
ОШ „Браћа Јерковић“

Летопис школе 

школска 2020./2021. година



СЕПТЕМБАР

1.09.2020. године – Пријем првака

Пријем првака школске 2020./2021. реализован је у школи, у учионицама. Због епидемиолошке ситуације није 
било традиционалног дочека. Трудили смо се да у овим измењеним околностима нашим ђацима првацима 
полазак у школу учинимо свечаним. Сваки учитељ је примио свој разред. Ђаци су били подељени у групе, а 
деца су носила маске. Учионице су биле украшене балонима и стиховима добродошлице. Учитељи су 
упутили топле и важне речи првацима, будућим ученицима школе „Браћа Јерковић“. Није било 
организованог  уобичајеног  сликања првог дана школе, али део атмосфере су забележили њихови учитељи. 
Фотографије можете погледати овде.



ОКТОБАР

16.10.2020. – Зборник књижевног стваралаштва младих Србије и дијаспоре

Таленат наших ученика представљен је у Зборнику књижевног стваралаштва младих Србије и дијаспоре. 
Културно–издавачки центар „Српска кућа“ из Пожаревца, објавио је овај Зборник. Међу страницама књиге 
нашли су се стихови наших даровитих ученика Милице Тешић, Ање Васиљевић, Теодоре Илић и Драгана 
Миланова.
Њихове стихове можете прочитати овде.







30.10.2020. – Донација маски

Фондација Новак Ђоковић је у оквиру хуманитарног пројекта „ Нано борци- подршка образованом систему 
Републике Србије“, донирала нашој школи Сребрне маске и гелове за суво праење руку.
Фондација Новак Ђоковић у сарадњи са компанијом Colloid и Галеника фармацијом, подржала је основне
школе широм Србије. Важно је пружити подршку деци у свим сегментима њиховог развоја , посебно уколико
се то односи на безбедност и здравље. Дониране маске су обогаћене сребрним јонима који имају 
антимикробна својства. Како изгледају наши мали хероја са маскама и њихова учитељица погледајте овде.





2.11.2020. – Хуманитарна акција Црвеног крста „Трка за срећно детињство“

Ученици наше школе одазвали су се хуманитарној акцији  Црвеног крста – „Трка за срећније детињство“ .
Реализована је на нивоу школе, кроз продају стартних бројева. Трка није одржана због епидемиолошке 
ситуације. Акцији су се одазвали сви ђаци и продати су сви стартни бројеви. Сакупњен новац намењен је за 
лечење болесног дечака. И овог пута наши малишани показали су своју хуманост и велико срце.

НОВЕМБАР

14.11.2020. – Дан школе

Поносни на име школе, успехе и колектив, ученици и запослени 14. новембра обележили су Дан школе.
Одељенске старешине прочитале су књигу обавештења у којој су се осврнули на име и дело Душана и 
Небојше Јерковића. Због тренутне епидемиолошке ситуације, Дан школе није обележен традиционално,  
приредбом , већ ученичким радовима и поезијом. Ђаци наше школе подсетили су нас на важност образовања
и значај ова два учитеља. У галерији можете погледати креативан пано који су ученици припремили са 
наставницом ликовног, Биљаном Мицковић–Миловановић. Ту су и стихови о школи наших даровитих 
ученика Марије Филиповић 5/3 и Андреја Живковића 5/4.







27.11.2020. – Учење у новом амбијенту

У сусрет Новој години, школа је добила и нов намештај. Да ђацима буде лепше и лакше,побринуо се 
Секретаријат за образовање који је све то финансирао. Како изгледају опремљени кабинети ,
можете погледати у галерији.





30.11.2020. – Добар глас о „Браћи Јерковић“ се далеко чуо

О школи и о бисти браће Јерковића изашао је чланак у „Политици“. Цео чланак можете прочитати овде

http://www.politika.rs/scc/clanak/467798/U-jednom-naselju-blistaju-u-drugom-neprimetne





ДЕЦЕМБАР

4.12.2020. – Хероји нашег доба

У школи је у договору са библиотеком у Железнику постављена изложба – Хероји нашег доба,
поводом обележавања годишњице победе у Првом светском рату. Тиме је остварена успешна сарадња са
локалном заједницом. Фотографије можете погледати овде.





10. 12. 2020. – Међународни дан људских права

Међународни дан људских права обележава се широм света 10. децембра, у знак сећања на датум када је 
1948.године Генерална скупштина Уједињених нација усвојила Универзалну Декларацију 
о људским правима. Ове године обележава се под слоганом „За бржи опоравак – Иступи за људска права“. 
Учитељи и наставници су током првог часа подсетили ученике на овај важан дан. Учитељи
су ђацима нижих разреда прочитали Декларацију о људским правима, а ђацима од петог до осмог разреда
је пуштен линк о томе. 

