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Школска 2020/2021. година 
 

Календар и организација рада школе 
 

 
 Припреме за почетак нове школске 2020/2021. године, започете су 
током другог полугодишта претходне школске године у условима 
пандемије вируса ковид 19, а настављене су у другој половини августа 
и трајале су до почетка школске године, 1.септембра 2020. На седници 
Наставничког већа, утврђена је коначна подела дужности за наставнике 
и расподела задужења у оквиру радног времена, представљен је 
календар рада и утврђен распоред часова. 
 Школска 2020/2021. година почела је 1. септембра, а завршена 22. 
јуна 2021. по, због пандемије , измењеном школском календару (у 
прилогу). 

Сва одељења су подељене у 2 групе (А и Б). Ученици и запослени 
у школи су  морали да се придржавају прописаних заштитиних мера 
(ношење маски, држање одстојања, дезинфекција руку при уласку у 
школу, дезинфекција просторија школе, један ђак у једној клупи. 

Млађи разреди су имали наставу по групама, стално у 
преподневној смени. Часови су скраћени на 30 минута, а распоред 
часова је прилагођен препоруци Министарства просвете и усклађен са 
наставом на даљину на РТС планети. 

Ученици старијих разреда су такође подељени у групе. По групама 
су сваки други дан имали непосредну наставу у школи. Група која није 
имала наставу у школи тог дана је пратила наставу на даљину.  

Родитељи су имали право да изаберу да њихова деца имају 
искључиво наставу на даљину. 
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Број ученика и одељења 
 

 Школску 2020/2021. годину завршило је 936 ученика, 
распоређених у 36 одељења.  
 
 

Смене 
 

 Сва дељења су подељена на 2 групе (А и Б).  
Млађи разреди су по групама ишли стално у преподневну смену, а 
старији у  поподневну смену ( наизменично настава у школи и настава 
на даљину ). 
 

 
Продужени боравак 

 
 Ове године, због пандемије, већи део школске године ученици су 
могли да користе услуге продуженог боравка уколико су им оба 
редитеља била запослена.  
 
 
 
 

Школска зграда 
 

 Школа ради у својој згради и налази се у Учитељској улици, број 
58. 
        У школи има 16 опремљених кабинета, али се ове школске године, 
због пандемије, није одвијала кабинетска настава већ је у свакој смени 
свако одељење имало своју учионицу. 
 
 
 
 
. 
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Дешавања у школи и ваннаставне активности 
 

СЕПТЕМБАР 

14.9.2020. 

Кенгур без граница 

Математичко такмичење Кенгур без граница, које због ванредног стања уведеног 

поводим пандемије изазване вирусом Covid-19 није одржано у марту 2020. 

године, већ је одржано у четвртак 17. 9. 2020. са почетком у 10 часова. Учешће 

су узели сви ученици који су се пријавили за такмичење у претходној школској 

години, и радиће задатке који су за њих били предвиђени у марту.  

 

22.9.2020. 

ДОДАТНА ПОДРШКА ШКОЛАМА У ПРЕВЕНЦИЈИ ШИРЕЊА 

ЕПИДЕМИЈЕ - ФИЛМ 

Родитељи су обавештени да је у сарадњи Министарства здравља, Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, Института за јавно здравље "Др Милан 

Јовановић Батут", Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а, припремљен 

видео материјал (филм) намењен ученицима основних и средњих школа са 

кључним препорукама за безбедан боравак у школи. Филм се могао пoгледати 

на следећем линку: ФИЛМ О ПРЕВЕНЦИЈИ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ 
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ОКТОБАР 

 

14.10.2020. 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА (од 5. октобра до 11. октобра 2020. године) 

ДАНИ СОЛИДАРНОСТИ И САРАДЊЕ 

У оквиру тема овогодишње Дечије недеље, један део активности био је посвећен 

инклузији. Ученици одељења 7-5, предмет грађанско васпитање, урадили су 

презентацију ,, Звуци срца", посвећену деци, којој је највише потребна подршка и 

солидарност. 

Аутор презентације је Петар Спасић, сарадници - Тара Бјеговић и Моника 

Ристић. 

 

19.10.2020. 

ЛЕНА ЈОВАНОВИЋ НА ЛИТЕРАРНОМ КОНКУРСУ 

Лена Јовановић, ученица 8/2 одељења учествовала је на конкурсу Дечија 

недеља са литерарним саставом "Зашто волим Србију". 

