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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
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Мирослав Станковић, наставник физичког васпитања
Милена Илић, наставник физичког васпитања
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Јована Антонијевић, наставник музичке културе
Бојан Миленовић, вероучитељ
Немања Мудрић, вероучитељ
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Активности
Септембар 2020.
Пијем првака
Пријем првака одржан је првог септембра у сва три објекта
наше школе.
Радионице о вирусу Корона
У сва три објекта реализоване се 4. септембара Радионице
са ученицима о поштовању мера прописаних због пандемије
вируса Корома.
Дан писмености
Дан писмености, 8. септембар, обележен је низом
активности у сва три објекат школе.
Европски дан језика
Европски дан језика обележен је у сва три објекта школе кроз разговоре и изложбе ликовних
радова током целог септембра.
Тематска настава Јесен
У одељењу IV1 23. септембра 2020. године реализована је тематска настава поводом
обележавања почетка јесени. Сви часови су били инспирисани мотивима који асоцирају на јесен.
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Октобар 2020.
Дечија недеља
Дечија недеља обележена
анктивности у сва три објекта школе.

је

низом

Дан интелигенције
У одељењу IV1, бројним, креативним
активностима, обележен је Дан интелигенције.
Месец књиге и школских библиотекара
Месец књиге и школских библиотекара
обележен је различитим активностима током
октобра. Ученици су писали приказе и цртали
омиљене сцене из романа и приповедака.
Дан јабуке
Дан јабуке је у издвојеном одељењу у
Поповићу обележен низом активности у оквиру
тематског дана.
Сајам здраве хране
Сајам здраве хране одржан је 15.октобра у
Сопоту. Поред произвођача органске хране, на сајму
је учествовала по први пут и наша школа, коју су
представљале наставница географије Радица
Јаћимовић, учитељице другог разреда Ружица
Будимкић, Александра Милосављевић и учитељица
четвртог разреда Слађана Миловановић.
Етно изложба
Посета етно изложби „У Милице дуге
трепавице, прекриле јој румен јагодице“ реализовала
је наставница географије Радица Јаћимовић 15.
октобра са ученицима наше школе.
Пројекат
Пројекат „Одговори јасно ако те неко пита због чега човек зависи од сателита“ је део великог
светског пројекта Word Space Week. Циљ пројекта је да се код деце промовише астрономија,
подстакне их на креативност и истраживање. Пројекат је реализован у одељењу I2 током прве две
недеље октобра. Кроз различите активности ученици су стицали одређена знања у складу са
узрастом.
Дан хлеба
Дана 16. 10. 2020. године ученици I1 су обележили Дан хлеба кроз неколико активности.
Дечји образовни туризам
Ученици издвојеног одељења из Поповића су посетили Дечје винограде. Посету смо
искористили да ученици виде старе предмете који су се некад користили у сеоским домаћинствима
и упознају њихову намену.
Летопис ОШ „Милорад Мића Марковић“

5

Новембар 2020.
Радионице о Вуку Караџићу
Шести новембар посвећен је Вуку Стефановићу Караџићу. Ученици су низом различитих
активности обележили дан рођења Вука Караџића.
Светски Дан науке
Светски Дан науке обележава се 10. новембра. Поводом овог датума организован је пројекат
Дани науке у одељењу I2 у трајању од једне седмице.
Међународни дан детета
Међународни дан детета обележен је у сва три објекта. На часовима грађанског васпитања и
ЧОС-а а разговарало се о дечијим правима, о томе колико их познајемо, колико смо свесни
појединих права и о кршењу неких дечијих права. Правили смо паное, цртали, илустровали поједина
дечија права.
Позориште лутака
У оквиру пројекта „Позориште лутака“ ученици II2 су се током новембра упознали са
кључним терминима везаним за луткарство и луткарску сцену.
Од тањира до сувенира
Пројекат „Од тањира до сувенира“ реализован је у одељењу II2 током последње две недеље
новембра.
Итвининг пројекат
Итвининг пројекат ,,Змајеви и виле“ реализован је у одељењу II2 током последње две недеље
новембра.
Разгледница мога краја
Пројекат „Разгледница мога краја“ је започео након обраде наставне јединце Учење у
дигиталном свету из предмета Дигитални свет у одељењу I2. Циљ пројекта је био да ученици
истраже своје место, да се ученици упознају са начином коришћења дигиталних уређаја за
упознавање свога места, да самостално и уз помоћ одраслих користе дигиталне уређаје, да се
ученици подстакну на истраживање, уочавање, бележење.
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Децембар 2020.
Новогодишње чаролије
У сва три објекта школе реализовано је више радионица и разноврсних активности поводом
новогодишњих и божићнбих празника. У Поповићу је организован новогодишњи вашар.

