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AВГУСТ

31.8.2021. године – Пријем првака

У част доласка ученика првог разреда генерације 2021/2022. године 
организован је пријем првака у учионицама школе. Због епидемиолошке 
ситуације изостао је традиционални дочек ученика у школском дворишту, 
али то није умањило њихово узбуђење и срећу да се упознају са својим 
учитељима. Ове године рад са првацима је отпочело петоро учитеља:

• Славица Ђачић ( 1/1)
• Боса Раданић (1/2)
• Весна Зујаловић (1/3) 
• Данка Радовић (1/4)
• Сања Ромчевић (1/5)

Верујемо да ће ово бити генерација изузетних ученика која ће низати успехе 
током даљег школовања.



СЕПТЕМБАР

1.9. 2021. године – Читање писма Министарства просвете

Нову школску годину започели смо једном новином – извођењем химне наше државе „Боже правде“ и 
надом да ће то постати тредиција у нашем школском систему. Овде вам износимо део писма, а 
извођење химне наших ученика можете погледати у прилогу.



13.9. 2021. године – Подела таблета ученицима

На велико задовољство ученика и њихових родитеља од 6. септембра наставила се дистрибуција рачунара 
на територији општине Чукарица за основце од 3. до 6. разреда. 
Град Београд је издвојио средства и покренуо овако значајан пројекат који ће свој деци пружити једнаке 
могућности за образовање, нарочито сада у тренутку пандемије када је битно да смо сви умрежени како би 
се дигитална настава спроводила без сметњи. Директорка школе, Виолета Марковић, захвалила се граду 
Београду и Градској општини Чукарица што су покренули овакву акцију поделе таблета. Она ће значајно 
олакшати процес спровођења наставе на даљину, а и родитељима растеретити буџет у септембру. Такође, 
и наставници су добили лаптопове ради лакшег и бржег повезивања са ђацима. Ово је неопходно јер је 
информациона технологија све више присутна у нашим животима. 
Како је изгледала подела таблета у нашој школи, можете погледати у прилогу.





ОКТОБАР

4.10. 2021. године – Изложба ученика петог разреда – „Мозаик од материјала за рециклажу“ 

У сусрет Светском дану климатских промена 4. новембра ученици петог разреда су заједно са 
наставницом ликовног, Биљаном Мицковић – Миловановић урадили изложбу.
Ђаци су своје креативне идеје повезали са очувањем планете Земље и животне средине. Током рада 
користили су различите технике и материјале. У прилогу можете погледати цртеже. 







12.10.2021. године – Ликовни и литерарни конкурс – „За сунчану јесен живота“

У организацији „Црвеног крста“ Чукарица, расписан је конкурс за ликовне и литерарне радове на тему 
бриге о старима, под називом „За сунчану јесен живота“. Наши ученици освојили су заоажене резултате. 

Ликовни радови од 1. до 4. разреда
• Анђелија Божић 2/1, прво место
• Ива Драгутиновић 4/3, друго место

Литерарни рад од 1. до 4. разреда
• Кристина Шљивић 3/3, прво место

Литерарни радови од 5. до 8. разреда
• Данка Думић 7/3, прво место
• Андреј Самарџић 6/3, друго место

Радове и дипломе наших ученика
можете погледати у прилогу.









18.10.2021. године – Литерарни конкурс – „Радовићев венац“ 2021. године

Дечији културни центар Ниш расписао је конкурс за манифестацију „Радовићев венац“ 2021. године.

Рад нашег ученика Андреја Самарџића 6/3 нашао се у зборнику „Радовићев венац“.
Његов састав на тему – „Поглед с прозора“ можете прочитати овде.



НОВЕМБАР

1.11.2021. године – Манифестација „Дани слободе“ 

Поводом манифестације „Дани слободе“на почетку првог часа у ОШ 
„Браћа Јерковић“ читан је Проглас. Током манифестације „Дани слободе“ 
биће обележено 76 година од победе над фашизмом у Другом светском рату 
и 103 године од ослобађања Београда у Првом светском рату. 

• Проглас поводом ослобађања Београда у Другом светском рату –
20.10.2021. године

• Проглас поводом ослобађања Београда у Првом светском рату – 1.11.2021. 
године

Оба прогласа су прочитана првог новембра.



25.11.2020. – Хуманитарна акција Црвеног крста „Трка за 
срећније 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 наше школе. И овог пута наши малишани показали 
су своју хуманост и велико срце.



