ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ
МАНИФЕСТАЦИЈОМ "М3 У КИ"
Манифестацијом "М3 у КИ" актив наставника математике обележио је месец математике
по пети пут у нашем граду. Ученици од 5. до 8. разреда су у периоду од 6. до 31. маја
учествовали у различитим радионицама: "Стринг Арт", "Модуларни оригами", у квизу "Мој
број", такмичењу у таблићу између основних школа и QR потрази за благом. Екипе у
таблићу (Невена Мијатовић и Нина Торњански; Игор Демић и Немања Јовановић)
освојили су ДРУГУ награду - сладолед за двоје, а екипа QR потраге "Безимени" коју су
чинили ченици петог разреда: Сара Тот, Кристина Миладинов, Немања Галић и Катарина
Вранковић, такође су награђени сладоледом за ДРУГО место.
Наставнице математике Драгана Воларов и Јелена Вукобрат
СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ
Екипа ученика IV-2 освојила је ПРВО место у игри "Између две ватре" и пласирала се на
државно финале "Спортских игара младих". Симона Мирчић (VII-1) остварила
је ПРВО место у тенису, а Ивана Атанацковић (III-1) ДРУГО место у стоном тенису.
Женска рукометна екипа освојила је ДРУГО место, а дечаци су у фудбалу
остварили ТРЕЋЕ место.
Учитељица Наташа Имброњев Цуцић
Наставник Горан Арнуш
Учитељица Гордана Мишковић
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСИ
Никола Ковачевић, ученик седмог разреда наше школе, освојио је ДРУГО место на
литерарном конкурсу који су расписале Народна библиотека "Јован Поповић" и Јеврејска
општина Кикинда. Тема конкурса била је: "Холокауст и страдање Јевреја".
Наставница Божана Грбић
Тијана Нашпалић награђена је на фестивалу у Бачкој Тополи где је освојила 3. место на
конкурсу "На крилима детињства", пристигле су диплома, зборник и награда. У Београду
на конкурсу Десанке Максимовић освојила је 2. место. Остварила је похвалу и њен рад о
интеркултуралности изложен је у оквиру манифестације "Креативна чаролија" у Врујцима.
Учитељица Љиљана Пиперски
Никола Ковачевић (VII-2) ДРУГО место за литерарни рад. Конкурс је расписала Основна
школа "Ђура Јакшић". Тема ликовног конкурса односила се на "Мој еко амблем", а на
литерарном конкурсу ученици су писали песме и приче на тему "Од пластике до
фантастике". Додела награда и изложба радова је уприличена у среду, 15. маја 2019.
године.
Наставница Божана Грбић
Рад Огњена Каменовића (I-1) објављен је у најновијем броју часописа "Мали витез".
Учитељица Љиљана Марковић
Радови чији су аутори Матеја Буцало (I-1) и Илија Грубор (I-1) објављени су у најновијем
броју часописа "Мали витез".
Учитељица Љиљана Марковић

Песма Елене Прочикевић, ученице IV-2 разреда наше школе, објављена је у "Зборнику
књижевног стваралаштва младих Србије и дијаспоре".
Учитељица Наташа Имброњев Цуцић
У суботу, 9. марта 2019. Тијана Нашпалић, ученица 4 разреда, присуствовала је
манифестацији у Београду поводом међународног конкурса под називом "Божанствена
жена 2019" на који је позвана као најмлађи песник. Пријем је био у организацији
амбасадора Ирака.
Учитељица Љиљана Пиперски
Тијана Нашпалић, ученица четвртог разреда наше школе, награђена је на литерарном
кокурсу који су расписали Скупштина општине Врбас, Народна библиотека "Данило Киш"
и Културни центар Врбаса поводом Светосавских дана. Тема конкурса била је "Мирише
дела твојих труд, блистају учења твога речи". Свечана додела награда уприличена је у
понедељак, 18. фебруара 2019. године. Тијана је добила посебну награду за поетски рад.
Учитељица Љиљана Пиперски
Радови Софије Стојановић и Марије Мрвичић, ученица IV-2 одељења наше школе,
објављени су у књижевном часопису за децу "Витез". Такође, објављен је и рад ученице
првог разреда Зоране Мечкић у часопису "Мали витез".
