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Септембар 

Организација рада током септембра 2020/21. годину 

Школа организује образовно – васпитни рад на основу Посебног програма образовања и 

васпитања и Упутства министра просвете оорганизацији наставе у складу са мерама 

безбедности и заштиту здравља ученика, наставника и особља школе.  

Организацију рада током септембра школске 2020/21. године истакнута је на сајту школе, 

на следећем линку:Организација рада током септембра 2020/21. годину 

 

01.09.2020. 

Почетак школске године 

 

Школске 2020/2021. уписано је пет одељења првака. Њихови  учитељи су: 

I-1 (27 ученика) Миливоје Ђилас, учитељица у боравку је Јелена Левнаић, 

 

I-2 (27 ученика) Мира Пауновић, учитељица у боравку је Катарина Матић,

 



I-3 (26 ученика) Ливија Малеш, учитељица у боравку је, Илијана Боровић, 

 
 

I-4 (26 ученика) Бојана Билић, учитељ у боравку је Мирослав Шапи, 

 

I-5 (26 ученика) Дајана Кнежевић, учитељица у боравку је Катарина Болта. 

 

 



11.09.2020. 

I Састанак Школског одбора 

 

14.09.2020.  

I седница Наставничког већа 

 

16.09.2020. 

I састанак Савета родитеља 

 

Фондација Новак Ђоковић 

Ђаци прваци добили су маске, као поклон Фондације Новак Ђоковић. 

 
 

Октобар 

 

13.10.2020. 

Дечја недеља 

У нашој школи је од 5 - 12. октобра успешно обележена још једна Дечија недеља, овог 

пута са темом: ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА. Наши најмлађи ђаци су са 

својим учитељима учествовали у разним активностима. 

Иако, од ове школске године постоје нека нова правила, због епидемије вируса, наше 

маштовите и креативне ђаке ништа није спречило да допринесу да нам атмосфера у школи 

ове недеље буде посебно драга. 



Током недеље су у одељењима организоване и ликовне радионице, изложбе радова на 

тему: Јесен. 

Табле пријатељства са другарским порукицама, писмима и цртежима су посебно 

обрадовале ђаке, јер откако су одељења подељена по групама, сви се ређе виђају, па је ово 

била прилика да покажу једни другима колико им недостају заједничка дружења и игре. 

Сунце нас је радовало целе недеље, па смо те лепе сунчане дане искористили да цртамо 

кредама по школском терену али и за спортске активности. Деца су показала не само 

креативност приликом украшавања терена већ и спретност током различитих 

спортскихигара. 

Крај недеље обележило је једно занимљиво фотографисање зауспомену. Нема ђака који се 

није обрадовао и једва чекао даускочиу весели рам који је припремила учитељица Бојана. 

 

 

 

 

21.10.2020. 

 

II Седница Наставничког већа 

 

 

23.10.2020. 



За нашу Олгу Брдар 

Наша Олга Брдар, педагог школе је од првог септембра у заслуженој пензији. У овим 

околностима пандемије корона вируса, тешко нам је што нисмо успели да јој приредимо 

испраћај какав смо желели. 

Срећан одлазак у пензију и добро здравље пожелели смо јој само ми запослени, док 

ученици нису имали ту прилику, иако смо сигурни да ће им њено присуство у школи и 

њена топла реч и савети недостајати. 

 

 

 

 

26.10.2020. 

Хуманитарна акција Института за мајку и дете 

Како нечије мало, некоме значи много показало се у још једној хуманитарој 

акцији наше школе.Иако је тренутна ситуација помало напета и посебна, ових  

дана ништа нијеспречило да још једно добро дело уз велику подршку, деци 

измами осмех налице и пружи тренутке заслужене среће. 

Како је све почело?Једна учитељица из наше школе је из разговора са  

васпитачицом ЉиљаномДимић из Института за здравствену заштиту мајке и  

детета Србије ,,ДрВукан Чупић’’ сазнала да им је неопходна донација играчака. 

Након тога, у року од две недеље, родитељи и ученици су се у великом 



броју одазвали овој акцији. Током овог периода се сакупила огромна 

количина играчака, књига и друштвених игара. Сакупљено је преко 30 

џакова, 10 великих кутија и 3 торбе. 

Директорка школе је организовала комби превоз и играчке су превезене до 

Института.Хвала свим родитељима и ученицимa који су помогли, одазвали се акцији и 

допринели њеној успешности. Овим смо поново показали како се љубав 

заправо множи када се дели. 

 

27.10.2020. 

