ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
ПАРАЋИН

ЛЕТОПИС

школска 2020/2021. година

1

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Историјат школе..............................................................................................3
Просторни услови рада школе.........................................................................5
Кадровска структура школе............................................................................5
Бројно стање ученика и одељења....................................................................6
Организација рада школе.................................................................................7

2. АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ПО МЕСЕЦИМА..............................................................9

2

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
1.1. Историјат школе
Основна школа „Радоје Домановић“ из Параћина једна је од четири градске основне
школе у нашој општини.

Припадају јој подручна одељења у Стрижи и Доњем Видову.
Наша школа има најстарију школску зграду у општини. Објекат у којем се данас налази
школа, почео је да се гради 1936. године на имању Николе Марјановића, ратника-солунца
и председника Посредничке банке у Параћину, који је поклонио своје земљиште за
изградњу школе. Новоподигнута зграда имала је осам учионица, једну полукружну
учионицу, наставничку канцеларију, салу за свечане приредбе и остале помоћне
просторије. Школа је грађена до 1939. године.
Две школске године до рата у згради је радила непотпуна реална гимназија, а наставу су
похађали ученици из шире околине, ражањског и темићког среза.
Као основна школа почела је да ради 1.септембра 1949. године, а конституисање је
трајало до 1958. године када је уобличена физиономија осмогодишњег школовања.
Године 1950. била је прва осмолетка у Поморављу. Првих година рада у одељењима је
било ни до 45 ученика. Порастом броја ученика морало је да дође и до проширења
школског простора. Тако је 1956. године изграђено десно крило школске зграде са 6
учионица. Школа је тада имала 2000 ученика и радила је у три смене.
Четвороразредна школа у Стрижи је изграђена марта 1930. године, а прве ђаке је
примила 1932. године и радила самостално до 1958. године када је припојена Основној
школи „Радоје Домановић“.
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Школа у Доњем Видову је најстарија сеоска школа изграђена 1847. године. До 1974.
године радила је као издвојена јединица под именом „Јован Јовановић Змај“, када је
припојена Основној школи „Радоје Домановић“.

Дан школе се први пут слави школске 1962/63. године као смотра једногодишњег
достигнућа у раду свих секција. Године 1963. следи изградња спортских терена за наставу
физичког васпитања, а 1969. године изградња фискултурне сале.
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1.2. Просторни услови рада школе
Ученици млађих разреда имају своје учионице у којима се налази адекватан намештај.
Настава за ученике старијих разреда изводи се у кабинетима. Ученици који слушају
предмет информатика и рачунарство користе кабинет опремљен рачунарима добијеним
пројектом ,,Дигитална школа“. У школи је организован и продужени боравак у две групе
за ученике млађих разреда.
Матична школа је модерно опремљена са 14 учионица и 6 кабинета, зборницом,
библиотеком, свечаном салом, салом за физичко и великим двориштем са теренима за
фудбал, кошарку и друге активности.
Школа у Доњем Видову има четири учионице, опремљен техничко-информатички
кабинет, обданиште, библиотеку, зборницу, салу за физичко, сређену кухињу и пространо
двориште са летњом учионицом и теренима за фудбал, кошарку и одбојку са монтираном
расветом, тако да се може користити и у вечерњим часовима. У школи је организован и
једносменски рад за све заинтересоване ученике, са различитим активностима, у
зависности од интересовања ученика.
Школа у Стрижи има само две учионице и канцеларију, тако да не постоји могућност
да се настава неометано одржава истовремено у више од два разреда, а због близине града
и малог броја ученика није исплативо градити нову зграду. Зато ученици из Стриже од 5.
до 8. разреда иду у матичну школу, за шта имају организован аутобуски превоз.
Сам објекат школе у Стрижи је недавно реновиран, обновљена је фасада, урађен нови
кров. Учионице су опремљене савременим техничким средствима за аудио-визуелну
презентацију наставних садржаја. Школа такође има и преносни рачунар и пројектор.