Јануар 2021.
Свети Сава, школска слава
Школска слава обележен је ове године у нашој школи уз поштовање свих препоручених
епидемиолошких мера. Ученици су са својим учитељима и наставницима српског језика
припремили пригодан програм кроз рецитације, скечеве и песмице које су снимљене у просторијама
школе. Марина Ружић, наставница енглеског језика, направила је филм од пристиглог материјала.
Филм може да се погледа на јутјуб каналу школе.
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Фебруар 2021.
Креативнo-психолошка радионица
У одељењу IV1 реализована је 5. фебруара 2021. године креативнo-психолошка радионица на
часу одељенске заједнице.
Међународни дан безбедног интернета
Прве недеље фебруара у нашој школи различитим активностима обележен је Међународни
дан безбедног интернета. Са ученицима старијих разреда обављен је разговор на часовима
информатике, грађанског васпитања и чоса о мерама које треба предузети како би се ученици
заштитили на интернету.
Дан матерњег језика
Дан матерњег језика обележен је у сва три објекта школе. Ученици су правили паное,
разговарали са својим учитељима и наставницима српског језика о значају учења матерњег језика.

У свету музике
У периоду од 28. јануара до 25. фебруара на часовима музичке културе у одељењу IV1
реализован је пројекат „У свету музике“.

Летопис ОШ „Милорад Мића Марковић“

8

Одело не чини човека
Наставница француског језика Светлана Матко реализовала је пројекат „Одело не чини
човека“ у одељењу VI2 током јануара и фебруара 2021. године.
Дан розе мајица
У нашој школи у недељи од 22. до 26. 02. 2021. године, организован је низ активности у склопу
превентивних мера у оквиру програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма
спречавања дискриминације. Посебно је обележен Међународни дан борбе против вршњачког
насиља, „Дан розе мајицаˮ, у среду, у истој недељи, са циљем стварања сигурног, подстицајног и
толерантног окружења.
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Март 2021.
Дан жена
У сва три објекта наше школе реализоване
су радионице и разноврсне активности поводом
обележавања Дана Жена.
Међународни дан поезије
Међународни дан поезије обележен је у
нашој школи у сва три објекта низом
интересантних
активности.
Једна
од
активности обележавања овог важног датума
јесте и школско такмичење рецитатора које је
одржано онлај.
Национални дан књиге
У сва три објекта наше школе обележен је током марта месеца Национални дан књиге.
Учитељи, наставници српског језика и библиотекар разговарали су са ученицима о важности читања
и развијању читалачких навика.
Пролеће
У Поповићу су ученици свих разеда реализовали низ занимљивих активности Посвећених
обележавању Светског дана шума, Светског дана вода, Дана ластавица и доласка пролећа.
Активности су реализоване последње недеље марта.
Светски дан среће
Поводом обележавања Светског дана среће, у одељењу IV1 реализоване су активности
инспирисане појмом срећа.
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Април 2021.
Дан дечије књиге
Током марта и прве недеље априлау нашој школи у Поповићу реализовано је неколико
занимљивих активности поводом обележавања дана дечије књиге. У реализацији су учествовали
сви ученици другог и четвртог разреда.
Креативна радионица баснописаца
Са ученици IV1 одељења реализована је 2. априла 2021. године креативна радионица
баснописаца, поводом учешћа на ликовном конкурсу у част Доситеју Обрадовићу.
Међународни дан књиге и ауторских права
Ове школске године Међународни дан књиге и ауторских права обележаван је последње две
недеље априла. Услед епидемиолишке ситуације, већа окупљања ученика нису била могућа.
Изостале су и посете наших омиљених писаца.
Међународни дан планете Земље
Међународни дан планете Земље ученици наше школе обележили су 22. априла. Основни циљ
је био да ученици стекну информације о значају очувања околине ради опстанка живота на Земљи.
Ускрс
Радионице поводом Ускрса реалитоване су у сва три објекта школе са ученицима млађих
разреда. Приређене су изложбе и вашар. Са ученицима старијих разреда вероучитељи и наставници
енглеског језика реализовали су предавања.
Интеркултурална мрежа пријатељства
Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства, модул4 реализован је у одељењу I2 и IV1.
Модул 4 је усмерен на сналажење и понашање ученика при учењу и комуникацији у дигиталном
свету. Кроз 7 задатака ученицима је на креативан и примерен начин, осветљен начин коришћења
дигиталних уређаја, проблеми са којима се сусрећу током дигиталне комуникације
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A year in my life
Пројекат A year in my life -Ученици одељења V2 су кроз занимљиве пројекте представили
једну годину у свом животу, истичући који су им месеци омиљени и због чега, као и каквим се
активностима баве у одређеном месецу.
My favourite animal
Ученици V2 су радили пројекат на тему My favourite animal током априла.

