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Школска 

Календар

 
 Припреме за почетак нове школске 2021
су током другог полугодишта 
пандемије вируса ковид
и трајале су до почетка школске године, 1.септембра
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 2021/2022
24. јуна 2022. по, због пандемије , измењеном школском календару (у 
прилогу). 

Млађи разреди су били једна смена, старији друга смена. Смене 
су се смењивале на недељном нивоу ( пре подне и после подне).

Свако одељење је имало наставу у једној учионици, због корона 
епидемије није се изводила кабинетска настава.

 Ученици и запослени у школи су  морали да се придржавају 
прописаних заштитиних мера (ношење маски, држање одстојања, 
дезинфекција руку при уласку у школу, де
школе). 

Настава се одвијала у 
ученика и наставника је изостајало из школе што је представљало 
проблем за одржавање континуитета наставе. Наставници
солидарно преузимали часове болесних колега.

Млађи разреди су имали непосредну наставу то
школске године. У случајевима када би у року од 48 сати било 
пријављено више оболелих ученика одељење би се делило на две 
групе. Такав начин рада би трајао десет радних дана. 

У јеку епидемије старији разреди су прелазили на комбиновани 
модел наставе: пола одељења непосредно, а пола одељења је имало 
наставу на даљину. 
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Школска 2021/2022. година 
 

Календар и организација рада школе 
 

еме за почетак нове школске 2021/2022. године, започете 
одишта претходне школске године у

ковид 19, а настављене су у другој половини
почетка школске године, 1.септембра 2021.

Наставничког већа, утврђена је коначна подела дужности за 
наставнике и расподела задужења у оквиру радног времена, 

је календар рада и утврђен распоред часова.
22. година почела је 1. септембра, 

. по, због пандемије , измењеном школском календару (у 

Млађи разреди су били једна смена, старији друга смена. Смене 
су се смењивале на недељном нивоу ( пре подне и после подне).

Свако одељење је имало наставу у једној учионици, због корона 
пидемије није се изводила кабинетска настава. 

Ученици и запослени у школи су  морали да се придржавају 
них заштитиних мера (ношење маски, држање одстојања, 

дезинфекција руку при уласку у школу, дезинфекција просторија 

Настава се одвијала у отежаним условима због епидемије. Д
ученика и наставника је изостајало из школе што је представљало 
проблем за одржавање континуитета наставе. Наставници
солидарно преузимали часове болесних колега. 

Млађи разреди су имали непосредну наставу то
школске године. У случајевима када би у року од 48 сати било 
пријављено више оболелих ученика одељење би се делило на две 
групе. Такав начин рада би трајао десет радних дана.  

У јеку епидемије старији разреди су прелазили на комбиновани 
аве: пола одељења непосредно, а пола одељења је имало 

 

 

. године, започете 
претходне школске године у условима 

у другој половини августа 
. На седници 

Наставничког већа, утврђена је коначна подела дужности за 
наставнике и расподела задужења у оквиру радног времена, 

је календар рада и утврђен распоред часова. 
 а завршена 

. по, због пандемије , измењеном школском календару (у 

Млађи разреди су били једна смена, старији друга смена. Смене 
су се смењивале на недељном нивоу ( пре подне и после подне). 

Свако одељење је имало наставу у једној учионици, због корона 

Ученици и запослени у школи су  морали да се придржавају 
них заштитиних мера (ношење маски, држање одстојања, 

зинфекција просторија 

тежаним условима због епидемије. Доста 
ученика и наставника је изостајало из школе што је представљало 
проблем за одржавање континуитета наставе. Наставници су често 

Млађи разреди су имали непосредну наставу током целе 
школске године. У случајевима када би у року од 48 сати било 
пријављено више оболелих ученика одељење би се делило на две 

У јеку епидемије старији разреди су прелазили на комбиновани 
аве: пола одељења непосредно, а пола одељења је имало 
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Број ученика и одељења

 Школску 2021/20
распоређених у 37 одељ
 
 

 Настава се одвијала у две смене: једну смену су чинили 
млађих разреда, а другу смену чинили су ученици старијих разреда.
Смене су наизменично на недељном нивоу ишле на наставу пре и 
после подне. 
 

