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Активности 2018/2019. 
 

Септембар 2018. 

Почетак школске године 

Ученици старијих разреда и учитељи припремили су различите активности којима су пожелели 

добродошлицу првацима. 

Дан писмености 

У сва три објекта наше школе различитим активностима 8. септембра обележен је Међународни 

дан писмености. Ученици су читали, рецитовали своје омиљене стихове, писали сатаве, правили 

паное и колаже. Учитељи и наставници су разговарали са ђацима о томе шта све представља и 

подразумева писменост. 

Наставничко веће 

На Наставничком већу одржаном 12. септембра чланови Наставничког већа упознати су са 

Годишњим планом рада школе. Педагог је упознала присутне са Планом професионалне 

оријентације за ученике 7. и 8. разреда. Директорка је обавестила присутне да је формиран Тим за 

развој међупредметних компетенција и предузетништва, као и Тим за обезбеђивање квалитета и 

развоја установе. Педагог је упознала чланове са Правилником о обављању друштвено-корисног, 

односно хуманитарног рада. 

Дан без аутомобила 

Дан без аутомобила обележен је на часу физичког васпитања у Поповићу 21. септембра. Ученици 

су у школу дошли бициклима, тротинетима, ролерима. 
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Дани културне баштине 

У недељу, 23. септембра 2018. 

године, ученици старијих разреда са 

натавницама српског језика 

Софијом Зећовић и Данком 

Стојановић, посетили су Педагошки 

и Народни музеј у Београду у 

оквиру активности поводом 

обележавања Дана културне 

баштине. 

Молебан 

Ученици наше школе окупили су се 23. септембра у цркви Светог Георгија у Поповићу да 

присуствују молебану за почетак школске године. Ученици су се причестили и учествовали у 

литургији са оцем Марком Стевановићем. Помолили су се Богу за успешан почетак школске 

године. 

Радионица 

Радионица „Стигла је јесен“ одржана је 

24.септембра у одељењу II1 у трајању од два  

шклска часа, на којој су ученици читали песме 

о јесени, цртали и правили колаже. 

 

Дан европских језика 

У сва три објекта наше школе обележен 

Европски дан језика 26. септембра 

различитим активностима.  

Свако одељење старијих разреда у Малој 

Иванчи је добило задатак, да уз помоћ неког 

од својих наставника, представи по једну 

државу, њен језик и културу. 
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Октобар 2018. 

Дечија недеља 

Ове школске године Дечија недеља под 

слоганом „Моје је право да живим срећно и 

здраво“ обележена је у свим објектима наше 

школе. Учитељи и наставници осмислили су 

разноврсне програме. Ђачки парламент је 

одржан у просторијама Општине Сопот са 

председником општине Живорадом 

Милосављевићем. Том приликом 

председник је разговарао са ученицима о 

њиховим потребама и проблемима. 

Светски дан хлеба 

Ученици III1 су 17. oктобра 2018. године обележили Светски дан хлеба. Ђаци су са својом 

учитељицом Милицом Лучић месили тесто за хлеб, обликовали тесто, пекли и на крају појели. 

Halloween 

У оквиру наставне јединице Ноћ вештица ученици другог разреда у издвојеном одељењу у Малом 

Пожаревцу су упознати са обичајима који су везани за овај празник на подручју где је енглески 

говорни језик. 

Светски дан јабука 

Ученици III1 су 22. октобра 2018. године кроз неколико активности обележили Светски дан јабука. 

Наставничко веће 

На седници Наставничког већа одржане 24. октобра, Комисија Наставничког већа дала је 

позитивно мишљење пријављеном кандидату Ксенији Илић на место директора школе у 

мандатном периоду 2019-2023 године. 

Екскурзија 

Дводневна екскурзија за ученике седмог и осмог разреда реализована је 22. и 23. октобра 2018. 

