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УВОДНА РЕЧ

Школска  2020/21.  година  није  била

нимало  лака  за  извођење  наставе.  Због

актуелне  епидемиолошке  ситуације  и

препоручених  мера  борбе  против  вируса,

настава  у  школи  се  одвијала  на  различите

начине, а све у циљу што боље здравствене

заштите запослених и ученика. 

На  предлог  Педагошког  колегијума

школе и Тима за обезбеђивање квалитета и

развој установе направљен је детаљан план

рада  који  је  поштовао  прописани  број

ученика у одељењима. 

Током школске године часови су трајали

30  минута,  родитељима  је  понуђено  да  се

изјасне за онлајн наставу или непосредан рад

ученика у школи. 

Због  великог  броја  ученика  настава  у

Шуљковцу се одвијала у две групе у другом и

четвртом разреду, као и у трећем и четвртом

разреду  у  Драгоцвету.  Ученици  нижих

разреда  у  осталим  подручним  одељењима

нису  се  делили  на  групе  већ  су  уобичајено

похађали наставу. 



Ученици  старијих  разреда  у  Бунару  су

свакодневно ишли у  школу,  као  и ученици

седмог разреда у Драгоцвету, док су ученици

петог, шестог и осмог разреда у Драгоцвету

због  већег  броја  радили  по  комбинованом

моделу наставе. 

Сви  ученици  и  запослени  су  доследно

поштовали  мере  заштите  –  поштовање

дистанце,  један  ученик  у  клупи,  мерење

температуре, ношење заштитних маски. 

У периоду највећег удара вируса настава

је  држана  онлајн.  Наши  наставници  су

радили  са  ученицима  преко  различитих

платформи  (  Гугл  Мит,  Гугл  учионица,

Вибер  групе)  и  на  тај  начин  се  несметано

вршило  предавање,   испитивање  и

оцењивање ученика. 

Велику  помоћ  у  настави  су  пружили

часови на РТС каналима у чијој реализацији

је  учествовало  и  троје  наших  запослених:

Ана Стојановић, Александар Орлић и Богдан

Миловановић.

Коначно,  када  је  школска  година  била

завршена  у  јуну  2021,   сви  смо  могли  да

одахнемо и да кажемо да смо успешно радили



у веома тешким условима за рад. 
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                                        СЕПТЕМБАР 2020.

           Школска година је почела 1.9.2020. 

 Истог   дана   је  директор  школе  обишао  сва  подручна

одељења и заједно са учитељицама дочекао ђаке прваке. 

 И  ове  школске  године,  поред  матичне  школе  у  Бунару,

издвојена одељења имамо у Белици, Лозовику, Драгоцвету,

Међуречу, Шантаровцу и Шуљковцу.

      



                       ОКТОБАР  2020.

  Октобар је месец књиге и месец деце. 

Промовисали  смо  значај  писане  речи,  значај  читања  и

традиционално обележили Дечју недељу. 
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Разговарало се о праву деце да расту срећна и насмејана,

сигурна и испоштована у свим аспектима живота.  Ученици

су  своју  креативност  показали  кроз  ликовне  и  литерарне

радове. 

                                 

                         
                



                             
                 Обележен је и Дан здраве хране. 

                 

        



          

                            НОВЕМБАР  2020.



У новембру је епидемиолошка ситуација постала нешто
неповољнија,  тако  да  су  ученици  нижих  разреда
наставили да свакодневно долазе у школу, а ученици
старијих  разреда су од 30.11.2020. прешли на наставу
на даљину.  

 



                               ДЕЦЕМБАР  2020

Током децембра су ученици нижих разреда вредно
учили у школи, а ученици старијих пратили градиво
и поправљали оцене од куће.
 Упоредо  са  радом  са  наставницима   преко
различитих,  већ  поменутих  платформи,   у
реализацији  наставе  су  доста  помогли  часови
снимани  за  РТС.   Часови  наших  наставника
емитовани  су  у  одговарајућим  терминима  у
децембру.  

        

Децембар је  традиционално донео зимске радости
нашим  ученицима, али и припрему за новогодишње
и божићне празнике. 



          

                      



Прво  полугодиште  у  ванредним  околностима
завршено је 18.12. 2020. 
Оцене свих ученика су биле закључене и могло је да
се оде на заслужени зимски распуст. 

                  ЈАНУАР 2021. 

Друго полугодиште је почело 18.01.2021. повратком
свих  ученика  у  ђачке  клупе  и  повратком  на
непосредан облик наставе, с тим што је због броја
ученика за 5, 6. и 8. разред у Драгоцвету била и даље
заступљена комбинована настава. 
Мере заштите су и даље биле на снази и поштовале
су се. 

                        

      
 27. јануара 2021. обележен је Дан Светог Саве. 



       



                              



                             ФЕБРУАР  2021.

У фебруару је настављено са радом и редовним 
активностима. 
За ученике осмог разреда организована је 
припремна настава за полагање завршног испита. 
Допунска и додатна настава у старијим разредима
су држане онлајн.

             

Вредне руке наших ученика правиле су разне 
маштовите креације у којима смо уживали током 
зимских месеци.



               



                                           



МАРТ 2021.

У првој недељи марта традиционално је обележен празник 
свих жена. Најлепши поклони за све наше мајке, баке, тетке 
направљени су у школи. 

                   

                        
   



                                      

Због погоршане епидемиолошке ситуације од 15.3.2021. су 
ученици старијих разреда поново били на онлајн настави, док 
су ученици од првог до четвртог разреда у свим подручним 
одељењима наставили да свакодневно долазе у школу.

 
АПРИЛ 2021.

Настава се нормализовала од 16.4. 2021. и несметано се 
изводила до краја школске године под истим условима. 
Доследно су поштоване све мере заштите. 

Април је обележила акција „У сусрет Ускрсу“ када су наши 
ученици, заједно са својим учитељицама, сву своју 
креативност усмерили ка прослављању великог хришћанског 
празника. 



               

                    



  

9. и 10. априла одржан је пробни завршни испит за ученике 
осмог разреда.

Решавали су тестове из српског језика и књижевности, 
математике и комбиновани тест.

То је била одлична прилика да провере своје знање, савладају
трему и заједно са својим предметним наставницима 
сагледају области које су слабије или боље савладане.

Након урађеног теста предметни наставници су са ученицима 
урадили анализу резултата у циљу побољшања успеха на 
завршном испиту. 

                        



                             MAJ 2020. 

Током маја ученици су вредно учили и наставили  да буду 
одговорни и креативни. 
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ЈУН 2021. 

За  ученике  осмог  разреда  школска  година  се  завршила

8.6.2021, а за ученике осталих разреда 22.6.2021.

Наши  ђаци  четвртаци  поздравили  су  се  са  својим

учитељицама, а осмаци са одељењским старешинама. 

             



 

Одељење 7-2 у Драгоцвету са наставницом Аном Стојановић 
извело је пројектну активност „Корени и последице 
холокауста кроз културно – историјску перспективу“. 

Час српског језика и књижевности је кроз осветљавање лика и 
дела Данила Киша и истраживачки рад ученика био у 
потпуности посвећен сећању на  жртве холокауста. 

                



                   

            

Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је у матичној 
школи у Бунару 23,24. и 25. јуна.

Сви ученици осмог разреда су успешно уписали жељене 
профиле у средњим школама. 



Школска година 2020/21. је завршена. 
У сусрет новим успесима и новој школској години.

Летопис написала

           Ана Стојановић, 
            професор српског језика и књижевности 

               




	СЕПТЕМБАР 2020.