16.11.2021. године – Општинско такмичење у одбојци за ученике 7. и 8. разреда основних школа

Такмичење се одржало у Спортском центру „Партизан“ у Жаркову а наши ученици су освојили друго 
место.  Ученици нису успели да се квалификују за Градско такмичење, али су обогатили школу са још 
једним трофејем. Ученике је спремао и водио наставник физичког васпитања,  Бојан Ћурувија. 
Честитамо!!!                                           Фотографије можете погледати у галерији.





22.11.2021. године – Општинско такмичење у одбојци за ученице 5. и 6. разреда

Такмичење се одржало у Спортском центру „Партизан“ у Жаркову а наше ученице су освојиле прво 
место и директно се пласирале на Градско такмичење. Ученице је спремао и водио наставник физичког 
васпитања, Бојан Ћурувија. Честитамо!!! Слике можете погледати у галерији. 



23.11.2021. године – Општинско такмичење у одбојци ученика 6. разреда

Такмичење се одржало у Спортском центру „Партизан“ у Жаркову, а наши ученици су освојили 
прво место и директно се пласирали на Градско такмичење. Ученике је спремао и водио наставник 
физичког васпитања, Марко Михаиловић.  Честитамо!!! 



ДЕЦЕМБАР

10.12.2021. године – Обележавање јубилеја

10. децембра навршило се 60 година од доделе Нобелове награде за књижевност Иви 
Андрићу, великом књижевнику. Пошто је на свим нивоима система образовања и 
васпитања у Републици Србији Иво Андрић један од најзаступљенијих писаца у 
програмима наставе и учења српског језика и књижевности, ученици су на пригодан начин 
обележили ову значајну годишњицу. 
Наставнице српског језика у нашој школи Тамара Станковић, Сузана Лештанин, Невена 
Антић и Невена Ђукић обележиле су овај јубилеј на различите начине.
Ученици 5. и 6. разреда су слагали креативну слагалицу са портретом Иве Андрића и 
учествовали у квизу. 
Ученицима виших разреда коментарисани су изводи из Андрићеве беседе „О причи и 
причању“ коју је велики писац изговорио на церемонији доделе Нобелове награде у 
Стокхолму 10. децембра 1961. године. 
Такође, зидове наше школе красе панои ученика који су издвојили значајне датуме и 
године из живота Иве Андрића. 
Један ученик је направио презентацији поводом јубилеја. Њу и остале фотографије можете 
погледати овде.





22.12.2021. године – Новогодишњи концерт

На задовољство свих ђака, родитеља и наставника 22. децембра је организован Новогодишњи 
концерт у ОШ „Браћа Јерковић“. Ова манифестација „Беогрдска зима“, остварила се у сарадњи са 
Дечијим културним центром Београда, а у организацији Града Београда. 
Београдски хор „Чаролија“ водила је певачица Леонтина Вукомановић, а учешће су узели наши 
ученици нижих разреда. Велики допринос реализацији овог пројекта дала је наставница музичке 
културе, Јармила Стевановић. Надамо се да ће се ова дивна сарадња наставити и наредних година, а 
предмет музичка култура подићи на виши ниво.
Део атмосфере са концерта можете погледати овде.





Јануар

27.1.2022. Свети Сава – школска слава

Савиндан, празник посвећен нашем првом учитељу и архиепископу, књижевнику и дипломати. 
Свети Сава је остао упамћен као велики просветитељ и заштитник школа који се залагао за описмењавање свог народа.
Следимо Савин пут на коме су образовање, истрајност и рад оне праве вредности које чувамо и прослављамо.
Наши ученици су у ту част приредили изложбу заједно са наставницом ликовног Биљаном Мицковић – Миловановић.
Њихови цртежи красе хол школе. 





У складу са епидемиолошком ситуацијом,
није било традиционалног окупљања свих 
запослених,већ је Савиндан обележен 
презентацијом
лика и дела Светог Саве. Презентацију је приредила
вероучитељица Јелена Илић Томић. 
Погледајте део слика:





Фебруар

26.2.2022. – Општинско такмичење из српског језика 

На данашњи дан у нашој школи је одржaно Општинско такмичење из српског 
језика. 
Ђаци седмог и осмог разреда били су одлични домаћини и помогли су 
наставницима у целокупној организацији.
Школа је спремно дочекала 263 ученика, 24 прегледача и 20 дежурних 
наставника. 

