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О Летопису
Летопис садржи податке о
активностима школе и реализацији
образовно-васпитног рада током
школске 2019/2020. године.
За израду је коришћен Извештај о
раду школе, као и текстови у вези
са бројним активностима који се
налазе у три броја школског листа.
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Управа школе
Ксенија Илић, директор
Администарција
Драгана Марковић, секратар
Јасмина Пантелић, шеф рачуноводства
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Стручни сарадници
Наташа Демић, педагог
Маја Вучић, помоћник директора
Марина Луковић, библиотекар
Разредна настава
Гордана Косанић
Синиша Босић
Милица Лучић
Слађана Миловановић
Љиљана Вићовац
Тања Ћирковић
Босиљка Ћорковић
Десанка Милојковић
Ружица Будимкић
Сања Петровић
Предметна настава
Данка Стојановић, наставник српског језика
Софија Зећовић, наставник српског језика
Сава Стевановић, наставник математике
Новка Боричић, наставник математике
Марина Ружић, наставник енглеског језика
Јелена Стевановић, наставник енглеског језика
Светлана Матко, наставник француског језика
Слободан Карановић, наставник историје и ГВ
Радица Јаћимовић, наставник географије
Бранка Миладиновић, наставник биологије и хемије
Наташа Булатовић, наставник физике
Славојка Берић, наставник хемије
Саша Живановић, наставник ТИО и ИИР
Мирослав Станковић, наставник физичког васпитања
Милена Илић, наставник физичког васпитања
Нада Аранђеловић, наставник ликовне културе
Маја Вучић, наставник музичке културе
Бојан Миленовић, вероучитељ
Немања Мудрић, вероучитељ
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Помоћно-техничко особље
Вукосава Косанић
Марина Рњаковић
Десанка Тесла
Милка Милосављевић
Драган Јаковљевић
Зоран Јовановић
Милан Симић
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Активности
Септембар 2019. године
Почетак школске године
У сва три објекта наше школе, учитељи су организовали пријам првака. Приређен је кратак
програм који су организопвали старији ђаци у сарадњи са учитељима и наставницима.
Наставничко веће
Наставничко веће одржано је 11. септембра 2019. године, чланови Наставничког већа упознати
су са Извештајем о раду школе, Извештајем о раду директора, Годишњим планом рада школе,
Планом ПО за ученике седмог и осмог разреда, Планом стручног усаврашавања и Планом екскурзије.
Школски одбор
На седници Школсог одбора одржаној 11. септембра 2019. године усвојени су Извештај о раду
школе за протеклу школску годину, План рада школе за наредну школску годину, Извештај о раду
директора за протеклу школску годину, Утврђен је
финансијски план за припрему буџета Републике Србије и
доношт финансијски план Школе за 2020. са пројекцијом на
2021.и 2022.годину, дата је сагласност директору школе за
покретање јавне набавке за екскурзије и наставу у природи за
школску 2019/20. годину, Усвојен је План стручног
усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
шкле за школску 2019/2020. годину.
Дан европских језика
У сва три објекта наше школе обележен је Дан европских
језика. Организоване се језичке радионице, приредбе,
рецитали. Ученици су писали и цртали, правили колаже и
паное.
На Партизановој утакмици
У четвртак, 19.септембра 2019. године, ученици од петог
до осмог разреда наше школе ишли су у Београд на утакмицу
фудбалског клуба Партизан коју је играо
против фудбалског клуба Азис Алкмар.
Тематска настава „Јесен“
У одељењу III1 учитељица Слађана
Миловановић са својим ученицима обележила
је први дан јесени тематском наставом „Јесен“
23. септембра 2019.године.
Пројекат Наши договори
Пројекат Наши договори реализовале су
наставнице Љиљана Вићовац и Јелена
Стевановић током септембра и почетком
октобра, који је уједно био и примена наученог
са семинара ,,Награда и казна“ у одељењу I2.
