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05.04.2014. Одржано је Окружно такмичење из математике за

ученике основних школа. Ученици су забележили
следећи успех: 28 ученика седмих разреда и 26
ученика осмих разреда се пласирало на државно
такмичење за ученике основних школа

Јелена
Јевремовић,
Милица
Мисојчић и
Милица
Живановић

05.04.2014. Одржано је Окружно такмичење из српског језика и
књижевности. Ученици 7а су освојили једну прву,
једну другу и једну трећу награду.
Ученици 7б су освојили једну другу награду и
једну трећу награду.
Срђан Ранђеловић (8б) је освојио треће место.

06.04.2014. Одржано је Градско такмичење из хемије. Ученици
седмог разреда освојили су следећи успех: три прве
награде (2 ученика 7б) и једна друга награда (7б) -
од којих један пласман на републичко такмичење.
Ученици осмог разреда освојили су следећи успех:
две прве награде, једна друга награда и једна трећа
награда – од којих два пласмана на републичко
такмичење.

Зора Спалевић

08.04.2014. Ученици 7а и 7б су гледали у Позоришту на
Теразијама представу „Неки то воле вруће“

Душица
Антанасковић,
Милица
Живановић,
Милица
Мисојчић и
Јелена Николић

09.04.2014. Ученици 8а и 8б су посетили позориште Дадов и
гледали представу „Случајеви“.

Анђелка
Петровић

12.04.2014. Одржано је Градско такмичење из биологије; један
ученик седмог разреда је освојио трећу награду.

Снежана Илијев

26.04.2014. Одржано је Окружно такмичење из историје;
двојица ученика седмог разреда су се такмичила.

Добривоје
Мишић

13.04.2014. Одржано је Окружно такмичење из географије.
Ученици 7а су освојили једно друго и једно треће
место.

Стеван Косовац

12-13.
04.2014.

Одржано је Републичко такмичење из физике за
ученике основних школа. Ученици седмих и осмих
разреда су освојили: троје ученика – прву награду,
четворо ученика – другу награду, деветоро ученика
– трећу награду и четворо ученика - похвалу.

Вишња
Јовановић



Ученици седмог разреда су освојили 1 прву награду
(7б), 2 друге награде (7б) и 6 трећих награда (4
ученика 7а и 2 ученика 7б) и 2 похвале (7а и 7б).
Осморо ученика осмог разреда се пласирало на
СФО

15.04.2014. Ученици 7а, 7б, 8а и 8б су ишли на представу "Half
Life" у позориште "Дадов".

Душица
Антанасковић,
Милица
Живановић,
Милица
Мисојчић,
Јелена Николић
и Анђелка
Петровић

18.04.2014. На Градском (Окружном) такмичењу из српског
језика и језичке културе Срђан Ранђеловић (8б)
освојио је треће место.

Анђелка
Петровић

26.04.2014. Одржано је Градско такмичење из географије. Добривоје
Мишић

26.04.2014. Одржано је Републичко такмичење из информатике.
Остварени су следећи резултати: седми разред –
једна друга награда.
Осми разред једена прва награда, две друге награде
и једна трећа награда.
Сви ученици који су освојили награде су се
пласирали на СИО и поред њих још два пласмана на
СИО.

Снежана Јелић

27.04.2014. На Републичком такмичењу из немачког језика
учествовала је једна ученица осмог разреда.

Сања Барбулов

27.04.2014. Одржано је Државно такмичење из енглеског
језика.

28.04.2014. Одржан је први круг такмичења из руског језика.


