Основна школа „Милан Ракић“
ЛЕТОПИС
за школску 2014./15.

Летопис

шк.2014./15.

Септембар
Пријем првака 1.9.2014.
Наша школа и ове године отворила је своја врата за нову генерацију првака. Школу
ће улепшати 74 ученика која су распоређена у три одељења а водиће их Весна Остојић и
Славица Винце у одељењу продуженог боравка. Друго одељење Светлана Лојић и Бојана
Лазић-продужени боравак. Треће класично одељење води Јовица Петронијевић. Директор
је поздравним говором најавио приредбу којом су ученици страијих разреда исказали
добродошлицу будућим првацима. Свечаност су улепшали наставници и родитељи и
ученици који нису учествовали у приредби.

Међународна дечија ликовна колонија "СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН" СКОПЉЕ-2014
Ученици шестог разреда ОШ "Милан Ракић" Галина Несторов и Немања Остојић
учествовали су у раду Ликовне колоније "Св. Пантелејмон" у Скопљу, 19. и 20. септембра
2014.
На позив организатора: Дечијег ликовног центра - Скопље и Општине Карпош братске општине Новог Београда, деца су ка Скопљу пошла у пратњи ментора проф.
Ликовне културе Мирјане Филиповић Курузовић.
Несвакидашњи догађај - Међународна дечија ликовна колонија у Скопљу, пример
је могућности сарадње на свим нивоима ученици - школа - родитељи - општина - па и
државе у окружењу.
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Боравак у Скопљу 19. и 20-ог септембра 2014 памтиће по добру учесници Дечије
ликовне колоније "Св. Пантелејмон".

Октобар
Дечја недеља
Дечија недеља је у нашој школи обележена уз низ разноврсних активности у
настави, кроз секције као и наступе наших ђака ван школе.
Прослава је почела у позоришном стилу у понедељак, 6. октобра када су ученици
3/3 частили представом "Срећан крај" своје другаре из предшколског, првог, трећег
и четвртог разреда. Принцезе, дворске луде, чак три црвенкапе и три вука смењивали су
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се на импровизованој сцени у кабинету физике где је уживала публика састављена од ђака
њихових наставника и родитеља.

Читав плато у дворишту наше школе се зашаренио од маштовитих цртежа кредом
у боји и оригиналних порука пуних топлине и љубави на тему "Свако дете срећна лица
чува једнапородица". Двориште су улепшавали уценици 4/1 и 4/2 заједно са својим
учитељицама, Дијаном Дрндеревић и Мирјаном Јовановић Лазић. Разноликости боја
цртежа и спонтаних бетонски графита допринело је и поигравање необично топлих
сунчевих снопова које је ван свих календарских одредница у петак, 10. октобра баш
јунски пробијало кроз благо пожутеле крошње платана.
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За то време, ђаци Драмске радионице "Мали и велики драмићи", у пратњи
наставнице Душице Благојевић су били домаћини Отворених врата. Врата је
свечано отворила Општина Нови Београд у којој су мали посетиоци имали прилике да
поесете Шалтер салу, као и сервисни центар грађана Новог Београда и Новобеоградски
клуб. У сервисном центру су разговарали са оператерима, а на питање нашег Алексе да ли
би му сервисни центар могао дознати какви ће задаци бити на тесту из математике
у четвртом разреду, видно орасположен оператер је одговорио да још није имао такво
питање, али да би му требало два дана да дође до учитељице и сазна какав тип задатка ће
бити на контролном задатку!