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Октобар 2019. године
Дечија недеља
Под слоганом „Да право свако дете ужива лако“ обележена је Дечија недеља од 7. до 11. октобра
и у нашој школи у сва три објекта. Обележавањем Дечије недеље афирмисани су другарство,
различитост, поштовање и права детета.

Брзином до звезда
Под покровитељством Атлетског Савеза Србије, 25. октобра 2019. године, одржан је у ОШ
„Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи спортски дан под називом „Брзином до звезда“ за
ученике од првог до четвртог разреда. На даље такмичење пласирали су се Младен Милутиновић и
Јелена Марковић, ученици наше школе.
Литерарни конкурс „Сопот – мој завичај“
И ове школске године ученици наше школе радо су се одазвали литерарним изазовима овог
конкурса и урадили много дивних радова. Ученица Јована Глишић VII1 освојила је прво место.
„Моја прва књига“
Пројекат
„Моја
прва
књига“
реализован је у одељењу I1 током септембра
и октобра 2019. године и трајао је четири
недеље. Циљ пројекта је био развијање
љубави према књизи и прављење
сликовнице.
„У свету дечијих инструмената“
Пројекат
„У
свету
дечијих
инструмената“ реализован је у одељењу I1
током новембра и децембра 2019.
„Свако има облик свој“
Пројекат „Свако има облик свој“
реализовала је учитељица Гордана Косанић
са ученицима I1.
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„Innovate Your Dreams 2019“
Пројекат „Innovate Your Dreams 2019“ реалиовала је учитељица Гордана Косанић са својим
ученицима током септембра и октобра 2019.
Екскурзија
Ученици седмог и осмог разреда наше школе били су 21. октобра 2019. године на дводневној
екскурзији. Ученици су посетили Терзића авлије, Ивањицу, Сјеницу, Нови Пазар, манастир Сопоћане
и Петрову цркву.

Месец књиге и школских библиотекара
Током октобра и новембра у нашој школи обележен је Месец књиге и школских библиотекара.
У Малој Иванчи на часовима новинарске секције библиотекар је са ученицима разговарао о потреби
да се чита, о омиљеним књигама и књижевним јунацима.
Сајам књига
Ученици осмог разреда из Мале Иванче су, заједно са наставницом енглеског језика Марином
Ружић, отишли на београдски Сајам књига 24.октобра 2019. Имали су прилику да се упознају са
Љубивојем Ршумовић.
КРЕФ
Овогодишња завршна манифестација међународног фестивала креативних едукативних
филмова одржана је у Лесковцу од 3 до 5. октобра 2019.године. Филм Збрка око лишћа проглашен је
једним од бољих филмова на фестивалу.
Светски дан развоја информатика
Свет постаје глобално, информационо друштво, због чега је информатика од велике важности
у образовању сваког детета. Како би се ученици подстакли да што чешће, и у корисне сврхе, користе
рачунаре, у одељењу III1, 24. октобра 2019. године, обележен је Светски дан развоја информатике.
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Новембар 2019. године
Радионица посвећена Вуку Караџићу
У сва три објекта наше школе реализоване су
радионице о Вуку Караџићу. Ученици млађих разреда
упознали су са ликом и делом Вука Караџића, а ученици
старијх разреда су поновили знање.
Наставничко веће
Наставничко веће одржано је 14. новембра 2019.
године. Чланови Наставничког већа упознати су са
успехом
и
дисциплином
ученика
на
кају
класификационог периода, реализацијом Наставних
планова и програма, Извештајем са екскурзије седмог и
осмог разреда.
У свету ликовних уметника
У одељењу III1 реализован је међународни пројекат
„У свету ликовних уметника“, у периоду од 19. септембра
до 22. новембра 2019.
Међународни дан толеранције
Међународни дан толеранције обележен је у издвојеном одељењу у Поповићу у сарадњи
наставница енглескег језика Јелене Стевановић и Марине Ружић са учитељицама.