Њен рад можете погледати ОВДЕ. 
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НОВЕМБАР  

03.11.2020. 

ПРОЈЕКАТ " СУНЧЕВ СИСТЕМ " 

Пројекат „Сунчев систем“ 

5. разред 

Ученици 5.разреда су у договору са наставницом географије Данијелом 

Ћирковић правили планете Сунчевог система. У пројекту су учествовали ученици 

5/2, 5/3, 5/4 и 5/5 одељења. Најбољи радови се налазе у Белом холу школе. 

Фотографије можете погледати на нашем сајту. 
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06.11.2020. 

ПРОЈЕКАТ " ЛЕПОТЕ НАШЕ ДОМОВИНЕ " 

Пројекат „Лепоте наше домовине“ 

Почетком ове школске године наставнице географије Данијела Ћирковић и 

Тамара Грујичић су у школи покренуле међународни пројекат „Лепоте наше 

домовине“ . Преко еТвиннинг портала су пријавиле нашу школу и неке ученике 

8.разреда као учеснике овог пројекта. Пројекат је требало да представи нашу 

земљу кроз више мотива: Симболи наше земље, Културно историјске 

знаменитости, Национални паркови, Народна ношња,Традиционална јела.... 

Пројекту се прикључило више земаља из региона : Хрватска, Србија, Словенија, 

Пољска, Грчка, Северна Македонија ... 

Ученици који су учествпвали у пројекту су : Лена Јовановић 8/2, Лена Лазаревић 

8/2, Лена Дојчиновић 8/2, Марко Видин 8/2, Лена Бешевић 8/3, Глорија Ђукић 8/3, 

Јована Дељанин 8/3. На едукативним паноима су представили „Симболе наше 

домовине“ као што су Бели анђео, манастир Студеница, сарма, гибаница, 

Голубачка тврђава, кафана“?“ и други. Изложба радов а је била у Белом холу 

школе. Фотографије можете погледати на сајту школе на страни Галерија 

или ОВДЕ 
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17.11.2020. 

ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ВАЖНО 

Делегација Европске уније покренула је националну кампању о подршци 

Европске уније сектору образовања у Србији –ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ВАЖНО 

Кампању су припремили пројекат „Евалуација и мониторинг Секторског 

реформског уговора за реформу образовања у Србији-јачање везе са 

запошљавањем и социјалном инклузијом“ и ЕУИНФО нет пројекат. 

Садржаји кампање биће оглашавање, медијска промоција, атрактивни ТВ 

садржаји за предшколце, ученике, стручне дебате... 

Учесник у овој кампањи је била и наша школа. 

Кампања има бројне садржаје о којима можете да прочитате на линку web сајта 

ЕУ ЗА ТЕБЕ 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

Због погоршања епидемијске ситуације у земљи и у Београду, током 

децембра настава се одржавала у отежаним условима и смањен је број 

активности. 

 Промењен је школски календар: скраћено је прво плугодиште, а зимски 

распуст је продужен и трајао је од 18. децембра 2020. до 18. јануара  2021.  
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ЈАНУАР 2019. 

29.01.2021. 

ЗИМСКИ АЛБУМ 

У оквиру међународног еТвиннинг пројекта "Лепоте моје домовине", ученици 

8.разреда који су у пројекту су за време зимског распуста имали пројектни 

задатак да фотографишу све што има везе са зимом у свом крају: новогодишња 

расвета и окићеност домова и улица, снег који нас је пријатно изненадио и да 

направе Зимски албум. У томе су им помогле наставнице географије које воде 

овај пројекат Данијела Ћирковић и Тамара Грујичић. 
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ФЕБРУАР 

01.02.2021. 

УМЕТНОСТ У ДОБА ИЗОЛАЦИЈЕ 

Уметност у доба изолације 

Ученик 5/2 Реља Јовановић учествовао је на изложби „Корона арт“ у Скадарлији, 

у кући Ђуре Јакшића 24 - 31. јануара 2021. са десетак ликовних радова у 

занимљивој техници. Радови свих учесника настали су у време изолације због 

пандемије. Ученица Ева Лончаревић 5/3 такође је имала запажене радове. 

Разредни старешина, Мирјана Плавшић Ђорђевић 

Фотографије можете погледати на сајту школе на страни Галерија . 

 

22.02.2021. 