У четвртак, 9. октобра су наши водитељи, певачи и глумци наступили на 19.
ревији стваралштва деце и младих Београда у пуној дворани Сава центра. Уз подстицајне
аплаузе публике састављене од мама, тата, бака, дека, тетака наши мали извођачи су
весело и уиграно стварали радосну атмосферу. Посетиоци су такође могли да уживају у
представљању нашешколе у фоајеу Центра „Сава“. Наш штанд је био посебно занимљив
захваљујући томе што су ученике организовали наставнице НиколетаЈуришић, Кристина
Ванчо, Мирјана Филиповић Курузовић, Љиљана Љиуштина и наставник Света Марковић.
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Недеља школског спорта
У периоду од 14.10. до 17.10.2014. године одржана је по традицијијош једна
НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА за ученике наше школе. У разним спортским
дисциплинама учествовало је укупно 362 ђака, али кренимо редом: За наше најмлађе
ученике од првог до четвртог разреда организован је "Полигон забаве и спретности". Било
је више него интересантно запазити са колико спретности и умешности су наши млађи
другари покушавали да за што краће време савладају препреке које су им се нашле на
путу.
За ученике од петог до осмог разреда организована су надметања у следећим
дисциплинама : мини одбојка, стони тенис, фудбал, измећу две ватре. Жар и борба са
којом су такмичари наступали бранећи боје своје екипе је била више него на завидном
нивоу, али оно што је најважније је да је изнад свега било испоштовано главно начело
"ИГРАЈ ФЕР ПЛЕЈ". Победници су славили, поражени помало туговали, али то је све
било у другом плану.
Најважније је да су сви дали свој максимум и лепо се дружили и забавили. На
крају свакако треба похвалити и ученике осмих разреда који су нам помогли у
реализацији током трајања недеље спортског спорта, приликом које су показали велику
организованост и одговорност .
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Прослава 70-годишњице ослобођења села Бежаније
Удружење „Стара Бежанија“ организовало је 22.10.2014. свечану академију
поводом 100 година од завршетка Првог светског рата и 70 година од ослобођења
Бежаније у Другом светском рату. Хор је на гитари пратио Петар Бабић 8/1, а на клавиру
наставница Марија Гаљевић. Приказан је и филм „Бежанијске прославе“ и одржана
промоција књиге „Распеће српског народа у Срему 1914.“

Сајам књига
На Сајму књига 28.10.2014. на штанду Центра за промоцију науке хор ОШ“Милан
Ракић“ демонстрирао је покрете уз песме из уџбеника Музичке културе за 4. разред
„Распевано дете 4“ чији су аутори наставнице Марија Гаљевић и Мирјана ЈовановићЛазић. Уз соло певаче и хор, учествовао је и свирач на кавалу Филип Јуришић 6/1.
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Новембар
Аудиција „Чисто пријатељство“ - БЕЈЗА
На аудицији за фестивал „Чисто пријатељство“ у организацији Едукативног центра
„Бејза“ одржаној 1. и 2. новембра 2014. неколико ученика ОШ“Милан Ракић“ успешно је
приказало свој таленат за певање и свирање. Сергеј Прошић 8/1, Ангелина Гаљевић 8/3,
Александар Пешић 7/3, Бојана Ђурић 6/1 и Марта Гаљевић 6/1 са наставницом Маријом
Гаљевић, Ивана Деспотовић и Бранка Стаменковић са наставницом Тамаром ЖежељМајер. Од 90 учесника, освојили су од 2. до 25. места. Сергеј Прошић (2.) и Ангелина
Гаљевић (15.) су се пласирали за даље такмичење, добили су ваучер за 6 месеци учења
страног језика, а Сергеј је освојио и новчану награду. Честитамо!
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Додела награда за Читалачку значку, у општини Нови Београд
Читалачка значка
И ове године , као и дуги низ претходних година , наша школа је не само
учествовала у пројекту " Читалачка значка" већ смо имали и највећи број читалаца тј.
ђака од свих школа на територији општине Нови Београд. Када узмемо у обзир да многе
школе у окружењу имају и дупло више ђака онда је то заиста више него одличан успех.
Ове године је учествовало 174 ученика и сви су похваљени а 22 ученика су награђена а
нашој ученици Јелени Боровини ( VI2 ) је припала титула - велики писар.
БРАВО!☺
Најуспешнијима на поклон књига, а осталим вредним ђацима, Читалачке значке
додељене у похвалнице и значке.