Учитељица Наташа Имброњев Цуцић
Дечија књижевна манифестација "Дани дечије поезије и прозе" Драгинац 2018. похваљује
за учешће на конкурсу ОШ"Јован Поповић" и додељује ДРУГУ награду за поезију Ањи
Тешин, ученици четвртог разреда наше школе. Ања је написала поетски рад под називом
"Песма иде кроз свет цео".
Учитељица Наташа Имброњев Цуцић
Ученица четвртог разреда наше школе Тијана Нашпалић била је у суботу, 27. октобра
2018. године позвана на 63. Међународни сајам књига у Београду као гост и најмлађи
сарадник и песник који је писао за "Алманах". Прочитала је једну песму од четири писане
за поменути поетски клуб. Збирка "Од срца деци на дар" илустрована је Тијаниним
цртежима. Тијанине песме су до сада објављене у више зборника, освајала је награде и
похвале за литерарни рад. Неке од награда и похвала су: ПРВО место за песму "Та дивна
реч мајка" на школском литерарном конкурсу, песма је објављена у Алманаху 4 "Жамор
речи", ДРУГО место на литерарном конкурсу "Ко у чуда верује, чуда ствара" који је
расписао Центар лепих вештина у Кикинди и ова песма је објављена у поменутом
алманаху, ТРЕЋЕ место за песму "Прва љубав" на конкурсу "Оловка не ћути 2018". Песма
је објављена у истоименом зборнику уз похваљене песме "Новогодишња ноћ" и "Земља".
На конкурсу Библиотеке "Раде Драинац" из Блаца освојена је ДРУГА награда за песму
"Родни брег". На конкурсу "Златно перо" у Књажевцу похваљена је Тијанина песма "Драга
личност мог детињства".
Учитељица Љиљана Пиперски
Октобар је месец правилне исхране. Тим поводом Завод за јавно здравље
Кикинда наградио је ученике за ликовне и литерарне радове на тему "Правилна исхрана улагање у будућност". Никола Ковачевић (VII-2) је освојио ДРУГО место за литерарни рад.
Наставница Божана Грбић

Поводом одржавања манифестације "Дани лудаје" Туристичка организација Кикинде и
Народна библиотека "Јован Поповић" расписале су конкурс за најбоље ликовне и
литерарне радове. Награђена је ученица 6-2 одељења Милица Мрвичић за литерарни рад.
Радови Нине Проданов (I-1), Катарине Пураћ (I-1) и Катарине Француски (IV-2) објављени
су у најновијим бројевима часописа "Мали витез" и "Витез".
Учитељице Љиљана Марковић и Наташа Имброњев Цуцић
ЛИКОВНИ КОНКУРСИ
Илија Грубор (I-1) добио је ПОХВАЛУ за изузетну креативност на ликовном конкурсу који
је расписан у оквиру Фестивала "Велика школска позорница".
Учитељица Љиљана Марковић
Зорана Мечкић (I-1) освојила је ПРВО место на ликовном конкурсу. Конкурс је расписала
Основна школа "Ђура Јакшић". Тема ликовног конкурса односила се на "Мој еко амблем",
а на литерарном конкурсу ученици су писали песме и приче на тему "Од пластике до
фантастике". Додела награда и изложба радова је уприличена у среду, 15. маја 2019.
године.
Учитељица Љиљана Марковић
Маријана Бадрљички и Сара Мајкић, ученице петог разреда наше школе, добиле су
дипломе за успешан излагачки рад из области ликовне уметности на Међународном
дечијем ликовном конкурсу "Мини рестАРТ". Оне су биле у категорији ученика од 8 до 11
година. На конкурс су приспела 3733 рада из Србије, региона и света.
Наставница Смиљана Којић Грандић
Ликовни радови чији су аутори Зорана Мечкић (I-1), Огњен Каменковић (I-1) и Леа Шимон
(IV-2) објављени су у најновијем броју часописа "Мали витез" и "Витез".
Учитељице Љиљана Марковић и Наташа Имброњев Цуцић
Ликовни радови чији су аутори Никола Пудар (I-1) и Ања Тешин (IV-2) објављени су у
најновијем броју часописа "Мали витез" и "Витез".