1.3. Кадровска структура школе
Колектив школе чини 83 радника, од којих је 60 наставно особље.
Директор школе: Александар Јовановић
Помоћник директора: Дарко Милићевић
Правник: Весна Толић
Школски психолог: Катарина Радовић, Наталија Милојевић Трифуновић и Снежана
Стаменковић
Књиговођа: Биљана Милошевић
Административни радник: Александра Аранђеловић
Библиотекар: Данијела Јанковић
Продужени боравак: Славица Динић и Виолета Мијаиловић
Једносменски рад: Невена Јовановић Љубић, Ана Величковић и Душан Живановић
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Одељењске старешине
Млађи разреди

Старији разреди

I-1
I-2
I-3
I-4 и IV-3
I-4

Јован Стевановић
Душица Иванковић Катић
Златица Митровић
Ивана Јевдосић
Зорица Благојевић

V-1
V-2
V-3
V-4

Драгана Миловановић
Слађана Петровић
Весна Урошевић
Душанка Радовановић

II-1
II-2
II-3 и III-3
II-4

Милан Јовановић
Јасмина Ђурић
Милена Петровић
Слађана Лукић Стевановић

VI-1
VI-2
VI-3
VI-4

Драгана Васковић
Бранислав Живковић
Дарко Милићевић
Maja Динић

III-1
III-2
III-4

Јагода Милетић
Јелица Алексић
Горица Живковић

VII-1
VII-2
VII-3
VII-4

Марија Петковић
Драгана Митић
Славољуб Живадиновић
Јасмина Јовановић

IV-1
IV-2
IV-4

Јелена Јевтић
Слободанка Ђикић
Весна Антић

VIII-1
VIII-2
VIII-3

Радојка Ђорђевић
Елизабета Брзић Димитријевић
Игор Димитријевић

1.4. Бројно стање ученика и одељења
Укупан број ученика који је успешно завршио разред у школској 2020/21. години је 537, и
то у матичној школи 408, у издвојеном одељењу у Стрижи 32, а у издвојеном одељењу у
Доњем Видову 97 ученика. Заступљеност ученика по разредима приказана је у следећој
табели.
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I
II
III
IV
∑
V
VI
VII
VIII
∑
∑∑

Укупно
77
69
52
63
261
74
68
74
60
276
537

МШ*
64
45
38
43
190
62
61
63
48
234
424

С**
3
8
4
5
20
/
/
/
/
/
20

ДВ***
10
16
10
15
51
12
7
11
12
42
93

* Матична школа
** Издвојено одељење у селу Стрижа
*** Издвојено одељење у селу Доње Видово
1.5. Организација рада школе
Настава се изводи у две смене. У школи је организован и продужени боравак у две
групе за ученике млађих разреда, а у издвојеном одељењу у Доњем Видову организован је
једносменски рад за све заинтересоване ученике. Такође, у школи је организована и
настава за полазнике ФООО (Функционално основно образовање одраслих).
Функционално основно образовање одраслих је интеграција основног, општег образовања
и иницијалног стручног оспособљавања. Намењено је свима који нису стекли потпуно
основно образовање и стручну оспособљеност а старији су од 15 година. Образовни
садржаји повезани су са стеченим животним искуством. Они задовољавају образовне
потребе одраслих полазника у вршењу различитих животних улога. Програм ФООО се
остварује у три циклуса, од којих сваки траје по једну школску годину. Први циклус (прва
четири разреда) је намењен основном описмењавању, као и стицању основне
функционалне писмености. Други (пети и шести разред) и трећи циклус (седми и осми
разред) су намењени стицању основа општег образовања, развоју базичних
интелектуалних и социјалних вештина које омогућавају даљу социјалну интеграцију,
учење и транзицију ка тржишту рада и обуке за једноставно занимање.
Осим редовне наставе, радом и активностима у оквиру секција и додатне наставе се
афирмишу и негују способности и таленти ученика, усмеравајући њихова интересовања.
Бројни су успеси наших ученика на свим такмичењима. Посебно се истичу у области
биологије, историје и физике где освајају и прва места на највишим нивоима такмичења.
Спортисти наше школе сваке године узимају учешћа на такмичењима од школског до
републичког нивоа. Из наше школе су до сада изашле многе генерације које су данас
научни и културни радници, инжењери, спортисти и стручњаци у својим областима.
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На крају сваке школске године ученици буду награђени за свој рад књигама, а они који
су посебно презентовали своју школу и додатним наградама.
Школа има и своју интернет презентацију на следећој адреси: http://www.radoje.net.
Такође школа има и своју Facebook страницу: https://www.facebook.com/radoje.net која се
свакодневно ажурира и која прати сва дешавања у школи.
Тим за информатичке послове обавља различите послове из информатичке групе
послова.
Једном недељно се на школској фејсбук страни објављује материјал о
активностима које се дешавају у школи - мултимедијални материјал о огледним и
угледним часовима, приредбе које се дешавају у школи и ван школе, Фестивал дечијих
сцена и друге манифестације.
У просеку, једном месечно се на сајт школе поставља материјал о тендерима, као и
разне допуне тих материјала. Доступност сајта 24 сата дневно умногоме доприноси
медијској промоцији школе.
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2. АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ПО МЕСЕЦИМА
2. 1. Септембар
Активност у Обогаћеном једносменском раду у Издвојеном одељењу у Доњем Видову у
оквиру које су учествовали ученици млађих и старијих разреда.
Пројекат је носио назив: "Спремам и храним се здраво".
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2.2. Октобар
1. октобра 2020. године у оквиру програма ФООО кренула је да се реализује настава и то у
вечерњим сатима од 18:00 до 20:30 сати.
У првом полугодишту су у првом циклусу одржани часови из предмета српски језик и
математика. У другом и трећем цилусу се одвијала настава из предмета српски језик,
математика, енглески језик, физика, хемија, биологија, историја, географија, дигитална
писменост, одговорно живљење у грађанском друштву, предузетништво и примењене
науке.
Полазници су имали непосредну наставу до 23. новембра, а од тада се настава одвијала
онлајн до почетка распуста.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
5. 10. 2020. „ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА “
Почетком ове школске године због пандемије изазване COVID –ом 19, донета је одлука да
сви ученици једног одељења буду подељени у групе. Стога су у оквиру Дечије недеље
ученици 42 са својом учитељицом Слободанком Ђикић имали сусрет група чији је циљ био
размена порука са друговима са којима нису на часовима.

