
ЛЕТОПИС ШКОЛСКЕ 2020/2021.  ГОДИНЕ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Председник Градске општине Земун Дејан Матић, Градски секретар за образовање и 

дечију заштиту Славко Гак и државни секретар у министарству просвете, науке и 

технолошког развоја др Душан Кићовић свечано су отворили 31. августа нову школу у 

Бусијама. Том приликом, општина је даривала ђаке прваке са ранчевима и школским 

прибором, а владика сремски Василије, уз саслужење земунског свештенства, освештао 

је школу која је саграђена заједничким напорима Републике Србије, Града Београда, 

Градске Општине Земун и парохије у Бусијама. Ђаци који станују у насељу Бусије више 

неће путовати до Батајнице и Угриноваца, до околних школа где су стицали своја прва 

знања. Сада ће деца имати више слободног времена за учење и игру, а родитељи ће због 

близине објеката имати квалитетнији надзор у многим сегментима њиховог развоја. 

 

ОКТОБАР 

1.октобар – Дан старих лица 

Обележавање Дана старих 1.октобра ове 2020. године реализовано је на другачији начин 

у односу на претходне. Да се не би стари људи осећали усамљено и заборављено, 

довољно је да им пружимо мало наше пажње и љубави. Све те дивне баке и деке имале 

су веома важну улогу у нашем одрастању. Данашњи модеран свет, пун нове технологије 

и изума, често не оставља довољно простора за уважавање, искрени разговор, топле 

осмехе и срца испуњена љубављу. Зато смо ми ту да променимо то, да пронађемо 

времена за старије особе и пружимо им љубав и пажњу, а они ће нам двoструко 

узвратити. Свој допринос обележавању Дана старијих особа дали су Ученички 

парламент, Ликовна и Литерарна секција, наставнице Анита Мрђић, Марина Совиљ 

Бубоња, Наталија Дабић и Виолета Тошић, заједно са директорком наше школе 

Љиљаном Мијић. Панои украшени ученичким радовима, оригиналним честиткама и 

цртежима посвећени старима улепшали су простор наше школе. 

 

05-11. октобар – Обележавање Дечије недеље 

Ове године Дечија недеља је обележена од 5-11. октобра под слоганом „Подељена срећа 

два пута је већа“. Тим поводом у нашој школи органзовано је неколико манифестација. 

Организован је литерарни конкурс на тему „Зашто волим Србију“ и ликовни 

конкурс „Флора и фауна“. У холу школе ученички Парламент са наставницама Анитом 

Мрђић и Марином Совиљ Бубоњом приредили су изложбу одабраних литерарних и 

ликовних радова. Да одаберемо најбоље литерарне радове помогла је наша наставница 

српског језика Виолета Тошић. У оквиру Дечије недеље покренули смо и две акције. 

Једна од акција је прикупљање књига за библиотеку у школи на Бусијама: „Поклони 

књигу својој библиотеци!“ 

 

16. октобар – Дан здраве хране 



Поводом 16. октобра, Светског дана здраве хране, у нашој школи је реализован тематски 

дан како бисмо подсетили ученике на основна правила здраве исхране и обележили овај 

значајан датум. У току тематског дана уређени су панои, креиране презентације, 

реализована је интегративна настава, а у појединим одељењима примењена је вертикална 

корелација у онлајн окружењу уз трансфер знања старијих ученика млађим. Овом 

приликом истакнута је међупредметна корелација између наставних садржаја везаних за 

здраву исхрану. На часовима су реализоване бројне активности у циљу примене знања о 

принципима здраве исхране и промовисања здравог начина живота. Ученици су са 

великим интересовањем учествовали у свим активностима. 

 

27. октобар – „Стоји у част“ 

27. октобра 2020. године у 8:30 реализован је математички квиз ,,Стоји у част“. Актив 

трећег разреда припремио је занимљиве задатке за ученике другог разреда. Свако 

одељење другог разреда имало је по два представника на такмичењу. Такмичење је први 

пут организовано online, али то није представљало никакву препреку јер су се одлично 

снашли и организатори и учесници. Пре почетка такмичења директорка Љиљана Мијић 

је пожелела срећу свим учесницима. Радови су прегледани, а директорка и учитељица 

Ана Матић позвале су учеснике и поделиле им дипломе и слаткише. И ове године, без 

обзира на околности, трудили смо се да наставимо традицију. Лепо је да наши ученици, 

а наравно и млађе колеге, чују неку лепу реч о једној великој жени, сјајном учитељу, 

добром математичару и изнад свега дивном човеку.Кроз овакве активности и даље ћемо 

се трудити да промовишемо математику, такмичарски дух и све видове ваннаставних 

активности. 

 

НОВЕМБАР 

1.новембра 2019. године у организацији библиотекара Снежане Крњаје у обе смене, 

одржана је по једна радио емисија поводом ослобођења Београда 1. новембра 1918. 

године по препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

 

30.11. Хуманитарна акција „Слатки караван“ 

Наша школа прикључила се организовању хуманитарне акције прикупљања слаткиша за 

божићне и новогодишње пакетиће за малишане са Косова и Метохије. Акција сакупљања 

слаткиша трајала је до 30.11.2020. 

 