Честитка првака за Дан школе 

 

Дан школе ће ове године проћи неприметно због тренутне епидемиолошке 

ситуације.Ученици одељења I-4 ипак су обележили свој први Дан школе за успомену. 

Осмислили су њихову честитку. Срећан Дан школе! 

 



Новембар 

9.11.2020. 

II састанак Савета родитеља 

 

11.11- 13.11.2020. 

Јесењи распуст према школском календару. 

 

20.11.2020.  

III седница Наставничког већа 

 

20.11.2020. 

Првенство града у атлетици 2020. године 

Желимо да Вам са поносом представимо наше златне прваке града у атлетици, 

Андреа Првановић 8-3 у дисциплини Трчање 300м и Лука Томић 7-1 у дисциплини 

бацање кугле.Уценици су освојили прва места на градском првенству и пласирали се на 

међуокружно такмичење.Ово нису њихови први успеси са којима се сусрећемо и али смо 

сигурни да су ово само њихови почеци ка самом врху. 

Сијајте још јаче и знајте да се поносимо са вама. 

Ваша ”Соња” и наставници физичког васпитања 

 



30.11.2020. 

Старија смена прелази на учење на даљину 

 

Децембар 

4.12.2020. 

Обавештење за наставу на даљину 

Ученици и родитељи су детаљно обавештени о детаљима везаним за организацију наставе 

на даљину. Информације су истакнуте на школском сајту. 

 

16.12.2020. 

Наш новогодишњи свет 

Има разних ствари за које кажемо да су магичне: уметничка дела, књиге, филмови... Али 

зашто ту стати када све око нас може да постане чаробно! Када се потпуно унесемо у 

нешто што радимо и немамо осећај да време пролази тада је магија на делу.Учитељи првог 

и другог разреда заједно сасвојим ђацима показали су како се креативношћу ствара 

посебна врста чаролије. 

 
 



 

 

17.12.2020. 

Акција Црвеног крста „Један пакетић-много љубави“ 

 

Ученици су се одазвали у великом броју акцији. Доносили су слаткише, сланише, играчке, 

књиге. Спаковано је и послато 103 пакетића. Ученици су добили похвалнице за учешће у 

акцији. 

 

 



22.12.2020.  

IV седница Наставничког већа 

 

31.12.2020. 

Новогодишње изненађење за баке и декеу Дому „MeliorVita“ 

Стручно веће наставника разредне наставе у продуженом боравку и ове године је 

планирало изненађење за баке и деке, кориснике Дома за старе особе MeliorVita. 

Нажалост, ситуација је таква да нисмо били у могућности да их посетимо, уживо им 

пожелимо добро здравље, расположење и измамо осмехе на лица уз пригодан програм и 

приредбу. 

Наравно, то нас није спречило да испланирамо и припремимо изненађење за новогодишње 

празнике и да им на тај начин бар мало улепшамо крај ове тешке и призовемо једну 

радоснију годину. Одлучили смо да им доставимо новогодишње честитке, пакетић са 

слаткишима за сладак почетак године, а уместо приредбе уживо - ЦД са приредбом на 

тему„Причала ми бака“. Ученици млађе смене су са својим учитељима из наставе и 

боравка вредно радили и припремили маштовите, креативне честитке међу којима су се 

нашле и неке са врло дирљивим порукама подршке и разумевања. 

У петак 18. децембра, баке и деке је дочекало изненађење!Љиљана Филиповић, социјални 

радник Дома се у име корисника захвалила свим ученицима и учитељима који су 

припремали ово лепо изненађење. Такође је са нама радо поделила фотографије настале 

приликом отварања поклона. 

Посебно хвала нашем драгом педагогу у пензији, Олги Брдар која је показала несебичну 

енергију и посвећеност па се побринула да изненађење безбедно стигне до Дома! 



  

21.12.2020 – 15.01.2021. 

Зимски распуст према школском календару. 

 

Јануар 

 

14.01.2021. 

V састанак Наставничког већа у Google Meet-у 

 

18.01.2021. 

Почело је друго полугодиште школске 2020/2021. године 

Настава ће се одвијати на потпуно исти начин како је била организована у првом 

полугодишту.Часови у школи трају 30 минута. Пре подне на наставу долазе ученици 

млађе смене, док ученици старије смене долазе на наставу по подне. 

 

27.01.2021. 

Школска слава- Свети Сава 



У присуству свештеника, запослених, неколико ученика другог разреда, обележена је 

школска слава. Ученици су овом приликом, након ломљења славског колача, извели 

рецитације. 