године. Они су обишли Смедерево, Голубац, Лепенски Вир,Ђердап, Кладово Неготин и Зајечар. 
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Месец књиге и школских библиотекара 

Током октобра и почетком новембра у нашој школи реализовано је много необичних активности у 

циљу промовисања читања и развијања читалачких навика код ученика. Наставница енглеског 

језика Марина Ружић са ученицима VI1 посетила је Међународни сајам књига у Београду. Ученици 

су били у прилици да обиђу све значајне издаваче и да изаберу књиге. Ученици III1 су читали бајке 

и басне и тако инспирисани писали и илустровали своје приче и басне. Њихова учитељица Милица 

Лучић спојила је све те дивне радове и повезала их у књигу коју су заједнички назвали „Наше 

приче“. Посебно је било забавно ученицима IV1 који су на занимљив начин обрадили лектиру 

„Бела Грива“. Инспирисани прочитаном књигом, ученици су писали саставе, правили постере, 

паное, коцку причалицу на чијим странама су биле исцртане најзанимљивије епизоде романа или 

папиранате врећице у које су асоцијацијом на прочитано дело стављали различите предмете. 

Матријали и фотографије могу се погледати на блогу Моја мала дружина. 

 

Пројекат Моцарт-чудо од детета 

Одељењски пројекат Моцарт - чудо од детета реализован је током октобра и новембра 

тематским повезивањем садржаја више наставних предмета: српски језик, математика, ликовна и 

музичка култура Основни циљ пројекта је био је развијање медијске и информационе писмености, 

а коначни продукт је израда мале књиге-сликовнице о Моцарту.  
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Пројекат „Дани Јована Цвијића“ 

Током октобра наставница географије Радица Јаћимовић успешно је реализовала пројекат „Дани 

Јована Цвијића“. У реализацији пројекта учествовали су сви ученици од петог до осмог разреда у 

Малој Иванчи и Малом Пожаревцу. Циљ пројекта је био да се обележи 153 године од рођења 

нашег најпознатијег и најзначајнијег географа, развијање медијске и информационе писмености 

код ученика, развијање дигиталних компетенција код ученика и компетенција за целоживотно 

учење, неговање тимског духа и сарадње међу ученицима.  

 

 

Малолетничка деликвенција и дигитално насиље 

У среду, 31. октобра 2018. године, нашу школу су посетили инспектори који раде са малолетним 

деликвентина и боре се против насиља. Они су ученицима седмог и осмог разреда одржали 

предавање и презентацију на тему Малолетничка деликвенција и дигитално насиље. 
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Новембар 2018. 

Радионице о Вуку Караџићу 

Ученици III1 су 06.новембра кроз неколико активности обележили дан рођења Вука Стефановића 

Караџића. Ученици у Поповићу су одржали радионицу у сарадњи са библиотекарком Марином 

Луковић. Поводом дана рођења Вука Караџића, 6. новембра, ученици II1 су са својом учитељицом 

обележили овај дан, у знак сећања на великана српске историје. Ученици су упознати са животом 

и радом Вука Караџића, говорили су народне умотворине, цртали, писали саставе и реферате и 

правили паное. 

Општинско такмичење у рукомету 

У уторак, 13. новембра у Сопоту је одржано Општинско такмичење у рукомету. Наша школа је 

наступила са четири екипе. Екипа дечака у категорији петих и шестих разреда освојила је прво 

место и пласман на градско такмичење. 

Радионица  

Дана 15. новембра у одељењу II1 одржан је занимљив креативни двочас из ликовне културе 

поводом обраде наставне јединице „Слова можемо писати, цртати, сликати, обликовати“. 

Наставничко веће 

На Наставничком већу одржаном 15. новембра Извештај о успеху и дисциплини ученика поднео је 

педагог школе. У млађим разредима нема недовољних оцена. У старијим разредима има 123 

недовољне оцене. Што се владања тиче изречене су следеће мере: 13 опомена одељенског 

старешине и 5 укора одељенског старешине. Наставни план и програм у млађим разредима је у 

потпуности реализован, док код страријих има мањак часова због извођења екскурзије ученика 

седмог и осмог разреда. 

Међународни дан толеранције 

Међународни дан толеранције, 16. новембар, обележен је у нашој школи различитим 

активностима. Први час у обе смене био је посвећен разговору о толеранцији, њеном значају и 

улози у животу деце и одраслих. Разговор и радионице наставиле су се на наредним часовима. 