Макете Сунчевог система и пешчаног сата
После завршених Наставних тема „Васиона“ и
„Земљина кретања“, ученици петог разреда добили су
домаћи задатак од наставнице географије Радице
Јаћимовић да током октобра и новембра уз помоћ
родитеља направе макете и цртеже Сунчевог система и
пешчаног сата.
Међународни дан детета
Међународни дан детета обележен је у нашој
школи различитим активностима. Ученици су упознати
са својим правима, обавезама и дужностима у школи,
али и ван школе. Ученици првог разреда реализовали су
са својом учитељицом Горданом Косанић радионицу
„Шта деца желе“. Цртали су и правили пано. Након
радионице погледали су филм Пинокио.
Међународни дан мушкараца
Обележавање Светског дана мушкараца у
издвојеном одељењу у Поповићу одржано је 4.
новембра 2019. године. Организовано је дружење тата,
стричева, ујака и деда са ученицима.
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Децембар 2019. године
Наставничко веће
Наставничко веће одржано је 10. децембра 2019. године. Чланови већа упознати су са
Извештајем стручног усавршавања, планом обележавања славе Светог Саве. Тања Ћирковић
реализовала је стручно усаврашавање у установи „Сазнај, запамти и оживи – будућност задиви“.
Међународни дан планина
Међународни дан планина обележава се сваког 11. децембра од 2003. године са циљем
упознавања шире јавности са планинским подручјима, њиховим вредностима и проблемима.
Ученици наше школе VIII1, VIII3, као и наши гости, ученици из ОШ „Бора Лазић“ из Влашке,
обележили су Међународни дан планина 11. децембра са наставницом географије Радицом
Јаћимовић. Наставница Радица Јаћимовић одржала је угледни час у Малом Пожаревцу.
Интервју са алпинистом Драганом Јаћимовићем
Ученици наше школе су 20. децембра посетили школу „Бора Лазић“ у селу Влашка поводом
доласка најпознатијег српског алпинисте који је освојио Монт Еверест, Драгана Јаћимовића. Са њим
су одрадили интервју. Сусрет је организовала наставница географије Радица Јаћимовић.
Свако има облик свој
У оквиру пројекта „Свако има облик свој“, обележена је светска недеља свемира и на тај начин
ученици су били део међународног пројекта „Моја машта бира да истражи тајне свемира“. Током
пројекта ученици су имали задатак да направе, спајањем различитих облика ракету, превозно
средство, ракету која би их одвела у свемир. Пројекат је реализовала учитељица Љиљана Вићовац са
ученицима I2
„Чаробна интеркултуралана мрежа пријатељства“
Пројекат „Чаробна инетркултурална мрежа
пријатељства“ реализовале с учитељице Гордана
Косанић,
Милица
Лучић
и
Слађана
Миловановић са својим ученицима током
невембра и децембра 2019. године. Трећи модул
пројекта имао је за циљ рушење стереотипа и
предрасуда и сузбијање дискриминације.
Дан шале и смеха
Дан шале и смеха реализовала је
наставница српског језика Софија Зећовић у
оквиру рада секције 26. 12. 2019. године. Дан је
обележен различитим наступима ученика. Неки
су изабрали рецитовање, неки глуму, а неки
имитације различитих личности. Таленат
ученика је велики.
Весели час
У Малој Иванчи за ученике старијих
разреда организован је весели час 27. децембра
2019. године. Сви ученици су током целе недеље
украшавали своје учионице и ходнике школе. Владала је празнична атмосфера.
Летопис ОШ „Милорад Мића Марковић“
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Новогодишња приредба
Ове школске године учитељице у Поповићу покушале су нешто ново, нешто другачије за
новогодишње празнике. Уприличена је приредба која је организована у сарадњи са родитељима ђака.
Родитељи су имали тежак задатак, да буду глумци представе, да припреме сценографију и реквизите,
да организују костиме. Родитељи су се одлично снашли, а деца су била одушевљена. На сцени су
извели драмски текст „Потера за Деда Мразом“.
