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Летопис води 

Љубинка Ђурачић, професор српског језика и књижевности 
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Запослени у 2019/20.години 

 

Директор Албина Холод 

Секретар Ивана Станојевић 

Шеф рачуноводства Снежана Џелебџић 

Административни радник Олгица Лајић 

Стручни сарадници 
 

Педагог Зорана Бојичић 

Психолог Светлана Шапић 

Библиотекар Бојана Јорданов 

Педагошки асистент Биљана Тасић 

 

Наставници разредне наставе Одељењски старешина 

Мирослава Митковски 1/1 

Марко Мирковић 1/2 

Марина Мојићевић 1/3 

Светлана Поповић Наставник у боравку ученика првог разреда 

Мирјана Стојиљковић 2/1 

Виолета Трајковић 2/2 
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Слађана Гајић 2/3 

Љупка Петровић Наставник у целодневној настави 

Милош Станковић Наставник у боравку ученика другог разреда 

Санда Косановић 3/1 

Небојша Петровић 3/2 

Верица Вековић 3/3 

Славица Панић 4/1 

Љиљана Војновић 4/2 

Марија Туфегџић 4/3 

Наставници 

предметне наставе 
Предмет који предају 

Одељењски 

старешина 

Љубинка Ђурачић Српски језик 5/2 

Слађана Боричић Српски језик 7/2 

Бојана Јорданов Српски језик 8/1 

Јелена Тодоровић Енглески језик 8/3 

Ивана Ђурковић Ђорђевић Енглески језик 7/3 

Ирена Станковић Енглески језик 
 

Ивана Арсенијевић Руски језик, грађанско васпитање 7/1 

Мирјана Алимпијевић Француски језик 
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Јелена Војновић Ликовна култура 
 

Славица Тадић Музичка култура 6/1 

Бојана Радић Историја 
 

Ивана Адамов Географија 8/2 

Душица Лукић Математика 
 

Кристина Ловчевић Математика 5/3 

Милена Миленковић Математика 
 

Драгана Ранковић Физика 6/3 

Радмила Милојковић Физика 
 

Дубравка Грбовић Биологија 6/2 

Ана Бешенски Хемија, биологија 
 

Бојан Бојичић Техника и технологија 
 

Јовица Јелић Техника и технологија 
 

Драгица Митић 
Техника и технологија, 

Информатика 
5/1 

Милена Миленковић Физичко и здравствено васпитање 
 

Милош Танић Физичко и здравствено васпитање 
 

Стефан Исакоски Физичко и здравствено васпитање 
 

Милица Опачић Верска настава 
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Ваннаставно особље 

 

Домар Драган Иветић 

Спремачиц

е 
 Драгица Арсенић 

  Сњежана Граовац 

  Свјетлана Коцић 

 
Љиљана Крстић 

 
Ајета Шкорић 

 
Мирковић Биљана 

 
Божица Миленковић 

 
Слађана Илић 

 

Милица Топаловић 
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Школски тимови 

Тим за заштиту ученика од насиља, дискриминације, 
злостављања и занемаривања 

 

Тим за инклузивно образовање 

 

Тим за самовредновање 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

http://osdrarajs.edu.rs/wp-content/uploads/2020/04/slika_05.jpg
http://osdrarajs.edu.rs/wp-content/uploads/2020/04/slika_03.jpg
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Тим за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 

 

Тим за професионални развој и праћење стручног 
усавршавања наставника и сарадника 

 

Тим за обележавање значајних датума 

 

Тим за интерни и екстерни маркетинг и сајт 

http://osdrarajs.edu.rs/wp-content/uploads/2020/04/slika_06.jpg
http://osdrarajs.edu.rs/wp-content/uploads/2020/04/slika_07.jpg


 

P
ag

e8
 

 

 

 

Тим за спровођење безбедности у школи 

 

Тим за финансијску писменост 

 

Вршњачки тим 

Вршњачки тим чине по два ученика сваког одељења од шестог 

до осмог разреда. Чланови вршњачког тима су ученици које су 

изабрали другови из њихових одељења. Радом вршњачког тима 

руководи наставница Слађана Боричић 

 

 

http://osdrarajs.edu.rs/wp-content/uploads/2020/04/slika_10.jpg
http://osdrarajs.edu.rs/wp-content/uploads/2020/04/slika_11.jpg
http://osdrarajs.edu.rs/wp-content/uploads/2020/04/slika_13.jpg
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Од ове школске године у употреби је електронски дневник. 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

Школска година почела је у понедељак, 2. септембра 2019. Прошлогодишњи 

прваци су са својим учитељицама припремили леп дочек својим новим 

другарима – првацима. 