Удружење Дрвенко
Током реализације пројекта „Удружење Дрвенко“
ученици II2 су имали задатак да истраже одабрану
биљку, своје знање представе кроз презентацију и на
крају изложе самостално све оно што су научили.

Наше место на једном месту
Ученици 2/1 на часовима пројектне наставе,
разговарали су пројекат на тему „Наше место на једном
месту“ и издвојили све најважније објекте који припадају
њиховом месту.
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Мај 2021.
Планинарска акција
Првог викенда у мају 2021. године на планини Космај одржана је планинарска акција за децу
под називом „Гребенчићи“ у организацији Планинарског клуба Гребен из Младеновца. У акцији су
учествовали ученици 3/2 (деветоро) и 5/2 (тринаесторо) наше школе заједно са својим наставницима
Тањом Ћирковић и Радицом Јаћимовић.
Међународни дан писања писма
Ученици I2 реализовли су радионицу поводом Међународног дана писања писама 11. маја
20201. године.
Међународни дан породице
Ученици I2 реализовли су низ интересантних активности поводом Међународног дана
породице од 10. до 14. маја.
Бајколики свет Ханса Кристијана Андерсена
Пројекат ,,Бајколики свет Ханса Кристијана Андерсена“ реализован је током два наставна
дана, 12. и 13. маја, у одељењу II2. Повезани су садржаји српског језика, ликовне културе, света око
нас и чос-а.
Пројекат Дечја енигматика
На часовима пројектне наставе у априлу и мају је реализован пројекат Дечја енигматика у
одељењу III1.
Шумарски вишебој
Ученици наше школе ове године су учествовали у акцији „Шумарски вишебој“ у организацији
Србија шуме који се одржао на Космају 21. маја 2021. године. Школу су представљале две екипе,
седмог и осмог разреда.
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Ухвати ритам
Пројекат „Ухвати ритам“ реализован је током целе школске године кроз различите активности
у одељењу II2.
С природом на ти
Ученици I2 и II2 су 20. маја учестовали у акцији „С природом на ти“ коју Савез учитеља
Репубике Срије организује с циљем да промовише и подстакне активностина отвореном – игру,
учење и истраживање уприроди, о природи и за природу.
Дан школе
Дан школе- обележен је у сва три објекта. Припремљене су изложбе ликовних радова и онлјан
приредба.
Мај месец математике
Поводом Маја месеца математике који организује Центар за промоцију науке ученици II2 су
28. маја 2021. године учествовали у интерактивној радионици Мондријанова формула уметности
Светски дан лептира
Светски дан лептира ученици II3 и IV3 обележили разним активностима 28. маја.
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Јун 2021.
Брзином до звезда
Наша школа је 1. јуна 2021. године била домаћин међушколског спортског такмичења
„Теленор Брзином до звезда“ у спринту на 30 метара. Такмичиле су се три школе са територије
општине Сопот, ОШ „Јелица Миловановић“ из Сопота, ОШ „Цана Маријановић“ из Раље и наша
школа. Учествовало је 48 ученика.
Дружење са будућим првацима
Дружење са будућим првацима реализовано је у сва три објкекта наше школе уз поштовање
препоручених мера.
Макете
Током јуна месеца ученици петог разреда неше школе реализовали су са наставницом
географије Радицом Јаћимовић један занимљив пројекат. Након обрађених лекција које се тичу
рељефа, ученици су израђивали макете тока реке. Макете садрже приказ извора, тока главне реке и
њених притока и ушће.
Излет
Једнодневни излет за ученике петог, шестог и седмог разреда у организацији наставника
географије Радице Јаћимовић реализован је 23. 06. 2021. Ученици су обишли Авалу, Калемегдан и
Природно добро „Мали Дунав“ Радмиловац.
Екологија
