
Школска година 2019/20. 



2. 

 У суботу 14. 09. 2019. у оквиру календаром прописане радне 
суботе, реализоване су почетне активности новог пројекта наше 
школе. Учници су, вођњни наставним особљем школе, припремили 
подлогу и засадили лековито биље. Док ду ученици од 1. до 6. 
разреда уређивали башту седмаци и осмаци су чистили школско 
двориште и центар села. Још једна успела акција и еколошка свест 



3. 

 На општунском првенству у стоном тенису екупно, 

девојчице су осволиле злато и бронзу. На тај начин су се квалификовале на 

окружно. Дечаци овај пут нису имали среће.  

 У оквиру Дечје недеље од 7. до 13 октобра имали смо низ активности: 

презентација пројекта “Игре и играчке”, Спортски дан, “Вашар спретних руку” и 

приредбу поводом пријема првака у Дечки савез. 



4. 

 

 У суботу 19. 10. 2019. године, поводом 800 година 

аутокефалсности српске православне цркве, одржан је 

епархикски квиз. Међу осам екипа учесника била је и 

екипа састављена од наших ученика 7. и 8. разреда која је 

освојила треће место. 

 15. новембра ишли смо у Београд и посетили смо Народни музеј и Храм Светог Саве 



5. 

 У оквиру предмета Грађанско васпитање, ученици петог 

разреда илустровали су права рагулисана конвенцијом и направили 

пано. Данас су, кратком презентацијом, подсетили и упознали 

ученике осталих одељења са неким од њима најзначајнијих права. 

Хлеб пријатељства 



 

6. 

Њено величанство пчела 

Матурска екскурзија 



7. 

 Масленица је руску традиционални празник. Слави се у седмој недељи пре 

православнох Укрса. Овај празник обележава се крајем фебруара и траје седам 

дана. Сваки дан је тематски - људи позивају у госте рођаке и пријатеље, 

организују се игре, такмичења и праве се палачинке које престављају симбол. 

Симболично се испраћа зима, а дочекује пролеће. 

 Ученици седмог разреда угостили су данас наставнике и ученике првог и 

шестох разреда, а ученици петог разреда су учили како се прави ова посластица. 

Играли су се и певалали и оно што је најважније научили су да је седми дан 

Масленица - дан када свако од нас треба да затражи опроштај од других људи.  



8. 

 Ученици Основне школе „Алекса Шантић” из Степановићева 

организовали су хуманитарну акцију током које су сакупили одећу, школски 

прибор и играчке за децу из Свратишта. 

 Друго полугодиште обе школсе године обележила је пандемија 

Корона вируса кога ћемо се сви сећати. На жалост због целе ситуације око 

пандемије и прослава Мале матуре као и многе друге активности које су 

биле планираме су изостале, мада и поред тога било је и лепих ствари 

којих ћемо се сећати. 

... И тако прође још једна година. 


