НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ

ОРГАНИЗОТОРИ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ

ТЕРМИНИ - ОПШТИНСКИ НИВО

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Друштво за српски језик и књижевност Србије
Друштво математичара Србије
Друштво математичара Србије
Друштво педагога техничке културе Србије, Шабац

''РОБО-ИНТ Инвент''

Регионално друштво за техничко и информатичко образовање, Зрењанин

Такмичење ученика основних школа из физике
Такмичење из хемије
Такмичење у познавању опште и националне историје
Такмичење у знању страних језика: а) енглески; б) руски; в) немачки; г)
француски; д) италијански; ђ) шпански
Физичко васпитање - Такмичење ученика основних школа у појединим
спортским гранама
Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије
(клавир, сви дувачки инструменти, соло певање, камерни ансамбли и
оркестар)
Такмичење младих музичара у нашој земљи ''Даворин Јенко''
Републичко такмичење основних школа за образовање ученика са
сметњама у развоју и инвалидитетом у атлетици
Републичко такмичење основних школа за образовање ученика са
сметњама у развоју и инвалидитетом у шаху и стоном тенису
Републичко такмичење основних школа за образовање ученика са
сметњама у развоју и инвалидитетом у кошарци
24. републикка смотра учебичких задруга
Такмичење у знању словачког језика и језичке културе

Друштво физичара Србије
Српско хемијско друштво
Друштво историчара Србије ''Стојан Новаковић''

Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе

Друштво за русински језик, књижевност и културу

Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе
Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе
Такмичење из босанског језика
Дечји сабор „Дани ћирилице“
Републички фестивал ученика основних музичких и балетских школа
Србије

Удружење ''Матица Бугара у Србији''
Национални савет хрватске националне мањине
Национални савет бошњачке националне мањине
Удружење ''Дани ћирилице''- ОШ „Бора Радић“, Баваниште
Заједница музичких и балетских школа Србије

од 23.04. до 22.05.2021. године

Републичка смотра ученичког ликовног стваралаштва за основне школе

Удружење ликовних педагога Србије

30.05.2021. године

27. фестивал луткарства основних школа -ФЛУОШ ( републички и
међународни ниво)

Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад

у току , до 22.05.2021. године

Најбоља дечја карикатура ''Мали Пјер''
63. Републичко такмичење по научним дисциплинама и смотра
истраживачких радова талената Србије
52. Смотра рецитатора Србије ,,Песниче народа мог''
Српска математичка олимпијада
Српска информатичка олимпијада
Међународно математичко
такмичење „Кенгур без граница" -Српска олимпијада
Такмичење из информатичке и
рачунарске писмености
„Дабар”за ученике основних
школа
Матем. такм. "Мислиша" (I-VIII р.)
Математички турнир - Математичка олаимпијада основних школа
Републике Србије
45. републичко такмичење младих задругара орача ученика основних
школа Србије

26. републичко такмичење камерне музике, инструменталиста и певача

15.05.2021. године
25.04.2021. године
25.04.2021. године
23.05.2021. године
24.04.2021. године

ТЕРМИНИ РЕПУБЛИЧКИ/МЕЂУНАРОДНИ НИВО

Такмичење из српског језика и језичке културе
Књижевна олимпијада
Државно такмичење ученика основних школа из математике
Такмичење ученика основних школа из рачунарства
Такмичење из техничког и информатичког образовања

„Светосавље и наше доба” (ликовни, литерарни и калиграфски радови
ученика основних школа из Републике Србије и расејања)

24.04.2021. године

ТЕРМИНИ - ОКРУЖНИ НИВО

15.05.2021. године

29.05.2021. године
22.05.2021. године
16.05.2021. године
05.06.2021. године
14.05-15.05.2021. године
нису доставили нови термин (бажи термин из
Календара)
29.05.2021. године
28.5-30.5.2021. године
22.05.2021. године

25.04.2021. године

15.05.2021. године

23.04.2021. године
24.04.2021
25.04.2021. године

Друштво за стране језике и књижевности
Савез за школски спорт Србије

по дисциплинама - од половине априла до 2. јуна
2021. године

Заједница музичких и балетских школа Србије

23.04-22.5.2021. године

Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд
Заједница школа за образовање ученика са сметњама у развоју и
инвалидитетом Републике Србије
Заједница школа за образовање ученика са сметњама у развоју и
инвалидитетом Републике Србије
Заједница школа за образовање ученика са сметњама у развоју и
инвалидитетом Републике Србије
Савез ученичких задруга Србије
Национални савет словачке националне мањине

21-25.04.2021. године - међународни ниво
07.05.2021. године
14.05.2021. године
21.05.2021. године

крај априла

24.04.2021. године

21.5 -22.5.2021. године
29.05.2021. године

15.05.2021. године

29.05.2021. године

28.04.2021. године
24.04.2021. године

29.05.2021. године
29.05.2021. године
29.05.2021. године
22.05.2021. године

15.05.2021. године

Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад; Коло српских сестара
Епархије Бачке; Одбор за веронауку Епархије бачке; Центар за ликовно
васпитање деце и омладине Војводине
Пријатељи деце Србије, Београд

у току , до 15.05.2021. године
планирано до краја маја

Систем регионалних центара за таленте Републике Србије
Центар за културу Ваљево и Савез аматера Србије
Друштво математичара
Србије и основне школе
Друштво математичара
Србије и основне школе
Друштво математичара
Србије и основне школе
Информационе
технологије –
Удружење професора
Србије”
Математичко друштво "Архимедес"

29.04.2021. године

08.05.2021. године

22.5-23.5.2021. године

13.05. 2021. године

19.05.2021. године - покрајински/28.0529.05.2021. године- републички
02.06.2021. године
26.06.2021. године
19.09. 2021. године (међународно)

28.05.2021. године
30.05.2021. године

Математичко друштво "Архимедес"

22.05.2021. године (или септембар 2021. године)

Савез ученичких задруга Србије

октобар 2021. године

Удружење музичких и балетских педагога Србије

Камерна музика - 22. мaj 2021.године
Клавир - 29.мај 2021.године
Кларинет и сксофон - 30. мај 2021. године
Традиционално певање - 25 .април 2021. године

26.и 27.јун 2021. 2021. године
30. РЕПУБЛИЧКA СМОТРА ХОРОВА
И 21. РЕПУБЛИЧКА СМОТРА ОРКЕСТАРА ОСНОВНИХ ШКОЛА И
ОСНОВНИХ МУЗИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2021
8. Дани Николе Тесле
Такмичење ученика основних школа у шаху
62. смотра ликовних радова ученика основних и средњих школа Србије
"Сцена, маска, костим, лутка"

Удружење музичких и балетских педагога Србије

Удружење војвођанских учитеља
Шаховски савез Србије
Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, Нови Сад

крај априла

15/16.05.2021. године

Гестивал словенске музике - међународно, 12-14.
мај 2021. године
Међународно такмичење "Петар Коњовић" 2931. мај 2021. године
8.март - 29. мај 2021. године
29/30.05.2021. године
последња недеља маја 2021. године