Децембар
Песник у нашој школи
Писац поезије за децу, Радислав Јовић, био је гост наше школе 12. 15. и 22.
децембра када су сви малишани од 1. до 4. разреда имали прилику да уживају у његовим
песмама али и да показу своја рецитаторска умећа као и да питају свешто их занима на
тему писања песама, инспирације, емоција...
Задовољство је било очигледно, велико и обострано.
Радислав Јовић рођен је 1. Децембра 1956.г. у Кисељаку код Зворника.
Поезију за децу и одрасле објављује у антологијама, зборницима, часописима и
листовима, као и у радио и ТВ емисијама. Објавио је књиге поезије: „Између две тишине“,
„Ако буде јутро“, „Откриће срца“, „Песме“, „Плави поглед“,“Књига лепих жеља“,
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„Дворац“, „Растем“, „Чаробни осмех“ и „Звркотека“, као и књигу кратких драмских
текстова „Наше мале представе“.
Неке његове песме су и компоноване, а неке превођене на енглески, италијански и
македонски језик.
Учесник је многих књижевних манифестација и фестивала песника за децу. Члан је
редакција часописа за децу „Витез“ и листа „Јесењин“. Добио је неколико награда за
поезију.
Живи и ствара у Београду.

Међународни дан људских права
Дана 05.12. 2014. у Центру за културну деконтаминацију поводом обележавања
Међународног дана људских права, а у оквиру Кампање Савета Европе против
сексуалног злостављања деце " 1 од 5 " чији је Incest Trauma Centar - Београд званични
носилац за Републику Србију, одржано је шестогодишње такмичење у извођењу кратке
форме у виду скеча са темом приказа неког од видова насиља (физичко,
вербално, сексуално), као и начина превазилажења са гласном поруком.
То је било наше прво учешће па смо сви заједно имали благу али позитивну трему
како ће све то изгледати. Иако смо дошли на време у 9 и 30 вољом жреба наше учешће је
било предвиђено за два сата , што нам је дало прилику да видимо и осетимо атмосферу
док су се смењивале школе учеснице у својим сјајним наступима. А онда је дошао ред на
нас. Десеточлана екипа седмака и осмака која је бројала и три гитаре изашла је на сцену и
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било је божанствено. То су : ЈанковићСара , Хованиснијан Ана , Оташевић Александра ,
ЈовановићЗорана , БогдановићАлекса , Богдановић Милан , Петронијевић Огњен ,
Славковић Милош , Бабић Петар и Симовић Алекса .

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
На такмичењу „MyEnglishQuiz“ екипа ОШ “Милан Ракић“ - „DreamTeam“
освојила је друго место у конкуренцији шест основних школа из Београда. Такмичење је
одржано 27.12.2014. у ОШ “Влада Аксентијевић“ у Београду, у организацији „English
Book“ а ученике су водиле наставнице Радмила Ковачевић и Марија Гаљевић. Сви
учесници су на поклон добили дипломе и књиге на енглеском језику.
Маратон у драмској импровизацији на енглеском језику „The Improvathron“ (Paul
Murrey) одржан је 27.12.2014. у „Дечјем културном центру“ у Београду, од 10 до 22 часа.
Ученици су се прикључили глумцима на сцени и импровизовали на задате теме, а и
добровољним прилозима помогли енглеско - српској драмској групи да сакупи новац за
предстојеће такмичење у Пољској. Припремали су их наставници Марија Гаљевић,
Радмила Ковачевић и Жељко Ногић.
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Јануар
Српске војводе и хероине
Српске војводе и хероине - обележавање стогодишњице од завршетка 1. светског
рата: приредба за родитеље, ученике четвртог разреда и наставнике. Припремиле:
наставница историје Гордана Ђурковић, наставница музичке културе Марија Гаљевић и
наставница српског језика Душица Благојевић.

Савиндан
Школска слава Свети Сава увек је свечана па је
такав утисак прожетошћу вером била и ове године.
Свечаност је почела у 11 сати сечењем славског колача у
холу школе у присуству наставника и свих ученика.
Осећало се јединство и надахнутост православљем и
осећај за веру, наду, љубав.
Свечана академија је била у 12 у којој су ученици
приказали величину Светог Саве као мислиоца,
просветитеља и пожелели да њихова усмерења, труд,
жеље наде буду у складу са основним начелима наше
православне вере.
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Бесплатна радионица графике за време зимског распуста
Неколико талентованих ученика ОШ"Милан Ракић" зимски распуст је провело
радно. На бесплатној радионици графике у организацији "Пријатеља деце
Београда"радили су технике линорез и бакрорез, своје радове су на мајицама штампали
пресом, а посетили су и изложбу графика у Графичком колективу. Радионицу су водили
Александар Курузовић и Мирјана Филиповић Курузовић (наставница ликовне културе у
ОШ "Милан Ракић").