 

 

У среду, 15.9.2019. године, ученици седмог разреда са наставницом биологије 

гостовали су на Радио Београду. Били су у Фамилиологији, емисији за 

децу,омладину и породицу. Тема разговора била је саосећајност.  
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Литерарне награде одмах су почеле да стижу. Ника Блешић из 7/1  добила је 3. 

награду Дечијег културног центра на конкурсу «Смешна прича». 

 

 

ОКТОБАР 

 

У одељењу IV/2 службеници МУП-а, Полицијска управа Палилула су у оквиру 

пројекта „Основи безбедности деце“ одржали ученицима предавање на тему 

„Полиција у служби грађана“. Ученици су се упознали са надлежностима, 

активностима и одговорностима припадника полиције у служби заштите 

грађана. 

 

Девојчице седмог и осмог разреда наше школе постале су првакиње општине 

Палилула у кошарци по трећи пут у последње четири године. Потом су 

оствариле велики успех освајањем трећег места на градском такмичењу. 

 

У одељењима II/1 и II/2 ученици су у оквиру пројектне наставе припремили 

јесењи базар. 

 

Ученици од првог до осмог разреда  трчали су јесењи крос. Такође, учествовали 

су у трци „Брзином до звезда“ у ОШ „Милена Павловић Барили“ и освојили два 

прва и једно друго место. 

 

У оквиру Дечије недеље одржана је музичка радионица. 

 

Обележен је Међународни дан старијих особа посетом ученика са наставницом 

музичке културе Дому за стара лица. 
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Дуња Радисављевић, ученица одељења 4/3,  освојила је друго место у граду на 

трци „Брзином до звезда“. 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

 

У нашој школи прослављен је Дан школе. Тема приредбе  била је „У свету 

маште и снова.“ Ученици су пригодним програмом поздравили своје родитеље, 

баке, деке, рођаке, другаре и све поштоване госте. 

 

Већ другу школску годину заредом наша школа учествује на међународном 

такмичењу из рачунарске и информатичке писмености „Дабар“. Такмичење се 

одвија online, a обухваћени су сви ученици од петог до осмог разреда. Школско 

такмичење је почело у понедељак, 18. новембра у 7:30, а завршило се у петак 

22. новембра 2019. године у 14 часова. Најбољи такмичари са школског 

такмичења пласирали су се на републички ниво. 

 

Ученици свих разреда наше школе су учествовали у акцији „Чепом до осмеха“. 
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Представници Удружења грађана „Свет речи“ из Велике Плане: Слађана 

Боричић- професорка ОШ“ Др Арчибалд Рајс“ из Београда, Алекса Адамовић, 

Јана Јацић, Невена Јацић (професори Пожаревачке гимназије) и Ђорђе 

Милорадовић -студент из Деспотовца, у периоду од 03.до 12.новембра 

боравили су у Берлину, на тренингу у оквиру пројекта „South –East Adriatic 

Dialogе“ Аdria. Партнери на пројекту су организације из Хрватске, Грчке, 

Македоније, са Косова и из Немачке.Пројекат реализује „Comparative Research 

Network“ из Берлина у оквиру програма Ерасмус +. На семинару су коришћене 

технике које доприносе разумевању и решавању конфликта и грађењу 

мира.Након повратка у Београд, Слађана Боричић је на Наставничком већу 

одржала предавање о конфликту, фазама конфликта, уочавању могућности у 

циљу превенције и , ако до конфликта ипак дође, како га превазићи и изградити 

мир. 

 

Одржано је школско такмичење из математике. 
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ДЕЦЕМБАР  

 

Од ове године, наша школа је учесник у еТвининг пројекту “Трагови историје у 

књижевним делима“. Ученици партнерских школа истражују везу између 

књижевних дела која у школи обрађују у оквиру плана и програма и историјских 

догађаја и околности који су у вези са тим делима.  