Међународни дан детета 

Међународни дан детета који се обележава 20. новембра обележен је и у нашој школи 

различитим активностима које су трајале целе недеље. Циљ активности је да се ученици 

информишу и боље упознају са својим правима, обавезама и дужностима у школи, породици и 

широј заједници.  
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Представа „Мотори“ 

Ученици осмог разреда добили су прилику да 20. новембра погледају представу „Мотори“ у Дому 

културе у Сопоту. 

Пројекат „Живот и обичаји народа српског“ 

У понедељак, 26. новембра 2018. године, наставница Данка Стојановић одржала је јавни час у 

Малој Иванчи на којем су презентоване активности пројектне наставе из српског језика у петом 

разреду. Пројекат је назван по Вуковом делу „Живот и обичаји народа српског“ чији одломак се 

ради у петом разреду. 

 

Литерарни конкурси и награде 

Лето без бриге проведи крај књиге 

Одлуком Управног одбора Друштва школских библиотекара Србије у мају 2018. године расписан је 

литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге“ са темом „Поруку из романа, делим са 

вама“. Ученица наше школе Симонида Марковић IV1 освојила је друго место. 

Поводом обележавање 1. октобра, Међународног дана старијих одоба, Повереник за заштиту 

равноправности расписао је литерарни конкурс на тему „Мост разумевања – међугенерацијска 

солидарност“. Ученици наше школе радо су се одазвали и написали дивне радове. Рад ученика 

Матеје Станковића VI2 ушао је у финале, док су радови Николе Милошевића VI2 и Лазара 

Поповића VI2 похваљени.  
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Децембар 2018. 

Пројекат „Манастири Космаја“ 

Пројекат „Манастири Космаја“ реализовао је вероучитељ Бојан Миленовић са ученицма од петог 

до осмог разреда у Малој Иванчи. Циљ пројекта је упознавање ученика са манастирима нашег 

краја. 

Пројекат „Сто година од завршетка Првог светског рата“ 

Пројекат „Сто година од завршетка Првог светског рата“ реализовали су наставици Слободан 

Карановић, Бојан Миленоић и Марина Луковић са ученицицма осмог разреда у Малој Иванчи. 

Циљ пројекта је био обележавање стогодишњице завршетка Великог рата, ширење патриотских 

осећања према националној историји и упознавање ученика са локалним херојима Првог светског 

рата. 

Дан планина 

Дан планина 12. децембар обележила је учитељица Слађана Миловановић са својим ученицима у 

Малој Иванчи различитим активностима.  

Међународни пројекат „Чаробна инетркултурална мрежа пријетељства“ 

Међународни пројекат „Чаробна инетркултурална мрежапријетељства“ реализовала је учитељица 

Гордана Косанић са својим ученицима четврог разреда у Малој Иванчи. Пројекат је трајао од 22. 

октобра до 17. децембра 2018. године и обухватио је девет задатака које су ученици успешно 

реализовали.  

Позоришни фестивал 

У Дому културе у Новом Медошевцу одржан је Седми школски позоришни фестивал. Ученици 

наше школе из Малог Пожаревца са учитељицом Љиљаном Вићевац освојили су прво место за 

најбољу сценографију и најбољу глумицу. 

Пројекат „Дани Вука Караџића“ 

Пројекат „Дани Вука Караџића“ реализован је у осмом разреду у Малој Иванчи са наставницима 

Марином Луковић, Марином Ружић, Надом Аранђеловић, Слободаном Карановић, Радицом 

Јаћимовић иСашом Живановић.  

Пројекат „Попијмо шољу чаја“ 

Пројекат „Попијмо шољу чаја“ реализовала је учитељица Слађана Миловановић у свом дељењу у 

Малој Иванчи.  
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Наставничко веће 

На Наставничком већу одржаном 28. децембра Извештај о стручном усавршавању настаника и 

стручних сарадника прочитала је Марина Луковић. Остварено је све што је за овај класификациони 

период планирано. Договорено је да централна приредба обележавања школске славе Светог 

Саве буде у Малој Иванчи. 