Ученици осмог разреда у оба одељења
реализовали су током маја и јуна пројекат
Екологија повезујући биологију и грађанско
васпитање.
Четвртаци са учитељицама
Ученици четврих разреда наше школе
провели су увеселом расположењу последњи
дан у школској години са својим
учитељицама. Дружили су се уз музику и
грицкалице,
евоцирали
успомене
и
догодовштине од првог до четвртог разреда.
Приредба
Ученици у Поповићу припремили су
22. јуна приредбу поводом завршетка
школске године Сместили су јунаке бајки у
чекаоницу ковид амбуланте и на духовит
начин показали борбу против ове опаке
болести.
Ђак генерације
На Наставничком већу одржаном
једногласно је изгласана Јована Ољача,
ученица VIII1 за ученика генерације.
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Важне ђачке активности
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 и градска
такмичења, где су остварени изузетни резултати, поготово у односу на постигнућа осталих
основних школа у истој општини.
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, који се ове године отежано спроводио
јер су била забрањена окупљања родитеља, ученици су били подељени у групе односно настава се
изводила или комбиновано или он лајн.
Добар пример су часови енглеског језика, где је, по групама, обрађена нпр. Лекција „Послови“.
Ученици су из исечака текстова из уџбеника који су садржавали огласе за раднике који ће обављати
поједине послове, као и појединости везане за тај посао, писали које особине треба да има онај који
конкурише за одређени посао и које све активности треба да обавља на том послу. Ученицима су
потом дати описи на основу којих су морали да пронађу посао који одговара том опису и која особа
би могла, а која не да обавља одређени посао. На крају су ученици дискутовали о томе које послове
би они могли да обављају, а које не и због чега. На овај начин су ученицима дате смернице када
буду вршили одабир школе, као и будуће занимање на које све ствари треба обратити пажњу и како
образложити своје одлуке везане за одабир њиховог будућег занимања. 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, ТИТ и Информатика и рачунарство. Сви наставници и
одељењске старешине добили су планове и програме реализације радионица. Педагог је
координисала спровођење радионица у отежаним условима. На часовима одељењског старешине,
ученици су упознати са програмом ПО и са разредним старешинама су се договарали о начину рада.
У 8/1радионице које су биле планиране за ЧОС, већина је одрађена са свим ученицима у
непосредној настави, с обзиром да ово одељење није дељено и да је свакодневно похађало наставу.
Што се тиче осталих, изостале су или су померене радионице које су биле планиране у децембру и
априлу, због потпуног преласка на онлајн наставу и велике оптерећености ученика у том периоду,
као и због тешке реализације радионичарског типа рада у условима наставе на даљину. Тако је
радионица „Критеријум за избор школе“ уместо у децембру, реализована у фебруару, а радионица
„Опис занимања помоћу мапе ума“, као и родитељски састанак са тим у вези, нису реализовани.
Осим ове две радионице, изостала је и реализација Реалних сусрета, пошто у време пандемије нису
реализоване посете другим школама нити Сајам образовања. Изузетак је представљање Машинске
школе Космај из Сопота, 3. 02. 2021. год, када је наставник исте одржао презентацију смерова и
одговарао на питања заинтересованих ученика. Иако неке од планираних активности пројекта нису
реализоване у предвиђеним капацитетима, одељењски старешина и педагог (до одласка на