 

Представница удружења „Друг није мета“, које се бави превенцијом вршњачког 

насиља, одржала је тренинг нашим ученицима старијих разреда. 

 

 

 

Чланови Вршњачког тима су и овог месеца издвојили најхуманије ученике. 
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Чланови Тима за маркетинг наше школе су израдили промотивни плакат који 

осликава део школског живота. Такође, плакат садржи и позив за Новогодишњи 

вашар који ће се одржати 26. децембра. 

 

 

Од школске 2019/2020. године Основна школа “Др Арчибалд Рајс” укључена је у 

пилот-пројекат “Укључивање финасијског опсимењавања у систем образовања 

и васпитања Републике Србије”, скраћено ФинПис, који је 

покренуо Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Задатак је био 

да се ученици уводе у свет финасија кроз радионице, игре и пројекте. У току 

новембра наставници су на часовима одељенског старешине, технике и 

технологије, информатике и рачунарства реализовали два пројекта: „ Шарени 

се, шарени, наших руку дело“ у разредима V1, V2, VII1 и „ Трошим „право“ 

храним се здраво“ у одељенима I3, II3. Резултат пројекта у старијим 
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одељењима је продајна изложба корпица плетених од старих новина. Добијена 

средства од продаје корпица ученици планирају да уложе у набавку „роботића“. 

Ученици I3 и II3 су са својим наставницима говорили о значају новца, куповини 

и шедњи. На часовима ликовне културе дизајнирали су новчиће а затим их 

утрошили на куповину здраве ужине. 

Као и сваке године, пред новогодишње празнике у нашој школи се одржава 

сајам науке. Ученици презентују експерименте и огледе које су изводили са 

својим наставницима на часовима хемије и биологије. 

И ове године Новогодишњи вашар у нашој школи окупио је предшколце, будуће 

прваке. Разноврсни штандови као што су научни, уметнички, загонетни, 

мађионичарски, руски, француски, енглески, али и они који развијају вештине 

забавили су наше малене госте, али и њихове родитеље. Такође, предшколци 

су имали прилике да у оквиру едукативне радионице погледају едукативни 

цртани филм „Како су настали бројеви“ и да се опробају у различитим 

математичким игрицама, шаху и доминама. Уз поклончиће су добили и дипломе 

за успешно савладане све математичке игре. 

 

У школи су наставнице српског  језика и књижевности организовале школско 

такмичење из српског језика. Ученици који су показали најбоље резултате 

пласирали су се за општинско такмичење које ће се одржати у марту. 

 

Одржано је општинско такмичење из математике. 
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ЈАНУАР/ ФЕБРУАР 

 

Као и сваке године на школској слави, 27. Јануара - на Савиндан - окупили су се 

и ђаци и наставници и наши драги гости, да се заједно присетимо лика и дела 

Светог Саве, који кроз толике векове траје и бди над нама. Посебно хвала 

члановима КУД-а „Деспот Стефан Лазаревић“ који су својим наступом 

увеличали наше славље. 
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У школи се редовно одржавају угледни часови из различитих предмета. У 

јануару је све у знаку школске славе и лика Светог Саве. На часу српског језика 

посвећеном првом српском архиепископу, књижевнику и просветитељу, ученици 

одељења IV/3 су презентовали своје реферате о животу овог свеца. Ђаци су у 

групама или у пару, припремили хамере и Power Point презентације, испричали 

историјске чињенице о  животу овог свеца, али су представили и неке од 

многобројних легенди и веровања у вези са животом нашег духовног оца. 

 

У школској библиотеци одржано је такмичење у рецитивању. 

 

 

МАРТ 

 

У духу рециклаже и чувања наше планете, ученици одељења IV/3 су направили 

течне и чврсте сапуне од остатака старих, већ искоришћених. 

  

У одељењу II/3 ученици су заједно са својим учитељицама припремили 

осмомартовско изненађење за своје маме, баке и тетке. 

 

Пројекат еТвининг: наша школа је учесница у пројекту „Историјски догађаји у 

књижевним делима“. Ученици 6/1 и 6/2 су радили на пројекту припремајући 

Епске песме старијих времена косовског тематског круга. 