Нова година 

У сва три објекта наше школе реализовани су часови и активности којима су ученици и наставници 

обележили новогодишне и божићне празнике. Организоване су радионице, маскембали и весели 

часови. Вероучитељ Бојан Миленовић организовао је Божићну радионицу у Малој Иванчи са 

ученицима старијих разреда. У Поповићу је организован Новогодишњи вашар.  

Дабар 

На међународном такмичење из рачунарске и информатичке писмености „Дабар“ ученици наше 

школе су имали запажене резултате и добили су похвале. 

Сопот-мој завичај 

На општинском литерарном конкурсу „Сопот - мој завичај“ ученици наше школе имали су одличне 

резултате, прво и треће место за ученике старијих разреда. 
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Јануар 2019. 

Представа 

Ученици нижих разреда у 

Малој Иванчи гледали су 

представу у Дому културе 23. 

јануара. 

Школска слава Свети Сава 

Школска слава Свети Сава 

обележена је у сва три 

објекта наше школе 

тематском наставом. 

Централна приредба ове 

године одржана је у Малој 

Иванчи. Одржан је ликовни и литерарни конкурс на нивоу школе и том приликом је 40 ученика 

награђено књигама. 

Пројекат „Књига мој најбољи друг“ 

У јануару је завршена реализација пројекта „Књига – најбољи друг“ који је организовала учитељица 
Гордана Косанић са својим ученицима током првог полугодишта. 
 

Фебруар 2019. 

Наставничко веће 

На Наставничком већу одржаном 4. фебруара Извештај о успеху и дисциплини ученика на 

полугодишту поднео је педагог школе.Наставни планови и програми су реализовани уз мања 

одступања од једног до два часа. Извештај о реализацији Акционог плана и Плана 

самовредновања поднеле су Наташа Булатовић и Љиљана Вићовац.  

Чланови Наставничког већа на седници одржанј 22. фебруара упознати су са дописом 

Министарства просвете о избору уџбеника за школску 2019/20. годину. Директорка је обавестила 

присутне о пројекту Министарства просвете о набавци бесплатних уџбеника и других наставних 

средстава. Такође је упознала присутне са Законом о изменама и допунама Закона о основном 

образовању и васпитању. Нагласила је да се у другом полугодишту други страни језик оцењује 

бројчано. Директорка је обавестила присутне да је формиран Тим за развој предузетничких 

компетенција код ученика и наставника.  
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Март 2019. 

Наставничко веће 

На Наставничком већу одржаном 6. марта 

директорка је упознала присутне да је на 

састанцима стручних већа и Педагошког колегијума 

разматран план надокнаде часова.  

Дан жена 

У сва три објекта наше школе организоване су 
радионице са мамама и бакама током којих је на креативан и забаван начин обележен Дан жена.  

Покренимо нашу децу 

Ученици I1 из Мале Иванче учествовали су на наградном конкурсу „Покреним нашу децу“ и 
освојили вредну награду – пакет модерних реквизита за вежбанје. Конкурс је отворен у оквиру 
истоименог програма којим Aqua Viva, бренд компаније Књаз Милош, и Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја уводе додатних 15 минута свакодневне физичке активности у школе у 
Србији. 

Пројекат „У свету ликовних уметника“  

У одељењу II1 реализован је пројекат „У свету ликовних уметника“, од 24. јануара до 14. марта 
2019. године. Током разноврсних активности ученици су се упознали са најпознатијим ликовним 
уметницима. 

Пројекат Innovate your dreams 2019 

Учитељица Гордана Косанић реализовала је са ученицима IV1 пројекат Innovate your dreams 2019. 
Пројекат је почео 14. јануара 2019. и трајао је седам недеља. Циљ је био помоћи ученицима да се 
припреме за занимања будућности. Пројекат се бави промоцијом три од укупно седамнаест 
циљева одрживих развоја Уједињених Нација прокламованих у Агенди 2030 - Квалитетно 
образовање, Приступачна и чиста енергија, Индустрија, иновације и инфраструктура. 

Угледни час из географије 

Наставница географије Радица Јаћимовић реализовала је 21. марта 2019. угледни час у одељењу 

VI1, наставна јединица „Италија“. Часовима су присуствовали директор школе Ксенија Илић, 

наставници Данка Стојановић, Тања Ћирковић, Слободан Карановић, Бранка Миладиновић и 

Марина Луковић, ученици седмог разреда из Мале Иванче, Сања и Алесандро Канепа родитељи 

нашег ученика Луиђија, и неколико ученика V2. 