Александар Дунић у нашој школи
У сарадњи са наставницом историје,
Горданом Ђурковић наш познати глумац
Александар Дунић својом монодрамом уверљиво и
изражајно дочарао је историјски лик Јанка Катића и
на тај начин су ученици продубили знање из
историје о великом српском јунаку. Присутни су
уживали у лепом говорништву и насступу нашег
истакнутог уметника.
Представа је изведена у читаоници наше
школе 9. Фебруара 2015.
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Април
Недеља ненасиља
У оквиру пројекта „Школа без насиља“, а уз подршку психолога Марине Бунчић
обележена је Недеља ненасиља.
Пошаљи загрљај
Обележавање је почело 20. априла
на првом великом одмору под
слоганом Пошаљи загрљај. Било је
задовољство и радост видети
озарена и срећна лица, јер су се у
загрљају нашли једни поред других
ученици и наставници. Држећи се
за руке у затвореном кругу послали
смо поруку слоге, заједништва,
среће, љубави....

Форум представа „Јел` јасно“
Форум представа „Јел` јасно“ у организацији центра за позитивни развој деце и
омладине ЦЕПОРА у извођењу штићеника Дома за децу без родитељског старања
„Дринка Павловић“ одрржана је у уторак, 21.4.2015. Ђаци су имали прилику да узму
учешће у представи и тако покушају да на лицу места буду у улози жртве, осете њену
позицију и пронађу решење. Ова представа служи за јачање личних компентенција
социјалних и подизање емоционалне интилигенције код ученика. Координатор Душица
Благојевић, наставник српског језика.
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22.4. Пројекција филма „Између зидова“

У зборници наше школе приказан је филм „Између зидова“
који у складу са мотом недеље ненасиља подстиче
толеранцију и ненасилну комуникацију и развија вештине
решавања сукоба.

23.4. Кaо спречити насиље у адолесцентској љубавној вези
Јавна трибина уз присуство преставника ученичких
парламената и вршњачких тимова Основне школе „Милан
Ракић“ и „Борислав Пекић“ и свих наставника наше школе,
сртучних сарадника и наставника из основних школа „Јован
Стерија Поповић“, „Борислав Пекић“, „Драган Лукић“ била
је централна активност ове манифестације. Излагачи на
трибини биле су Биљана Лајовић, руководилац јединице за
борбу против насиља при Министарству просвете и
Душица Попадић, координарор ИНЦЕСТ траума центра у
Београду. Њихова порука је била на присутност насиља и
потребу да наставници разоткрију насиље и да у складу са
својим компентенцијама изнађу најбоље решење.
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24.4. Шаховски турнир
Одржана је шаховска
симултанка у холу школе
између директора, запослених
и ученика којима је шах
изборни предмет. Директор је
играо против 25 противника
истовремено, али нико од
противника није успео да га
победи. Порука турнира је
јачање личних компентенција
социјалних
и
подизање
емоционалне
интилигенције
код ученика. Координатор је
Данило Радонић, наставник
физикког васпитања.

28. април Обележавање стогодишњице рођења Бранка Ћопића
Стогодишњица рођења Бранка Ћопића обележена је угледним часом који су
припремиле Ковиљка Јоцић, наставница српског, Мирј/ана Брајовић, библиотекар и
Снежана Милетић, наставник разредне наставе. Ученици 8/2 одељења упознали су нас са
основном биографијом. Немања Остојић ученик6/1 одрецитовао је песму „Лекције из
земљописа“. Зоран Плејо 8/2 и Лана Ђорђевић 5/1 приказали су одломак из „Доживљаја
Николетине Бурсаћа“ под називом „Незгодан сапутник“, кроз драмску форму. Снежана
Милетић са својим ученицима дочарала је „Јежеву кућицу“ кроз драмску игру.
Сл.
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Мај
У уторак, 26.05.2015. године, у ОШ "Милан Ракић" на Новом Београду,
инструктори КРА Атом су одржали тренинг-семинар дјацима "основцима". Догађај је
организован у оквиру програма "Самоодбрана у случају сексуалног насиља" који се од
прошле године спроводи у оквиру наставе физичког васпитања у преко 10 школа у
Србији.