 

Одржано је окружно такмичење из математике. 

 

Одржано је општинско такмичење из биологије. 

 

Након проглашења ванредног стања 15.марта, школа је, по упутству 

Министарства просвете, прешла на рад на даљину. 
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... 

Од 17.3.2020.ученици су организовани online, пратили су Гугл учионицу и РТС 

тв часове. Почетак раелизације образовно-васпитног рада на даљину је 17.март 

2020. Године. 

 

Наставак рада у ванредним околностима 

 

 

 

 

АПРИЛ, МАЈ, ЈУН 

 

Пробни завршни испит организован је у околностима које је захтевала ситуација 

везана за епидемију корона вируса,  по упутству издатом од стране 

Министарства просвете. Одржавана је припремна настава по посебном 

програму. У јуну је, у терминима предвиђеним календаром рада, одржан и 

завршни испит, потом се одвијало попуњавање листа жеља, проглашење 

ученика генерације, упис првака... 

Завршни испит на крају основне школе полагало је 51 ученик. Тест из српског 
језика полагали су 17.јуна, тест из математике 18. јуна и  комбиновани тест 
19.јуна. Са нама су завршни испит полагали и ученици ОШ ''1300 каплара'' тако 
да су ученици две школе стављени на јединствен списак ученика, укупно 98 
ученика. 

 

Одржано је републичко такмичење из математике. Милош Лужњанин, ученик 
8.разреда, добио је похвалу. 

 

Школска година завршена је 31.августа 2020.године. 
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Осмаци – носиоци Дипломе „Вук Караџић“ 

 

Вукову диплому ове школске године има 11  ученика . 

8/1 

 Катарина Трајковић 
 Милош Лужњанин 
 Владимир Ивановић 
 Лара попов 
 Анастасија Хоманов 

 

8/2 

 Наталија Мирић 
 Теодора Митић 
 Мина Антић 
 Зорана катић 
 Катарина Николић 

 

8/3 

 Неда Кринуловић 
 

 

                                          ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ  
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1. Вук Бабић                       Посебна диплома из : биологије 

2. Владимир Ивановић  Посебна диплома из: српског језика, физичког 

васпитања 

3. Милош Лужњанин        Посебна диплома из: математике, физике, ликовног 

4. Јована Милосављевић Посебна диплома из: биологије 

5.Лара Попов                Посебна диплома из: српског језика, физичког васпитања 

6.Анастасија Хоманов Посебна диплома из физичког васпитања 

7.Николај Адамов              Посебна диплома из физичког васпитања 

8.Данило Алимпијевић     Посебна диплома из физичког васпитања 

9.Наталија Мирић             Посебна диплома из: српског језика, физичког 

васпитања, биологије 

10.Теодора Митић             Посебна диплома из : физичког васпитања, музичке  

културе 

11.Мина Антић                  Посебна диплома из физичког васпитања 

12.Зорана Катић                Посебна диплома из физичког васпитања 

13.Катарина Николић       Посебна диплома из физичког васпитања 

14.Тина Николовски          Посебна диплома из  музичке културе 

15.Алекса Хрњак                Посебна диплома из  физичког васпитања 

16.Неда Кринуловић        Посебна диплома из  музичке културе 

17.Лука Адамовић            Посебна диплома из  физичког васпитања 

18.Никола Димитријевић Посебна диплома из  физичког васпитања 

19.Катарина Трајковић     Посебна диплома из  физичког васпитања 

20.Јована Николић           Посебна диплома из  физичког васпитања 

21.Катарина Перишић     Посебна диплома из  физичког васпитања 

22.Катарина Стојановски Посебна диплома из  физичког васпитања 

23.Кристина Стојановски Посебна диплома из  физичког васпитања 

24.Огњен Антић                Посебна диплома из  физичког васпитања 
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Одељењско веће 8/1 је предложило  Милоша Лужњанина и Владимира 

Ивановића а одељењско веће 8/2 Наталију Мирић док  одељењско веће 8/3 

није имало предлоге за ђака генерације. 

Комисија за утврђивање кандидата за ђака генерације састављена од 3 члана  

пребројала је дипломе и по Правилнику избодовала предложене ученике. 

Предлог за ђака генерације проследила је Наставничком већу . 