Успех наших ученика на тамичењу:

Марија Илић 5/4 – треће место
Софија Милановић 6/1 – треће место
Андреј Самарџић 6/3 – треће место
Марија Филоповић  6/3 – друго место
Данка Думић 7/3 – треће место



Март

8. 3. 2022. – Међународни дан жена

Међународни дан жена (Осми март), дан посвећен женама и слави се сваке године 8. марта. 
Овај дан је настао као дан борбе за женска и људска права, односно дан борбе за економску, политичку 
и 
социјалну равноправност жена и мушкараца. 
Ученици се као и сваке године радују да овај дан посвете својим мајкама, бакама, учитељицама и 
наставницама.
Паное наше школе красили су стихови песама посвећени празнику.





Април

8. 4. 2022.  Ликовно-литерарни конкурс “Крв живот значи”

У сарадњи са Црвеним крстом Чукарица наши ученици су учествовали у 
Ликовно-литерарном конкурсу “Крв живот значи”
и освојили запажене резултате.

Литерарни рад: 
Николина Милутиновић 4/4 – прво место; учитељица Зорица Недељковић
Ликовни рад:
Анђелија Божић 2/1 – прво место; учитељ Стева Ференђан



18. 4. 2022. Обука у пружању прве помоћи

У сарадњи са локалном самоуправом – Црвеним крстом Чукарица, 
организована је обука у намери пружања прве помоћи. Циљ организације 
Црвеног крста у делатности прва помоћ је смањење последица несрећа, 
спасавање живота, смањење последица повређивања, брига о људима у 
локалној заједници у смислу очувања здравља, смањења броја несрећа. 
Обука у пружању прве помоћи није део редовног школског програма, али 
познавање ове области јесте важно у образовању сваког појединца. Црвени 
крст Чукарица због тога сваке године улаже велики труд да обучи ђаке на 
својој општини у вештинама прве помоћи. 
Ђаци шестог и седмог разреда ОШ “Браћа Јерковић” показали су изузетно 
ангажовање у теоретском и практичном делу обуке. Појединци су били 
изузетно мотивисани и пријавили су се на такмичење. 

Обука је одржана у просторијама наше школе, а она се спроводи уз подршку 
Градске управе града Београда и Секретаријата за здравство. 
Надамо се да ће се ова лепа и корисна пракса наставити и у будућности.



20. 4. 2022. Ускршња изложба

У сусрет највећем хришћанском празнику–Ускрсу, ученици шестог разреда наше школе су 
украшавали јаја и ћилиме. Приликом израде користили су различите материјале (фолију, 
вуну, дугмиће, палидрвца, канапе), а њихову креативност и машту подстакла је наставница 
ликовног Биљана Мицковић– Миловановић.



Мај

28. 5. 2022.  Општинско такмичење у пружању Прве помоћи

Општинско такмичење у пружању Прве помоћи одржано је 28.5.2022. у ОШ “ Вук Караџић” у Сремчици.
Учествовало је 12 најбољих екипа из основних школа са општине Чукарица. Ученици наше школе 
освојили су друго место. У тиму су били: 

Марија Гаговић  7/2

Дуња Лаптошевић 7/2

Лазар Малишић 6/3

Јелена Суботић 7/5

Маша Манић 7/1

Како су се ученици такмичили 
и дружили можете погледати у прилогу:





Јун

24. 6. 2022.  Завршна приредба четвртака

Ученици 4/5 су са својом учитељицом Слађаном Колунџић, извели завршну приредбу.

На самом почетку учитељица је поздравила све присутне ђаке и родитеље. Захвалила се на сарадњи и 
пожелела успех у даљем школовању. Њено излагање је било емотивно, али је дружење настављено у 
веселом ритму. Ученици 4/5 су учитељици приредили спектакл. Извели су пет музичких тачака. 
Спектар игара био је разноврстан, од модерног балета до традиционалних игара – народног кола. Део 
славља настављен је у учионици. Ђаци су читали стихове а свако од њих је имао потребу да учитељици 
дарује посебне речи. На тај начин су желели да јој захвале за све оно што им је пружила током 
четворогодишњег школовања и дружења. Учитељица је од дечака добила руже. Поред тог геста, ђаци и 
родитељи су направили видео запис успомена (у видеу се налазе фотографије и видео снимци свих 
догађаја од првог до четвртог разреда који су обележили прве године њиховог школовања). 

Било је дирљиво, али су се растали уз осмех и лепе речи. Обећали су да ће бити ту једни за друге и 
наредних година и да ће се ова дивна сарадња наставити, на срећу ђака и родитеља.



Део атмосфере са прославе можете погледати овде:










