГСП; Правно пословна школа;
Шесто место (9 поена): ТШ Дрвоарт;
Седмо место (6 поена): Трећа београдска гимназија; Трговачка школа;
Осмо место (3 поена): СМШ Јосип Славенски; ЕТШ Стари град;

Победничка екипа Прве економске школе је у саставу: Зорић Алекса 1-5
Доровић Теодор 2-4
Шуменковић Војислав 3-4
Дворнић Сара 4-7
Петровић Страхиња 4-2

Честитам екипи која је показаним знањем, уз мало среће и игру на домаћем терену изборила
пласман на квиз Архиепископије (градско такмичење).

Захваљујем се и колективу и ученицима Прве економске школе – домаћина квиза, који су се
својски потрудили да се сви гостујући такмичари и катихете осете као да су на домаћем терену.

У Београду, Координатор Актива
15. 04. 2018. г. Сава М. Цуњак


