
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Од 1.септембра 2018.године наши ученици и наставници узели су учешћа у разним 
активностима. 

Ученици 3-1, 4-1, 4-3 и посебног одељења учествовали су на Мамутфесту у Кикинди 
са учитељицама: Зрнић Оливером, Оштрић Јеленом, Србљин Јадранком и Јолић Сањом. 

На литерарном конкурсу за Дане лудаје наша ученица 3-2 Сашка Ибрајтер добила је 
награду( учитељица Симић Весна). 

Учествовали смо на Змајевим дечјим играма ( радионице, дружење са песником, 
промоција књиге, изложба лутака,  4-2, 4-1 и 3-1) а за литерарни рад Кошчица Стеван из 5-2 
добио је награду ( наставница Милетић Олгица). 

Пет ученика шестог и осмог разреда посетили су са наставницом Матић Јеленом Ноћ 
истраживача. 

Наши трећи и четврти разред присуствовали су Дану јавних служби. 
У Трци за срећније детињство бележимо следећи успех: Бркин Мај 7-3 освојила је 

ДРУГО место, Гаврилов Тијана 3-1 ПРВО место, Коканов Тамара 3-3 ДРУГО место. 
Наши ученици учествовали су у пројекту е-библиотека где су направили дигитални 

хербаријум и освојили ПРВО место заједно са наставницом Ђурић Јеленом и 
библиотекарком Маљугић Даринком. Као награду добили су садници Панчићеве оморике. 

Наши математичари: Кошчица Стеван 5-2, Тенкеш Лука 6-1, Сивчев Милана 7-1 и 
Витоморов Радован 8-1 учествовали су у Раховом квизу у Кикинди и освојили ПРВО место 
те су ишли у Нови Сад на учешће у регионалном квизу. Водио их је наставник Вуковић 
Синиша. 

Ученици седмог и осмог разреда: Витомиров Радован 8-1, Јолић Анђела 8-3, Њари 
Николета 7-3 и Сивчев Милана 7-1 са наставницом Матић Јеленом освојили су ДРУГО место 
у квизу Моја Кикинда и добили лаптоп за школу и екскурзију до Београда. 

Ученици 3-2 и 4-3 са учитељицама Симић Весном и Србљин Јадранком имали су 
штанд у вези месеца сова-совембра. 
           У квизу ТВ Рубин 5+ учествовали су наши ученици:Витомиров Радован 8-1,Њари 
Николета 7-3 и Сивчев Милана 7-1 са наставницама Милетић Олгицом и Матић Јеленом. 
Победили су и тиме ушли у полуфинале. 

На литерарном конкурсу  ЗЗЈЗ са темом Правилна исхрана-улагање у будућност наша 
ученица Сара Решћански 4-3 освојила је ПРВУ награду. 

На литерарном конкурсу за Дан библиотеке у Кикинди  имамо лепе резултате: 
Кошчица Стеван 5-2 ДРУГО место, Дачић Тијана 3-3 ТРЕЋЕ место и Гајари Андреа 8-3 
ТРЕЋЕ место. Ученици су добили прикладне награде. 

За ликовни рад на тему Подводни свет Игор Митровић 5-2 добио је награду. 
Наше рукометне екипе )мушка и женска) чествовале су на општинском такмичењу и 

освојиле и једна и друга ПРВО место заједно са наставницима Митрески Владимиром и 
Стојанов Мирославом. 

Прваци су први час у школи дочекани приредбом коју су спремили њихови другари 
из другог разреда. 

Приредба је организована за пријем првака у Дечји савез ( четврти разред). 
Гостовала нам је представа Књига о џунгли позоришта Лане . 
У току првог полугодишта  МУП је одржао предавање о безбедности з први, четврти 

и шести разред. 
Инспектор за малолетничку делинквенцију Драган Карастанковић одржао је 

предавање о насиљу, наркоманији, безбедности на интернету четвртом и шестом разреду. 
Предавању о наркоманији присусвовали су сви наставници а касније и ученици 

седмог разреда. 
Ватрогасци су одржали предавање за четврти и шести разред. 
Наши ученици гостовали су на ТВ Рубин у вези дигиталног хербаријума. 