Наставничко веће је на основу предлога Комисије  изабрало  ученика 

генерације, то је Милош Лужњанин VIII 1  . 

 

 

 

Награде у току 2019/20.године 

                                                                            

У току школске 2019/2010 у нашој школи одржана су следећа такмичења и 

остварени су следећи резултати:  

 

ПРВИ РАЗРЕД 

12.10.2019, године у школском дворишту одржан је јесењи крос. Резултати су 

следећи: 

Прво место Ивона Обрадовић , Јанко Стаменковић 

Друго место : Уна Ђуран , Стефан Митрашиновић 

Треће место:  Татјана Михаљевић ,  Александар Драгојевић 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

12.10.2019, године у школском дворишту одржан је јесењи крос. Резултати су 

следећи: 

Прво место :Душан Радисављевић 2/3 , Андрић Марија 2/3 

Друго место :Лука Вујовић 2/1  ,Елена Ћургуз 2/1 

Треће место :Кристина Стојадиновић 2/2,  Костић Душан 2/3 

Ученицима који су се пласирали на прва три места подељене су дипломе 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

12.10.2019, године у школском дворишту одржан је јесењи крос. Резултати су 

следећи 

Прво место :Андрија Милевић 3/1, Петра Блешић3/2 

Друго место: Павле Равнахиб 3/1, Адриана Таири3/3 

Треће место :Димитрије Сташевић 3/1 . Хелена Михаљевић3/1   

Ученицима који су се пласирали на прва три места подељене су дипломе. 

 

МАТЕМАТИКА 

ТРЕЋИ РАЗРЕД: 

7.12.2019.-одржано је Општинско такмичење из математике.  Ученик Павле 

Пајић 3/1 је освојио 2.место а Марина Стојановић 3/2 освојила је 3. место. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 

Општинско такмичење из математике: 

Прво место: Филип Кнежевић 4/2  и 1. место на Граду  

Друго место: Драган Стефановић 4/1 

Трка „Брзином до звезда“: 

1. Дуња Радисављевић -  прво место на општини и друго место у граду и 

пласман на републичко такмичење 

2. Елена Владушић – друго место на општини 

3. Ермин Бериша – прво место на општини 

 

Литерарни конкурс „Да право свако дете ужива лако“: 

1. Анастасија Лазовић – друго место 

12.10.2019, године у школском дворишту одржан је јесењи крос. Резултати су 

следећи: 

Прво место Владушић Елена 4/3 Лазар Битић 4/2 

Друго место Дуња Радисављевић 4/3  Ермин Бериша 4/3 
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Треће место Анастасиа Миленковић 4/2 Алекса Мушикић 4/1  

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ-ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Oпштинско такмичење-кошарка,одржано 9.10.2019..учествовали дечаци седмог 
и осмог разреда  
Општинско такмичење-кошарка,одржано 10.10.2019. учествовале 
девојчице седмог и осмог разреда,освојиле прво место 
Општинско такмичење-кошарка,одржано 15.10.2019. учествовали дечаци петог 
и шестог разреда 
Општинско такмичење-кошарка,одржано 17.10.2019. учествовале 
девојчице петог и шестог разреда,освојиле треће место 
Градско такмичење-кошарка,одржано 22.10.2019. учествовале у 
елиминацији девојчице седмог и осмог разреда,23.10.2019. освојиле треће 
место 
Пројекат Брзином до звезда одржан је 14.10.2019.,прво место освојио 
Владушић IV3,друго место Бериша IV3 
10.10.2019. ученик шестог разреда (VI3) Матеја Ђорђевић је освојио друго 
место (сребрна медаља) у трци За срећније детињство на општини Палилула a 
у организацији Црвеног крста. 
Јесењи крос школе је одржан 12.10.2019. 
Девојчице које су освојиле прво место на општинском такмичењу и треће место 

на градском такмичењу из кошарке су: Катарина Трајковић 8/1, Анастасија 

Хоманов 8/1, Јована Николић8/2, Катарина Николић 8/2, Катарина Перишић 8/2, 

Катарина Стојановски 8/3, Кристина Стојановски 8/3, Ана Ђачић 7/1, Ђурђа 

Станојевић 7/2, Теодора Митић 8/2, Мина Антић 8/2, Зорана Катић 8/2. 