ПОСЕТА ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ 

Ученици осмог разреда наше школе су са наставницама географије Данијелом 

Ћирковић и Тамаром Грујичић посетили Етнографски музеј, у оквиру 

истраживања за међународни eTwinning пројекат „Љепоте моје домовине“. Тема 

истраживања била је „Обичаји наше земље“.  
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МАРТ 

01.03.2021. 

ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У ПЛИВАЊУ 

На првенству Београда у пливању на базенима 25. мај из наше школе 

учествовало је три ученика/ца. 

Ученик Лука Вучевић одељења 5-1 у дисциплини прсно у конкуренцији дечаци 5. 

разред освојио је 1. место са временом 37.28 сек. 

Ученица Кошутић Дуња одељења 7-4 у дисциплини прсно у конкуренцији 

девојчице 7. разред освојила 3. место са временом 39.84 сек. 

Ученица Величковић Нина одељења 7-4 у дисциплини прсно у конкуренцији 

девојчице 7. разред освојила 4. место са временом 40.12 сек. 
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09.03.2021. 

РЕЗУЛТАТИ НАШИХ УЧЕНИКА СА ОДРЖАНИХ ОПШТИНСКИХ 

ТАКМИЧЕЊА 

Физика  
 

Шести разред:  
 

Ред.бр.  Име и презиме 
ученика  

Школа  Име и презиме 
наставника  

Пласман  

1.  Никола Алексић  ОШ“Ћирило и Методије“  Селма Поповић  I  

2.  Сергеј Никачевић  ОШ“Ћирило и Методије“  Селма Поповић  I  
3.  Петра Влаовић  ОШ“Ћирило и Методије“  Селма Поповић  III  
4.  Лена Јовићевић  ОШ“Ћирило и Методије“  Селма Поповић  похвала  
5.  Јована Јанковић  ОШ“Ћирило и Методије“  Селма Поповић  похвала  

  

Седми разред:  

  
Ред.бр.  Име и презиме ученика  Школа  Име и презиме 

наставника  
Пласман  

1.  Марија Маркочевић  ОШ“Ћирило и Методије“  Селма Поповић  I  

2.  Петар Спасић  ОШ“Ћирило и Методије“  Драгана Ранковић  II  
3.  Матеј Вуканић  ОШ“Ћирило и Методије“  Селма Поповић  II  
4.  Ирина Мутавџић  ОШ“Ћирило и Методије“  Селма Поповић  III  
5.  Филип Манце  ОШ“Ћирило и Методије“  Драгана Ранковић  III  
6.   Михајло Требаљевац  ОШ“Ћирило и Методије“  Драгана Ранковић  похвала  

  

Осми разред:  

  
Ред.бр.  Име и презиме ученика  Школа  Име и презиме 

наставника  
Пласман  

1.  Миа Вучетић  ОШ“Ћирило и Методије“  Селма Поповић  I  

2.  Вук Шећеровић  ОШ“Ћирило и Методије“  Селма Поповић  II  
3.  Лена Јовановић  ОШ“Ћирило и Методије“  Селма Поповић  III  
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Математика   
 

 Пласман 
трећи разред Стефан Мутавџић ОШ“Ћирило и Методије“ Дејан Гигић 90 бодова 
трећи разред Јована Степановић ОШ“Ћирило и Методије“ Жаклина Ивановић 80 бод. 
четврти разред Матеја Ремовић ОШ“Ћирило и Методије“ Јована Марковић I место 
пети  разред Марко Нећаков ОШ“Ћирило и Методије“ Гордана Поповић III место 
шести разред Сергеј Никачевић ОШ“Ћирило и Методије“ Јелена Роглић I место 
шести разред Никола Алексић ОШ“Ћирило и Методије“ Јелена Роглић II место 
шести разред Стефан Цупаћ ОШ“Ћирило и Методије“ Гордана Поповић II место 
седми разред Ирина Мутавџић ОШ“Ћирило и Методије“ Милена Милановић III место 
седми разред Марија Маркочевић ОШ“Ћирило и Методије“Милена Милановић III м. 
седми разред Каја Ковачевић ОШ“Ћирило и Методије“ Гордана Поповић III место 
осми разред Миа Вучетић ОШ“Ћирило и Методије“ Милена Милановић I I есто 

Хемија 

Седми разред: 