Тематска настава „Пролеће“ 

Први дан пролећа је у одељењу II1 обележен тематском наставом „Пролеће“, 21. марта 2019. Циљ 

је био да ученици повежу знања из више предмета, развијају креативност и стичу трајнија знања. 

https://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/271-innovate-your-dreams-2019
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Април 2019. 

Пројекат „Моба и прело“ 

Наставница српског језика Софија Зећовић 

реализовала је са ученицима петог и седмог разреда 

у Малом Пожаревцу пројекат „Моба и прело“. На 

угледном часу 2. априла 2019. године презентовани 

се резултати и постигнућа ученика. 

Рекративна настава 

Годишњим планом рада за школску 2018/2019. 

годину школа је планирала реализацију наставе у 

природи за ученике од првог до четвртог разреда. 

Ове школске године настава у природи реализована 

је на Дивчибарима у периоду од 11. априла до 18. 

априла 2019. године у сарадњи са Центром дечијих 

летовалишта Београд. Поред ученика из Мале 

Иванче, Малог Пожаревца и Поповића, ишло је и 

девет учитеља. 

Фестивал „Велика школска позорница“ 

На фестивалу „Велика школска позорница“ 

одржаног 19. априла 2019. године учествовали су 

ученици наше школе са представом Трнова Ружица. 

Наставничко веће 

На Наставничком већу одржаном 19. априла 

Извештај о успеху и дисциплини ученика на 

тромесечју поднела је педагог школе. Наставни 

планови који нису реализовани, биће надокнађени 

корективним распоредом часова. Дан школе биће 

обележен приредбом у реализацији млађих 

разреда и спортским такмичењима.  

Ускршњи базар 

У сва три објекта наше школе ученици млађих 

разреда са својим учитељима организовали су 

Ускршњи базар. Израдили су бројне украсне и 

употребне предмете које су продавали. 
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Мини-мини 

Ученици млађих разреда учествовали су у пројекту Мини-мини 24. априла 2019. године у 

организацији Спортског савеза Београда.  

Дан планете Земље 

Ученици VI1 у Малој Иванчи обележили су овај дан израдом плаката којима се скреће пажња на 

значај очувања животне средине. Ученици из Поповића организовали су модну ревију на којој су 

прошетали у одећи прављеној од рециклираних материјала. 

Међународни дан књиге и ауторскох права 

Овај важан датум обележен је у Малој Иванчи са ученицима старијих разреда 23. априла 2019. 

године. Ученици су читали саставе написане за ову прилику и разговарали о омиљеним књигама. 
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Мај 2019. 

Излет за ученике седмог и осмог разреда 

Ученици седмог и осмог разреда и наставници Слободан Карановић, Славојка Берић и Радица 

Јаћимовић били су на излету 5. маја 2019. године и обишли Космај, Орашац, Буковичку бању, 

Горњи Милановац, Таково и етно село Бабина река. 

Вулкани и планине 

Обрађујући наставну тему на часовима географије „Планета Земља, вулкани и настанак планина“, 

ученици V2 су израђивали макете вулкана, младих веначних и громадних планина од различитих 

материјала - глинe, гипсa, картонa, новинa. 

Гребенчићи 2019 

Планинарски клуб Гребен из Младеновца организовао је прву републичку акцију за младе под 

покровитељством Планинарског савеза Србије, 11. и 12. маја 2019. на планини Космај. Ова акција 

едукативног карактера осмишљена је тако да деци на четири пункта представи четири аспекта 

планинарства: оријентацију, алпинизам, високогорство и безбедност. 

Крос 

У сва три пбјекта наше школе одржан је крос 10. маја 2019. године. 

Успех на Републичком такмичењу 

На Републичком такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада“, која је одржано 11. маја 

2019. године у Сремским Карловцима, ученица наше школе Катарина Бранковић освојила је друго 

место. 