 

 

 

 

 

 

29.01.2021. 

Поклон књига „Пажљивко“ 

Прваци су добили књиге, како би стекли знања о безбедном понашању у саобраћају. 

 

 



29.01.2021. 

Награђени цртежи 

На изложби ''Пред ликоми делом Св.Саве'', у библиотеци Св.Сава у Земуну награђени су 

следећи ученици 

Николина Деретић V3, Нађа Огризовић V4, Анђела Вукша V4, Милан Клашников V4 

 
  

 

 

Фебруар 

 

01.02.2021. 

Обележен Дан Светог Саве 



Прваци су обележили Дан Светог Саве свако на свој начин.У учионицама су се слушале 

приче колико је млади принц Растко волео читање па су ученици првог четири покушали 

да буду вредни и читали су . Ученици првог два храбро су рецитовали баш као што би 

монах Сава причао и приповедао свом народу. Текст је преузет са интернета , аутор Јелена 

Бабић, а прилагођен машти првака наше школе. 

04.02.2021. 

II Састанак Школског одбора 

11.02.2021. 

Засади живот, буди херој! 

Наша школа је подржала акцију Националног удружење родитеља деце оболеле од рака 

НУРДОР, да заједнички обележимо Светски дан деце оболеле од рака – 15. фебруар, тако 

што ћемо нашим ученицима понудити могућност да помогну својим вршњацима који се и 

у овим тешким данима боре за оздрављење, куповином оловке са боокмаркером – „Засади 

живот, буди херој!“, по цени од 100динара.Оловком се може писати, у себи садржи семе 

(нане, босиљка или лаванде). Оловка је спакована у картонски омотач - боокмаркер на 

коме је упутство за садњу семена.  

Четири поруке које желимо да пошаљемо су: пиши што више, читај што више, кад год 

можеш посади биљку и увек помози другоме. Сва средства прикупљена поводом Светског 

дана деце оболеле од рака биће намењена дугорочно веома важном пројекту – новој 

Родитељској кући у Београду која ће обезбедити бесплатан смештај и свеобухватну психо-

социјалну подршку деци и родитељаима из читаве Србије, па и региона, током лечења на 

београдским педијатријским хемато-онколошким одељењима. 

 

 



 
 

18.02.2021. 

 

Дан пријатељства 

У нашој школи 14. фебруар се обележавао као дан пријатељства. Педагог Олга Брдар 

неговала је ту традицију, а по њеном одласку у пензију ми морамо да наставимо ту 

традицију и тај дан обележавамо сваки дан када су деца у школи. Ове године , више него 

пре, док нам се групе не уједине поново у разреде - пријатељство треба да се негује, чува 

и слави. 

Срећан ДАН ПРИЈАТЕЉСТВА , поздрав од другара из одељења I-2, I-4,II-1 и II-3. 

 

 



19.02.2021. 

Првенство града у пливању 

 

Наш ученик ,Мрђен Филип ,4-1 освојио је златну медаљу на Првенству града у пливању 

школске 2020/21.дисциплина 50м леђно. 

Упркос текућим отежаним околностима наш ученик је показао изванредну жељу и вољу 

да упорно тренира и избори се за злато и тиме стекне услов за републичко такмичење. 

 

23.02.2021. 

III Састанак школског одбора 

Школско такмичење у шаху 



 

 

24.02.2021. 

III састанак Савета родитеља 

25.02.2021. 

VI седница Наставничког већау Google Meet-у 

 

Март 

 

9.03.2021. 

Смотра рецитатора 

Победници су: 

1. Саша Дрндаревић III 1 

2. Дивна Цвијановић IV 1 

3. Богдан Стојановски IV 4 

4. Катарина Бореновић V 1 

 



11.03.2021. 

Резултати хуманитарне акције- Засади живот, буди херој! 

У оквиру хуманитарне акције НУРДОР-а за нову Родитељску кућу „Засади живот, буди 

херој“, куповином оловака, ученици школесу прикупили  143.310,00 динара. 

 

15.03.2021. 

Ученици старије смене прелазе на учење на даљину 

23.03.2021. 

IV састанак Школског одбора 

31.03.2021. 

IV састанак Савета родитеља 

 

Април 

 

2.04.2021. 

Међународни дан среће 

Међународни дан среће обележава се 20. марта. Прваци и другаци наше школе срећу носе 

сваки дан , али су хтели да подсете све око себе да је срећа већа само када се дели. 

Срећа је када можеш да се играш, да здраво растеш и да машташ. 