боловање) су се трудили да на свакодневном нивоу пруже ученицима потребне информације и
подршку у вези са свим што се тицало њихове одлуке о одабиру средње школе. Тако смо успели да
превазиђемо изазове које су околности наметнуле овој генерацији осмака и да свако од њих упише
школу коју је желео и за коју је имао највише склоности и афинитета.
У одељењу 8/2 је одржано 9 часова повезаних са програмом Професионалне оријентације у
оквиру часова одељењског старешине и 2 часа у оквиру редовних часова из предмета енглески језик.
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Првобитни план да се активности спроводе путем Гугл учионице и Гугл мита је промењен из
разлога што је већина ученика била нередовна у изради неких од задатака, а с обзиром на то да се
већина задатака на радионицама обавља у раду у пару или групном раду овај начин онлајн рада се
није показао као успешан. Стога су се часови ПО радионица, у већој мери, одржавали непосредно у
школи по групама. Ученици су на почетку били упознати са програмом ПО-а, подсетили су се
часова ПО-а из 7.разреда, износили своје мишљење шта им се свидело на радионицама и које
садржаје би препоручили и у другим предметима како би стекли знања и вештине које воде до
жељене школе и занимања. Ученици су истакли да би желели више реалних сусрета за које су се
спремали на радионицама, али до којих, на жалост није дошло због тренутне неповољне
епидемиолошке ситуације. На једном од часова присуствовали су предавању представника
Машинске школе, били су врло заинтересовани док су гледали презентацију на којој су могли да
виде како изгледају учионице и радионице у Машинској школи, као и занимања којима се могу
бавити када заврше одређене смерове, као и приказ обављања одређеног посла. Ученици су исказали
интересовање да би желели више оваквих представљања и других школа и занимања којима би
могли да се баве након завршетка школе. На часовима ПО-а су ученици претраживали Конкурс за
упис у средње школе од претходне године, проналазили своју жељену школу и информације које су
неопходне за упис у ову школу, као и којим занимањима се могу бавити после завршетка те школе.
Ученици су правили визију о себи за 10 година уз помоћ сличица из часописа и говорили о томе да
ли ова визија може да постане стварност. На часовима се разговарало о важности и разноврсности
критеријума при избору школе, односно занимања и о увиду који би требало имати о себи, а који о
будућем занимању. Ученици су искрено и реално сагледавали себе у односу на захтеве школе и
занимања и рангирали критеријуме. На радионицама су правили мапу ума и упознавали се са
значајем мапирања, охрабривани да користе мапирање у свакодневном учењу. Поједини ученици
су истакли да им је проблем неразумевање и изостанак подршке од стране родитеља за упис у школу
за коју су заинтересовани. Разредни старешина им је давао савете и разговарао са родитељима на
ову тему да би и ученици и родитељи увидели реално стање одлуке. Првобитна замисао да се на
родитељском састанку одрже радионице на којима би родитељи могли да се кроз активности
упознају са одлукама своје деце и разлозима за њих , није било могуће физички извести, а због лошег
интернета код појединих родитеља и немогућности присуствовања путем Гугл мита ова идеја није
спроведена. 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. 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.
Ученици су имали доста 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.
Демић Наташа
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Ученички парламент