Новогодишњи вашар
Након представе у Поповићу одржан је већ традиционални новогодишњи вашар. Ученици су
израдили велики број украса, декоративних и употребних предмета. Прикупљен новац биће
употребљен за планирани излет родитеља, ученика и учитељица. Део новца дат је у хуманитарне
сврхеза ученицу наше школе Исидору.
Новогодишња радионица
Ученици IV2 реализовали су новогодишњу радионицу са својом учитељицом Десанком
Милојковић.
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Јануар 2020. године
Гости телевизије Хепи
Ученици наше школе Тамара
Кретић, Тијана Грујић и Сара
Живковић били су гости на
телевизији Хепи Са представом
„Хоћу кући“ ученици су освојили
прво место на Републичком
такмичењу. Снимање је било 11.
децембра, а емитовање емисије 12.
јануара. Са ученицима је била
наставница Љиљана Вићовац.
Наставничко веће
Наставничко веће је одржано 17. јануара 2020. године.
Директор школе Ксенија Илић одржала је предавање „Заштита од насиља и дискриминације у
установама образовања и васпитања“.
Угледни час из француског језика
Угледни час из француског језика одржан је у Малом Пожаравцу 17. јануара 2020. године. За
овај угледни час наставница француског језика Светлана Матко спојила је ученике петог и шестог
разреда.
Позоришна представа „Прича о Светом Сави“
Наставница српског језика Софија Зећовић водила је ученике наше школе 17. јануара 2020.
године са наставником историје и педагогом на позоришну представу „Прича о Светом Сави“.
Представа се играла у дечјем позоришту „Душко Радовић“ са почетком у 20 часова. Вођено је 20
ученика.
Светосавска приредба
Приредба у част Светог Саве одржана је у просторијама школе у Малом Пожаревцу 27. јануара
2020. године са почетком у 10 часова. Свечаност је почела сечењем славског колача, ком су
присуствовали: директор, педагог, учитељи, наставници и ученици.
Светосавска радионица
Заједничка радионица за ученике млађих разреда у Малој Иванчи одржана је 17. 01. 2020.
Ученици су имали неколико активности које су посвећене Светом Сави, нашем просветитељу:
цртање, вајање, слагалица, писани радови. Сви радови су обједињени у један велики заједнички рад.
Пројекат „Свети Сава“
Пројекат „Свети Сава“ реализовала је наставница Марина Луковић са ученицима V1 у Малој
Иванчи током децембра и јануара школске 2019/20. године. У пројекат су се укључили сви
наставници који предају ученицима V1. Циљ пројекта је упознавање ученика са животом у
прошлости и са биографијом Светог Саве.

Летопис ОШ „Милорад Мића Марковић“

10

Светосавска приредба у Поповићу
Светосавска приредба у Поповићу реализована је 27. јануара 2020. године. У приредби су
учествовали сви ученици од првог до четвртог разреда.

Фебруар 2020. године
Наставничко веће
Наставничко веће одржано је 3. фебруара 2020. године. Чланови Наставничког већа упознати
су са успехом и дисциплином ученика на крају првог полугодишта, реализацијом наставних планова
и програма, Извештајем о раду директора школе.
Школски одбор
На седници Школског одбора одржаној 27. фебруара усвојен је Извештаја о раду директора за
прво полугодиште, записник пописне комисије, завршни рачун и предлог директора школе за
оснивање Ученичке задруге.
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Март 2020. године
Дан жена
Дан жена 8. март обележен је у сва три објекта
наше школе. Ученици млађих разреда су са својим
учитељима писали и цртали, правили колаже и
претставе за маме и баке. На радионицама правили су
пригодне поклоне. Организоване су и радионице у
сарадњи са мама и бакама.
Наставничко веће
Наставничко веће одржано је 10. марта 2020.
године. Чланови Наставничког већа упознати су са
формирањем ученичке задруге, Извештајем о стручном
усавршавању наставника и стручних сарадника, дата су
упутства за завршни испит осмака. Директорка је
упознала присутне чланове са препоруком Министарства просвете о превентиви против вируса.