Име и презиме 
ученика 

Школа Име и презиме 
наставника 

Пласман 

Лена Михаилов  ОШ “Ћирило и 
Методије“ 

Милена Белоица I 

Михаило 
Требаљевац  

ОШ „Ћирило и 
Методије“ 

Милена Белоица  II 

Ања Баковић  ОШ “Ћирило и 
Методије“ 

Милена Белоица  II 

Ирина Мутавџић  ОШ „Ћирило и 
Методије“ 

Милена Белоица  III 

Матеј Вуканић  ОШ „Ћирило и 
Методије“ 

ЖељкоЈанковић  III 

Ангела Бајић  ОШ „Ћирило и 
Методије“ 

ЖељкоЈанковић  III 

Осми разред: 

Име и презиме 
ученика 

Школа Име и презиме 
наставника 

Пласман 

Миа Вучетић  ОШ “Ћирило и Методије“ ЖељкоЈанковић  I 
Петар Стевановић  ОШ“ Ћирило и Методије“ Жељко Јанковић  похвала 
Лена Јовановић  ОШ“ Ћирило и Методије“ ЖељкоЈанковић  похвала 
Маша Косановић  ОШ „Ћирило и Методије“ Милена Белоица  похвала 
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АПРИЛ  

25.4.2021.    

На Општинском такмичењу из историје ученик Лука Вукосављевић 8/3  је освојио 
2.место и  пролаз на Градско такмичење. Такмичење је организовано ове године 
само за ученике осмог разреда. 

 

 

28.04.2021. 

ПИКАСО НА МОЈ НАЧИН 

Ученици петог разреда имали су за задатак на часовима ликовне културе, да 

експериментишу са дводимензионалним и тродимензионалним облицима, по 

узору на славног уметника Пабла Пикаса. На свој својствен начин ученици су 

били изузетно креативни, и маштовити. 

Наставница ликовне културе Татјана Росић 

https://youtu.be/fNgTvB66D2s 

 

29. 04.2021.   

 Дан победе над фашизмом (9.мај) је обележен изложбом најбољих радова ученика 
свих одељења осмог разреда насталих на часовима историје, а представљених на 
изложби у холу школе под називом „Други светски рат (1939-1945) представљен 
кроз мапе ума“. 
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МАЈ 

21.5.2021.   

 У холу школе је отворена изложба „Знамените личности новог века“. 
Представљени су радови ученика одељења 7/2, 7/4 и 7/5 настали као резултат 
пројектног задатка из историје. 
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24.05.2021. 

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ 

Поводом прославе Дана школе - Дана Светих Ћирила и Методија, група ђака 

припремила је кратак видео-прилог инспирисан делом светитеља чија имена 

поносно носи у називу наша школа већ 94 године. 

https://youtu.be/jdoScOiZ8dk 

 

ЈУН 

02.06.2021. 

АНИМАЦИЈА 

Сваке године ученици седмих разреда имали су за задатак на часовима ликовне 

културе направе анимацију. Водећи рачуна о сваком кораку како се прави 

анимација(stop motion), ученици су направили права мала уметничка дела. 

Наставница ликовне културе Татјана Росић 

 
https://youtu.be/mBZiNI5tlPI 

17.6.2021.   

 Ученици одељења 6/2 и 6/4 су резултате пројектног задатка из историје „Србија у 
доба Немањића“, представили кроз изложбу у холу школе.  

 

 

 

 

28.06.2021. 
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МЕЂУНАРОДНИ eTVINNING ПРОЈЕКАТ " The beauties of my 

homeland" 

Међународни eTvinning пројекат " The beauties of my homeland" (" Љепоте моје 

домовине") је школске 2020/21.године реализован са ученицима 8.разреда под 

менторством наставница географије Тамаре Грујичић и Данијеле Ћирковић. У 

пројекту је учествовало 15 земаља : Хрватска , Словенија, Србија , Северна 

Македонија, Турска Јерменија, Грчка, Тунис...Ученици су са својим наставницима 

на основу плана пројекта сами предлагали идеје, методе и начине како да 

остваре планиране циљеве. И у условима пандемије Ковидом -19, комбинованом 

наставом, онлајн наставом нас нису омели да завршимо пројекат и покажемо 

свим ученицима, наставницима и родитељима део онога што смо радили 10 

месеци. Уживајте у нашем видеу! 

Учесници пројекта : Марко Видин 8-2, Лена Јовановић 8-2, Лена Лазаревић 8-2, 

Лена Дојчиновић 8-2, Лена Бешевић 8-3, Јована Дељанин 8-3, Глорија Ђукић 8-3. 
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