На почетку школске године 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. За разлику од претходних
школских година, у овој су представници парламента били ученици само 7. и 8.разреда.
Планирано је 5 састанака Парламента, али су, услед ситуације са комбинованом наставом,
поделом ученика у групе и дугим боловањем педагога школе, одржана само два, у септембру и
фебруару.
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. У фебруару на састанку
парламента педагог је подстицала ученике да износе своје проблеме, предлоге, сугестије, нарочито
везано за понашање, техничке проблеме и учење у условима он лајн наставе. Ученици су били
сагласни у томе да имају више обавеза и да се теже сналазе када је настава он лајн, па је разговор
усмерен на превазилажењу тих проблема и начину помагања једни другима у оквиру истог одељења.
На овим састанцима разговарано је и о њиховим међусобним односима у одељењу, о начину
понашања и комуницирања међу собом и према наставницима. На састанку су ученици упознати са
разним извештајима као што је извештај о успеху и дисциплини на полугодишту. Причало се са
њима и о значају чувања школске имовине, а ученици су имали и неке конкретне предлоге. О свим
предлозима смо одмах и разговарали.
За следећу школску годину планирано је пет састанака: септембар, новембар, фебруар/март,
април/мај и јун месец.
Наташа Демић
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Такмичњња и смотре
Такмичења
Општинско такмичење из француског језика – 2. место Никола Милошевић VIII2, 3. место
Лазар Поповић VIII2
Општинско такмичење из енглеског језика: Марко Милутиновић VIII1 – 2. место на градском,
пласман на Републичко, Никола Милошевић VIII2 – 3. место
Општинско такмичење Књижевна олимпијада: 1. место Јована Косанић VIII1, Јована Глилшић
VIII1, обе ученице су освојиле 2. место на градском и пласман на Републичко
Општинско такмичење из верске наставе – православни катехизис: 3. место Марко Ољача V1,
Михајло Милутиновић V1, Вања Крстић V1
Општинско такмичење из математике: 1. место Андрија Јовановић III1, 2. место Павле Ђурић
V2, 3. место Милица Трајковић V1, Никола Милошевић VIII2
Такмичење рецитатора: 1. Јована Глишић VIII1, 2. Анђела Стојановић VII2, 3. Тијана Грујић
VI2; 1. Андреа Ружић IV3, 2. Теодора Грујић II2, 3. Ања Секулић III1
Општинско такмичење рецитатора: Јована Глишић VIII1 – друго место
Смотре
Литерарни конкурс „Из прошлости мога краја“: 1. место Јована Глишић VIII1 и Тамара Кретић
VI2
Рад ученице Милице Трајковић IV1 ушао је у ужи избор приликом селекције најбољих радова
на конкурсу „Моје право на игру и слободно време“ и нашао се на онлајн изложби.
Ученици IV1 су са својом учитељицом учествовали на фестивалу „Цврчак и другари“ где су
добили специјалну награду за најоригиналнији рад.
Конкурс „Лепо је волети“ – 3. место Страхиња Лазендић II2
Литерарни конкурс „А да будемо мало смешни“ – специјална награда Марија Николић VIII2
Конкурс „Ко каже да не читам лектиру“ похваљени су ученици за изузетан рад на литерарном
конкурсу: Павле Лазендић II2, Урош Живковић I2
Пројекат „Одговори јасно ако те неко пита зашто човек зависи од сателита“ ученици I2 добили
су дипломе за изузетан рад
Конкурс „Домовина се брани лепотом и знањем“ захвалница за ученицу Милицу Стевановић
Литерарни конкурс „У бајкама је све могуће“ друго место Филип Димитријевић II3, похвањен
Урош Петровић I2
Оштро Перце, награђени: Матеја Јеремић II2, Лазар Петронијевић III1, Ања Марјановић IV3,
Вишња Ићитовић и Анита Николић V2, Илија Јовановић VI2
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