Продужени боравак

 Боравак за ученике млађих разреда је све време радио по 
сменама. 
 
 
 

 Школа ради у својој згради и налази се у Учитељској улици, број 
58. 
        У школи има 16 опремљених
године, због пандемије, није одвијала кабинетска настава већ је у 
свакој смени свако одељење имало своју учионицу
 
 
 
 
. 
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Број ученика и одељења 
 

/2022. годину завршило је 974
одељења.  

Смене 
 

Настава се одвијала у две смене: једну смену су чинили 
млађих разреда, а другу смену чинили су ученици старијих разреда.
Смене су наизменично на недељном нивоу ишле на наставу пре и 

 
Продужени боравак 

 
Боравак за ученике млађих разреда је све време радио по 

Школска зграда 
 

Школа ради у својој згради и налази се у Учитељској улици, број 

У школи има 16 опремљених кабинета, али се ове школске 
године, због пандемије, није одвијала кабинетска настава већ је у 

свако одељење имало своју учионицу. 

974 ученика, 

Настава се одвијала у две смене: једну смену су чинили ученици 
млађих разреда, а другу смену чинили су ученици старијих разреда. 
Смене су наизменично на недељном нивоу ишле на наставу пре и 

Боравак за ученике млађих разреда је све време радио по 

Школа ради у својој згради и налази се у Учитељској улици, број 

кабинета, али се ове школске 
године, због пандемије, није одвијала кабинетска настава већ је у 



 

 

 

 

 

Дешавања у школи и ваннаставне активности

 

СЕПТЕМБАР 

Због епидемије ваннаставне активности су сведене на минимум.

 

ОКТОБАР 

15.10.2021. 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА "СУНЧЕВ СИСТЕМ"

Ученици петог разреда су у претходном периоду имали пројектну наставу под 

називом " Сунчев систем". Радови ученика се налазе у холу школу. Пројектну 

наставу су реализовале наставнице географије Данијела Ћирковић и Тамара 

Грујичић. 
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Дешавања у школи и ваннаставне активности

Због епидемије ваннаставне активности су сведене на минимум.

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА "СУНЧЕВ СИСТЕМ" 

Ученици петог разреда су у претходном периоду имали пројектну наставу под 

Сунчев систем". Радови ученика се налазе у холу школу. Пројектну 

наставу су реализовале наставнице географије Данијела Ћирковић и Тамара 

 

Дешавања у школи и ваннаставне активности 

Због епидемије ваннаставне активности су сведене на минимум. 

Ученици петог разреда су у претходном периоду имали пројектну наставу под 

Сунчев систем". Радови ученика се налазе у холу школу. Пројектну 

наставу су реализовале наставнице географије Данијела Ћирковић и Тамара 
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18.10.2021. 

У ВУКОВОМ И ДОСИТЕЈЕВОМ МУЗЕЈУ

У Вуковом и Доситејевом музеју 24.9.2021.

Ученици 8/1, 8/3 и 8/4, заједно са својим наставницама српског језика посетили су 

Музеј Вука и Доситеја како би употпунили своје знање из историје језика стицано 

на часовима током септембра . Ученици су у музеју сазнали многе занимљиве 

ствари из живота ова два вел

српског министра просвете Доситеја Обрадовића и реформатора српског језика 

Вука Караџића. 

Упознали су се са збирком у којој се данас чувају лични и породични предмети 

Вука Караџића, портрети, прва издања његових к

За разлику од Вукове заоставштине, личних предмета Доситеја Обрадовића 

нема, али су изложена прва издања његових дела, преписке и портрети.

Причу о великанима завршили смо обиласком Саборне цркве и места на коме су 

сахрањени Вук и Доситеј. 
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У ВУКОВОМ И ДОСИТЕЈЕВОМ МУЗЕЈУ 

У Вуковом и Доситејевом музеју 24.9.2021. 