Учитељице Љиљана Марковић и Наташа Имброњев Цуцић
Јана Чубрило, ученица I-1 одељења наше школе, добила је специјалну награду за
креативни рад у категорији ученика од I до IV разреда на ликовном конкурсу "Повежимо
се са природом" који је реализован у оквиру пројекта из области екологије и заштите
животне средине. Конкурс је расписао Програмски савет Дечјег савеза града Врања.
Тема је била: "Да не буде дима, смрада и смећа, непријатеља деце и цвећа".
Учитељица Љиљана Марковић
На деветом Фестивалу подводног филма и фотографије одржаном 30.11.2018. у
Културном центру награђена је ученица I-1 одељења наше школе Јана Чубрило за
ликовно стваралаштво. Она је члан стрип радионице "Епика".
Учитељица Љиљана Марковић

Поводом обележавања јубилеја Народне библиотеке "Јован Поповић" расписани су
литерарни и ликовни конкурс.
На ликовном конкурсу тема је била "Бајка".
Награђена је ученица I-1 одељења наше школе Александра Стојков за ликовни рад.
Учитељица Љиљана Марковић
Октобар је месец правилне исхране. Тим поводом Завод за јавно здравље
Кикинда наградио је ученике за ликовне и литерарне радове на тему "Правилна исхрана улагање у будућност". Турбеки Магдалена (I-2) је освојила ДРУГО место за ликовни рад.
Учитељица Снежана Перовић
Поводом одржавања манифестације "Дани лудаје" Туристичка организација Кикинде и
Народна библиотека "Јован Поповић" расписале су конкурс за најбоље ликовне и
литерарне радове. Награђен је ученик 1-1 одељења Иван Ђурчиновски, за ликовни рад,
а наставница ликовне културе Смиљана Којић Грандић за израду маски од лудаје у
ОШ"Јован Поповић".
Учитељица Љиљана Марковић
Наставница Смиљана Којић Грандић
ЕКОЛОШКИ КВИЗ
Екипа наше школе коју су чинили: Данило Ћирић, Невена Мијатовић, Симона Мирчић и
Ивана Ердељан освојила је ДРУГО место у еколошком квизу који је одржан у Културном
центру.
Квиз је био намењен ученицима VI и VII разреда и уприличен је поводом Дана планете
Земље. Одржан је 18. априла. Организатор квиза је Секретаријат за заштиту животне
средине општине Кикинда.
Наставница Невенка Ђурић Кун
ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ
Такмичење је одржано у недељу, 7. априла 2019. године. Екипно наша школа освојила
је ЧЕТВРТО место.
Ученици су постигли следеће резултате: Емилија Сретеновић ДРУГО место у категорији
"Б" и пласман на Окружно такмичење, Немања Калопер ЧЕТВРТО место у категорији "Б",
Вања Радулашки ЧЕТВРТО место у категорији "Ц" и Ивана Ердељан девето место у
категорији "Ц". Ментор: наставница Светлана Павловић.
МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊE ИЗ АТЛЕТИКЕ
На Међуокружном такмичењу из атлетике које је одржано 11. априла 2019. године у
Новом Саду нашу школу је представљало пет ученика:
Ивана Ердељан - 600 метара,
Уна Стевановић - бацање кугле,
Вања Радулашки - бацање кугле,
Ања Тешин - скок удаљ
Матија Торњански-бацање вортекса
Матија Торњански је освојио ТРЕЋЕ место, а Уна Стевановић освојеним ДРУГИМ местом
остварила пласман на Републичко такмичење у Сремској Митровици.
Наставник Горан Арнуш

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА
Ивона Чањи (I-1) добила је ПОХВАЛУ и Ања Тешин (IV-2), такође, ПОХВАЛУ на
Међународном математичком такмичењу "Кенгур без граница" одржаном у нашој школи
21. марта. 2019.
Учитељице Љиљана Марковић и Наташа Имброњев Цуцић
МИСЛИША
Зорана Мечкић (I-1) остварила је ПОХВАЛУ, а Ања Тешин (IV-2) ТРЕЋУ награду на
математичком такмичењу "Мислиша 2019".