Пројекат „Мој крај“ 

У другом полугодишту 2018/2019. године наша школа је покренула пројекат „Мој крај“. Као школа, 

позвали смо све основне и средње школе на територији општине Сопот да се прикључе јер је циљ 

читавог пројекта афирмација наших малих места. 

Професионална оријентација 

Ученици осмог разреда наше школе посетили су 22. маја 2019. године Економско-трговачку школу 

и Машинску школу у Сопоту. Наредне среде, 29. маја 2019. године нашу школу су посетили 

директор младеновачке гимназије и професорка српског језика. Ове посете помогле су ученицима 

осмог разреда да сазнају које све средње школе постоје у нашој околини, којим смеровима 

располажу, а то ће им помоћи да што лакше одаберу своје будуће занимање. 
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Дан школе 

Дан школе је обележен приредбом у Малој Иванчи 24. 

маја 2019. године. Приредбу су ове године припремали 

ученици млађих разреда из сва три објекта. 

Пројекат „Здрав живот“ 

Овај пројекат су реализовали сви ученици издвојеног 

одељења из Поповића. Пројекат је започет током Дечје 

недеље предавањем медицинске сестре из Дома здравља о превентивном чувању здравља. 

Трајао је седам месеци, евалуација и практична примена реализоване су током наставе у природи 

на Дивчибарама. 

Наградни конкурс „На крилима младости“ 

Додела награда ученицима који су остварили успех на литерарном и ликовном конкурсу „На 

крилима младости“ организована је 28. маја 2019. године у Центру за културу Сопот. 

Пројекат „Други читалачки маратон“ 

Једанаест ученика наше школе у Малој Иванчи пријавило се ове школске године за учешће у 

пројекту „Читалачки маратон“ који је организовала издавачка кућа Klett. 

Пројекат „Оштро Перце“ 

Ученици наше школе учествовали су у пројекту „Оштро Перце“, читали су, писали о прочитаним 
делима цртали и правили трејлере. Освојили су бројне награде. 

Смотра сценског учитељског стваралаштва 

Девета интеркултурална Смотра сценског учитељског стваралаштва, у организацији Учитељског 
друштва Лесковац, одржана је 31. маја и 1. јуна 2019. Ученици наше школе из Малог Пожаревца, 
који су наступали 31. маја, освојили су победнички пехар. Поред прве награде, добили су и награду 
за режију, сценски говор и најбољу глумицу фестивала коју је освојила Тамара Кретић IV2 за улогу 
ћерке у представи. 

Пројекат „Магична интркултурална мрежа пријатељства“ 

Током седам недеља другог полугодишта 2018/2019. године учитељице Гордана Косанић, Милица 
Лучић и Слађана Миловановић реализовале су са својим ученицима међународни пројекат 
„Магична интеркултурална мрежа пријатељства“. 
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Јун 2019. 

Наставничко веће 

На Наставничком већу одржаном 5. јуна за 

ученика генерације једногласно је изабрана 

ученица VIII2 Анђелија Симић, а за спортисту 

генерације Александра Милутиновић. 

Екскурзија 

Екскурзија за ученике од првог до четвртог 

разреда реализована је 12. јуна 2019. године. 

Екскурзија за ученике петог и шестог разреда 

реализован је 11. јуна 2019. године. 

Завршна приреба у Поповићу и Малом 

Пожаревцу 

Ученици четвртог разреда из Поповића и Малог 

Пожаревца организовали су завршну приредбу 

на којој су се опростили од учитељица. Прередбе 

су одржане 13. јуна 2019. године. 

eTwinning пројекти 

Учитељица Љиљана Вићовац је са својим 
ученицима четвртог разреда током школске 
године реализовала пројекте „Благо нашег краја“ 
и „Од приче до сликовнице“. 

Наставничко веће 

На седници Наставничког већа одржаној 26. јуна Извештај о успеху и дисциплини ученика поднео 

је педагог школе. Наставни планови и програми реализовани су у потпуности. За ученике који су 

упућују на полагање поправних и разредних испита биће организована припремна настава. 

Педагог је обавестила да се у први разред уписало укупно 30 ученика. Гордана Косанић поднела је 

извештај о реализацији екскурзије за млађе ученике, а Мирослав Станковић за старије. Сви 

одлични учениуци биће похваљени за одличан успех и примерно владање и награђени књигама.  