Директорка је обавестила присутне чланове Већа о предстојећим такмичењима ученика. Донета је
одлука да се Дан школе обележи 22. 5. 2020. године заједничком представом ученика сва три објекта.
Ванредно стање
Ванредностање уведено је 16. марта 2020. године на територији целе Републике Србије.
Ванредно стање донело је низ промена у планираним активностима из Школског програма. Часови
су се реализовали онлајн, а тако и велики број активности, пројекта и радионица.
Школско такмичење рецитатора
Школско такмичење рецитатора одржано је у нашој школи онлајн од 24. до 31. марта. У
категорији млађих разреда прво место освојила је ученица Андреа Ружић III3, друго место Дуња
Живковић I2 и треће место Тодор Марковић I1. У категорији старијих разреда прво место освојила
је Анђела Стојановић VI2, друго место Јована Глишић VII1 и треће место Тијана Грујић V2.
Учествовало је 22 ученика.
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Април 2020. године
Ускрс
Ускрс је обележен у сва три објекта наше школе. Ученици су писали и цртали о Ускрсу и
ускршњим празницима, правили су колаже и ускршњу декорацију.
Дан планете Земље
Дан планете Земље овележен је у сва три објекта наше школе онлјан. Ученици су писали и
цртали о пчелама и планети Земљи. Настао је велики број радова.
Наставничко веће
Наставничко веће је одржано 29. априла 2020. године онлајн. Чланови Наставничког већа
упознати су са успехом и дисциплином ученика током онлајн наставе. Наставни планови и програми
реализују се по устаљеном распореду часова. На предлоге Стручних већа извршен је избор уџбеника
за наредну школску годину. Директорка је упознала присутне са учешћем ученика и наставника на
смотрама, такмичењима и конкурсима. Као проблеми и потешкоће при реализацији онлајн наставе
наведени су слабе интернет везе, техничке могућности и недовољна обученост наставника за овакав
вид наставе. Праћење рада ученика и њихово напредовање врши се путем гугл учионица и вибера.
Наставници су констатовали да је било техничких проблема у извиђењу пробног завршног испита.
Због велике преооптерећености интернета ученици и наставниси су тешко могли да се улогују и
долазило је до прекида везе на пола израде теста.
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Мај 2020. године
Дан школе
Дан школе је обележен 24. маја у измењеним околностима. Ученици су писали и цртали на тему
„Моја школа“, израђивали су трејлере и филмове. Наставници Марина Ружић и Саша Живановић
направили су филм о активностима од почетка школске године.
Пројекат Оштро Перце
Пројекат Оштро Перце реализован је у нашој школи у сва три објекта. Награђени ученици наше
школе су Дуња Живковић I2, Маша Бекрић I2, Тијана Грујић V2 и Симонида Марковић V1.

Јун 2020. године
Гребенчићи 2020.
Традиционална акција Планинарског клуба Гребен из Младеновца „Гребенчићи“ реализована
је 6. јуна 2020. године. Ученици наше школе заједно са својом наставницом географије Радицом
Јаћимовић учествовали су у акцији.
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Наставничко веће
Наставничко веће одржано је 8. јуна 2020. године онлајн. Чланови Наставничког већа упознати
су са успехом и дисциплином ученика осмог разреда на крају другог полугодишта, реализацијом
Наставних планова и програма и избором ученика генерације. Наставничко веће је за ђака генерације
једногласно је изабрало ученицу VIII2 Катарину Бранковић.
Ђак генерације
Ученик генерације ОШ „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча за школску 2019/2020. годину
је Катарина Бранковић , ученица VIII2 разреда.
Ученик генерације награђен је од стране школе, Градске општине Сопот и Скупштине града
Београда.

Завршни испит
Завршни испит за осмаке одржан је 17. 18. и 19. јуна. Сви наши ђаци уписали су жељене школе
у првом уписном року.