Учитељице Наташа Имброњев Цуцић и Љиљана Марковић
OКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК
На Окружном такмичењу из српског језика Стефан Лазић, ученик петог разреда, освојио
је ТРЕЋЕ место. Такмичење је одржано у суботу, 6. априла 2019. у ОШ"Свети Сава" у
Кикинди.
Наставница Рената Вујадинов
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
У понедељак, 1. априла 2019. године одржане су "Мале олимпијске игре" у нашој школи
за ученике од I до III разреда. Учествовали ученици првог разреда. Гости су нам били
ученици из ОШ"Свети Сава", ОШ"Ђура Јакшић" и ОШ"Васа Стајић" из Мокрина. Такмичили
смо се, дружили и играли.
Учитељице Снежана Перовић и Љиљана Марковић
ЏУДО-РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Нађа Иличин освојила је ПРВО место (категорија до 44 кг) и Милица Латковић, такође,
ПРВО место (категорија до 57 кг) на Републичком такмичењу у џудоу одржаном у
Београду у среду, 20. марта 2019.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК
Милица Мрвичић (VI-2) освојила је ПРВО место,
Емилија Сретеновић (VI-2) ДРУГО место
Стефан Лазић (V-1) ДРУГО место.
Сви су остварили пласман на окружни ниво такмичења.
Наставнице српског језика Рената Вујадинов и Божана Грбић
МАТЕМАТИКА/ФИЗИКА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Ања Тешин (IV-2) је остварила пласман на окружни ниво такмичења из математике, а
Милица Мрвичић (VI-2) се пласирала на Окружно такмичење из математике и Окружно
такмичење из физике.
Учитељица Наташа Имброњев Цуцић
Наставница Драгана Воларов
БИОЛОГИЈА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Андријана Красић, ученица седмог разреда, освојила је ПРВО МЕСТО на Општинском
такмичењу из биологије и пласирала се на окружни ниво такмичења. На такмичењу су
учествовале још Ивана Ердељан и Јована Јакшић, ученице седмог разреда.
Наставница Невенка Ђурић Кун

BraionObrain Serbia
Лара Ђуран (IV-1) и Зорана Мечкић (I-1) освојиле су пехаре, а Нина Проданов ( I-1) и Маша
Проданов (II-2) сребрне медаље у својим групама на 2. националном "БраинО Браин
Сербиа" такмичењу које је одржано у недељу, 10. марта 2019. у СЦ "Мастер" у Земуну.
Такмичењу је присуствовало 350 учесника узраста од 4 до 14 година, а циљ је био да се
за три минута реши што више задатака. "БраинОБраин" методологију креирали су
стручњаци из области дечије психологије, едукације и математике.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ХЕМИЈА
Андријана Красић,7-1 освојила је ПРВО место, а Невена Мијатовић,7-2 ТРЕЋЕ место на
Општинском такмичењу из хемије. Оне су се пласирале на окружни ниво такмичења.
Општинско такмичење одржано је у недељу, 3. марта 2019. године. На такмичењу су од
ученика седмог разреда учествовале још и Нина Торњански и Ивана Костић. Ученике је
припремала наставница хемије Драгана Вуњак.
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА
Мила Јеринкић и Ива Ђомпарин, ученице трећег разреда наше школе, добиле су дипломе
за учешће на општинском такмичењу у спортској гимнастици.
ПЛИВАЊЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
У среду, 5. децембра 2018. у Крагујевцу је одржано Републичко такмичење у пливању.
Нашу школу представљали су:
Матија Торњански, 4-2 (краул),
Нина Торњански, 7-2 (делфин),
Јана Бјелић, 8-1 (прсно),
Милан Галић, 8-1 (делфин).
Нина Торњански, 7-2 је освојила сребрну медаљу.
Наставник Горан Арнуш
ДАБАР
У нашој школи такмичење је одржано 20. и 21. новембра 2018. године за ученике од V до
VIII
разреда.
Ове
године
на
такмичењу
је
учествовао
51
ученик.