6. 10. 2020. „СВИ РАЗЛИЧИТИ, СВИ ЈЕДНАКИ“
Активност која је реализована са ученицима 7. разреда, подручног одељења у Доњем
Видову имала је за циљ међупредметну повезаност наставе историје и грађанског
васпитања. Идеја радионице била је да се са ученицима на основу реализованих садржаја
из историје (Грађанске револуције) и грађанског васпитања (Права појединца и опште
добро, Сукоб појединачног права и општег добра) тежи исходима у којима ће ученици
бити спремни да препознају основне карактеристике и људска права, да препознају и
уважавају своја и туђа права и потребе. На конкретним примерима из историјских догађаја
уочавали су која су то грађанска права била угрожена, како су се појединци тада осећали,
како су се уједињавали да би одбранили своја права. Ученици су, такође, уочавали утицаје
историјских догађаја на прилике у савременом друштву. Анализирали смо повреде
положаја припадника различитих друштвених слојева и група у индустријском добу
(Грађанска револуција), али и данас, кроз положај деце у школи и вршњачкој групи.
Ученици су кроз ове релације препознавали подлогу савремених институција и
друштвених појава.
Као духовити одговор на изјаву Марије Антоанете: „Ако немају хлеба, нека једу колаче“
(Француска револуција), са ученицима је одрганизована припрема колача, као симболично
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уједињење у победи појединачних права кроз заједничку активност, са поруком
„Подељена срећа, два пута је већа!“
Наставница историје: Бојана Стојиљковић
Наставница грађанског васпитања: Тања Чолић
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9. 10. 2020. „ДРУГАРИЈАДА“
У овиру ове активности, групе ученика одељења 7/2, које похађају Верску наставу и
Грађанско васпитање окупили су се са заједничким циљем, а то је пружање подршке и
разумевање за особе са инвалидитетом. Гост часа био је Филип Величковић, ученик 8.
разреда ОШ „Стеван Јаковљевић“, дечак са инвалидитетом, који је провео време у
дружењу са ученицима наше школе.
„Другаријада“ је започела квизом знања из опште културе, где је сваки освојени поен
омогућио формираној екипи отварање једног поља слагалице. Када су, заједничким
трудом, склопили слагалицу (лик Светог Саве), држење се наставило слатком игром
изненађења. Циљ радионице био је да ученици уоче да су у игри сви равноправни, да
постоје области у којима особе у инвалидским колицима могу бити веома успешне, да
развију емпатију и науче у којим областима и на које начине могу пружити помоћ и
подршку особама са инвалидитетом.
Наставница веронауке: Рада Ђорђевић
Наставница грађанског васпитања: Тања Чолић
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Октобар 27. 10. 2020. године
У оквиру активности Обогаћеног једносменског рада у Издвојеном одељењу у Доњем
Видову заједно са родитељима и ученицима школе организована је хуманитарна акција
"Наше мало некоме значи много" која је подразумевала:
-Посету манастиру Св. Петка и Дому за штићенике у Извору;
- Донацију сакупљених прехрамбених производа, хране (поврћа), играчака, гардеробе,
хигијенских средстава.
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2.3. Новембар
2. 11. 2020. На Окружном такмичењу у пливању, наши ученици су остварили значајне
успехе:
Николић Јована 1. место 50м краул,
Томац Мартина 1. место 50м леђно,
Срејић Анђела 1. место 50м краул,
Томац Давид 1. место 50м делфин,
Марковић Лазар 2. место 50м краул.
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3. 11. 2020. У жељи да сваки час ученицима буде занимљив, а да уједно свако дете искаже
своје вредности и могућности, учитељица Слађана Лукић Стевановић организује наставу и
на необичним местима у школи. Ово је један од таквих часова, организован у холу школе у
Доњем Видову, у амбијенту јесење декорације школе.
Наставни предмет: Српски језик; наставна јединица: Текст: "Шума живот значи"- читање
по улогама.

