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1.9.2020. �е почела нова 2020/21.
школска година, а ученици су
�едва дочекали да се врате у клупе
након вишемесечног одсуства.

У нашо� школи се настава због
епидеми�е вируса корона одви�а у
другачи�им условима, уз по�ачане
хиги�енско – епидемиолошке мере
и скраћено тра�ање часова.

У школу су сви кренули са маскама
и обавезном дезинфекционом
заштитом.



5-11. ОКТОБАР 
2020.

ДЕЧИЈА
НЕДЕЉА

Под слоганом ,,Подељена срећа
два пута �е већа’‘ обележена �е
Дечи�а недеља у нашо� школи.
Реализоване су бро�не активности
у ко�има су били укључени
сви ученици, учитељи и
наставници.
 
Ученици свих разреда су
направили беџеве и разменили их
са другарима. На школском терену,
али и по учионицама, одржана су
бро�на такмичења и занимљиве
игре за ученике.

Октобар 2020.



По�едини  ученици  су  нам  послали  поруке
другарства  кроз  ликовне  и  литерарне
радове .



Нови директор школе

Драган Милетић, професор физичког и
здравственог васпитања, �е одлуком министра
просвете од 23.10.2020. год. постављен за
вршиоца дужности директора ОШ
,,Партизански дом“ у Бучумету.

Примопреда�а дужности између новог в.д.
директора и Славише Симића, бившег
директора наше школе, извршена �е
26.10.2020. године уз присуство просветног
инспектора, представника локалне
самоуправе и чланова комиси�е.

Октобар 2020.



Обележен 
Дан школе
Основна школа „Партизански
дом“ у Доњем Бучумету, у складу
са актуелном епидемиолошком
ситуаци�ом, обележила �е Дан
школе, али и знача�ну
годишњицу – више од �едног
века матичне школе.
 
Иако су актуелна
епидемиолошка ситуаци�а и нов
начин наставе онемогућили
уобича�ено велико радосно
окупљање ове школске године,
ученици и наставници школе
нису желели да им то поквари
празник. Организован �е квиз
знања и подела књига и
похвалница награђеним
ученицима за постигнуте
резултате у претходно� школско�
години

Новембар 2020.



У складу са одлуком и уредбом Владе Републике Срби�е, у циљу
спречавања ширења инфекци�е вирусом COVID19, ОШ ,,Партизански
дом“ прелази на онла�н наставу.

Према наведено� уредби у периоду од 30. новембра до 18. децембра
2020. године, само ће ученици првог циклуса основне школе
похађати наставу у школама, док ће остали наставу похађати на
даљину.

Зимски распуст почиње 21.12.2020. и тра�аће до 18.1.2021. године.

Прелазак на онла�н наставу
Новембар  - Децембар 2020.



СВЕТИ САВА

Традиционална прослава �е ове године изостала због епидеми�ске
ситуаци�е. Драган Милетић, в.д. директора школе, за�едно са
наставницима и помоћним особљем �е обележио школску славу резањем
колача уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Честита�ући свима славу, директор школе �е истакао да �е Свети Сава
пастир српске писмености чи�е велико дело живи у нашем памћењу.
Такође �е додао да иако ученици нису присуствовали ово� скромно�
прослави, они су током целе недеље, различитим активностима,
ликовним и литерарним конкурсима, неговали сећање на Светог Саву.

Директор �е на кра�у прославе позвао све наставнике да присуству�у
сутрашњо� дигитално� презентаци�и о животу и учењу Светог Саве ко�у су
припремили ученици 8. разреда.

Јануар 2021.



Школско
такмичење

Дана 5.2.2021. године одржано �е школско такмичење из математике за
ученике од 5. до 8. разреда.
 
Добро припремљени млади математичари, наоружани такмичарским
духом и спремни да провере сво�е знање, окупили су се у велико�
учионици уз поштовање свих епидемиолошких мера.
 
Ученике �е за такмичење припремала наставница математике Соња
Вулетић.
 
Честитамо свим такмичарима и желимо им много среће на предсто�ећим
такмичењима. Не сумњамо да ће и овог пута остварити завидан бро�
бодова!

Фебруар 2021.



Међународни дан борбе против вршњачког насиља – 24. фебруар обележен �е у
OШ ,,Партизански дом“ низом активности и радионица током ове недеље.
Ова� дан се обележава последње среде у фебруару широм света и односи се на
превенци�у вршњачког насиља. Иде�а �е настала у знак протеста због инцидента
ко�и се догодио 2007. године у Канади када �е жртва насиља био ученик ко�и �е
првог дана школе обукао ружичасту ма�ицу као подршку сво�о� ма�ци ко�а �е
оболела од карцинома до�ке, а затим су га вршњаци исме�али и психички и
физички злостављали.
,,Свест о превенци�и и заштити деце, ученика, али и одраслих од насиља и
дискриминаци�е треба стално �ачати. Указу�емо на знача� толеранци�е, емпати�е,
поштовања права и различитости, негу�емо атмосферу сарадње, уважавања и
конструктивне комуникаци�е свих актера у школи“ – истакао �е Драган Милетић,
директор школе.
Као централна активност, у холу школе, одржано �е предавање на тему
вршњачког насиља ко�ем су присуствовали сви ученици и наставници.

Предавање су организовали психолог школе Бо�ана Вељковић и наставница
српског �езика Гордана Симић.
Уводничар у тему �е била Гордана Симић док �е Бо�ана Вељковић приказала
презентаци�у о вршњачком насиљу. По�аснила �е ученицима шта све можемо
назвати насиљем, ко�и облици насиља посто�е, како препознати насилнике и
како помоћи жртвама насиља.

Предавање �е одржано у циљу разви�ања здраве атмосфере и неге за�едничког
духа, разви�ању толеранци�е и добрих другарских односа.
Током активности и радионица поштоване су све епидемиолошке мере.

Фебруар 2021.

Обележен Међународни дан
борбе против вршњачког
насиља

https://ospartizanskidom.edu.rs/obelezen-medjunarodni-dan-borbe-protiv-vrsnjackog-nasilja/


Обележен Национални
дан књиге

1. марта у 11:55 на школском игралишту ученици ОШ ,,Партизански дом“
укључили су се у акци�у ,,Чита� гласно“ поводом Националног дана књиге.
Гласно су читали поези�у. Након читања школска библиотекарка и
наставница српског �езика су са ученицима разговарали о прочитаном.

,,Три дана немо� читати књиге и тво�е ће речи изгубити лепоту“
-кинеска пословица-

 
Активност гласног читања како бимо указали на знача� књиге и школске
библиотеке у раду са ученицима и наставницима.

Циљ акци�е �е подстицање читања, афирмаци�а културе и уметности,
промоци�а рада школске библиотеке, промовисање књиге, културе
читања и читалачке писмености.

Март 2021.



Председник општине Медвеђа, Небо�ша Арсић, са сво�им сарадницима и
просветним инспектором, Бо�аном Станковићем, посетили су данас нашу
школу.
На иници�ативу директора школе, Драгана Милетића, одржан �е састанак
са родитељима и наставницима где �е било говора о текућим
проблемима али и о начину како да се побољша�у услови рада школе.

У подужем разговору и у конструктивно� атмосфери разматрани су многи
изазови са ко�има се школа суочава. Као главни проблем препознат �е
превоз ученика.
Председник општине �е обећао решавање проблема у што скори�ем року
иако се због пандеми�е изазване Ковид19 налазимо у рестриктивно�
години.
На кра�у седнице �е закључено да школа и родитељи треба да буду
проактивни и иницира�у нове про�екте, а општина ће помоћи како би се
обезбедила средства.

Посета председника
оштине

Март 2021.



,,Посади сво�
хлад''

ОШ ,,Партизански дом“ �е у
оквиру акци�е ,,Посади сво� хлад“
добила саднице белог �асена,
ко�е су ученици, помоћни
радници и наставници
посадили у пространом
школском дворишту. Реч �е о
брзорастућем дрвету, ко�е се
успешно размножава, али, што
�е за оштру бучуметску климу
на�важни�е, оно �е еластично и
не може тако лако да страда од
удара �аких ветрова.
 
Ова акци�а �е изузетно знача�на
због подизања еколошке свести
ученика, као и обнављања и
очувања животне средине.

Април 2021.



Пролећно спремање
школског дворишта

У ОШ ,,Партизански дом“ у току су радови на уређењу спортског терена и
дворишта школе.

Залагањем директора школе издво�ена су одређена средства за ову
намену.

Комплетан простор школског дворишта �е сређен а металне конструкци�е
кошаркашког и фудбалског терена су ,,освежене“ новом фарбом.