"Дабар" је Међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености за
ученике основних и средњих школа. Главни циљ овог такмичења је повећање
интересовање ученика за рачунарство и информатику. Жеља је да се покаже да рачунар
није само средство за комуникацију, претраживање интернета, обраду текста, слушање
музике и гледање филмова. Рачунар је неисцрпан извор занимљивих логичких проблема,
због чега рад на рачунару никада није досадан. На занимљив и интерактиван начин кроз
ово такмичење ученици се упознају са областима рачунарства и информатике. Питања су
тако концепирана да код ученика развијају вештине решавања проблема, алгоритамски
начин размишљања, логичко решавање проблема, правилну употребу информационих
технологија и њен утицај на друштво. Ученици кроз ово такмичење сазнају на који начин
решавање проблема може бити занимљиво и забавно.
Наставнице Драгана Воларов и Јелена Вукобрат

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ
На Окружном такмичењу у атлетици одржаном у четвртак, 11.10.2018. године у Сенти
ученици наше школе постигли су следеће резултате:
Мини атлетка:
Ања Тешин,(IV-2) ПРВО место у скоку у даљ,
Матија Торњански, (IV-2) ПРВО место у бацању вортекса
Вања Радулашки, (VI-2) ДРУГО место у бацању кугле.
Атлетика:
Срђан Михаљ, (VIII-2) ДРУГО место у скоку у даљ,
Никола Јањић, (VII-2) ДРУГО место у бацању кугле,
Уна Стевановић, (VII-1) ПРВО место у бацању кугле,
Душан Степанов, (VII-2) ЧЕТВРТО место (100 м),
Андријана Красић, (VII-1) ЧЕТВРТО место (100 м),
Јован Будаи, (VIII-1) ДРУГО место (300 м),
Милица Латковић, (VIII-1) ДРУГОместо (300 м),
Ивана Ердељан, (VII-1) ДРУГО место (600 м),
Тара Терно, (VII-1) ЧЕТВРТО место у скоку у вис.
Наставник Горан Арнуш
"ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО"
У организацији Црвеног крста Кикинде у суботу, 6. октобра 2018. године одржана је 29.
пут по реду "Трка за срећније детињство".
Наши ученици остварили су следеће резултате:
Јован Будаи, (VIII-1) друго место,
Душан Степанов, (VII-2) треће место
Гордана Степанов, (VIII-2) четврто место.
Наставник Горан Арнуш
МАЛИ ФУДБАЛ
У четвртак, 4. октобра 2018. одржано је Општинско такмичење у малом фудбалу у
дворишту Гимназије"Душан Васиљев". Екипа наше школе је освојила ПРВО место и
пласман на Окружно такмичење.
Наставник Горан Арнуш
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У МИНИ АТЛЕТИЦИ
У четвртак 27. септембра 2018. године одржано је Општинско такмичење у мини
атлетици. Ученици IV-2 одељења постигли су следеће резултате:
бацањe вортекса Матија Торњански ПРВО место,
скок у даљ Николина Петковић ТРЕЋЕ место,
скок у даљ Ања Тешин је заузела ПРВО место,
скок у даљ Бојан Стојков ДРУГО место.
Првопласирани су обезбедили пласман на Окружно такмичење.
Ученици петог и шестог разреда наше школе такмичили су се у неколико дисциплина.
Најуспешнији су били Вања Радулашки који је заузео ПРВО место у бацању кугле и Огњен
Ђорић ПРВО место у скоку у вис.
Наставник Горан Арнуш
ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ- КВИЗ ЗНАЊА
Ученице петог разреда наше школе чиниле су екипу у саставу: Јована Радошевић, Ивана
Влачић, Татјана Глишић, Мина Албулов и освојиле ПРВО МЕСТО у квизу општег знања.

Поводом 25. "Змајевих дечјих игара", Културни центар Кикинде у сарадњи са
Енигматским клубом "Кикинда" организовао је у среду, 26. септембра квиз за ученике V и
VI разреда основних школа. Поред питања из опште културе, тема квиза био је и чувени
песник, Јован Јовановић Змај, по којем ове игре носе име. У школу је стигао победнички
пехар !
Наставница Рената Вујадинов
ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА
У среду, 26. септембра 2018. у ОШ "Свети Сава" традиционално је обележен Европски дан
језика. Кроз квиз, језичке игрице, рецитације и песме на страним језицима промовисана
је богата језичка и културолошка разноликост Европе.
Нашу школу представљали су следећи ученици:
Ања Ињац V-1,
Вања Радулашки VI-2,
Симона Мирчић VII-1,
Невена Мијатовић VII-2
Стефан Михаљ VIII-2.