28. 11. 2020. На традиционалној манифестацији "Сабор учитеља - примери добре праксе и
размена искустава у циљу унапређења наставне праксе", која је ове године због
епидемиолошке ситуације одржана онлајн, једини представник општине Параћин, а самим
тим и наше школе била је учитељица Слађана Лукић Стевановић са својим угледним
часом: Говорна вежба: "Великани српске науке - М. Миланковић, М. Пупин, Н. Тесла".
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Током новембра месеца 2020. године активности ученика у Обогаћеном једносменском
раду у Издвојеном одељењу у Доњем Видову у време корона вируса, конкретније онлајн
активност "Израда украса за Нову годину" у оквиру којих су учесници били ученици
млађих разреда.
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2.4. Септембар, октобар и новембар 2020. године
Током ова три месеца рад Обогаћеног једносменског рада у Стрижи базирао се на
реализацији пројекта под називом „Зимница“...
Слоганом: Да би здравље било право - морам да се храним здраво- водили смо се
приликом израде различитих врста рецепата за зимницу.
Без имало муке дечије вредне руке направише пуно: Компота, пегланих паприка, шарених
салата, сока, киселих краставчића....
У том дружењу и раду, надахтути инспирацијом написана је и песма „Једносменски рад“.
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ПЕСМА О ЈЕДНОСМЕНСКОМ РАДУ
Од овог септембра, текуће нам године
у нашу малу школу нова радост води ме.
Поред свих дистанци и поштовања мера,
за све нас се дешава права премијера.
Узбуђење је велико као никада до сад,
кратко и јасно почиње ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД.
У почетку нисмо знали да ће та новина
постати нам свима брзо драга дисциплина
и пружити нам ужитак као приказ сценски,
весео и динамичан наш рад једносменски.
Када звоно објави да настави је крај
крећу разне активности у учионици знај.
Прво што се ради, морам то истаћи:
објасни се и разјасни свакоме домаћи.
То је помоћ врло важна за наше учење
да код куће онда ником не буде мучење.
Оно што је нама тешко и нејасно
учитељици кажемо слободно и гласно.
Она нам је десна рука и својски се труди
да се сваки делић наших главица разбуди.
А када се заврше те наставне теме,
разни пројекти се тада нижу, ту нема дилеме.
Онда креће права фешта,
учитељица је у том врло вешта.
По глави јој лети идеја милион,
у томе би била и олимпијски шампион.
Зато први пројекат и звучи као теорема,
ал’ верујте на реч: зимница се сада спрема!
Да би здравље било правочовек мора да се храни здраво!
Без имало мукице упослисмо рукице.
Један сецка, други криже,
трећи чисте тегле ниже.
Домаћа и здрава наша фина роба,
док се сецка ваљало би мало и да се проба.
Поврће и воће, опрано и свеже
чини да се сви вируси пред нама разбеже.
Било да су краставчићи ил’ пеглана паприка,
вредно ради и не стаје наша мала фабрика.
Јабуке и крушке, бело, црно грожђе
дају нашем организму неопходно гвожђе.
Онда дође шаргарепа – госпођица фина,
чак и свежа пружа нама пуно витамина.
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А нарочито у салати и са луком белим,
да је пробам мораћу ја да се осмелим.
Исецканог поврћа вангла обилата,
само да се закисели шарена салата.
Добро смо их напунили па се фино слегле,
шарене се и смешкају лепе, пуне тегле.
Кажу наше маме, због резултата насталих:
„Узећемо ми рецепте од кувара ових малих!“
Вредне јесу мале руке и срећна су свима лица,
док расте на полици зимнице гомилица.
И убудуће кад се ради трудићемо се ми својски,
слободно ћу рећи - читаво херојски.
Да идеја добра успе и пројекат сваки,
спремни биће мали ђаци, одолеће свакој цаки.
И верујте, врло важно, сада и то знамо:
од свега је најбитније да ми уживамо!
Учитељица нам стално каже, и то рећи могу:
„ВЕЛИКИ СТЕ ДЕЦО ЉУДИ И ТО ОД МАЛИХ НОГУ !“
Невена Јовановић Љубић, проф. разредне наставе
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2.5. Децембар
1. 12. 2020. и 2. 12. 2020. године у сусрет Новој години, Божићу и зимском распусту,
ученици из продуженог боравка су са својим учитељицама и библиотекарком уређивали
хол матичне школе.
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У периоду од 7. 12. до 15. 12. 2020. били су снимљени и приказани часови на РТС-планети
у оквиру републичког пројекта наставе на даљину.
Предавач Слађана Лукић Стевановић, предмети: Математика 2.разред - 4 часа и Свет око
нас 2. разред - 2 часа.
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Од 08.12. до 16.12. 2020. године наступило је украшавање хола.
И поред епидемије и редуковане наставе, ентузијазам не недостаје учитељима и
ненаставном особљу у школи у Доњем Видову.
Вредне руке учитељица: Весне Антић, Зорице Благојевић, Горице Живкивић, Ане
Величковић, Слађане Лукић Стевановић, учитеља Душана Живановића и "теткица": Руже
Димитријевић и Марије Михајловић створиле су чаробну новогодишњу бајку у холу
школе, на радост свих, а нарочито деце.
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2.6. Септембар, октобар, новембар и децембар 2020. године