8/1, 8/3 и 8/4, заједно са својим наставницама српског језика посетили су 

Музеј Вука и Доситеја како би употпунили своје знање из историје језика стицано 

на часовима током септембра . Ученици су у музеју сазнали многе занимљиве 

ствари из живота ова два великана српске културе, просветитеља и првог 

српског министра просвете Доситеја Обрадовића и реформатора српског језика 

Упознали су се са збирком у којој се данас чувају лични и породични предмети 

Вука Караџића, портрети, прва издања његових књига и бројна архивска грађа. 

За разлику од Вукове заоставштине, личних предмета Доситеја Обрадовића 

нема, али су изложена прва издања његових дела, преписке и портрети.

Причу о великанима завршили смо обиласком Саборне цркве и места на коме су 

8/1, 8/3 и 8/4, заједно са својим наставницама српског језика посетили су 

Музеј Вука и Доситеја како би употпунили своје знање из историје језика стицано 

на часовима током септембра . Ученици су у музеју сазнали многе занимљиве 

икана српске културе, просветитеља и првог 

српског министра просвете Доситеја Обрадовића и реформатора српског језика 

Упознали су се са збирком у којој се данас чувају лични и породични предмети 

њига и бројна архивска грађа. 

За разлику од Вукове заоставштине, личних предмета Доситеја Обрадовића 

нема, али су изложена прва издања његових дела, преписке и портрети. 

Причу о великанима завршили смо обиласком Саборне цркве и места на коме су 



 

 

  

9 



 

 

26.10.2021. 

ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

И ове године су ученици 6.разреда који похађају предмет Чувари природе, 

обележили Дан здраве хране са својим наставницима: Данијела Ћирковић 

наставник географије, Нада Прокић наставник биологије и Жељко 

наставник биологије. 

Ученици су направили паное о здравој исхрани, витаминима и минералима, 

значају воћа и поврћа за организам и здравље људи. Правили су од картона и 

пластелина воће и поврће. Изложба паноа и предмета од пластелина се налази 

у холу школе. 
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И ове године су ученици 6.разреда који похађају предмет Чувари природе, 

обележили Дан здраве хране са својим наставницима: Данијела Ћирковић 

наставник географије, Нада Прокић наставник биологије и Жељко Јанковић 

Ученици су направили паное о здравој исхрани, витаминима и минералима, 

значају воћа и поврћа за организам и здравље људи. Правили су од картона и 

пластелина воће и поврће. Изложба паноа и предмета од пластелина се налази 

И ове године су ученици 6.разреда који похађају предмет Чувари природе, 

обележили Дан здраве хране са својим наставницима: Данијела Ћирковић 

Јанковић 

Ученици су направили паное о здравој исхрани, витаминима и минералима, 

значају воћа и поврћа за организам и здравље људи. Правили су од картона и 

пластелина воће и поврће. Изложба паноа и предмета од пластелина се налази 

 



 

 

НОВЕМБАР  

02.11.2021. 

ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ ВАЈАЊЕ "ПОРТРЕТ ОД КАРТОНА"

Ученици осмих разреда показали су на свој јединствен креативан начин, 

изузетан осећај за композицију ликовног дела.

Наставница ликовне културе

Татјана Росић 

 https://www.youtube.com/watch?v=heeS0f9XNe8&t=7s

 03.11.2021. 

ИЗЛОЖБА РАДОВА УЧЕНИКА ПЕТИХ РАЗРЕДА

https://www.youtube.com/watch?v=k9KOWmYekj4

 

08.11.2021. 

ИЗЛОЖБА ПАВЛА ЂОКОВИЋА

Представљамо вам изложбу нашег младог уметника. Павле на својим радовима 

показује веома истанчан осећај за композицију и мотиве.

Павле је засигурно кренуо уметничким стопама, ш

стваралаштву. 

Наставница ликовне културе

Татјана Росић 

 

https://youtu.be/sh9GYdhcFBc

 

19.11.2021. 
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ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ ВАЈАЊЕ "ПОРТРЕТ ОД КАРТОНА" 

Ученици осмих разреда показали су на свој јединствен креативан начин, 

изузетан осећај за композицију ликовног дела. 