Заузели су ТРЕЋЕ место.
Наставница Катарина Торњански
ИГРЕ СА ЛУДАЈОМ
Ученици четвртог разреда су у четвртак, 20. септембра 2018. године показали вештине у
"Играма са лудајом". Такмичење је одржано на градском тргу. Екипа четвртог разреда
наше школе заузела је ДРУГО место. Неке од игара биле су: цепканијада, преношење
лудаја, скривене лудаје, круњење кукуруза и преношење до циља...
Учитељица Наташа Имброњев Цуцић
МАМУТ ФЕСТ-КВИЗ ИЗ ДОБА ЈУРЕ
На дванаестом "Мамутфесту" у петак, 7. септембра 2018. одржан је Квиз из доба Јуре.
Ученици седмог разреда наше школе освојили су ДРУГО место показавши завидно знање
и вештине.
Екипу наше школе чинили су:
Нађа Иличин,7-2
Драгољуб Тица, 7-2
Марко Сивчев, 7-1
Дарио Јањић, 7-1
Наставница Јелена Кнежевић
Квиз је протекао у сјајној атмосфери уз подршку другара седмака који су навијали за наш
тим. Успех је прослављен одласком на сладолед.
КВИЗ ТВ РУБИН 5+
Екипа ученика наше школе учествовала на квизу знаења у организацији ТВ Рубин
Екипа:
Драгољуб Тица, 7-2
Ивана Ердељан, 7-1
Андреј Стојадинов, 7-2
Наставница Оливера Гашић

МОЈА КИКИНДА-ОТКРИЈМО ГДЕ ЖИВОМО -КВИЗ ТАКМИЧЕЊЕ
Екипа ученика наше школе учествовала на традиционалном квизу знања из области
познавања непосредне околине, града у којем живимо.
Екипу наше школе чинили:
Ивана Ердељан,7-1
Јована Јакшић,7-1
Миечић Симона,7-1
Терно Тара, 7-1
Наставница Оливера Гашић
УХВАТИ ИДЕЈУ- ТАКМИЧЕЊЕ У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДАН ДЕВОЈЧИЦА
Две екипе ученица седмог разреда су петоминутним филмићима учествовале на
такмичењу Ухвати идеју које је организовало Удружење пословних жена Србије, а у
оквиру обележавања међународног Дана девојчица
Екипа Н3 (7-2):
Нина Торњански
Невена Мијатовић
Нађа Иличин
Екипа ШТРЕБЕРКЕ (7-1):
Јулујана Карачоњи
Ања Стојков
Виолета Ђармати
Ментор Ивана Ашкић
45. МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР ОШ 2019.
Учешће на 45. Математичком турниру ОШ 2019. (Математичка олимпијада основних
школа Републике Србије у математици)- Републичко такмичење. Такмичење јео
држано 18. маја 2019. године у Београду (Хемијско-прехрамбена технолошка школа).
Превоз је организон за ученике и наставнике из Кикинде. Екипе су имале по 5 такмичара
(по један ученик 4., 5., 6., 7. и 8. разреда).
Екипу наше школе чинили су следећи ученици:
Ања Тешин, 4-2
Ивана Влачић,5-1
Мрвичић Милица, 6-2
Мијатовић Невена, 7-2
Снежана Ђуран, 8-1
Наставница Драгана Воларов
ОПШТИНСКО/ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ПРОГРАМИРАЊУ
Учествовао ученик шестог разреда Јерковић Петар, остварио пласман на окружно
такмичење.
Наставник Немања Вајагић
WILLKOMMEN
Наша школа је и ове године била учесник и домаћин седмог Међународног такмичења из
страних језика " Willkommen 2019." Такмичење је одржано у суботу, 18. маја.

Угостили смо 55 такмичара из свих кикиндских основних школа, као и такмичаре из Мола
и Мокрина. Рађени су тестови из енглеског и немачког језика. Резултати ће бити
објављени на сајту Немачко-аустријског културно едукативног центра Краљево
"Wиллкоммен".Из наше школе 4 ученика су учествовала из енглеског језика и 2 ученика
из немачког језика.