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Важне активности
Ученички парламент
На почетку школске године, у септембру 2019, формиран је Ученички парламент ради бољег
укључивања ученика у рад школе и одлучивање у вези са питањима њиховог образовања и
васпитања. Изабрани су представници ученика који су имали могућност у првом полугодишту да
долазе на поједине састанке Школског одбора и да буду чланови Тима за самовредновање.
Ученици су на почетку школске године упознати са садржајем Годишњег плана рада школе и
са садржајима и активностима које су за њих битне из Акционог плана и Плана самовредновања.
Такође, ученици су упознати и са Програмом професионалне оријентације, односно са динамиком и
начином реализовања радионица у оквиру овог пројекта, за 7. и 8. разред,
На састанцима Ђачког парламента, педагог је систематски пружала помоћ деци да се
организују, подстицала их да износе своје проблеме, предлоге, сугестије. На овим састанцима
разговарано је и о њиховим међусобним односима у одељењу, о начину понашања и комуницирања
међу собом и према наставницима. Подстицали су другове на тимски рад и сарадњу у наставним и
ваннаставним активностима и остварили су сјајне резултате на такмичењима, литерарним и
ликовним конкурсима. На састанцима су ученици упознати са разним извештајима као што је
извештај о успеху и дисциплини на класификационим периодима и сл. Закључак је да се више мора
радити на тему толеранције, сарадње, уважавања других, и уопште на емоционалној интелигенцији
и у складу са тим промовисали смо и предлагали мере и активности које су имале за циљ смањење
насиља а повећање толеранције. На састанцима парламента се доста разговарало и о вршњачком
учењу односно о начинима како једни другима могу помагати у учењу, изради задатака и сл. Овим
састанцима педагог је подстицала лични развој ученика и развијала њихове социјалне вештине.
Причало се са њима и о значају чувања школске имовине, а ученици су на сваком састанку имали и
неке конкретне предлоге. О свим предлозима смо одмах и разговарали. У децембру су парламентарци
из Мале Иванче предложили и реализовали хуманитарни турнир у кошарци чији је приход био
намењен девојчици 1. разреда која је оперисала тумор. Због продужетка распуста и ванредног стања,
у другом полугодишту нису одржани састанци.
Наташа Демић, педагог
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Извештај о професионалној оријентацији
Почетком школске године предложен је Програм рада професионалне оријентације за Школски
програм и са наставницима утврђене наставне јединице погодне за реализацију професионалне
орјентације. Ученицима су понуђене слободне активности према Годишњем плану и ученици су се
укључивали у рад различитих слободних активности.
Наставници су евидентирали талентоване ученике и њихове склоности и интересовања па су
заинтересоване ученике укључили у додатни рад и са њима ишли на општинска такмичења, где су
остварени изузетни резултати, поготово у односу на постигнућа осталих основних школа у истој
општини. Због увођења ванредног стања, градска такмичења су изостала.
Генерално, професионални развој ученика се подстицао кроз наставни рад на редовним
часовима реализујући наставне јединице којима је то било могуће, на часовима одељенског
старешине, а нарочито Пројектом за ученике 7. и 8. разреда, до увођења ванредног стања.
За ученике 7. и 8. разреда, најважније активности професионалног усмеравања је била
реализација пројекта „Професионална орјентација на прелазу у средњу школу“ који је
имплементиран у часове Грађанског васпитања, ЧОС, Српски језик, Ликовну културу, ТИО и
изборни предмет Информатика и рачунарство. Сви наставници и одељенске старешине добили су
планове и програме реализације радионица. Педагог, координатор Тима, је припремала материјал за
спровођење радионица, реализовала поједине радионице самостално или заједно са наставницима,
организовала и реализовала радионице са родитељима ученика 8. разреда, водила састанке Тима,
редовно се одазивала на менторске састанке у Младеновцу и преносила искуства са истих.
