ФЕБРУАР
 Од 1. до 3. фебруара – одржани су родитељски састанци, на којима су
подељене ђачке књижице
 13. фебруара – почетак наставе у другом полугодишту
 25. фебруара – наша школа била је домаћин општинског такмичења из
страних језика. Ученици 8. разреда (укупно њих 50) такмичили су се у
познавању енглеског, француског и немачког језика, а нашу школу
представљала су два ученика из енглеског језика

 25. фебруара – у ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину одржано
је општинско такмичење из математике, на коме је учествовало четворо
наших ученика

МАРТ
 2. марта – у оквиру културне манифестације „Дани вина“, у
просторијама школе у Трешњевици, одржана је ликовна колонија за
ученике свих основних школа из наше општине

 4. марта – у ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину одржано је
општинско такмичење Књижевна олимпијада, на коме је учествовала
наша ученица Милица Милојевић (8/2), која има пласман на окружно
такмичење
 4. марта – у ОШ „Стеван Јаковљевић“ у Параћину одржано је
општинско такмичење у шаху; екипа дечака освојила је екипно 3.
место, а појединачно су били најуспешнији: Бранко Петровић (1/2) - 1.
место, Неда Петровић (1/2) - 2. место и Илија Савић (8/2) - 1. место
 5. марта – у ОШ „Ђура Јакшић“ у Параћину одржано је општинско
такмичење из биологије; ученици 5. разреда су били најуспешнији:
Лазар Васковић је освојио 1. место, а Сара Савић, Анђела Арсић и
Виолета Стефановић – 3. место; ученица 6. разреда Јулија Рашић
освојила је 3. место
 5. марта – у ОШ „Бранко Крсмановић“ у Доњој Мутници одржано је
општинско такмичење из историје, а 3. место и пласман на окружно
такмичење освојио је Вељко Ристић (8/2)
 8. марта – обележен је Дан жена. У матичној школи, ученици млађих
разреда су са учитељицама и мајкама реализовали радионицу – израда
рамова за слике, а затим су извели приредбу на енглеском језику, коју
су припремили уз помоћ наставнице енглеског Марије Радуновић

 11. марта – на општинском такмичењу из техничког и информатичког
образовања, које је одржано у ОШ „Радоје Домановић“ у Параћину,
најуспешнији су били: Виолета Стефановић (5/1) – 1. место у
дисциплини аутомоделарство, Младен Милошевић (8/1) – 1. место у
дисциплини бродомоделарство, Кристијан Милетић (6/1) – 1. место и
Михајло Петровић (5/2) – 2. место у дисциплини ракетно моделарство,
Илија Савић (8/2) – 3. место у дисциплини енергетика
 17. марта – учитељица Зорица Глишић пренела је колегама упутства за
рад са семинара – Имплементација програма „Покренимо нашу децу“

 18. марта – у ОШ „Б. Крсмановић“ у Сикирици одржано је окружно
такмичење у шаху: екипа дечака освојила је екипно 3. место (Илија
Савић, Вељко Стојковић, Лазар Васковић, Бранко Петровић), а
појединачно су били најуспешнији: Бранко Петровић (1/2) - 2. место,
Неда Петровић (1/2) - 2. место и Илија Савић (8/2) - 2. место
 18. марта – на општинском такмичењу из српског језика, које је
одржано у ОШ „Радоје Домановић“ у Параћину, од наших ученика
најуспешнији су били: Виолета Стефановић (5/1) и Лазар Васковић
(5/2) – 2. место, Анђела Арсић (5/1) и Викторија Јоксимовић (6/1) –
3. место; на окружно такмичење се пласирала и Емилија Андрејевић
 20. и 21. марта – представници Полицијске станице у Параћину
одржали су предавање за ученике 5. разреда у Поточцу и Трешњевици –
„Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих“

 21. марта – учитељице 1. и 3. разреда у Својнову реализовале су
тематски дан и радионицу са родитељима: Стигло је пролеће

 23. марта – представници Црвеног крста из Параћина одржали су
предавање о туберкулози за ученике 7. и 8. разреда у матичној школи

 25. марта – на окружном такмичењу из страних језика, које је одржано
у Свилајнцу, учествовали су Вељко Ристић (8/2) и Никола Костић (8/3)
 26. марта – окружно такмичење из техничког и информатичког
образовања одржано је у Белушићу. Учествовало је 5 наших ученика, а
најуспешнији су били Михајло Петровић (5/2) – 1. место и Илија Савић
(8/2) – 2. место, који ће учествовати и на републичком такмичењу

АПРИЛ
 1. априла – на окружном такмичењу Књижевна олимпијада у Јагодини
учествовала је наша ученица Милица Милојевић (8/2)
 3. априла – сарадница Завода за унапређивање образовања и
васпитања одржала је предавање ученицама 6. разреда: „Све што
желиш да знаш о пубертету“

 5. априла – на општинском такмичењу у рукомету, у параћинској Хали
спортова, екипа наше школе је освојила 2. место

 7. и 8. априла – одржан је пробни завршни испит за ученике 8. разреда
(у петак су ученици радили тест из математике и попуњавали упитник,
а у суботу је рађен тест из српског језика и комбиновани тест)