Наставница ликовне културе 

https://www.youtube.com/watch?v=heeS0f9XNe8&t=7s 

ИЗЛОЖБА РАДОВА УЧЕНИКА ПЕТИХ РАЗРЕДА 

https://www.youtube.com/watch?v=k9KOWmYekj4 

ИЗЛОЖБА ПАВЛА ЂОКОВИЋА 

Представљамо вам изложбу нашег младог уметника. Павле на својим радовима 

показује веома истанчан осећај за композицију и мотиве. 

Павле је засигурно кренуо уметничким стопама, што ће и показати у свом даљем 

Наставница ликовне културе 

https://youtu.be/sh9GYdhcFBc 

Ученици осмих разреда показали су на свој јединствен креативан начин, 

Представљамо вам изложбу нашег младог уметника. Павле на својим радовима 

то ће и показати у свом даљем 



 

 

ОД ЋЕЛИЈЕ ДО ОРГАНИЗМА

  Млади Надини биолози истраживачи и Жељкови биочувари природе

холу школе представили мини перформанс како се од органеле

преко ткива и органа, стиже до система органа и савршеног склада у 

непоновљивом организму! И зато са правом кажемо: Њено Величанство 

Ћелија!!!! Научили смо и како органеле код 

воду, дишу и транспиришу. Али и о мишићним срчаним ћелијама које не 

одмарају и раде 24ч дневно, градећи срчани ткиво и наше срце. А ове гранасте 

ћелије које имају наставке су нервне ћелије...замислите граде мозак и улазе у 

све делове нашег тела. тела.

12 

ОД ЋЕЛИЈЕ ДО ОРГАНИЗМА 

лади Надини биолози истраживачи и Жељкови биочувари природе

холу школе представили мини перформанс како се од органеле- појединачног, 

преко ткива и органа, стиже до система органа и савршеног склада у 

непоновљивом организму! И зато са правом кажемо: Њено Величанство 

Ћелија!!!! Научили смо и како органеле код биљака врше фотосинтезу, чувају 

воду, дишу и транспиришу. Али и о мишићним срчаним ћелијама које не 

одмарају и раде 24ч дневно, градећи срчани ткиво и наше срце. А ове гранасте 

ћелије које имају наставке су нервне ћелије...замислите граде мозак и улазе у 

тела. 

лади Надини биолози истраживачи и Жељкови биочувари природе су у 

појединачног, 

преко ткива и органа, стиже до система органа и савршеног склада у 

непоновљивом организму! И зато са правом кажемо: Њено Величанство 

биљака врше фотосинтезу, чувају 

воду, дишу и транспиришу. Али и о мишићним срчаним ћелијама које не 

одмарају и раде 24ч дневно, градећи срчани ткиво и наше срце. А ове гранасте 

ћелије које имају наставке су нервне ћелије...замислите граде мозак и улазе у 
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ДЕЦЕМБАР 

06.12.2021. 

ЕВРОПСКА ОЗНАКА КВАЛИТЕТА ЗА ОШ "ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ"

Протеклих година, наша школа је учесник различитих међународних eTvinning 

пројеката фондације Темпус. Три међународна пројекта су добила 

ознаку квалитета, поред Националних ознака. Наставник географије Данијела 

Ћирковић је учесник и координатор сва три пројекта у нашој школи.

Јединствени и препознати смо квалитетом у раду на пројектима са ученицима и 

сарадњии са другим европским 

Европска ознака квалитета за Лековите биљке мог региона

Европска ознака за Културно историјско наслеђе мога града

Европска ознака за Љепоте моје домовине

 

10.12.2021. 

МОЈА ГЕОГРАФСКА КАРТА

Ученици одељења 6-1 и 6-3 са наставницом географије Тамаром Грујичић 

замишљали су и цртали своје острво.
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ЕВРОПСКА ОЗНАКА КВАЛИТЕТА ЗА ОШ "ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ"

Протеклих година, наша школа је учесник различитих међународних eTvinning 

пројеката фондације Темпус. Три међународна пројекта су добила и Европску 

ознаку квалитета, поред Националних ознака. Наставник географије Данијела 

Ћирковић је учесник и координатор сва три пројекта у нашој школи. 

