ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКА 2019/20. ГОДИНА:
За ученике седмог разреда у Народном музеју Кикинда организован је “Квиз из доба
Јуре” у петак, 6. септембра 2019. Екипа наших седмака коју су чинили: Милица Мрвичић,
Емилија Сретеновић, Реља Гајски и Петар Јерковић заузела је четврто место. Сазнали
смо да је Кика на овим просторима живела у време палеолита и проширили знање о
Кики. Нисмо победили, али било је занимљиво.Наставница Јелена Кнежевић.
Поводом "Дана лудаје" на градском тргу су у четвртак, 19. септембра 2019. за основце су
организоване "Игре са лудајом". Ученици су показали вештине у цепкању семенки од
лудаје, преношењу тикве, тражењу лудаје и круњењу кукуруза. Екипа ученика трећег
разреда наше школе такмичила се у поменутим дисциплинама. Учитељица Славица
Љиљак.
Саша Петровић, ученик петог разреда наше школе, награђен је за ликовни рад поводом
конкурса који је расписала Народна библиотека "Јован Поповић". Тема је била лудаја.
Додела награда уприличена је у четвртак, 19. септембра 2019. у просторијама
библиотеке. Наставница Смиљана Којић Грандић.
У оквиру Пољопривредног сајма у Кикинди, организоване су "Паорске игре" у којима су
учествовали и ученици наше школе. Ученици су се такмичили у круњењу кукуруза,
трчању у џаковима и прављењу бунара од чокањица. Ученик IV-2 одељења Слободан
Мунћан освојио је ДРУГО место у брзом прављењу бунара од чокањица. Учитељица
Душица Матејин.
Екипа наше школе коју су чинили: Вања Радулашки, Милица Мрвичић, Емилија
Сретеновић, Мићо Мајкић, сви из VII-2 и Марко Сивчев из VIII1 освојила је ПРВО место на
Републичком такмичењу из лансирања ЦанСат сателита и ракете на воду. Такмичење је
одржано у недељу, 6.10.2019. године у Сремској Митровици на Аеродрому „Велики
Радинци“ у организацији Комитета за развој свемирског програма (ЦСПД), Аеро-клуба
„Сремска Митровица“ и Ваздухопловног савеза Србије. Ментор је била наставница
Светлана Павловић.
На 30. "Трци за срећније детињство" одржаној у суботу, 5. октобра 2019. године ученици
наше школе постигли су следеће резултате:
Богдан Барбуловић (I-2) ТРЕЋЕ место,
Лукас Николић (VI-1) ДРУГО место.
Манифестација је одржана у организацији Црвеног крста Кикинда.
Наставник Горан Арнуш.
У дворишту Гимназије "Душан Васиљев" одржано је Општинско првенство у мини
атлетици у среду, 2. октобра 2019. Нашу школу представљало је 15 ученика. Освајањем
првог места следећи ученици су изборили пласман на Окружно такмичење: Ива
Ђомпарин - скок у даљ, Тијана Бадрљички - бацање кугле, Лукас Николић - бацање
кугле, Ана Јуркић - скок у вис, Сара Чубрило - 300м. Наставник Горан Арнуш.

Сташа Терзић, ученица III-2одељења наше школе, освојила је ДРУГО место на првенству
Војводине у тенису. Тако се квалификовала за првенство државе које се игра следећег
викенда. Учитељица Славица Љиљак.
У дворишту Гимназије "Душан Васиљев" у уторак, 8. октобра 2019. одржано је Општинско
такмичење у атлетици. Нашу школу представљало је шесторо ученика. Освајањем ПРВОГ
места, следећи ученици су изборили пласман на Окружно такмичење: Драгољуб Тица скок у даљ, Милица Мрвичић - скок у вис, Марко Сивчев - скок у вис. Наставник Горан
Арнуш.
У оквиру изложбе "Кикиндски пчелари Кикинђанима 2019" реализован је и ликовни
конкурс на тему: "Деца, пчеле,цвет и мед" на којем је ученица IV-1 одељења наше школе
Калина Скубан освојила ПРВО место. Учитељица Гордана Мишковић.
Уна Ковачевић, ученица II-2, освојила је ПРВО место на литерарном конкурсу. Конкурс је
расписао Институт за јавно здравље Србије" Др Милан Јовановић Батут" са мрежом завода
за јавно здравље. На тај начин је обележен Светски дан хране, 16. октобар и наглашено
је да је октобар месец ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ. Тема је била:" Правилна исхрана - доступна
и приступачна свима". Уна је добила књигу и изузетно се обрадовала. Додела награда
уприличена је у просторијама ЗЗЈЗ Кикинда. Учитељица Снежана Перовић.
Поводом Дана школе Ученички парламент организовао квиз такмичење општег знања за
парламентарце основнох школа са територије града. Екипа наше школе учествовала у
саставу Милица Мрвичић, Петар Јерковић, Невена Матијевић и Ивана Ердељан, поделили
победу са Основном школом Свети Сава. Организатори и креатори квиза педагог Ивана
Ашкић и наставница Јелена Вулић.
Песма коју је написао Новак Гајски, ученик II-1, и песма Тијане Нашпалић, ученице V-1,
објављена је у најновијем "Зборнику књижевног стваралаштва младих Србије и
дијаспоре. Учитељица Љиљана Марковић, наставница Рената Вујадинов.
Рад Дуње Караџин, ученице II-1одељења наше школе, објављен је у најновијем броју
часописа "Витез!". Учитељица Љиљана Марковић.
У среду, 27. новембра 2019. у СЦ" Језеро " одржано је Општинско првенство у рукомету.
Женска екипа наше школе је освојила ПРВО место и изборила пласман на Окружно
такмичење. Натавник Горан Арнуш.
У нашој школи одржано je Међународно такмичење из рачунарске и информатичке
писмености за ученике основних и средњих школаДабар. Такмичење је одржано 22.
новембра 2019. године за ученике од V до VIII разреда. Ове године на такмичењу је
учествовало 38 ученика. Организатори, наставнице Јелена Вукобрат и Драгана Воларов.
Квиз школско такмичење поводом обележавања Светског дана заштите деце на
Интернету за ученике од петог до осмог разреда. Организатор наставник Немања Вајагић.
Литерарни радови Огњена Каменовића (II-1) и Зоране Мечкић (II-1) објављени су у
часопису "Витез". Учитељица Љиљана Марковић.