ТОКОМ ОВА ЧЕТИРИ МЕСЕЦА РЕАЛИЗОВАН ЈЕ ЕКОЛОШКИ ПРОЈЕКАТ
КРОЗ МЕЂУПРЕДМЕТНУ ПОВЕЗАНОСТ НАСТАВЕ ВЕРОНАУКЕ И
ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА

Оваква акција осмишњена је са циљем подизања еколошке свести кроз
остварености исхода предмета Веронаука и Грађанско васпитање.
Као одговорни грађани и православни хришћани, који препознају појам и значај општег
добра, ученици одељења 72 дали су своју поруку свету у решавању еколошких питања.

Акциони план:
1.час: Обилазак околине школе са циљем уочавања еколошких проблема и дискусијом на
тему решавања истих, предлози акција које могу спровести ученици.
2.час: Презентација о Екологији као науци, примерима еколошких неравнотежа,
повезаности Екологије и других научних дисциплина, уочавање важности еколошких
питања за опстанак човечанства, као и дискусија на тему савесности и одговорности нас
као грађана и православних хришћана према планети и добрих и лоших еколошких навика
појединца.
3.час: Акција: „Сређивање школског дворишта; сакупљање рециклажних материјала.“
4.час: Припрема радова ученика за мултимедијални ликовни конкурс „Еколошки одговор
православних на климатске промене“, у организацији ЦЕКОР-а и „Савеза Православних
жена“ који траје до 4. децембра 2020.
Открили смо да је екологија заједничка тема нашим предметима и покушале да својим
примером и заједничким радом покажемо пут ка заједници и љубави. Наш рад се састојао
из неколико одржаних заједничких часова и назвала бисмо га "стоп поделама".
Наставнице: Рада Ђорђевић и Тања Чолић са ученицима одељења 7 2
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Током првог полугодишта у септембру, октобру, новембру и децембру 2020. године
ученици у Стрижи учили су да праве сапуне. Кроз занимљив поступак су се лепо и
забавили и научили нешто ново.
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2.7. Јануар
23. 1. 2021. године посета премијерке Ане Брнабић нашој школи поводом комплетне
реконструкције матичне школе која нам предстоји.