Дан школе 28.5.2015.– Љубав
Дан школе је обележен 28. маја свечаном приредбом у фискултурној сали са
почетком у 12 сати, под слоганом „Љубав“. Учествовали су ученици свих узраста.
Приредба је представљала склоп хорских тачака, наступа соло певача и дуета и терцета,
затим литерарних и драмских тачака, плесних и ритмичких наступа.
Директор је у поздравном говору, обраћајући се ученицима, родитељима и гостма,
истакао резултате и постигнућа наших уленика на такмичењима и смотрама са жељом да
следећа школска година буде још успешнија. С поносом је истакао да ученик 8/1 Сергеј
Прошић има освојених диплома и учешће на републичком такмичењу из математике.
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Спотрски дан 29.5.2015.
У оквиру обележавања Дана школе одржане су спотртске манифестације и то : фудбалска
утакмица између дечака 7. и 8. разрда и одбојкашки сусрет девочица 7. и 8. разреда
против наставника. Порука турнира је иако се играло на поене победник је остао у другом
плану, а истиче се значај фер плеј игре са намером да се развија и негује толеранција међу
ученицима.

Птичарење
ОШ „Милан Ракић“ на бари Реви са Лигом за орнитолошку акцију Србије. Вредни
учесници Читалачке значке трећег три одељења наше школе су за свој додатни рад и
залагање добили на дар полудневни излет у природи, на бари Рева код Панчевачког моста.
Излет су организовали учитељица, родитељи и домаћин орнитолог Зоран Симић у име
Лиге за орнитолошку акцију Србије. Група је била мала, али како рече домаћин, врло
мотивисана и радознала. И после сат ипо времена проведених на мостићу деци је и даље
било занимљиво да истражују, питају, записују које су све птице видели. А видели су
велике трстењаке и жуте чапље, лабудове грпце с младима и чапљлицу која се на само пар

Летопис

шк.2014./15.

метара удаљености пењала уз стабљике трске, патке њорке и мале гњурце, белобрке чигре
и кукавице, барску кокицу и гаврана, итд. Мала Теодора нам је обећала да ће кад порасте
бити орнитолог, а друга девојчица, гледајући кроз дурбин, занесена призором говорила је:
“Ја могу да те видим… Немаш појма да могу да те видим! Видим шта радите… Знам шта
радите….”. Птичарење и боравак у природи су још једном показали да деци треба чешће,
овако непосредно приближити и усађивати љубав према окружењу и том чаробном, често
нама невидљивом и непознатом птичјем свету који живи у нашем окружењу. Надамо се да
ће се сарадња са са Лигом за орнитолошку акцију Србије наставити И убудуће на
обострано задовољство.

Јун
„ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА“ презентација вишемесечног континуираног рада едукативно превентивног програма за
ученике ОШ Новог Београда „Милан Ракић“, „Јован Стерија Поповић“ и „Ђуро Стругар“-
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2. јуна 2015. - сала I општине Нови Београд. Пројекат су реализовали Центар за позитиван
развој деце и омладине – ЦЕПОРА, као носилац програма и „Пријатељи деце општине
Нови Београд“, као партнер.

Пимена драме у обаровању инклузивности и толеранције
Од новембра месеца 2014. наша школа у оквиру пројекта Примене драме кроз
креативне драмске радионице унапреде социјалне, емоционалне и интелектуалне
способности и вештине ученика. Радионице су реализоване у 3. и 4. разреду. Завршница
пројекта је радионица ФОКУС ГРУПЕ и циљ пројекта је поштовање различитости ради
пружања прилике свим члановима дечје заједнице. Дуги циљ је каналисање импулсивне
ракције кроз драмску форму.
Сл.
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„Самоодбрана у случају сексуалног напада“
Дана 05. 06. 2015. године одржан је јавни час у оквиру програма "Самоодбрана у
случају сексуалног напада" на којем су ученици пред родитељима и наставним особљем
презентовали примењене технике реалног аикидоа које су усвојили преданим вежбањем
током ове школске године. Такође треба напоменути да је реч о првој години рада на
овом пољу , као и да је наша школа за сада једина на Новом Београду у којој се овај
програм спроводи, са жељом да постане традиција.

