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2.

2.

1.

Ову школску годину почели смо у новонасталим условима изазваним пандемијом болести 
ковид 19. О начину понашања ученика и запослених у школи направљен је спот у сарадњи са 
родитељем Урошем Богдановићем који је емитован преко Јутјуб канала. 

2.

И ове године, првог 
септембра, нова генерација 
ђака првака је дочекана 
пригодним паноима 
добродошлице у холу школе 
и учионицама.

1.
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4.

4.

3.

3.

Европски дан страних језика, 26. 
септембар, обележен је на пригодан 
начин сређивањем паноа као и 
разговором са ученицима на тему: 
„Уколико говориш језиком који 
саговорник разуме, речи долазе до 
његове свести. Уколико говориш 
на његовом матерњем језику речи 
долазе до његовог срца.“  Нелсон 
Мандела

4.

Градско, међушколско првенство у стоном 
тенису и освојено 1. место, 29. 9. 2020.
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1.

1.

ОКТОБАР

1.

Овогодишња Дечја недеља обележена је стиховима 
„Подељена срећа, два пута је већа“ песника Јована 
Јовановића Змаја. Oбележили смо је  разним 
активностима међу којима је био и ликовни 
конкурс „ Шта у мом срцу лежи“.   Награђени 
су радови ученика Јане Колаковић 1/3 и Павла 
Свечака 5/3.

2.

У организацији Градске 
општине Земун у 
оквиру пројекта 
“Школски спорт“ на 
Градском стадиону 
у Земуну одржано је 
општинско такмичење 
у атлетици на коме су 
наши ученици постигли 
значајне резултате.

Николина Новаковић 
шампионка у дисциплини скок у даљ

2. 2.
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3.

3.

ОКТОБАР

3.

Директор наше школе, мр Горан Петровић на састанку са министром просвете, науке и 
технолошког развоја Младеном Шарчевићем, потписао је уговор о додели средстава за пројекат 
који ће се реализовати преко ученичке задруге. Циљ пројекта ,,Ученичка задруга за 21. век – 3Д” 
је опремање ученичке задруге средствима за рад и опремом, као и повећање материјалне основе 
задруге кроз развој предузетништва код ученика. Добијена средства школа је употребила, 
према предложеном пројекту, за куповину 3Д штампача, рачунара и пратеће опреме за израду 
промотивног материјала за школу и ученичку задругу.
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1.

1.

4.

1.

НОВЕМБАР

1.

Шестог новембра 2020. 
године у школској 
библиотеци је одржана 
свечана додела награда и 
диплома ученицима који 
су освојили титуле на 
такмичењу Читалачка значка 
2019/2020. Наши ученици 
су освојили чак 9 великих 
титула. Велики поштовани 
писар су освојили: Ана 
Свечак, Лана Томовић, 
Дуња Козомара, Мара 
Савић, Милица Грчић и 
Филип Васиљевић. Велики 
поштовани илустратор су 
освојили: Лена Богуновић, 
Павле Свечак и Дуња 
Богуновић.

2.

У склопу обележавања Међународног дана толеранције, 16. 11. 2020. године, у нашој школи 
су подељене дипломе ученицима који показују висок степен толеранције према другарима из 
одељења. Заједничка активност Ученичког парламента, наставника грађанског васпитања, 
наставника предметне и разредне наставе, Тима против занемаривања, злостављања и насиља 
и педагошко-психолошке службе има за циљ да ученицима скрене пажњу на друштвену појаву 
која нас учи поштовању, прихватању и уважавању туђих идеја, ставова и начина живота.
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НОВЕМБАР

4.

4.

4.

4.

3.

3.

3.

У новембру месецу ученици 
шестог разреда реализовали 
су пројектни задатак Троугао 
у саобраћају. Идеја је била 
да ученици на креативан 
начин уоче како апстрактни 
математички објекти имају 
своју примену у реалном 
времену и простору и налазе се 
свуда око нак.

4.

Еколошка секција је реализовала радионицу 
„Хранилица за птице“ током новембра и „Зачинско 
биље“ у априлу месецу.
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1.

1.

2.

ДЕЦЕМБАР

1. 

Омладински спортски савез Земуна порогласио 
је нашег ученика Андреја Николића за најбољег 
спортисту у сезони школског спорта за школску 
2019/2020. годину.

2. 

Ива Јокановић 
је освојила 1. 
место на онлајн 
такмичењу у певању 
народних песама 
без инструменталне 
пратње. Ово такмичење 
је подржано од стране 
Министарства културе.
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3.

3.

ДЕЦЕМБАР

3.