Екипа Основне школе ,,Јован Поповић" из Кикинде у саставу: Вања Радулашки, Мићо
Мајкић и Марко Сивчев освојила је ПРВО место у категорији модели и макете на конкурсу
у оквиру пројекта ,,Енергија је свуда око нас 2019." који реализује Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице-националне
мањине. Наши ученици су правили макету ракете уз стручни наџор наставнице Светлане
Павловић.
Кристина Миладинов (VI-2) освојила је ПРВО место и наградно путовање у Беч за
презентацију на немачком језику "Моје одељење". Ученици наше школе учествовали су на
такмичењу из немачког језика које је организовало немачко Удружење "МАРИА
ТХЕРЕСИОПОЛИС" из Суботице. Ментор наставница немачког језика Катарина Торњански.
На Општинском такмичењу из енглеског језика одржаном у недељу, 23. фебруара 2020.
године у ОШ"Вук Караџић" учествовале су Данијела Миладинов (VIII-1) и Андријана
Зобеница (VIII-1). Пласман на окружни ниво такмичења остварила је Андријана
Зобеница.Ментор наставница Милена Мучалов.
На Општинском такмичењу из хемије одржаном у недељу, 1. марта 2020. године
учествовале су: Ивана Величков (VII-1), Милица Мрвичић (VII-2), Андријана Красић (VIII-1)
и Невена Мијатовић (VIII-2). Милица Мрвичић је другим местом обезбедила пласман на
Окружно такмичење. Ментор наставница Драгана Вуњак.
Општинско такмичење из математике одржано је 7.12.2019. године у ОШ „Жарко
Зрењанин“ у Кикинди. Ученици који су учествовали на такмичењу су Нина Радивојац,
Маја Лазаревић, Анита Ђерић, Катарина Палатинуш, Василије Сретеновић, Марија
Ђурчиновиски, Милица Мрвичић и Ања Тешин. Ученица Ања Тешин се пласирала на
Окружно такмичење. Учитељице Катица Јанчић, Гордана Мишковић, Наставнице Јелена
Вукобрат, Драгана Воларов.

На општинској смотри рецитатора "Песниче народа мог" одржаној у Културном центру 26.
фебруара 2020. године за узраст од I до IV разреда нашу школу представљали су: Наташа
Татић (I-2), Невена Вукелић (I-2), Богдан Барбуловић (I-2) и Зорана Мечкић (II-1).Ментори
учитељица Наташа Имброњев Цуцић и библиотекарка Драженка Драшко.
Илија Грубор, ученик II-1, награђен је на 2. Међународном дечијем ликовном конкурсу
"Мини рестАРТ" у категорији за узраст од 8 до 10 година. Тема је била "Скривени свет
буба и инсеката". На конкурс су се одазвали ученици из 30 држава, пристигла су 8844
рада, 4715 радова домаћих аутора и 4129 радова аутора из иностранства.Учитељица
Љиљана Марковић.
У најновијим бројевима часописа "Мали витез" и "Витез" објављени су радови ученика
наше школе. Објављена су два рада Наташе Татић (I-2) и радови чији су аутори Дарко
Оторан (II-1), Илија Грубор (II-1) и Лидија Шеин (IV-2). Учитељице Наташа Имброњев
Цуцић, Љиљана Марковић и Душица Матејин.