ДОДЕЉЕНЕ МЕДАЉЕ НАКОН УСПЕШНО ЗАВРШЕНЕ 2. АУДIЦIЈЕ ЗА МЛАДЕ МУЗIЧКЕ
ТАЛЕНТЕ ” ЧIСТО ПРIЈАТЕЉСТВО”

Едукативни центар Бејза, у својству културног и језичког центра је у уторак, 16.
јуна ‘15. уручио златне, сребрне и бронзане медаље талентованој деци, младим музичким
талентима генерације 2004. до 2000-то и на тај начин прогласио најбоље соло певаче и
младе музичаре на музичким инструментима која су се такмичила на претходно одржаној
аудицји 13.јуна 2015. у Рода Цинеплеx-у.
Проглашење победника, најбољих 10 у категорији соло певања, најбољих 4 у категорији
соло извођача на музичком инструменту, било је у Бејза основној школи уулици
Орфелинова 57, с почетком у 19 часова.
Будући да овај језички центар има дугогодишње искуство у раду са младим
људима жељних знања страних језика пре свега, и будући да је више пута организовао
разне едукативне и културне догађаје што уз сарадњу са Министарством
просвете Србије што сарађујући са Филолошким факултетом у Београду, био је више но
спреман да организује 2. аудицију под називом ЧIСТО ПРIЈАТЕЉСТВО.
Аудиција је одржана у малој сали Рода Цинеплеx биоскопа, у суботу 13. јуна
2015.г.са фантастичним бројем деце учесника, основних, средњих и музичких школа.
Аудиција је организована како би изабрали најбоље представнике на
међународном Фестивалу културе и језика у Београду који ће се одржати на пролеће
2016. године.
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Најбољи представници из дисциплине соло извођење на музичком инструменту су:
злато,
1.
место Никола
Анастасијевић (’01.)
хармоника,
ОШ Милан
Ракић, сребро,. бронза, 3. место Бјанка Сетлер (’01) флаута, ОШ Милан Ракић.
Поред медаља за прва три места и новчаних награда, сва деца су добила и поклон
ваучере за бесплатно учење једног страног језика наредних 6 месеци.
Сврха аудиције је да талентованој и вредној деци, уз природно подарен слух и љубав
према музици, народној игри и страним језицима, буде пружена подршка корисним
наградама по аудицији први пут, а на пролећном међународном Фестивалу културе и
језика – ЧIСТО ПРIЈАТЕЉСТВО, у Београду по други пут.
Iз школе "Милан Ракић" учествовали су и следећи ученици Теодора Лазаревић 4/1,
која је освојила 11. место; Ангелина Гаљевоћ 8/3 - тринаесто место и Аиша Јунџу 4/1 четрнаесто место.
Оваквим догађањем Едукативни центар Бејза ће омогућити деци и омладини да
песмом, музиком и народним плесовима пошаљу лепе поруке Београду на што више
језика, уз свакако, добро познавање властитог.
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УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2014/15
ПРОШИЋ СЕРГЕЈ VIII 1
5.РАЗРЕД
1.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
ИЗ МАТЕМАТИКЕ
2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
МАЛИХ ИНСТРУМЕНТАЛННИХ САСТАВА
2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
2.МЕСТО НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ
МАТЕМАТИКЕ
3.МЕСТО НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА
6.РАЗРЕД
3.МЕСТО НА ОПШТИНКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ
МАТЕМАТИКЕ
3.МЕСТО НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ
МАТЕМАТИКЕ
2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
ИЗ БИОЛОГИЈЕ
2.МЕСТО НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ
БИОЛОГИЈЕ
2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
МАЛИХ ИНСТРУМЕНТАЛНИХ САСТАВА
7.РАЗРЕД
3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
2.МЕСТО НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ХЕМИЈЕ
1.МЕСТО НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ХЕМИЈЕ
1.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
2.МЕСТО НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ИСТОРИЈЕ
2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ МАЛИХ ИНСТРУМЕНТАЛНИХ
САСТАВА
8.РАЗРЕД
3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
2.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ДУЕТА
-УКЉУЧЕН У РАД РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ
- ЗАВРШИО НИЖУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ У КОЈОЈ ЈЕ ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
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