Када истражујеш, у природи када боравиш. 

Срећа је већа када се дели. 

Пружи руку, пружи осмех – неког развесели. 

Срећа је породица на броју. 

Сам си одговоран за срећу своју. 

Прваци и другаци из наше школе 

позивају и остале да се воле, 



да шире даље и више среће 

јер само тако другарство је боље и веће. 

 

8.04.2021. 

VII седница Наставничког већа у Google Meet-у 

 

9 – 10.04.2021. 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда 

У петак, 9.04.2021. ученици су радили тест из математике. Наредног дана, 10.04.2021. 

радили су два теста, из српског језика, а потом комбиновани тест. 

 

07.04.2021. 

Ликовни конкурс "Мали Пјер" 

На ликовном конкурсу ''Мали Пјер'', учествовали су ученици наше школе. Ана Јелисавац 

VII2 освојила је друго место на општинској, Слободан Цвејић друго место на општинској 

и друго мето на градској изложби. 

 



 

16.04.2021. 

Обавештење за ученике старије смене 

Од понедељка 19.04.2021. године ученици од петог до осмог разреда враћају се у школске 

клупе. 

На наставу долазе по подне сваки други дан са часовима од тридесет минута по распореду 

који важи од почетка школске године. У понедељак на наставу долази група Б. 

26.04.2021. 

Општинско такмичења из историје 

Ученица Ивановић Катарина освојила је 1. место. 

Мај 

03.05.2021. 

Дивна Цвијановић - најбољи рецитатор у Земуну 

Наша ученица, Дивна Цвијановић IV/1, освојила је прво место на општинском такмичењу 

рецитатора и тиме се пласирала на градско такмичење. Дивну је припремала 

библиотекарка школе Гордана Качавенда. Надамо се да ће њихова сарадња бити и даље 

бити успешна. Честитамо Дивни и Гоци. 

 

Пролећни распуст 

Пролећни распуст, према школском календару, почиње у петак, 30.04.2021.  

Први наставни дан је 10.05.2021. 

 

Наше нај-фаце 

Старија смена 

Ученик VII 1, Милан Раковић изабран је за нај-фацу старије смене, са 112 гласова. 

Милан је одличан ученик, од предмета највише воли историју и хемију. Бави се спортом и 

прати спортска дешавања. 



 

 

 

 

 

 

УченицаVII 2, Анђела Клипа изабрана је за нај-фацу старије смене, са 100 гласова. 

Анђела је одлична ученица. Прошле године је учествовала на општинском такмичењу из 

историје. Воли да црта, пева и да плеше. Учи стране језике и спремна је да помогне 

другима. 



 

 

15.05.2021. 

Градско појединачно првенство ученика и ученица у шаху 

На Градском првенству у шаху учествовала је Дуња Жигић из I 2. 

Републичко првенство у шаху- ученица I 3, Маша Марић  заузела је 9. место. 

 

20.05.2021. 

Резултати ликовног  конкурса ,,Упознајмо птице”  

Општинско такмичење у Земуну одржано је у канцеларији Пријатеља деце Земуна 20. маја 

2021. године. 

Ања Живковић, ученица I 2 , која похађа ликовне радионице Центра за уметност и 

културу „Артеље“, добила је похвалу и њен рад ће се наћи на онлајн изложби. 



 

 

 

25.05.2021. 

Изабрана нај-фаца млађе смене 

 

Изабран је ученик I 1, Коља Миховиловић.  

 

Јун 

 

9.06.2021. 

 

VIII Седница Наставничког већа 

 

Ученица генерације је Ана Пејић из VIII 2.  

Спортиста генерације је Андреа Првановић. 

 

 

 

 

 



16.06.2021. 

Светски дан детета 

Поводом обележавања годишњице усвајања Конвенције о правима детета, с децом смо 

разговарали о њиховим правима и обавезама

њихове животе; поделили су своје идеје како се ствари могу другачије радити. Светски 

дан деце промовише међусобну интеракцију и разумевање међу децом и добробит деце у 

свету. Стога смо организовали пригодне активности као што су заједничка дружења, како 

би се деца боље упознала, цртање и писање порука другарима и играње у школском 

дворишту. Овај дан треба да служи томе да се свако друштво подсети на одговорност коју 

има према деци. 

Овим поводом добили смо позив од телевизијске куће Студио Б да гостујемо у емисији 

„Београде, добар дан”. Из наше школе је гостовала руководилац Дечјег савеза учитељица 

Катарина Матић, а из Основне школе „Горња Варош” директор Илија Мировић.