У часопису Школарка објављена је песмица као и цртежи ученика 3-2. 
Посетио нас је градоначелник, обишао је радове на светларнику школе. 
У квизу ТВ Рубин 5* наши ученици освојили су треће место ( камера) и гостовали су 

на ТВ Рубину. 
Наши ученици трећег разреда учествовали су у манифестацији Поздрав пролећу. 
Учествовали смо на Сабору народне традиције у Накову са наставницом Олгицом 

Милетић. 
На такмичењу  немачког удружења из Суботице Дајана Малогајски 8-3 за састав на 

немачком језику добила је диплому и књигу. 
Учествовали смо у пројекту Не прљај немаш изговор, 3-1 са учитељицом Оливером 

Зрнић направили су мекету села од рециклираног материјала. 
На ликовном конкурсу цртање карикатуре ( Министарство просвете и Пријатељи деце 

Србије) наш ученик Марко Татић 5-2 добио је награду. 
Милош Симић 5-1 добио је диплому и награду на ликовном конкурсу Заједно кроз 

свет у боји који је организовала школа 6.октобар. 
На литерарном конкурсу за Дан победе / библиотека Кикинда) Неда Ибрајтер 6-1 и 

Николета Њари 7-3 добиле су награде. 
На спортским играма младих наше рукометне екипе ( мушка и женска)освојиле су 

ПРВО место. 
За ученике и наставнике наше школе, школска 2018/2019. година била је веома 

успешна. 
 
 

ТАКМИЧЕЊА 
 

Били смо успешни у природним и друштвеним наукама, али и на спортским 
такмичењима. 

Наша женска рукометна екипа је на општинском такмичењу заузела прво место, док 
је мушка екипа на окружном такмичењу заузела друго место. 

На окружном такмичењу из историје наша представница била је ученица VI-1 Неда 
Ибрајтер. 

На зонској смотри рецитатора нашу школу представљала је ученица VII-3 Маја Бркин. 
 Успешни су били и наши математичари. Катарина Голић, ученица V-3, на окружном 

такмичењу освојила је прво место. Милана Сивчев VII-1, учествовала је на окружном 
такмичењу, док је Радован Витомиров из VIII-1 на општинском такмичењу заузео треће 
место. 
: На Књижевној олимпијади представница наше школе била је Ана Угреновић VII-1 која је 
учествовала на окружном такмичењу. 

Успешни смо били и на такмичењу из географије. Ученица VIII-2, Мирослава Бабић, 
заузела је треће место на окружном такмичењу. На општинском такмичењу Николета Ћирић 
VII-3 заузела је треће место, док су друго место поделиле ученице Јована Вукобрат из VIII-2 
и Весна Гаврилов из VIII-3. 
Радован Витомиров, ученик VIII-1, на општинском такмичењу из хемије заузео је треће 
место. 

На општинском такмичењу “Шта знаш о здрављу”, ученица VII-3 Тијана Мићин 
освојила је треће место. 

Ученици наше школе били су успешни и на такмичењу из српског језика. Ученик V-2, 
Стеван Кошчица, заузео је друго место, а Марко Татић треће место на окружном такмичењу. 
Неда Ибрајтер из VI-1 била је трећа на општинском такмичењу. Ученица Николета Њари из 
VII-1 на општинском такмичењу заузела је друго место. Јелена Мучалов, ученица VIII-3, на 
окружном такмичењу заузела је прво место и нашу школу представљала на републичком 
такмичењу у Тршићу. 



И ове године били смо успешни на такмичењу “Шта знаш о саобраћају”. Прва места 
на општинском такмичењу освојили су Марко Кокот из VII-1, Неда Ибрајтер из  VI-1 и 
Гордана Ристић из IV-1. Дарио Бибер из V-3 освојио је треће место. Екипно, наши ученици 
су на општинском такмичењу освојили прво место. 

На квизу Телевизије Рубин “5+” наша школа освојила је треће место, а представљали 
су нас ученици Радован Витомиров из VIII-1, Николета Њари и Милана Сивчев из VII-1. 
. Ове године било је заиста тешко одлучити се само за једног ученика. У конкуренцији су 
била два изузетна ученика.  
Ђак генерације је Радован Витомиров, ученик VIII-1. Радован је нашу школу предствљао на 
Раух регионалном такмичењу из математике. У шестом разреду је на окружном такмиччењу 
из математике освојио треће место, док је у осмом на општинском такмичењу из математике 
освојио треће место. 

Са рукометном екипом наше школе освојио је прво место на општинском такмичењу 
и друго место на окружном такмичењу у седмом и осмом разреду.  На Спортским играма 
младих са школском рукометном екипом освојио је прво место и пласман на републичко 
такмичење.  

На такмичењу из хемије, Радован је у седмом разреду освојио друго место на 
окружном, а у осмом разреду треће место на општинском такмичењу. На квизу телевизије 
Рубин „5+“ био је члан екипе које је прошле године освојила друго, а ове године треће 
место.Молимо Радована да нам се придружи. 
 
 

 
 