Април 2021.



Баскет са
председником
општине
Данас �е отворен реконструисани
кошаркашки терен у ОШ „Партизански
дом“ у Доњем Бучумету. Отварању су
присуствовали ученици школе,
родитељи, председник општине
Медвеђе, др Небо�ша Арсић са сво�им
сарадницима, запослени у установи,
чланови Спортског савеза Медвеђа и
директори осталих основних школа у
Медвеђи.

Директор наше школе, Драган
Милетић �е искористио прилику да
званицама уручи захвалнице за
допринос разво�у школе и успешну
сарадњу.

Представници локалне самоуправе и
наставници су кратко одмерили снаге
у баскету али су убрзо, због недостатка
кондици�е, лопту и терен препустили
нашим ученицима и сви за�едно
уживали у њиховим ма�стори�ама
испод коша.

Након играња баскета сви су
предахнули у хладовини школског
дворишта уз скромно послужење и
при�атан разговор.

Ма� 2021.



Излет до
манастира

Ученици наше школе, у оквиру
планираних активности за 17.6.2021,
за�едно са ОШ ,,Владимир Букилић из
Тулара, имали су прилику да путу�у на
�еднодневну екскурзи�у у Врање.
 
Током ове екскурзи�е, ученици су
посетили и манастир Свети Прохор
Пчињски, недалеко од Врања, где су
могли да чу�у истори�ске податке о
настанку ове светиње и да обиђу
манастирску ризницу.

Слободно време до повратка
искоришћено �е за боље упознавање
овог града на �угу Срби�е и његових
знаменитости. Ученике на ексурзи�и су
пратили Новица Ивковић, наставник
разредне наставе и Гордана Симић,
професор српског �езика.

Јун 2021.



Бивши
ученици држе
час
Данас се званично завршава друго
полугодиште школске 2020/2021. године
и почиње летњи распуст за ученике од
првог до седмог разреда на територи�и
Републике Срби�е.
 
У договору са наставницима, бивши
ученици наше школе, брат и сестра
Марко и Милица Цветковић одржали су
право предавање о ретком и полудрагом
камењу. У присуству многих наставника и
свих ученика школе, ови заљубљеници у
геологи�у и ретко камење презентовали
су узорке камења из целог света.
Говорили су о њиховим сво�ствима,
тврдоћи и саставу. Такође су зналачки
одговарали на бро�на питања ученика и
наставника на кра�у предавања. Сазнали
смо све о локалном �аспису, о сво�ствима
аметиста, разгледали камење из
Пакистана, пронашли фосилне остатке
шкољки и дивили се светлуцавим
каменчићима. Захваљу�ући Марку и
Милици наши ученици су и последњег
дана ове школске године пуно научили и
под утиском од предавања отишли на
летњи распуст.
 
Нашим осмацима ко�и су већ на распусту
желимо пуно успеха на завршном испиту
и даљем школовању!

Јун 2021.



Савић Анђела
Станисављевић Марина
Арсић Андри�а
Станимировић Вељко
Миленковић Данило

Поводом завршетка конкурса ,,Програмира� сво� успех“, ко�и су расписали
Привредна комора Срби�е и Фондаци�а Петља, у сарадњи са Министарством
просвете, победницима, на�бољим тимовима седмих и осмих разреда данас су
уручене награде и признања у Привредно� комори Срби�е у Беораду.
На свечано� додели награда присутнима су се обратили председник Привредне
коморе Марко Чадеж, директор Петље и преми�ерка Ана Брнабић ко�а �е поздравила
прву генераци�у свршених осмака ко�и су имали информатику као обавезни предмет.
Говорила �е о будућим улагањима у ИТ сектор и захвалила наставницима као важним
карикама у мотивисању ученика и стрпљивом раду са њима.
Међу награђенима су школе из свих кра�ева Срби�е, а награђивани су ученици 7 и
8.разреда (1,2 и 3. место).

Наши ученици су осво�или 2. место у категори�и ученика 8. разреда. Сви ученици су
добили таблете (Леново) и дипломе, а ментори захвалнице.
Награђени ученици наше школе су:

Након доделе награда за ученике �е приређен коктел у холу зграде Привредне
коморе Срби�е.

Конкурс ,,Програмира� сво� успех''
2. место

 

Јул 2021.



Основна школа ,,Партизански дом''
Доњи Бучумет
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