Ученичка задруга ,,Лазар Саватић“ 23. децембра 2020. године је у просторијама Основне 
школе „Лазар Саватић“ свечано обележила почетак реализације пројекта ,,Ученичка 
задруга за 21. век – 3Д“. Свечаности су присуствовали др Милан Пашић, помоћник 
министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Игор Раичевић, 
подсекретар за образовање и дечју заштиту Града Београда, Драган Филиповић, 
руководилац Школске управе Београд и др Гордана Степић, члан тима специјалног 
саветника председника Републике Србије и премијера Владе за стратешка питања и 
реформе у образовању, васпитању и науци, директори основних школа са територија 
градских општина Земун и Нови Београд, као и родитељи, чланови ученичке задруге.
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4.

4.

4.

4.

ДЕЦЕМБАР

4.

Почетком децембра месеца ученици 
наше школе снимили су музички 
програм за новогодишњи концерт 
у холу школе где је припремљена  
зимска сцена.
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ДЕЦЕМБАР

5.

Акција “Један пакетић-много љубави“, 
традиционална акција Црвеног крста и 
ове године је реализована непосредно пред 
новогодишње и божићне празнике.

5.

5.

5.
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ЈАНУАР

Прослава Савиндана 
у нашој школи 
ове године била је 
одржана на нов и 
неуобичајен начин. 
Свечана академија 
била је приређена 
на Јутјуб каналу 
наше школе и 
чиниле су је две 
програмске целине 
које су објављене 
у среду, 27. јануара 
2021. године. Прва целина 
под називом Ускликнимо 
с љубављу објединила  је 
репрезентативне снимке 
наших ранијих светосавских 
академија  - музичке и драмске 
програме који су нас  подсетили  
на дело и значај Светога Саве, 
али и на хришћанске поруке 
љубави и заједништва. Ту су 
се нашле и беседе почивших 
патријарха Иринеја и 
митрополита Амфилохија, 
које су својевремено одржане у 
нашој школи. Другу целину је 
чинила Светосавска беседа. У 
духу светосавске традиције коју 
негујемо, овогодишњу беседу за 
наше ученике, запослене и све 
пријатеље школе припремио 
је презвитер др Зоран Деврња, 
професор Богословског 
факултета у Београду, пријатељ 
школе и родитељ наших 
ученика.
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ФЕБРУАР

1.

1.

2.

2.

1.
1.

1.

Општинско такмичење 
под називом Мале 
олимпијске игре за 
ученике првог, другог 
и трећег разреда 
одржано је 24. 2. 2021. 
Наши ученици су 
освојили друго место у 
обе категорије.

2.

Поводом  15. фебруара када се обележава  Светски 
дан деце оболеле од рака, учествовали смо у 
пројекту ,,Засади живот, буди херој“  у организацији 
Националног удружења родитеља деце оболелe од 
рака. 
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3.

1.

3.

3.

3.

ФЕБРУАР - МАРТ

3.

Градско 
такмичење у 
пливању

1.

Током марта 
месеца  
реализован 
је ликовни 
и литерарни 
конкурс на тему 
„Крв живот 
значи“ чији је 
циљ промоција 
добровољног 
давалаштва крви. 
У овој акцији 
су учествовали 
ученици од првог 
до четвртог 
разреда.

1.
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3.

3.3.

2.

МАРТ

3.

Креативна радионица „Мој град – Земун и Београд“ одржана је током марта месеца и 
том приликом  коришћени су материјали и технике микс-медије. 

2.

Почетком марта 
чланови ученичке 
задруге реализовали 
су акцију прикупљања 
средстава и набавку 
пројектора за потребе 
реализације наставе у 
ОШ ,,Свети Сава“ из 
Косовске Митровице.
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4.

1.

4.

МАРТ - АПРИЛ

4.      Радионица за 8. март 

1.      Еколошка секција је обележила 22. април – Дан планете Земље.
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АРИЛ

2.

4. 4. 4. 4

3.

2.

Екипа наше школе освојила 
је 4. место на општинском 
такмичењу у футсалу, 27 4. 
2021.

4.

Ученице Елена Ђикић, Нађа Кирћански 
Алавања, Ива Јокановић и  Ева Мијатовић  
освојиле су 1. место на 6. републичком 
такмичењу у певању традиционалне песме.

3.

На градском такмичењу из француског језика 
одржаном у априлу остварили смо значајне 
резултате.
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АПРИЛ

10.

5.

Ученице наше школе 
– Миа  Стокић, 
Јана Милетић, Ива 
Јокановић, Ева 
Мијатовић, Тамара 
Синђелић и Нађа 
Кирћански Алавања, 
чиниле су овогодишњу 
групу певача која нас 
је песмом,,Везак је 
везла” представила на 6. 
републичком такмичењу 
у певању традиционалне 
песме и том приликом је 
освојила Лауреат. 

6. 