Видео је истакнут на сајту школе.

 

21.06.2021. 

Виртуоз на клавиру 

На овогодишњем Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа, 

Катарина Орловић, ученица IV

ЛАУРЕАТ у дуетском свирању клавира. Следећег 

награду на Међународном музичком такмичењу. Катарина је поред наше и ученица 

Музичке школе „Коста Манојловић“.

Са нестрпљењем очекујемо Катаринин први концерт.

Поводом обележавања годишњице усвајања Конвенције о правима детета, с децом смо 

разговарали о њиховим правима и обавезама. Разговарали смо и о утицају КОВИД ̶ а на 

њихове животе; поделили су своје идеје како се ствари могу другачије радити. Светски 

дан деце промовише међусобну интеракцију и разумевање међу децом и добробит деце у 

у. Стога смо организовали пригодне активности као што су заједничка дружења, како 

би се деца боље упознала, цртање и писање порука другарима и играње у школском 

дворишту. Овај дан треба да служи томе да се свако друштво подсети на одговорност коју 

Овим поводом добили смо позив од телевизијске куће Студио Б да гостујемо у емисији 

„Београде, добар дан”. Из наше школе је гостовала руководилац Дечјег савеза учитељица 

Катарина Матић, а из Основне школе „Горња Варош” директор Илија Мировић.

је истакнут на сајту школе. 

На овогодишњем Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа, 

Катарина Орловић, ученица IV-1 одељења, освојила је ПРВУ НАГРАДУ И НАЗИВ 

ЛАУРЕАТ у дуетском свирању клавира. Следећег месеца Катарина је освојила другу 

награду на Међународном музичком такмичењу. Катарина је поред наше и ученица 

Музичке школе „Коста Манојловић“. 

Са нестрпљењем очекујемо Катаринин први концерт. 

 

Поводом обележавања годишњице усвајања Конвенције о правима детета, с децом смо 

Разговарали смо и о утицају КОВИД ̶ а на 

њихове животе; поделили су своје идеје како се ствари могу другачије радити. Светски 

дан деце промовише међусобну интеракцију и разумевање међу децом и добробит деце у 

у. Стога смо организовали пригодне активности као што су заједничка дружења, како 

би се деца боље упознала, цртање и писање порука другарима и играње у школском 

дворишту. Овај дан треба да служи томе да се свако друштво подсети на одговорност коју 

Овим поводом добили смо позив од телевизијске куће Студио Б да гостујемо у емисији 

„Београде, добар дан”. Из наше школе је гостовала руководилац Дечјег савеза учитељица 

Катарина Матић, а из Основне школе „Горња Варош” директор Илија Мировић. 

На овогодишњем Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа, 

1 одељења, освојила је ПРВУ НАГРАДУ И НАЗИВ 

месеца Катарина је освојила другу 

награду на Међународном музичком такмичењу. Катарина је поред наше и ученица 



23 – 25.06.2021. 

Завршни испит за ученике осмог разреда 

 

23.06 – рађен је тест из српског језика, 

24.06 – ученици су радили тест из математике, 

25.06 – рађен је комбиновани тест. 

 

 

19 – 26.06.2021. 

Настава у природи на Дивчибарима 

 

На путовање су ишла три одељења 3. разреда и једно одељење 1. разреда: 

I 1 са учитељем Миливојем Ђиласом, 

III 1 са учитељицом Катарином Чеперковић Ђилас, 

III 2 са учитељицом Бранком Граховац, 

III 3 са учитељицом Светланом Алексић. 

 

 

 

 

 

 



20 – 27.06.2021. 

Настава у природи на Копаонику 

 

На путовање су ишла три одељења 4. разреда: 

IV 1 са учитељицом  Слађаном Зрнић, 

IV 2 са учитељицом Данијелом Крговић, 

IV 5 са учитељицом Светланом Ристић. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. и 22.06.2021. 

Први и други разред на Ади Циганлији 

Ученици првог и другог разреда ишли су на излет, на Аду Циганлију. 

Уживали су у спортским активностима, на теренима. 

Спортске игре су водили рекреатори. 

 

 

 

22.06.2021. 

Крај школске године према школском календару 

 

28.06.2021. 



IΧ Седница Наставничког већа 

V састанак Школског одбора 

 

29.06.2021. 

Матурско вече –ресторан „Гардош“ 

 

Јул 

7.07.2021. 

V састанак Савета родитеља 

 

8.07.2021. 

VIсастанак Школског одбора 

 

Август 

Χ Седница Наставничког већа 

 