Јединствени и препознати смо квалитетом у раду на пројектима са ученицима и 

сарадњии са другим европским школама.Честитамо свим ученицима пројекта !

Европска ознака квалитета за Лековите биљке мог региона 

ознака за Културно историјско наслеђе мога града 

Европска ознака за Љепоте моје домовине 

МОЈА ГЕОГРАФСКА КАРТА 

3 са наставницом географије Тамаром Грујичић 

замишљали су и цртали своје острво. 

ЕВРОПСКА ОЗНАКА КВАЛИТЕТА ЗА ОШ "ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ" 

Протеклих година, наша школа је учесник различитих међународних eTvinning 

и Европску 

ознаку квалитета, поред Националних ознака. Наставник географије Данијела 

 

Јединствени и препознати смо квалитетом у раду на пројектима са ученицима и 

школама.Честитамо свим ученицима пројекта ! 

3 са наставницом географије Тамаром Грујичић 



 

 

ЈАНУАР 2022.  

27.01.2022. 

СВЕТИ САВА 

,, Дело Светог Саве јесте крштеница српског народа, сведочанство о његовом 

пунолетству, јемство како се подиже дедовина, 

тестамент којим се наслеђује отаџбина, доказ историје да је изборио своје место 

на карти Европе још пре осам векова и завет да му то место нико не сме и не 

може одузети. Трајност овог дела које одређује место под звездама, ве

потврда трајности људске наде. Величина овог дела обавезује нас да га и 

зовемо Свети Сава.“ 

(Милован Витезовић) 

Наши ђаци, млађи и старији, припремили су видео

светитеља. 

 

ФЕБРУАР 

 04.02.2022. 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУТСАЛУ

Ученици 5 и 6 разреда освојили су 2.место на општинском такмичењу у футсалу.

У финалу су изгубили на пенале.
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,, Дело Светог Саве јесте крштеница српског народа, сведочанство о његовом 

пунолетству, јемство како се подиже дедовина, његова тапија на српску земљу, 

тестамент којим се наслеђује отаџбина, доказ историје да је изборио своје место 

на карти Европе још пре осам векова и завет да му то место нико не сме и не 

може одузети. Трајност овог дела које одређује место под звездама, ве

потврда трајности људске наде. Величина овог дела обавезује нас да га и 

Наши ђаци, млађи и старији, припремили су видео-прилоге инспирисане делом 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУТСАЛУ 

Ученици 5 и 6 разреда освојили су 2.место на општинском такмичењу у футсалу.

У финалу су изгубили на пенале. 

,, Дело Светог Саве јесте крштеница српског народа, сведочанство о његовом 

његова тапија на српску земљу, 

тестамент којим се наслеђује отаџбина, доказ историје да је изборио своје место 

на карти Европе још пре осам векова и завет да му то место нико не сме и не 

може одузети. Трајност овог дела које одређује место под звездама, велика је 

потврда трајности људске наде. Величина овог дела обавезује нас да га и 

прилоге инспирисане делом 

Ученици 5 и 6 разреда освојили су 2.место на општинском такмичењу у футсалу. 



 

 

 

18.02.2022. 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП НАСТАВИ "БУЂЕЊЕ ПРИЗМИ"

Буђење призме је пример праксе у којој су у корелацији математике и ликовне

културе настала мала уметничка дела интересантна сваком оку. На часу 

математике у оквиру наставне јединице Мрежа, модел и површина призме 

ученици су конструисали мреже разних призми а на часу ликовне културе те 

мреже су добиле свој облик и живот... У окви

и простор". 

Час је реализован у одељењу 8

Татјаном Росић. 

https://youtu.be/ZEJrDfurj8w

https://youtu.be/AVUl_XuAh

 

 

МАРТ  

23.03.2022. 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОЕЗИЈЕ

Дана 21.3.2022. у нашој школи обележен је Дан поезије, а посебан акценат 

стављен је на епску народну поезију у циљу неговања српске традиције и правих 

вредности. 

