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Школска 2018/2019. у школи „23. октобар“ из Голубинаца остаће упамћена по томе што 

је први пут у историји школског живота, један ученик заслужено понео обе Похвале 

Наставничког већа: Ученик генерације и Спортиста генерације. 

Душан је већ у нижим разредима показивао своју марљивост и истицао се знањем и 

залагањем. Како је у свом обраћању на свечаној додели сведочанстава пред 

родитељима, наставницима и друговима истакао, имао је срећу да буде део једног 

доброг одељења пуног паметне и вредне деце те је стога имао здраву конкуренцију, без 

које нема праве мотивације за постизање успеха. 

Истакао је да највише воли математику и физику, али је успео да стекне завидно знање 

и из свих других предмета. Због те свестраности стекао је и Вукову диплому. Своју 

школу представљао је на такмичењима из Физике, Математике, Српског језика и 

књижевности.  

Стручна већа Српског језика, Математике, Физике и Хемије доделило му је Посебне 

дипломе за постигнуте резултате у току школовања и спремност на самостални рад који 

је императив у школовању. Представљао нас је на „Мислиши“, „Читалићима 

кликерашима“, био члан Читалачког клуба школе који активно учествује у одабиру 

новоштампане литературе за децу и омладину. 

Љубав према стицању знања и читању није га спречило да се већ осам година бави 

кошарком. Љубав према спорту му је засигурно помогло да буде и најбољи спортиста у 

генерацији. Поред Посебне дипломе из Физичког васпитања због учествовања на 

општинском и окружном првенству у стоном тенису где је освојио треће и друго место, 

Душан је са друговима узео сребрну медаљу на рукометном такмичењу за пионире.  

Након више него успешно завршене основне школе, Душанова жеља је да упише 

Ваздухопловну академију у Београду. Себе једног дана види као студента Машинског 

или можда Саобраћајног факултета. Мада, као и сваки млади човек, оставља себи 

простора да се можда и предомисли, јер далеко су студије. 

Нама преостаје да му од срца честитамо, да му пожелимо све најбоље и да му се све 

жеље остваре, јер је Душан у нашој школи научио да се на остварењу жеља мора 

упорно и вредно радити. Уверени смо да ће своју основну школу поносно и успешно 

представљати, где год наставио школовање, а своје циљеве ће, верујемо, достићи. 
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