ПРИЛОГ: онлајн материјал за ученике/це које можете користити према нивоима за:

Први циклус основног образовања:

https://www.youtube.com/watch?v=kcMyb2BNBzw&list=PL7p54xUpxiEqox32F_HS6A3e57r5wI_uA&index=4

https://www.living-democracy.rs/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/

Други циклус основног образовања и средње образовање:

https://www.youtube.com/watch?v=EScl2JqMgjY

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKQ%5FNMPYlhYbNnc&cid=6D3648C5711E1EFF&id=6D3648C5711E1EFF%2116

464&parId=6D3648C5711E1EFF%2116324&o=OneUp

Компетенције за демократску културу-ЛИНК ЗА ПРИПРЕМУ НАСТАВНИКА/ ПРИРУЧНИК ПРИМЕРА ДОБРЕ

ПРАКСЕ:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Primeri-primene-demokratskih-kompetencija-Kako-do-demokratske-

kulture-u-%C5%A1kolama.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=kcMyb2BNBzw&list=PL7p54xUpxiEqox32F_HS6A3e57r5wI_uA&index=4
https://www.living-democracy.rs/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/
https://www.youtube.com/watch?v=EScl2JqMgjY
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKQ%5FNMPYlhYbNnc&cid=6D3648C5711E1EFF&id=6D3648C5711E1EFF%2116464&parId=6D3648C5711E1EFF%2116324&o=OneUp
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Primeri-primene-demokratskih-kompetencija-Kako-do-demokratske-kulture-u-%C5%A1kolama.pdf




Јануар

• 27.01.2021. године – Свети 
Сава (школска слава)

• Ове године због 
епидемиолошке ситуације, 
традиционална прослава 
Савиндана је изостала. 
Ученици су се на часовима 
српског језика и историје 
подсетили великих дела и 
заслуга Светог Саве. Пано 
наше школе красе радови 
ученика који су на тему 
Светосавља урадили цртеже 
и орнаменте. Фотографије 
можете погледати овде.





• На часовима Одељенске заједнице, 
ђацима је пуштена презентација о делу и
раду Светог Саве коју је приредила
наставница српског језика, Невена Антић.

• Део презентације можете погледати овде.





Фебруар

• 15.02.2021. године – Дан државности

• Поводом Дана државности, ученици су се током часова историје
подсетили значајних личности и догађаја који су обележили овај
дан.

• Старијим основцима наше школе пуштена је презентација коју је
приредила наставница историје, Рада Димитријевић.

• Део презентације можете погледати овде.





Март

5.03.2021. године – Резултати наших ученика
на Општинском такмичењу из математике

Општинско такмичење из математике
одржано је у недељу 28.02.2021. године у ОШ 
”Вук Караџић” у Београду. Наши ученици су и
ове године постигли запажен успех. 
Награђени су следећи ученици:

1. Дуња Лаптошевић (1. место) – 6. разред

2. Софија Милановић (2. место) – 5. разред

3. Андреј Самарџић и Никола Вученовић (3. 
место) – 5. разред

На Окружно такмичење из математике
пласирале су се Софија Милановић (5. разред)
и Дуња Лаптошевић (6. разред)



Март

Резултати наших ученика на Општинском
такмичењу из физике

Општинско такмичење из физике одржано је у
недељу 27.02.2021. године у ОШ ”Стефан 
Дечански” у Београду. Ученицу су на 
такмичењу остварили следеће резултате:

1. Лука Живановић (1. место) – 7. разред

2. Михајло Стошић (2. место) – 7. разред

3. Дуња Лаптошевић (3. место) – 6. разред

Похвале су добили следећи ученици: 

1. Маја Пантелић – 7. разред

2. Алекса Луковић – 6. разред

На Окружно такмичење из физике пласирао
се Лука Живановић (7. разред)



Април

Резултати наше ученице на Општинском
такмичењу из српског језика

Општинско такмичење из српског језика
одржано је 24.04.2021. године у ОШ 
”Уједињене нације” у Београду, а ученица 8. 
разреда, Марија Вуловић освојила је 3. место.



Мај

2.05.2021. године – Васкрс

• Васкрс је најстарији 
хришћански празник и један 
од највећих и најлепших који 
се слави. Ученици су 
пролећни распуст провели са 
својом породицом и 
обележили овај дан. Како је 
то изгледало у нашој школи, 
погледајте цртеже ученика.





Такмичење

• 16.05.2021. године – Резултати наше ученице на Градском такмичењу из српског језика

• На Градском такмичењу које је одржано 16.05.2021. на Филолошком факултету, Марија
Вуловић је освојила 2. место и пласирала се на Републичко такмичење.

• 30.05.2021. године – Резултати наше ученице на Републичком такмичењу из српског језика

• Републичко такмичење је одржано на Филолошком факултету 30.05.2021. и Марија Вуловић
је освојила 3. место.



Ученици наше школе од 1. до 4. разреда, учествовали су на изложби поводом Дана школе ООУ 
”Аврам Писевски” из Скопља. Ученици и наставници су путем Microsoft teams-a, учествовали на 
овом догађају. Сарадњу са овом школом започели смо још 2018. године на Међународном 
симпозијуму директора у Скопљу. Остварена је успешна сарадња наше и њихове директорке, 
Матилде Бајкове. Тема за њихов Дан школе је ”Чајна башта”, а радове наших ученика који су 
представљени на изложби, можете погледати овде.

31.05.2021. године – Међународна сарадња са 
школом из Скопља
