Ученици млађих и старијих 

говорења, читања и драматизације текстова познатих епских народних песама. 

Такође смо могли да чујемо и интерпретације појединих песама са акцентом на 

издвојене стихове који шаљу одређене поучне поруке.

Овај спектакуларни доживљај су приредили одабрани ученици 2/4 и 4/4 разреда 

са својим учитељицама: Жаклином Ивановић и Мирославом Лазаревић, као и 
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП НАСТАВИ "БУЂЕЊЕ ПРИЗМИ"

Буђење призме је пример праксе у којој су у корелацији математике и ликовне

културе настала мала уметничка дела интересантна сваком оку. На часу 

математике у оквиру наставне јединице Мрежа, модел и површина призме 

ученици су конструисали мреже разних призми а на часу ликовне културе те 

мреже су добиле свој облик и живот... У оквиру наставне јединице "Композиција 

Час је реализован у одељењу 8-2, са наставницама Миленом Милановић и 

https://youtu.be/ZEJrDfurj8w  

outu.be/AVUl_XuAh-g 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОЕЗИЈЕ 

Дана 21.3.2022. у нашој школи обележен је Дан поезије, а посебан акценат 

стављен је на епску народну поезију у циљу неговања српске традиције и правих 

 разреда су извели приредбу у кино сали у виду 

говорења, читања и драматизације текстова познатих епских народних песама. 

Такође смо могли да чујемо и интерпретације појединих песама са акцентом на 

издвојене стихове који шаљу одређене поучне поруке. 

пектакуларни доживљај су приредили одабрани ученици 2/4 и 4/4 разреда 

са својим учитељицама: Жаклином Ивановић и Мирославом Лазаревић, као и 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП НАСТАВИ "БУЂЕЊЕ ПРИЗМИ" 

Буђење призме је пример праксе у којој су у корелацији математике и ликовне 

културе настала мала уметничка дела интересантна сваком оку. На часу 

математике у оквиру наставне јединице Мрежа, модел и површина призме 

ученици су конструисали мреже разних призми а на часу ликовне културе те 

ру наставне јединице "Композиција 

2, са наставницама Миленом Милановић и 

Дана 21.3.2022. у нашој школи обележен је Дан поезије, а посебан акценат 

стављен је на епску народну поезију у циљу неговања српске традиције и правих 

разреда су извели приредбу у кино сали у виду 

говорења, читања и драматизације текстова познатих епских народних песама. 

Такође смо могли да чујемо и интерпретације појединих песама са акцентом на 

пектакуларни доживљај су приредили одабрани ученици 2/4 и 4/4 разреда 

са својим учитељицама: Жаклином Ивановић и Мирославом Лазаревић, као и 



 

 

ученици 5/3 и 5/5 разреда са својим наставницама српског језика: Јасмином 

Станковић и Љиљом Станковић. У холу школе

изложба радова ученика наше школе на тему: Епска народна поезија.
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ученици 5/3 и 5/5 разреда са својим наставницама српског језика: Јасмином 

Станковић и Љиљом Станковић. У холу школе била је постављена и мини 

изложба радова ученика наше школе на тему: Епска народна поезија.

 

 

ученици 5/3 и 5/5 разреда са својим наставницама српског језика: Јасмином 

била је постављена и мини 

изложба радова ученика наше школе на тему: Епска народна поезија. 
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АПРИЛ  

11.04.2022. 

УГЛЕДНИ ЧАС "БЕОГРАД НЕКАД И САД"

7. 4. 2022. учитељица Наташа Бисић је свом одељењу IV2 одржала угледни 

тематски час "Београд некад и сад".

Часу је присуствовала директорка школе, Мануела Илић и неколико учитеља 

млађих разреда.  
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УГЛЕДНИ ЧАС "БЕОГРАД НЕКАД И САД" 

7. 4. 2022. учитељица Наташа Бисић је свом одељењу IV2 одржала угледни 

некад и сад". 