2.8. Фебруар
21. 2. 2021. На Општинском такмичењу из енглеског језика Софија Тасић 83 и Сара
Павловић 81 освојиле су трећи ранг и самим тим обе имају пласман на Окружно
такмичење.
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22. 2. 2021. Наша Сара Павловић 81 на Општинском такмичењу из немачког језика
освојила је други ранг и пласман на Окружно такмичење.

27. 2. 2021. године на Општинском такмичењу из физике наши ученици су постигли
следеће резултате:
Вук Јашовић 8. разред, ПРВА награда
Коста Томић 6. разред, ТРЕЋА награда
Филип Стеиндл 6. разред, ПОХВАЛА
Јован Савић 6. разред, УЧЕШЋЕ
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28. 2. 2021. године на Општинском такмичењу из математике наши ученици су остварили
сјајне резултате:
Давид Лукић Vр, 1. место
Невена Перић Vр, 3. место
Реља Митровић IIIр, похвала
Филип Тасић VIр, похвала
Дамјан Јашовић VIр, похвала
Вук Јашовић VIIIр, похвала
Андреја Динић IIIр, учешће
Реља Шћекић IIIр, учешће
Вукашин Јакић IIIр, учешће
Ања Обрадовић Vр, учешће
Матеја Динић VIIIр, учешће

2.9. Март
20. 3. 2021. године на Окружном такмичењу из физике одржаном у ОШ „Ј. Ј. Змај“ у
Свилајнцу наши ученици су постигли следеће резултате:
Коста Томић 6/1, 3. награда
Филип Стеиндл 6/3, похвала
Вук Јашовић 8/2 учешће.
21. 3. 2021. године на Окружном такмичењу из математике одржаном у ОШ „М. П. Озрен“
у Параћину нашa екипа, из објективних околности у умањеном саставу, постигла је
следеће резултате:
Дамјан Јашовић VI, 3. награда
Вук Јашовић VIII, учешће
Филип Тасић VI, учешће
Невена Перић V, учешће
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2.10. Април
10. 4. 2021. године на Окружном такмичењу у шаху ученици 3 2 одељењског старешине
Јелице Алексић били су вредни и освојили дипломе.

22. 4. 2021. године ученици трећег разреда издвојеног одељења у Доњем Видову са
наставницима који реализују активности у Обогаћеном једносменском раду, обележили су
пригодном активношћу Дан планете Земље!
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26. 4. 2021. године на Окружном такмичењу из енглеског језика наше Сара Павловић 8 3 и
Софија Тасић 81 биле су изузетно успешне. Сара Павловић остварила је резултат у
вредности ДРУГОГ РАНГА, а похвалу је добила Софија Тасић.
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26. 4. 2021. године ученици 31 са одељењским старешином Иваном Јевдосић на 52.
Општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог“ и похвала Андреју Динићу који је
награђен књигом том приликом.

У периоду од 26. 4. 2021. до 29. 4. 2021. године у сусрет Васкрсу ученици продуженог
боравка су заједно са својим учитељицама имали радионице и заједничким радом показали
своју креативност.
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29. 4. 2021. Ученици Обогаћеног једносменског рада из Стриже су своје васкршње
активности имали у оквиру креативне радионице.
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25. 4. 2021. године Учешће на КОНКУРС ЗА ПРВУ ПЕСНИЧКУ ОЛИМПИЈАДУ на тему
"ЈА ИМАМ САН" и литерарни радови наших ученика одељења 3 1 Андрее Ранђеловић
Матичне школе и 44 Милице Радић и Наталије Јоксимовић, Издвојеног одељења у Доњем
Видову чије су одељењске старешине Јагода Милетић и Весна Антић.
Том приликом наша ученица Андреа Ранђеловић 3 1 освојила је Захвалницу за написану
песму „Ја имам сан“.
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