Мала матура 

Ученици осмог разреда полагали су тестове Мале матуре иуписали су жељене школе у првом 

уписном року.  
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Август 2019. 

Наставничко веће 

На Наставничком већу одржаном 30. августа директорка је упознала присутне са Извештајем о 

раду Наставничког већа за школску 2018/19. годину, Извештајем о раду Педагошког колегијума за 

школску 2018/19. Такође упознала је присутне са организацијом наставе изборних предмета и 

задужењима наставника у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. 
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Успеси ученика 

Српски језик 

Анђела Стојановић V2 - прво место на општинском такмичењу, треће место на градском 

Катарина Бранковић VII2 - прво место на општинском такмичењу, друго на градском, пласман на 

Републичко 

Јована Ољача VI1 - треће место на општинском такмичењу, треће место на градском 

Ана Марковић VII2 - друго место на општинском такмичењу 

Књижевна олимпијада 

Катарина Бранковић VII2 - прво место на општинском такмичењу, друго на градском, друго на 

Републичком 

Сузана Стевановић VIII1 - друго место на општинском такмичењу 

Анђелија Симић VIII2- треће место на општинском такмичењу 

Географија 

Анђелија Симић VIII2 - треће место на општинском такмичењу, друго место на градском 

Јована Поповић VIII2 -т реће место на општинском такмичењу, треће место на градском 

Драган Ољача VII1 - друго место на општинском такмичењу, треће место на градском 

Биологија 

Катарина Бранковић VII2 - прво место на општинском такмичењу, пласман на градско 

Ана Марковић VII2 - друго место на општинском такмичењу, пласман на градско 

Лидија Вуковић VII3 - друго место на општинском такмичењу, пласман на градско 

Историја 

Драган Ољача VII1 - друго место на општинском такмичењу 

Математика 

Катарина Бранковић VII2 - прво место на општинском такмичењу 

Мислиша 

Ана Божанић III1 - треће место 

Павле Ђурић III2 - похвала 
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Француски језик 

Јована Поповић VIII2 - прво место на општинском такмичењу 

Анђелија Симић VIII2 - друго место на општинском такмичењу 

Такмичење рецитатора 

Тијана Грујић IV2 - друго местона општинском такмичењу 

Хемија 

Ана Марковић VII2 - треће место на општинском такмичењу 

Физичко васпитање 

Екипа дечака у категорији V и VI разред – прво место на општинском такмичењу 

Школско првенство у такмичењу из каратеа – Александра Милутуновић VIII2 - прво место, Душан 

Милутиновић VI2 - треће место 

Литерарни конкурс-Лето без бриге проведи крај књиге - Симонида Марковић IV1 - друго место 

Литерарни конкурс-Мост разумевања – међугенерацијска солидарност - Матеја Станковић VI2 

ушао је у финале, док су радови Николе Милошевића VI2 и Лазара Попоповића VI2 похваљени. 

Седми школски позоришни фестивал у Новом Медошевцу - представа „Трнова Ружица“ ученика 

IV2 освојила је прво место, награду за најбољу сценографију и ученица Тамара Кретић је освојила 

награду за најбољу глумицу за улогу Грдане. 

Литерарни конкурс - Сопот-мој завичај – Анђелија Симић VIII2 прво место, Јована Глишић VI1 треће 

место. 

Покренимо нашу децу – награђени су ученици I1. 

Литерарни конкурс - Зелена учионица – награђени су ученици IV2 Ђорђе Петровић, Сара Живковић 

и Тијана Грујић. 

Велика школска позорница - Ученици IV2 освојили су прво место за најбољу представу „Трнова 

Ружица“ и најбољу режију, најбоља глумица је Тамара Кретић, најбоље глумачко остварење 

остварила је Тијана Грујић. 

Дечији савез Врање „Најлепша мама“ Ликовни конкурс – Катарина Козић IV1 - прво место  

Фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке - Грујић Тијана IV2 треће место, Живковић Сара 

IV2 треће место, Петровић Ђорђе је IV2 похваљен.  

Мале олимпијске игре - Прво место на општинском II и III разред и пласман на градско 
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