Часу је присуствовала директорка школе, Мануела Илић и неколико учитеља 

7. 4. 2022. учитељица Наташа Бисић је свом одељењу IV2 одржала угледни 

Часу је присуствовала директорка школе, Мануела Илић и неколико учитеља 
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МАЈ 

24.05.2022. 

Дан школе 

За Дан школе одржане су приредбе за ученике млађих и 

старијих разреде и за резултате на такмичењима ученицима и 

њиховим наставницима директорка школе, М

Резултати такмичења наших ученика

21 

За Дан школе одржане су приредбе за ученике млађих и 

старијих разреде и за резултате на такмичењима ученицима и 

наставницима директорка школе, Мануела Илић.

Резултати такмичења наших ученика 

 

За Дан школе одржане су приредбе за ученике млађих и 

старијих разреде и за резултате на такмичењима ученицима и 

Илић. 



 

 

22 

 

 



 

 

23 

 

 



 

 

24 

 

 



 

 

25 

 

 



 

 

 

26 

 

 



 

 

 

27 

 

 



 

 

28 

 

 



 

 

 

 

29 

 

 



 

 

30 

 

 



 

 

31 

 

 



 

 

 

32 

 

 



 

 

 

 

33 

 

 



 

 

 

34 

 

 



 

 

35 

 

 



 

 

 

  

36 

 

 



 

 

 

ЈУН 

Наша школа је мејлом примила  три пута  дојаву да је у школу постављена 

бомба. Родитељи и ученици су били благовремено обавештени, млађи ученици 

су били преузети од учитеља из боравка и били су збринути ван ш

а настава се одвијала на даљину.

јединица МУПа, испоставило се да су дојаве биле лажне. 

 

9. 6. 2022. 
Учитељица одељења

спортскорекреативном  центру „Олимп“.

 

.
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Наша школа је мејлом примила  три пута  дојаву да је у школу постављена 

бомба. Родитељи и ученици су били благовремено обавештени, млађи ученици 

су били преузети од учитеља из боравка и били су збринути ван школске зграде,

а настава се одвијала на даљину. После прегледа школе од специјалних 

јединица МУПа, испоставило се да су дојаве биле лажне.  

Учитељица одељења IV2, Наташа Бисић је организовала наставу у 

спортскорекреативном  центру „Олимп“. 

Наша школа је мејлом примила  три пута  дојаву да је у школу постављена 

бомба. Родитељи и ученици су били благовремено обавештени, млађи ученици 

колске зграде, 

После прегледа школе од специјалних 

Наташа Бисић је организовала наставу у 

 



 

 

 

 

 

 

 

17. 6. 2022.  

Учитељица одељења

цркве Светог Марка и одржала часове у парку Ташмајдан.

 

38 

Учитељица одељења IV2, Наташа Бисић је одвела своје ђаке у обилазак 

цркве Светог Марка и одржала часове у парку Ташмајдан. 

 

 

, Наташа Бисић је одвела своје ђаке у обилазак 
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23. 6. 2022.

Одељења IV1, учитеља Дејана Гигић

извели су приредбе за ђачке родитеље за крај четвртог разреда.

24. 6. 2022.

Учитељица Мирослава Лазаревић је са својим одељењем 

приредбу за ђачке родитеље за крај школске године

 

24. 6. 2022.

Учитељ IV1,  Дејан Гигић

часопис и збирку песама које су ученици написали од 1. до 4. разреда.
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23. 6. 2022. 

учитеља Дејана Гигићa, и учитељица IV2, Наташе Бисић

извели су приредбе за ђачке родитеље за крај четвртог разреда.  

2022. 

Учитељица Мирослава Лазаревић је са својим одељењем II4 извела 

приредбу за ђачке родитеље за крај школске године. 

2022.. 

Дејан Гигић, је и са овом генерацијом штампао одељењски 

часопис и збирку песама које су ученици написали од 1. до 4. разреда.

 

Наташе Бисић, 

извела 

је и са овом генерацијом штампао одељењски 

часопис и збирку песама које су ученици написали од 1. до 4. разреда. 
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К Р А Ј 

Дејан Гигић је са својим одељењем обишао Музеј науке и технике. 

 


