
Школска година 2020/21. 



2. 

 И ове године прослављамо школску славу али у 
измењеним условима у складу са новонасталом ситуацијуом, 
придржавајући се свих прописаних мера заштите.  
Чудне околности и ограничене могућности нису умањиле 
креативност наших ученика, жељу за радом и стварањем. 
Прилагодили смо се околностима и свако је дао допринос, у 
складу са могућностима. Представили су нам се својим умећем у 
цртању, писању, рецитовању, вајању пластелином, монтирању 
садржаја у апликацијама... Централни део прославе није изостао 

ни ове године. Овакав начин припремања приредбе показао је да се праве вредности 
поштују и славе, без обзира на околности. У нади да ћемо следеће године 
прослављати онако како смо и до сада желимо свима срећан Савиндан! 



3. 

 Oбележавање важних датума кроз акције и догађаје увек је нови изазов. На 

иницијативу чканова Дечкег савеза, Ученичког парчамента и Црвеног крста наше 

школе организована је акција, којом смо на симболичан начин обележили 

Међународни дан деце оболеле од рака. Велико срце малог колектива, 130 ђака и 37 

запослених удружило се у заједнички хуманитарну акцију. Ученици су сами правили 

симболичне пакетиће, са учитељицама и на секцијама једносменске наставе, а затим 

их делили свима који су желели да се улључе у хуманитарну акцију. Одзив је био 

одличан. Захвалили смо се свима који су учествовали и обећали смо нове сличне 

акције у будућности. 

 Средства скупљена овом приликом уплаћена су на рачун удружења НУРДОР. 



4. 

 

 Пилот пројекат „Обогаћени једносменски рад“ школска 2020/2021. 
година 
 На основу одобрења Министарства просве, науке и технолошког развоја 
од септембра ове школске године почела је реализација пилот пројекта 
“Обогаћен једносменски рад” у нашој школи. 
 Изузетно је важно што је наша школа успела да буде део овог пројекта 
који је изазов свим учесницима у наставном процесу. Ученици имају занимљиве 
школске дане, јер поред учења похађају бројне секције. Родитељи су спокојни 
јер су деца у школи док су они на послу. Наставницима, стручним сарадницима, 
директору овакви школски дани су прилика да покажу креативност и спремност 
да изнесу добре идеје које ће унапредити наставни процес. 
 Стручни тим наставника и сарадника наше школе, увек је спреман за 
изазове и новине. Са одушевљењем смо прихватили овај пројекат и осмислили 
научно истраживачке и пројектне радионице које имају додирних тачака са 
редовном наставом, али нису њен саставни део. 
 У школи су осмишљене активности за које смо сматрали да су деци 
потребне и које ће им бити занимљиве. На овај начин ученици стичу нова знања, 
искуства и праксу на креативан и занимљив начин. 



5. 

 Хуманитарна акција, организована за децу Кристину, Вељка и Алексу, 

успешно је реализована 8. марта уз помоћ мештана који су дали свој прилог. 

Захваљујемо свима који су дали свој допринос као и продавачици која је уступила 

део своје језге како бисмо обезбедили централно место за нашу хуманитарну 

акцију. Осетивши добробит целе акције ученици су смислили начин како да 

прикупе још пара те на тај начин увећају суму коју смо уплатили на рачун деце. 



6. 

 Учествовали смо на ликовно-литерарном конкурсу "Крв живот значи" - 2021. 
који је расписао Црвени крст Србије. 
 Прво место у категорији ученика од 1. до 4. разреда основних школа за нашу 
Вучковић Веру, ученицу другог разреда.  

 Вељко Милановић и Јован Ракин су освојили прво место на школском џудо 

првенству државе, док је Богданка Чанковић освојила друго место. 



7. 

 Жеља нам је била да стогодишњицу од оснивања школе прославимо кроз низ 
активности, а да завршну свечаност под насловом Наслеђе - поклон и обавеза 
реализујемо на данашњи дан. 
 Ова свечаност представљала би колаж речи, покрета, музике и слика који би 

сублимирали садржаје који су претходили. Планирано је да КУД “Степино коло”, 

ученици и наставници ОШ “Алекса Шантић” свечаношћу испричају причу својих 

предака и пренесу поруке и поуке савременим генерацијама. Како нас је у 

реализацији планираног омела тренутна епидемиолошка ситуација, одлучили смо да 

свечаност померимо. 

 Ово је делић атмосфере са прославе поводом Дана школе коју смо успели да 

реализујемо. 



8. 

Традиционално осликавање зидића, као печат генерације која одлази... 

Dobar drug ti vredi više 
i od sunca i od kiše 
i od šume i od hleba, 
dobar drug ti uvek treba. 
Kad naiđu brige mnoge, 
nema leka, osim sloge, 
i u dobru i u bedi 
drugarstvo ti zlata vredi. 
Ako imaš dobrog druga, 
nevolje će brzo proći, 
kad naiđe bolest, tuga, 
bez poziva drug će doći. 
Drug će uvek naći reči 
tvoje tuge da zaleči. 