На часовима одељењског старешине, ученици су упознати са програмом ПО и са разредним
старешинама су се договарали о начину рада. На ЧОС-у за осми разред одржано је више радионица
професионалне оријентације. Ученици су се упознали са програмом пројекта ПО, процењивали су
друге и видели како их други гледају, процењивали своје способности и сагледавали реалне
могућности уписа у средње школе. У оквиру пројекта професионалне оријентације, крајем новембра
планирана је радионица ПО са родитељима ученика осмих разреда али није реализована због
боловања наставнице ликовне културе на чијим часовима је требао да се уради материјал за
радионицу. У договору са разредним старешинама, радионица „Моја очекивања – колаж“, у којој су
учествовали ученици 8/3 и њихови родитељи, урађена је 6.03. 2020. године на родитељском састанку,
док је за ученике и родитеље 8/1 и 8/2 остала нереализована због увођења ванредног стања. Такође,
за сва три одељења осмих разреда, из истих разлога, није реализована радионица ПО која је била
планирана у другом полугодишту.
Скоро све радионице за 7. и 8. разред које су планиране за прво полугодиште, реализоване су,
док се радионице из другог полугодишта нису могле реализовати. У току ванредног стања,
ученицима 8. разреда, одељенске старешине и педагог су давали све релевантне информације везане
за пробне испите, завршни испит, упис и сл. преко мејлова и Гугл учионице.
Програм професионалне оријентације је веома детаљан и практичан па је координација
активности, затим материјална средства за обезбеђивање материјала за поједине радионице и
мотивација великог броја наставника који су по плану укључени у реализацију активности били за
нас изазов. Највећи успех је одржавање мотивације за тимски рад до краја реализације, и комплетна
организација активности за реалне сусрете.
Предметни наставници математике и српског језика, као и наставници физике, хемије,
биологије, географије и историје радили су са ученицима 8. разреда припремну наставу за полагање
завршног испита. За време ванредног стања, ученици су се онлајн припремали. Ученици су имали
боље резултате него прошле школске године, што је велики успех и њихов и наш.
Након завршног испита, ученицима је пружана помоћ у попуњавању листе жеља, и сви ученици
су уписали жељену школу у првом кругу, што је велики успех школе.
Наташа Демић
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Резултати такмичења ученика у знању и стваралаштву 2019/2020.
Успеси ученика
Књижевна олимпијада – Јована Глишић VII1, прво место на општинском и пласман на градско
Математика – Павле Ђурић IV2, прво место на општинском
Француски језик – Катарина Бранковић VIII2, прво место на општинском и пласман на градско
Хемија – Јована Ољача VII1, друго место на општинском; Јована Косанић VII1, треће место на
општинском
Биологија – Јована Ољача VII1, прво место на општинском; Лазар Поповић VII2, друго место
на општинском; Нина Павловић VII1, треће место на опшинском
Мислиша – Павле Ђурић IV2, похваљен
Конкурси
Литерарни конкурс Сопот мој завичај – Јована Глишић VII1, прво место
Ликовни конкурс Апелујемо на људе да нам планета чистија буде – Павле Лазендић I2, треће
место
Такмичарски пројекат Оштро Перце, награђени: Симонида Марковић V1, Тијана Грујић V2,
Дуња Живковић I2, Маша Бекрић I2
Уметнички конкурс Нема фрке уз унуке – друго место литерарни радови Матеја Јеремић I2,
Тадија Ђурић I2, Павле Лазендић I2, треће место Дуња Милићевић I2, Матеја Јеремић I2 је похваљен
и за ликовни рад.
Школско такмичење рецитатора – У категорији млађих разреда прво место освојила је ученица
Андреа Ружић III3, друго место Дуња Живковић I2 и треће место Тодор Марковић I1. У категорији
старијих разреда прво место освојила је Анђела Стојановић VI2, друго место Јована Глишић VII1 и
треће место Тијана Грујић V2.
KREF – Филм Збрка око лишћа учитељице Љиљане Вићовац и њених ученика ушао је у финале
и награђен специјалном нарадом за најбољи едукативни филм
Брзином до звезда – Јелена Марковић IV2 и Младен Милутиновић III1 прво место на
општинском и пласман на градско
Akva viva – ученици I2 нашли су се међу награђеним ученицима и освојили спортске реквизите.
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