 9. априла – на окружном такмичењу из српског језика, које је одржано
у ОШ „М. Поповић Озрен“ у Параћину, учествовало је пет наших
ученика; најуспешније су биле Виолета Стефановић (5/1) и Емилија
Андрејевић (8/3), обе су освојиле 2. место
 12. априла – различитим активностима обележен наступајући
хришћански празник Ускрс
ПОТОЧАЦ

СВОЈНОВО

ТРЕШЊЕВИЦА

 19. априла – група ученика старијих разреда посетила покретни
Планетаријум у параћинској Хали спортова

 22. априла – у нашој школи је одржано општинско такмичење „Шта
знаш о саобраћају“. Као и ранијих година, наши ученици су имали
запажене резултате: 1. место освојили су: Викторија Јоксимовић (6/1),
Лазар Ђокић (8/3) и Лазар Васковић (5/2), 2. место је освојила Сара
Благојевић (5/3), а треће: Виолета Тодосијевић (5/3) и Михајло
Петровић (5/2); ученици који су освојили прво и друго место
представљаће општину Параћин на окружном такмичењу, које се
одржава 13. маја у нашој школи

 22. априла – на окружном такмичењу из биологије у ОШ „Ђура
Јакшић“ у Параћину, учествовао Лазар Васковић (5/2)
 23. априла – на окружном такмичењу из историје у Јагодини
учествовао Вељко Ристић (8/2)
 26. априла – на општинском такмичењу у атлетици екипа наше школе
освојила 2. место

MAJ
 6. и 7. маја – на РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу из техничког и
информатичког образовања у Земуну, наши ученици Илија Савић (8/2)
и Михајло Петровић (5/2) постигли су велики успех- освојили су ПРВУ
НАГРАДУ, Илија у дисциплини Примена електромагнета, а Михајло у
дисциплини Ракетно моделарство
 11. маја – на окружном такмичењу у атлетици, које је одржано у
Ћуприји, учествовао је ученик 8/3 Немања Милојевић
 12. маја – одржан је традиционални, 27. по реду, крос РТС-а

 13. маја – окружно такмичење Шта знаш о саобраћају за ученике из 6
општина Поморавског округа одржано је у нашој школи. Учествовало
је по 8 ученика из сваке општине, а у екипи општине Параћин било је
четворо наших ученика: у Б категорији: Сара Благојевић (5/3) је
освојила 2. место, Лазар Васковић (5/2) – 1. место и пласман на
РЕПУБЛИЧКО такмичење; у Ц категорији: Викторија Јоксимовић (6/1)
– 3. место, а Лазар Ђокић (8/3) – 2. место

Екипа општине Параћин – 3. место

 24. и 25. маја – представници Центра за социјални рад у Параћину
одржали су предавање о вршњачком насиљу и насиљу на интернету
ученицима петог разреда у Поточцу и Трешњевици
 26. и 27. маја – Лазар Васковић (5/2) је учествовао на РЕПУБЛИЧКОМ
такмичењу Шта знаш о саобраћају, које је одржано у Београду
 27. и 28. маја – Емилија Андрејевић (8/3) је учествовала на
РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу из српског језика у Тршићу
 30. маја – завршено је 2. полугодиште за ученике 8. разреда
 31. маја и 1. јуна – екскурзија ученика 7. разреда (Ваљево, Тршић,
Лозница)

ЈУН
 1. јуна – у ресторану „Три делфина“ у Поточцу одржано је другарско
вече ученика 8. разреда

 7. јуна – одржан је огледни час из предмета Народна традиција у
одељењу 4/1

 8. јуна – екскурзија ученика 3. и 4. разреда (Крагујевац, Топола,
Аранђеловац)

 9. јуна - екскурзија 1. и 2. разреда (Крушевац, Врњачка Бања)

 10. јуна – екскурзија 5. разреда (Свилајнац, манастир Раваница)

 11. јуна – у Сава центру у Београду одржана је додела награда часописа
Витез; присуствовали су наши ученици Валентина Милуновић,
Анђелија Живковић и Петар Газдић, са учитељицом Зорицом Глишић

 11. и 12. јуна – екскурзија 6. разреда (Тара, Златибор)
 13. јуна – крај наставе у 2. полугодишту за ученике од 1. до 7. разреда

 14., 15. и 16. јуна – ученици осмог разреда полагали су завршни испит

 20. јуна – одржана је свечана додела сведочанстава и диплома
ученицима 8. разреда. Ученик генерације ове године је Емилија
Андрејевић (8/3).

Још 5 ученика носиоци су Вукове дипломе, а додељено је и 26 посебних
диплома, за успех на такмичењима у току школовања. Одлични
ученици и успешни такмичари награђени су и књигама од стране
школе.

Носиоци Вукове дипломе: Емилија Андрејевић, Анита Михајловић,
Вељко Ристић, Милица Милојевић, Јована Стевић и Младен
Милошевић
 20. јуна – председник општине Параћин доделио је књиге у Позоришту
носиоцима Вукових диплома и освајачима награда на Републичким
такмичењима. Из наше школе, поред 6 Вуковаца, награде су примили и
Михајло Петровић (5. раз.) и Илија Савић (8. раз.), за освојена 1. места
на републичком такмичењу из ТИО