На општинском такмичењу у малом фудбалу 5.11.2019 учествовали су дечаци 
седмог и осмог разреда. 
На општинском такмичењу у малом фудбалу 7.11.2019.учествовале девојчице 
седмог и осмог разреда. 
На пштинском такмичењу у малом фудбалу 12.11.2019 учествовали су дечаци 
петог и шестог разреда. 
На општинском такмичењу у малом фудбалу 14.11.2019 учествовале су 
девојчице петог и шестог разреда. 
 
На градском такмичењу у пливању17.12.2019. учествовали су Марија Цанић IV1 
и Димитрије Цанић II2 . 
На општинском такмичењу у одбојци 20.12.2019.учествовали су дечаци седмог 
и осмог разреда. 
На општинском такмичењу у одбојци 24.12.2019.учествовале су девојчице 
седмог и осмог разреда. 
 
На општинском такмичењу у одбојци 15.1.2020.учествовали су дечаци петог и 
шестог разреда. 
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На општинском такмичењу у одбојци 17.1.2020.учествовале су девојчице петог 
и шестог разреда. 
На општинском такмичењу у рукомету 29.1.2020.учествовали су дечаци 
седмог и осмог разредаи освојили треће место. Дечаци који су освојили 
треће место су: Драгин Лазар 7/1, Миленовић Огњен 7/1, Филиповић Алекса 7/1, 
Матеја Зјачић 7/2, Радак Лазар 7/3, Растко Марјановић 7/3, Николај Адамов 8/1, 
Владимир Ивановић 8/1, Хрњак Алекса 8/2, Лука Адамовић 8/3, Никола 
Димитријевић 8/3, Данило Алимпијевић 8/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ-СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

Литерарна секција:  Ника Блешић, 7/1, 3.награда Дечијег културног центра на 

коннкурсу «Смешна прича» - републички ранг. Захвалница руководиоцу секције 

Љубинки Ђурачић на истом конкурсу. 

Обука за дигиталну учионицу: дигитална припрема Љубинке Ђурачић одабрана 

је међу 24 најбоље од 127 код ментора који је водио обуку и подигнута на сајт 

ЗУОВ-а. 

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ – МАТЕМАТИКА 

 

На општинско такмичење из математике прошли су следећи ученици: 

Пети разред: Ђурђица Станишић, Марија Јеврић, Павле Рус, Дино Кајевић, 
Ивана Петровић 
Шести разред: Ђорђе Лужњанин, Наталија Кунарац, Богдан Туфегџић, 
Анастасија Терзић 
Седми разред: Растко Спасојевић, Вељко Љубојевић, Ника Блешић, Растко 
Марјановић 
Осми разред: Милош Лужњанин, Вук Бабић, Небојша Гаврић, Алекса Хрњак 
На градско такмичење се пласирао Ђорђе Лужњанин који је освојио 1. место на 

општинском такмичењу,окружно 3. место и пласман на Републичко. 

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ- ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
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Информатичка секција је учествовала на 2 он лине такмичења: 

3 кола такмичења из програмирања и такмичење из кодирања. 

На такмичењу из програмирања Дино Кајевић 5/1 и Ђурђица Станишић 5/3 су 

освојили 600 бодова, Сара Лилић 5/1 100 бодова и Вук Ивковић 6/2 120 бодова. 

На такмичењу из Кодирања наш трочлани тим је освојио максималан број 

бодова 900. Тим чине Ђурђица Станишић 5/3, Дино Кајевић 5/1 и Михајло 

Живковић. 

 

 

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ – ФИЗИКА 

 

Из физике је одржано школско такмичење из физике и даље су се пласирали: 

Маја Караџић,  Теодора Поповић, Наталија Кунарац, Анастасија Терзић и 

Вељко Љубојевић 

Наталија Кунарац је освојила 3. место на општинском такмичењу  

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ – ИСТОРИЈА 

 

5.разред-3.место на општинском такмичењу- ученица 5/2 Инес Марковић 

6.разред-2.место на општинском такмичењу- ученица  6/2 Теодора Поповић   

7.разред-3.место на општинском такмичењу- ученица 7/1-Ника Блешић 

 