У оквиру рада секције 
Уметнички караван 
реализована је 
радионица на тему 
„Ждероња у слици и 
речи“, уз помоћ гошће, 
илустраторке Ане 
Петровић.

5.

6.

6. 6. 6.
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1.1.

2.

2.

МАЈ

1.

Почетком маја нашу школу је посетио директор 
фудбалске „А“ репрезентације Стеван Дика 
Стојановић. Током дружења са ученицима осмог 
разреда промовисана је акција ФСС „Навијај за 
Србију“.  

2.

Шеснаестог маја смо били  школа домаћин међународнoг стручног скупа „Заједно учимо 
боље – Заједно можемо више“.  Скуп је  одржан  у сарадњи са ОШ „Свети Сава“ из 
Кикинде. Пленарна излагања на скупу одржали су помоћник министра за предшколско и 
основно образовање и васпитање др Милан Пашић,  подсекретар за образовање и дечју 
заштиту  Игор Раичевић и  директор ОШ ,,Лоуис Адамич“ Гросупље из Словеније – Јања 
Зупанчич.
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МАЈ

3.

Ученик наше школе, 
Милош Булатовић је 
на пријемном испиту 
за упис у гимназију за 
ученике са посебним 
способностима за 
историју и географију, 
освојио максималан 
број поена на тесту 
из географије и 
заузео прво место у 
конкуренцији од 53 
ученика.

4.

Наши кошаркаши, ученици 7. и 8. разреда, освојили су 1. место и постали  шампиони Земуна, 19. 5. 2021.

3.

4.
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5.

5.

5.

5.

6.

МАЈ

5.

У мају су почеле 
припреме за отварање 
изложбеног и продајног 
места Ученичке задруге 
ОШ ,,Лазар Саватић”. 
Такође је снимљен и 
промотивни спот.

6.

На општинском 
такмичењу у кошарци 
наша екипа коју су 
чинили ученици 5. и 6. 
разреда, освојила је 2. 
место, 25. 5. 2021.
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7.

8.

9. 9.

8.

МАЈ

7.

На државном такмичењу из 
француског језика одржаном 
30 5. 2021. г. учествовали су 
ученици Лука Стајин, Тео 
Трбојевић и Милош Булатовић 
и том приликом Лука Стајин је 
освојио 4. место. 

8.

На Фестивалу дечјих хорова 
одржаном 30. 5. 2021. наши 
хорови су освојили 1. и 3. место. 

9.     

На републичком такмичењу у 
шаху Дуња Савић је освојила 2. 
а  Милан Ћурић 4. место.
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10.

10.

1.

МАЈ - ЈУН

10.

Виктор Трајковић је освојио  3. 
награду на државном првенству 
из физике одржаном 29. 5. 2021.

1.

Почетком јуна добили смо ПВЦ канте намењене за одлагање рециклабилног отпада, као 
и наменске кутије за папир, пластику и метал.
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2.

3.

ЈУН

2.

 Школски зид поред улаза у двориште из Господске улице украшен је новим муралом.

3.

Вршњачка едукација и креативна рециклажа и Песмом и игром до здравља и среће 
биле су активности  пројекта ,,Зелене ноте“ којима су ученици наше школе обележили  
Светски дан заштите животне средине, 5. 6. 2021.
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4.

4.

ЈУН

4.

Том приликом ученици 8. р. извели су плес Јерусалема у дворишту школе.
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5.

6.

6.

5.

5.

ЈУН

5.

Додела диплома освојених на такмичењу 
Читалачка значка одржана је у школској 
библиотеци, 7. 6. 2021.

6.

Бранко Ружић, министар просвете, науке и технолошког развоја  посетио је нашу школу и 
присуствовао Сајму задругарства, 21. 6. 2021.присуствовао Сајму задругарства, 21. 6. 2021.

6.

6.

6.
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7. 7. 7.

ЈУН

7.

Подела диплома и 
награда матурантима 
је одржана 27. 6. 2021. 
током прославе матуре 
на крову школе.                               

                  
Ђак генерације – 
Тео Трбојевић

Спортиста генерације – 
Петар Лазаревић          

Спортискиња генерације – 
Сара Јочић       
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ЈУЛ

1.

Тео Трбојевић на 
промоцији ђака генерације 
у Скупштини града 
Београда, 1. 7. 2021.

1.

1.
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ЈУЛ

Тео Трбојевић
ђак генерације

Сара Јочић
спортискиња генерације                             

Петар Лазаревић
спортиста генерације 

Владимир Калинчевић 
добитник признања за изузетан допринос у 

области спорта 

Сара Јочић Владимир Калинчевић 



31

Летопис ОШ “Лазар Саватић”    •    школска 2020/21.

ЈУЛ
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ЈУЛ




